
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗἙΒ 

ἨἩΟΙῪ ΒΙΒΙΕΕ 
ΑΟΟΟΒΚΌΙΝΑ ΤῸ ΤῊΗΕ ΑΥΤΗΟΕΙΖΕΡ ΨΕΈΘΙΟΝ (Α.Ὁ. τότ), 

ΨΙΤΗ ΑΝ ἘΕἘΧΡΙΑΝΑΤΟΕΚΥ ΑΝὨῸ ΚΓΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

( ὐπιπιριάατῃ 
ΑΝΌ 

4 εθιβίοπ οὐ {{π 4 ταπρίαθοπ, 

ΒΥ ΒΙΘΗΟΡΘ ΑΝ ΟΤΗΕΚΝ ΟΙΕΚΑΥ 

ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΙΙΓΟΑΝ Γ(ΗΌΚΚΟ(Η. 

ΚΌΙΤΕΡ 

ΒΥ Ε. ς. (ΟΟΚ, ΜΑΑ., ὔανον οἕ ΕΧχΧετεᾷ, 

ῬΒΕΑΓΗΕΒΕ ΑἹ ΚΙΝΟΟΙΝ’5 ΝΝ, ΓΗΑΡΣΑΙ͂Ν ΙΝ ΟἈΡΙΝΑΒΥ 170 ΤΗΕΞ ΟΥΕΕΝ. 

νοι. Ν. 

75474.-ν--7Ὁ ΣΚΕ,,7714 ἢ7-'-- Δ Α 7λὲ } Κὶ ΤΑ͂ 770 Λ) 8. 

ΝΕᾺΝ ΥΟΕΚ: 

ΓΟΗΛΑΕΙΙΕΘ ΘΟΕΙΒΝΕΕ5 50Ν5, 

1882. 
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(ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΝΟΙ, ν. 

Φ 

Ι5Α1ΑΗ. 

ΙΝΤΆΟΌΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒῪ ΑΝΙ) ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΘΒ, 

ΒΥ ν". ΚΑΥ, 1).1). ΚΕσΤΟΒ ΟΕ ΟΆΕΑΤ ΕΘΗ. 

ΙΝΤἈΟὈΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΙ ΡΑΟΞ 

Ϊ, Ιπιτοἀιυοίογ Βοπιαγκθ οὐ ἰῇς ΑΡΡΕΝΌΙΟΘΕΒ. 
Ῥγορβμεῖίςαὶ Βοος. . . . . .. τ Α. ΑΤιἰκὲ οἵ ἴῃς φᾳαγαδε ἴῃ ᾿βλϊδῃ 12 

Β. ὙΠ οὔῖςαὶ ονιάθηςς ἜΡΕΒΕ 

ΟΠμδρίογβ χἕὶ.-- -χνὶ. εἴς... . . . ἐό. 
11. Τπὸ π|0 οἵ ἴῃς Βοοϊκ οὗ Ξδἰδῇ 7.ς. θη οἰεοϊτίοπς. αξαῖπθὶ βαρροβίπε 

ΙΝ, ἩΗϊηῖα οὐ ἴδε [ηϊεγρτείβδιίοη οἵ Ομαρίοιβ ἱ. νἱ. χνῖ ἴο 5ἰδπὰ ἰπ {ΠῸ 

ῬΥΤΟΡΙΟΟΥ .. «τῳ νῳρνρ χ8 σΠγοποϊοξίςοαὶ οτος. . . τ. 0 34 

1. Οα ἴδπο 1 ἴο απὰ ΤΊπιος οὗ ᾿ϑαδθ. 4 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥῪ ΑΝῺ ΟἈΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Ρρ. 2:--- 310. 

ἸΕΚΕΜΊΙΑΗ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΆΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΕΞΒ, 

ΒΥ ΚΕ. ΡΑΥ͂ΝΕ 5ΜΙΤΗ, Ὁ.Ὁ., ὈΕΑΝ ΟΕ! ΟΑΝΤΕΚΒΟΝΥ. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΘΟΤΙΟΝ. 
ῬΑΘΚ Ραλὺκ 

)7ετεπλα 5 Νᾶπὸ . . . . 0.0. 51: 7ενεπιίδῃβ ϑῖγ]|:5 . . . , 0... 319 

Ἡΐβ Ῥαγτεπῖαδρε. , . τ νὸν νὸν 4δἪ' Αστδηρεπιοηΐ οὗ ΒΟΟΚ. . . . . . 320 

Ῥοϊϊεἰςα] βἰδίε οὗ δαϊιΞὄ. . . . ... 312 Τῆς ΤΙ οἵ ἴπε Βοοῖκ οὔ Ἰογεπιίδλῃ.. . 321 

Μογαὶ κἰδίε οὗ Ἰυάξκι: . . . . . . 816 Ριορδεοῖος ξαϊπβε {πε δῆτε. . . 322 

Ἰογεπιδ 5 ΟΥΟΟ.  .Όϑ . ...0 «0... 341] Το ονρηΐβ δεσ ἴθ ἘΔ]] οὗ Τετιιβαίοπι. ἐἐό. 

[ετεπιίδης Ομαγαοῖϊος . . . . Ὁ... 32:8 ΤΊ ΓΧΧ. Ἀδορηβο . . . . . . ώή2. 

269547 



Ἷν 

(ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

[μγοάυοίουυ Ῥσορθθογυ. 12ε (δ οΥ 

ΓΟΝΤΕΝΤΘΟΘ. 

ΑΝ ΑΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

ΣΑΟΚ 

Η!5 ΕἸΘοπτΒ Ῥσορβοου. {12ε Ῥγοῤῥεὲ ἐπ 
ἡεγορα. . 2528 ἦαλσεν Ὁ 4εα!δ. 

7εγεπιδὴ 5 ἜἜΕΕ Ῥτδβμέους. »» Γ ΗΙ5 δι χέει Ργορῆοογ. Ζβε Βαῤγίοπέαη 
ῥοσμαείοα αὐ Πεγαοὶ ὀξεσιε ΟΣ γ7οῖε : : 
Ἰάοίαίτγ. 222 Ηἰδβ δενεηίθεητῃ δέσρηδογ: ἀνα Ἀξὰς 

ΗΪ95 Ταὶγὰ Ῥιοβέεον. 4ξε (αὶ. [ο ΓᾺ ΗΙ5 ΕἸφμϊθεπὶῃ Ῥγορῆθου. {2ε γαϊς οὗ 
2επίωποξ 241 Ζεάεξίαδ, «πά υεγε»ιαδ': γεόωμξε φῇ 1ῤὲ 

7] ετεσ δ ΒουπΝ. ΒΡΟΡΗδοΥ, Ὁ οΥ̓ Οτουρ 2εορίε “ὸγ ὀνγεαλίησ γμὲ: δ «υἱδδ᾽ Ἰρεὶν 
οὗ Ῥτγορβμεοῖεβδ, Οἱ" ὕμάρνιοπι ὠροη σἰαυε .. 
2δε ὕηπγεῤεη!απὶ 340. ΤῈΣ Ἐπιαπεϊραϊίου οὲ εδὸ Ἡεδιος ϑίανες 

ϑοοοῃά ροσίίΐοῃ οὗ ΓΕ ΒουπΝ ]ετεμλδὴῃ 5 ΝΙΠποίθοηιῃ ἜΠΡΕΟ {'ε 
ΟτουΡ οὗ Ρτγορβοοῖεβ. δεγνηορη ἐπ ἐδε Ἀροβδαῤῥϊε: 
Τορηρίο ροη {δὲ Εαςὲ- αν ον 268 ΗἰβἌίοπολ! Ἐνεηΐς ἐξηροείοα .ν πῃ τδὸ 

7]ογεπδ ἢ 5 δίχιῃ Ῥσορῆοου. {Τῥε Ομγιε ΓςοἸϊδσξοθπ οὗ [ογεπιδἢ 5 ΡγΟρΠΘΟῖο5 
οὔ 1δὲ δγοξεη Οουεπαηΐ ἐξ κοὸν 3012 ἰπηΐο ἃ νοϊιυπιθ, ἀπά ἢ ἢ 58. ρουβοηδὶ 

Ηἰβ ϑενεπί Ρτορῆεογ. 7ῶε Ζίπεμ ΒβίΟΥΥ ἱπιπιράϊδίεϊυ Ὀθέοσγε δηὰ Ἀου 
Οἱγάΐε. : 399 1Π6 5ίορο οὗ Γεγυβδίεση :-- 

Η!5 ΕἸΣ ΠΝ ΡΟ Βηδεν; 7: Ῥρρρς 404 (() Τρε Βενγπίηρ ο7 ἐδε Κοἱ] 
Ηϊ Νιπίῃ Ῥγορβεογ. ῥωπδδνιοπὶ οὗ (Α) Ἐνεμι. ἀμγὶπς δὲ ϑίορο οὗ 

᾿ωάαῦ ὁγ Ῥειίδίεπεε απ Εχέϊο, 412 ,“εγμσαΐοη δον τ 

Η!5 Τοητ Ργορδθου. {Ρὲε ϑαῤῥαῤῥ 419 (3: Τρε Οαρέμνε οὔ τα περὶ : 
Η!5 ΕἸδνοπίῃ Ῥγορδοου. {ῤε Ῥοΐϊογ 421 (4) ]εγοριίαδ. ἩΜΟ αὔόγ 1 ς 

Ηἰς Τννεὶ μὰ Ῥγόρθθου. {12ε Βγοζεπ Οαῤίωγε οὐυεγισαίοηε.. 
Κεσ εἰ, «υἱὴδ δὲ ευεηΐ: «υδίοθ 701]οαυεά ἰλαυις ἢ 5 Ἰ)ϑαρροϊπίπιοπε.. 
Ζϑεέγδοῦ 42: ῬῬτορβροῖοβ δρδιηβέ [Π6 Νδιοης 

ΗΙ5 ΤἈϊγίεεηίῃ Ριθρβεεῆι Ζεδεάϊαδ', ΤῊΣ οβεπισίίΊοη οὗ ΒαΌγϊοη δπὰ Ἀείυτη 
Κοἱ : : 431 οὗ ἰϑγδεὶ ἔγοπι (δρνηγ. 

Η! 5 Εοιυιγίθοηίῃ Βεέδρῆδεν. {πε "μὴ Ἵπε- Τῆα Ηἰκζογίοδὶ Αρρεπάϊχ ἴο ἴδ Ρτο. 

ἐμ 97. 7,ι77 ἐ- τρις χ8 ΡΠοοῖεβ οὗ [ογοπιίδῃ Ὅν 

ΙΑΜΕΝΤ ΑΊΤΙΟΝΘ. 

ἹΝΤΆΑΟΘΌΘΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΆΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, 

ΒΥ Κ. ΡΑΥ͂ΝΕ 5ΜΙΤΗ, Ὁ.ῦ., ΕΑΝ ΟΕ ΟΑΝΤΕΚΒΟΚΥ. 

ἹΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΚ 

Ναας. 4577 ϑϑυῦΪοεςῖ . . . «Ὁ... ν « 
Αυΐϊδον. ἰδ. ϑϑυςζυγο 

δῖε. 790 [Πιἰτυγρίοδὶ ἴεε. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΛΥῪ ΑΝῸ ΟἈΙΤΙΟΘΟΑῚΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡρ. ς8:---ὀοό. 

ῬΑΟΚ 

456 

459 

469 

490 
491 

495 

ῬΑΟΚκ 

579 
ς8ο 

481 



ΙΒΑΙΑΗ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ 

Ϊ,. ἹΝΥΚΟΡΌΟΤΟΚΥ ΚΕΜΑΚΚΒῸΟΝ ΤΗΕ 
ῬΚΟΡΗΕΤΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ. . . - Σ 

ᾷ χσ, Τόε “" Ῥγοῤῥεῖ." οὗ 1δεὲ Ἡεόγαυ 
ὥπποη; ἐδεῖγ ϑμρείίοθ ας Οοα» ἐη- 
τοῦ: ὁ Τεγαε ; 8. γεΐ ἐδὲν αἱ ἐδ:- 
“9 ἰο Οοὐ᾽; ὠπίυεγααὶ Κίπσάορι. 
ὃ. 3. 1δὲ α’σωρριίοπ δαὶ Οοά εομἱά 
ποί, οΥ" «υομά ποί, ῥαυε ἐπαῤίεά »ιεη 
19 γεῖσος ἐδε ἀδίαπὲ μίωγε, σῥεαυπ 
ἴο δὲ σγοισιας:.. 

ΟΝ ΤῊΕ ΓΠῚΡΕ ΑΝ ΤΙΜΕΒ ΟΕ 
ΙΒΑΙΑΗ. . . τὸν νων 

δὲ 1, 2. ΤΡε ἀωγαίϊίοι οΥ7 δὶς »επὶσενγ. 
ἢ 3. Τε ἀοευπαυαγά εομγεο οὗ ευέηις 
ον ϑοίογιοη: μι 1ο ὕὕχκκιαῤ':. 
8.4. Τρεπαλοπαὶ ἐγ σὴς ἐπάν ὕχαλαρ, 
οπά 1αἰαῤ)ὲ «υογξ ἱπ γεψαγα ἰὸ ἐΐ. 
ὃς, Τρ» ρεγιοά ὦ γοριαγζαῤίε ἐῤροοῦ 
ἐπ «υονἰδ-ῥί 107. 

Ι. 

111. ΤῊΣ ΟὝΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕ 
ΙΒΑΙΑΗ . . ...ν.. 

ὅδ, 2. «41 ῥισἐογιίοαὶ ουϊάσπος ἐπὶ ἐς 
νον. ὃ.3. ΤΡε φγομπάς, δὲ γιθ- 
ἐδοά, ἀπά δε γε ὁ “δε ἀμειπίε- 
γγαϊοποίδεογγ. ὃ 4. ΤΡὲ ἀϊκέιονι, οπ 

1. 2 ηγοάμείογ» εσιαγξς οπ 1}ε 
ρνοῤλείξεα "βοοῖς. 

81, ΗΕ 1|6 “ῬΒΕΟΡΗΕΤΘ᾽ ΟΟνΘΓβ 
ἃ ἰατροῦ βρᾶοα ἰὴ ἴῃς Ηε- 

Ὀτον ΒΙΌ]6 ἰἢδη 1ἱ ἄοδβ ἴἢὴ οὐὖῦ οσῃ. [1 
ἴποτε ἱποϊαἀθς ἴῃ 6 ἰβίοτιοαὶ ὈοοκΚβ οὗ 
7οβῆυα, Τυάρεθ, ϑατημθὶ 1 δηὰ 11, δηὰ 
Κίηρβ 1 δπὰ 11, ψῃϊο ἢ ἅτ οδ ]εα τῆς 

᾿ ογριοῦ Ῥτορῃοῖβ; ψῃ1]6 [ῃ6 ὈΟΟΚ5 οὗ 
15δἰδῃ, 7 τετηϊδῃ, δηὰ ἘΖεκὶοὶ ᾿ ἢ [86 

1.Α5 Παηϊεῖ ἀϊᾷ ποῖ ῬΡσορῇϑυ ἀΐγεςι ἴο 15γδεϊ, 
(Εἰς ταϊβϑίοη μδὰ ἃ ἔασ. ψίάθσ ταηρα), 5 ὈΟΟΚ 
ἰ5 ρἰαςοά ἴἰπ ἴπ6 Ηεῦτεν ΒΙΌ]Ὲ ἴθ ἴδε ΤὨϊγὰ 
Ὠϊνιςῖοη, ἴῃς Ηαρίορταρμα; νης ἢ Ἰποϊαά65 4]]} 
ἔπε βΞαογεὰ νυ ηρθ τισι μὰ [ηὴ6 “1ιᾶνν" δῃὰ [ἢ68 
“Ῥχορμοεῖβ." 

ψουΎΥ. 

ῬΑΩΒ 

αυδίερ ἐξ γος, ἐσ ἱποοηεσίοη «οἱ! 
ὕπο. ὃ ς. Ἰδὲ αἰδερεά ἐγμκαἰ οὐ- 
ἡεεδίοης ἐχαρεϊπεά; ἀπά ἤομπά τὸ σμρ- 
2.ν τἰγορς εοηβγηηαίοπ οΥ δε μπὲ 
97 αμέῥογεῤὶῥ. ὃ 6. Ῥορίυε ευὶ- 
ἄεηεε ῥγουΐηρ ἐδε εἰοτο εογγεἰαίομ 
ἐδε ἴαυο ραγίς 97 ἐδε δοοΐ. 

ἩΗΙΝΤΒ ΟΝ, ΤῊΕ [ΝΤΕΚΡΕΚΕΤΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ῬΚΟΡΗΕΟΥ. .Ἡ .« . 18 

8 :. ΤΡε ἰαπρμαρε 9 ῥγοῤῥεω δῃιαῖο- 
Εἰς]. 882, 3. Τρὲ ἱπιρογίαπεε οΓΚ; 
ἐμεγῤγει ας ἐδο ῥχοῤῥεῖίς δοοί, ὃν 
τε εαγίον δοοῖς οΥΓ ϑογιρίμγε; ὃ 4 
απά ΟΥ τε»ιεριδογὶπρ ἐραΐ δε δοοῖ οΓ 
1αίαὐὸ ἐπε ἑκα δὶς “’ Κι είοη." 8 ς. 
Τρε ῥγοῤῥεεῖει εοποογπέης Οεμπ ες πα- 
ἐἴοησ; δεῖν ὀεαγίης προ ἐδε γαείς 
ΟρωγοΡ. 

ΑΡΡ.Α. «4 “μὲ Ὁ 1δεὲ ΗἩδΙΑΥΔΙς ἐπ 
Ππααὸ . ο΄. ..Ὁ0. 832 

Β. {ρὲ εγἰραὶ φυίάρπεε γέσῥεεί- 

ΙΝ. 

ἐπ ἐραρίογς ΧἸὶὶ-- αν. εἰς... ἐδ. 

(. Οὃη οὐϊεείίοπ: αἀσαϊπεὶ σμρῥοεὶης 
εδαρίογς ἱ, ΥἹ, ΧΥΊΙ, 10 «Ἰαπά 
ἐπ ἐδ εὐγοποίορίοαὶ οΥεΓ 24 

ὕνεῖνα 5ῃοσίοσ θοΟΐὶ 5 ἀγα οδ]]οὰ [η6 Ζα ΖΦ 
Ῥγορῃδῖβ. Τῇυβ ἴῃς “ Ῥτορῃοῖβ," κἰδπά- 
ἴὴρ Ὀεῖνοοη ἰμῈ Ῥεηίϊαίθυοῃ δηὰ ἴῃς 
Ηδρίορσταρμα, οιτηθα 1ἴῃ6 τῃϊᾶά]θ, δηὰ 
ΠΟΠΒΙ ΔΘ ΌΪγ ἴῃ6 Ὀυϊκιεβῖ, ροσίοη οὗ ([Π6 ᾿ 
Ἡδεῦτον ΟἹα Τεβίδιηθηζῖ. 

ΤῊΙϊς διταηροπηθηῖ δᾶ5 ἴπε δἀνδηίαρε 
οἵ Καοορίηρ Ῥγογηϊη ην Ὀδίοτα [86 τηϊηά 
τ 6 ἴτὰ6 ἡδίυγο Ὀοτὴ οὗ ἴῃ6 Πἰδίοποδὶ ὩΔΓ- 
ταῖϊνεβ δὰ οἵ ἴπ6 ρσγορῃες [πποίίοη 11- 
5611. 

(1) Τῆς ἢ ἰβίοτιοβ ψασα Ἰηϊοπαθα ἴο 
506 ἴῃ παῖ τεϊδίϊοη [5Γ86] βδἰοοά, δ 
Θδοὴ ϑιισοθϑϑῖνα ρεποά, ἴο 1ἴ5 ππἀδηλθη- 
(4] σοηϑετὰατοὴ 85 ἰαϊὰ ἀονῃ ἴῃ ἴῃ Ῥεῆ- 
ἰαϊθυς ἢ; -- ον ἔὰσ ΤΕΥ 616 δανδῃοης 

Α 



.ο9 
.νἍ 

. 

ἰοναζάς, ΟΥὙἩὨ τεσσ ϊηρ ἴσοη, ἴῃς Πρ ῥΡυτ- 
ῬΟβ6 οἴ ἢεῖσ νοοδίοη, 5 [ἢ ΗοΪγ Ρεορὶςο, 
[χουρῃ ψβοτὴ Ὀ]εβϑεάηθϑβ 5που]α θὲ ΟΕ 
ἔαβοα ονϑὺ ἃ] ἴπ6 ἡδίοῃϑ οὗ [ἢ 6 ϑασχίῇ :--- 
δῃά ἴῃ ψημδὶ ᾶγ5 πο Την]51016 ΚΊηρ 
Ἔχοσοιδεά Ηἰΐβ στδοίουιβ δυϊ ΠΟΥ Υ ΔΠΊΟη 
{Πεπι; τον σά! ηρ, ΘΠΟΟΌΓΑρΡΊΩΡ, ρα] 5ῃϊηρ, 
Ἰοδάϊηρ ἴο τερεπίδηςθ, ἀε]νεπηρ ; ῥτὸ- 
νἹάϊηρ ΘνΕσ 8Δη6ν ἔγεϑῇ αίεριιαγάβ δηὰ 
δάἀάπποηδὶ τιοῖῖνεβ οὗ οὐεάϊεηςε ; ὑπ] 
4}1 [ῃ6 τεβϑοῦυσοθς οὗ Ἰοηρ- ϑυβθεπηρ ροοά- 
Π655 ὨδΔά Ὀδδη {Π6ἀ ἴῃ ναΐῃ, δπὰ Ἰπάρ- 
τηθηΐ νγὰβ δἱ ἰαϑί ὑσοηουμοθα προὴ [ῃ6 
Ὁρ ΙΓ Π] παίϊοη. 

(2) Αμά ἴὶ νὰβ ἴδε ἔπποίίοη οὗ ἴῃ 68 
Ῥιορείβ ἴο ὈςῈ Οοὐΐβ ὄῆνουϑ, ἴο ὄβχρίδιῃ 
ἴο (ῃς Ρεορὶε τῆς ἀεδῖση οὗ 186 βδνεγαὶ 
δεῖς οὗ ΗἸ5 δαὶ) δίίοη; ἴο νηάϊοσδία 
ΗἰΞ τἱρῃιδουβη655 ; ἴο πιᾶα ἴῃ ΗΙ5 ΠδΓΔ8 
Τοηον α ΟΒοΥβ οὗ ΤΏΘΓΟΥ ; ἴο ΓΕΡῸ] 15ἢ 
[ὴ6 διπμάἀατηθηίδὶ ἰχτυἢ 5 οὗ [ὴ6 [ννΚν; ἴο τα- 
8556 1 ἰῃ6 ΟὈΠΠραῦοη5 οὗ ἴῃς (ονθοηδηΐῖ ; 
δηα, δἱ ἰαϑῖ, ἤθη ἴῃς ρετοά οἵ ρτοραϊίοῃ 
γ,ὰβ5 ἀγα ηρ ἴο ἰἴ5 ἐπα δηά βεηΐθηος οὗ 
ΟΧΙ]ΙΘ δηὰ δχοοιηπλιηϊοδίίοη πα Ὀδδη 
ΡΑ5564 1η ἴῃς οσουτί οὗ ἤξάνεη, ἴΠθ ἴοὸ 
ἀροΐαγα δἱοιιά Ὀείοσε ἤξανθῃ δηα βδσζίῃ, 
(ἢδὶ ἴῃ βρίτε οὗ πηδη᾿ 5 υῃ δι Π{π|Πη 655 (σοῦ! 5 
Ἰονίπρ Ρυγροβαβ 5ῃουϊα ποῖ ὃς (τυϑίγαϊοα; 
ἴηι ΗΙ5 ῥσοόΐῶϊβε οἵ ϑβαϊνδίίοη ἰοῦ τῃ6 
0016 νου] 5ῃοι!ὰ γεῖ ὃς πηδᾶς ροοὰ ὈΥ͂ 
ΙΏ6Δῃ5 οὗ ἃ Ροίβοη ψῆοπὶ Ηδ [δά οἵ- 
ἀδϊηεά, Οης ψῆο 5Ξῃουϊά Ὀς ϑοη οὗ Ὀανιᾶ, 
Θοη οὗ ΑὈγδῆδῃ, δηα ϑοη οἵ σοά. 

ΤἬὮυβ ἴΠ6 ὕνο 56Γ|65 οὗ [η6 “Ῥτορῃοί5᾽ 
σοι η6ἃ 561 ἰογἢ [Π6 ΘηΌγο ἰ5θι6 οὗ [ἢ 6 
Θιηδίς (ονεηδηῖ. Ὅῆα “ ΕΟΥΆΘΓ ΟΥο]8 
ΧὨ 5 ἴἰῃ6 1νν 85 “"Ποὶγ δηά 75 δηὰ 
βοοά;," γεῖ Ὁ 4016 ἴο Ὀτίηρ ἴῃ δὴ δροὺὴ 
οὗ τἰρῃϊεουβηεθβ ΤῺῈ “ [,4116Γ᾽ ογοὶα 
16 ῃ σομθ5 ἐογναγά, “85 ἃ ᾿ἰρῃϊ 5ῃϊηϊηρ 
ἴῃ ἃ ἀαικ᾽" δηὰ ἀγϑασυ “τεριοη"," δηὰ 
Ροϊηῖβ ἴο ἃ {1π|6, ΨΏδη [ἢ6 1,Αὺν 5}4}} Ὀ68 
ἰτδηβῆρυτοά δηὰ ρ]οτῆεά, δηὰ 115 ἸΠΙΘΟΙΙΟΣ 
Ρύγροβα θ6 τϑα]ζεα Ὀεΐοτγα 4}1 Ὡδ[]ΟΏ8. 

1 15 ἀδϑίγαθϊο, ἤθη, ἴο θ6δγ ἴῃ τηϊη, 
δῃά ἴο ρτοῆϊ Ὀγ, [6 διτδῃρειηεηῖ ἩΏΙΟΝ 
Οχίϑίς ἰὴ ἴῃς Ἡροῦτεν. Αἵ [ἢ 584π16 [1Π16, 
1ϊ 15 ΟὈὔνιοι5 {μαὶ, θη ἴῃς ὈοΟΚΒ οὗ ἴῃ 6 
Νον Τοεβίδπιοηΐ νοσγα δά ἀθα ἴο ἴμε σδῆοῃ, 
16 παΐυταὶ ροβι!ου οὗ [ἢ6 Ῥσορῇῃθῦοσδὶ 
ὈοΟκΚε νου Ὀ6 δ [δε δηὰ οὗ ἴδε ΟΙἹά 
Τοκίδπιεηϊ νοϊατηθ; 85 1 Ἰοοκίηρ ἰοτνατὰ8 
[ἢ Ὠἰβίοτιθ5 οἵ [δὶ ργεαῖ ψοσκ, ὙΠΙΟὴ (ἸῺ 
οὐ] 16) ἴΠεΥ μὰ ἐοσζείοὶ α ". 

Δ Δ Ῥεῖ. 1. 10. 
5 Ἐδοὶ οὗ [δε ἀοθερεῖἷξβ ἴῃ 115 ἄγξῖ ομδρίεσ τείουβ 

τ ν ΡΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

8 2. [Ιητῆς Ηθρῦτον, 85 ἰη ἴῃ Επρ] Δῇ, 
1Ξδιδῇ βἰαπάς ἤγϑθι διηοὴρ ἴῃς ῥσορῃείβὅ: 
[που ρἢ ίουγ, δἱ Ἰδαβε δ, οὗ [6 ΠΊΏΟΥ ΡῥΓῸ"- 
Ῥἢεῖβ (]ομδῆ, 7οεὶ, Απιοβ, δηὰ Ηοβθδ) 
Ῥτζεοβάβρα ἢὶπὰ ἰὴ {π|6. 

ΤὮς Ππίηδϑος5 οὗ [15 διγδηροηηθηῖ ψ1}} 6 
ΤΟΔΟΪΥ δαπιϊθα, οἡ βανοῦαὶ ρτοιηᾶβ : οὗ 
ἩΠΙΟὮ ΟἿΘ ΟἿΪΥ πεεα δὲ τείεϊτεα ἴο. 

Τῆς ὍοΟΚ οὗ [5αϊδῇ στᾶῆρεβ οὐδ ἴἢ6 
ψΠ016 δοΙα οὗ ργορδεῖις νιϑίοη. [{ Ὀ6- 
δὶη5 ἢ ἃ τοϊτογαϊίοη οὗ (ἢ 6 ἴοστηβ οὗ τῇ 6 
Μοϑβαῖὶς (όονθηδηί. ὙἌξδη [ἢδϊ 6]1ο 5 ὯΟ 
5]ρὴ5 οὗ τερεηΐδῃηςε, 1 ρεοσθθαβ ἴο τεοοσὰ 
δραϊησδὶ ἴῃ 6 ΡΕΟρΡΙῈ ἃ βεηΐθηςς οἱ σερτο- 
Ὀαϊοη. ὙΠθὴ τῆς ᾿ηϑἰπιτηθηῖ, ὈΥ ΠΟ : 
(οὐ 5 ομαβιβοιηθηῖ 5ῃουϊά Ὀδ6 ᾿Ἰηβδιςοῖεά, 
15 ἀδοϊαγεὰ. αϑβϑυτῖα 5}41} ονουϊῆγονν 58- 
τοῖα δηα Ὀσηρ [υἀ Δ ᾿ηἴο [ἢ 6 ΘΧΙΓΘΙΙΥ 
οὗ ρ6Π]. Βυῖ {π6 ρῥτορῇῃδῖ 15 Ἰηϑίσυςιοά 
ἴο ἀβϑϑιισα τὴς 101] τεπιηδηϊ οὗ 5δίειυ, 
ὨΟΐῖ ΟὨΪΥ ἀυπηρ (ἢς Αϑβϑγγίδη ογὶϑ8, Ὀὰϊ 
ἴογ 411} αΐαστα Ππ|6Θ.0. Ηδξδ ρῥσογδεβ5 [6 
Ὀιτ οὗ Οπε ψῆοβε ἤαῖλδ 5ῃοι]α Ὀς6 “Ἴτὰ- 
ΤΩΔΠιι6], “Ὑγοπάοτίι, Οουηβοι]οσ, [ῃ6 
ΜΙιρμν σοά." Τὶς ἀγίηρ νου] 5}4]] 
Ὅς τεβοιβᾶ ; δηά “ἀδαίῃ ϑυνα! !οννεά ἀρ 
ἴογ θνευ." [Ι͂}ἶἯ Ζίοη ψοι]α θὲ ἰδ “8 ϑυγα 
ἙἘουπάδιοη," ἴον 16 Οπῃυτοῆ᾽5 (Δ ἢ τὸ 
Ὀμ1ἃΔ ρου. “ὍΠε δεγνδηῖ οὗ ἴῃε 1,ογὰ 
βΒῃοιυ ὰ ἰακα ἴῃ6 Ὀυγτάρη οὗ ὨυπΊδη 5ἰη 
ὉΡοη ΗΠ), δηα Ῥθαῦ ἴ ααγ. Ἠδ 5Ποιἃ 
[ουὐπμά 4Α« Νον (ονφοηδηΐ, υπάογ ψνϊοἢ [ἢ 6 
ΒΊοτΥ οἵ ἴῃς Ιογὰ 5ποιϊὰ Ὀε τενεαὶβά ἴο 
411 Ὠδίίοηβ, δηὰ “ἃ 6 ἤδανθῃ δηά ἃ 
ΠΟῪ Θαγίἢ ᾽ 5ῃου]ὰ 6 ογεαϊβα, [Π6 δἴετηδὶ 
δοαα οὗἉ ΠΟΙ] Π 6585. 
θη ψὰ ἰοοῖκ δ ἴῃ6 Ὀτγεδάτῃ δηᾶ 

ρταηάφυγ οὗ {μ6 “ Νιβίοη," νε πεεα 0 
[ΠΠΘΙ τεᾶθοὴ ἴοσῦ δοαυθβοηρ ἴῃ [ῃ6 
οχιβίϊηρ ογάθσ. 5111 τῆς σῃγοῃο]ορίοδὶ 
ΟΥΘΥ τοδὶ Ὀδ6 τειηθιηρεγεά, δηαὰ [6 
ΘΔΙΠΟΣ ὈΟΟΪκ5 Ὀ6 να γεα 85 βἰδηαίηρ Ἰῃ ΔῈ 
ογρδηΐο γεϊαιϊίοη ἴο [ἢ15. [ηάδαα 1 15 ΟὨ]Υ͂ 
ὉΥ 5ιιιάγιηρ [6 ψμοΪς ῬΟΑῪ οὗ ἴῃ 6 ῥτο- 
ΡΒεῖβ {πδῖ να οδῇ ρεῖ ἃ οἶθᾶγ 146 οἵ (88 
ΟἿ6 ΤΠ ηρ Ρύγροβα ψῃϊοἢ ρεγνδάθϑ ἴΠο τὰ 

Φ 

Ῥαοῖς ἴο [ἢ τϊϊηεβ5 οἵ [ῆς ργορῇῃείβ ; Μαίί. ἱ. 23; 
Μαῖκ ἱ, 2, 3 (οοπιδιηἷηρ 1Ξαῖδῃ δηὰ Μαϊίδοβὶ); 
1κΚὸ 1. 32, 33. 70, 76; Τοδη ἴ. 23, 20. 

8 Τῃᾳ Ταϊπιυαϊς ἰγοδίϊβα (16 “Βανα Βαίῆτγα ἢ 
Ὅὁ αν (6 ἴῃτεα στθαῖευ ὑσορῃεῖβ ρδοεά ἴῃ ἴῃς 
οτάεσ,--- Ἵγεπιίδῃ, ἘΖεκὶεὶ, 1ϑαΐδῃ :--τοης πλοίῖνα 
οἵ τῃϊς αἰταηρεπιθηῖ, ργο Δ ΌΪΥ, Ὀεϊπηρ᾽ ἴο Ὀτίηρ (6 
Ἰαεὶ οπαρίον οὗ 2 Κίῃρξ ἱπίο οοπποχίοῃ νἹ [86 
Ῥοοκ,, οἱ νιϊςὶ ἰὰ ἰ5 ἴμ6 οσοπο]υκίοη (76Γ. 111). 

4 ΟΡδαϊδὴ ἰς μεϊὰ ὈΥ σβδῃυ ἴο ᾶνβ Ὀδθεῃ ὑτοδ 
ἴο [58 δῇ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ἼΤῃδὶ ρυγροβα τῶδὺ Ὀδ6 ἱταςεά τῇ ἴῃς 
ὍΟΟΚ ΜὨΙΟἢ 15 τε ΉΠΠΥ ἱμπουρῃς οὗ 85 
1{ἰ βἰοοά αυἰε ἀρατὶ οπὶ (ἢ τεβί, [ἢ 68 
ὈοΟΚ οὗ Τοηδῇ ; [86 εδυδϑῖ, σον, ἴῃ 
[Π6 ςοἸ]δοοη. Α ἔδν σϑιθασκϑ 1]π5ἴταῖ- 
ἵηρ ἴ[ῆ6 σοηποχίοη Ὀεΐνψαθη {Π15 δηά [6 
Ιδῖοσ ριόρῇθοὶθϑ ψ1}} ποῖ Ὀς ουἍξ οὗ ρ]άςΕα. 

(1) Ιβυδθ]}5 νοοδίίοῃη γὰβ ἴοὸ Ὁ δῇ 
Ἰηςοιτηθαϊασν ἀρθηΐ, [του ρ ἢ πῃ] ἢ [ἢ 6 
δταςς οὗ (οὐ 5Ποι]αὰ Ὀς ἀϊῆι5ε 4 ονεῖ ἴῃ 6 
νοι. Βιυῖ νἢδὶ 1{ 15γὰ 6] οῦα υηΐπια ἴο 
115 νοσδίίοη, δηα τε[ι5εα ἴο ἀο 115 ρατὶ ἴἢ 
ψοσκιηρ οὐἱ [ἴῃς αἰνιηα ρα Τὴδ ἢ15- 
ἴοΥΥ οὗ ̓ οηδ ἢ 5 τηϊβϑίοη ἴο ΝΙηονθἢ ριονϑά 
[μαῖ, ΄ῃ (ἢαϊ ο456, σοα ννὰ5 δῦϊο, 1 Ηδ 50 
Μ1Π64, ἴο ψοΥΚ ὈΥ ἴδηι, ονθῇ 85 σοὶ υςῖ- 
δηΐ ἀρθϑηΐίβ, ἔου ἴπ6 ρυὈ]Π 5 πηρ οἱ Ηἰ5 
γγνοσά δηϊοηρ ἴῃ 6 (ὐδηι}168. 

(2) Ὅε τεδάγ τεοερίοη οὗ [μα ψοσγά 
Ὀγ [Π6 ρβορὶς οὗ Νίῃενθῃ γγὰβ ἃ ργθ-η11- 
τηδίοη οὔ ννηδί ννὰ5 μεθα ίου ἴο Κα ρΪδος 
ΟἹ ἃ ἰἴδύρεσ 5804]6 ἰὴ (θη οὗ (Π6 
δΔηοϊδηϊ ρῥγεαϊοιίίοη : ΚΙ γψ}}}} τηονα {Π6Πὶ 
ἴο δ δοιιβυ ὈΥ [Πότ τα ἀγα Ὧ0 ρδορ!θ᾽." 
ΤῊ ἤτοὶ ςομηπλεηοοπηδηΐ οὗ [Π6 ρογιοα οὗ 
19γ8 6} 5 ὨΔΌΟΠΔΙ “Ἢ ΔΒ. ΔΑΥ" ΜᾺ5 
τηλτκΚεά Ὀγ ἃ ρτεδῖ ραρδὴ Οἱ Ὑ᾽5 τ γηὴρ ἴο 
(οά. 

(3) Τῆς δος (δαὶ τῆς ἄοομι ρτο- 
ΠΟΙΠΟΘΩ οα ΝΙΠΘνϑῇ ννὰ5 ϑυβροηάδα ἀροὴ 
{ΠΕῚΓ σερεηΐίδηςθ, γὰ5 ἃ δι 1{40]6 ρσεϊαάς 
ἴο ἴπΠ6 ψαγηϊηρβ οὗ σομηρ ἡπάρτηρηΐ, 
ὙΠΟ Ι5γα6] ννὰ5 δῦοιΐ ἰο τϑοεῖνθ. 1 
ΝΙηοθνθὴ μά Ὀξεξὴ βραγεά, ἢον οου]ά [ἢς 
οσονθηδηΐ ρϑορὶς ἀουδὶ πᾶς {πΠῸῪ ἴοο 
ψγου]α Ῥα δρατγεά, 1 ΟὨΪΥ πον ταροηϊθα 

(4) 1, οἡ [ἂς οἴδοσ δηά, [Π6γ 5ῃμοι ὰ 
ῃοῖΐ ταροπῖ, νου ποῖ “τῆς τῇδ οἵ 
ΝΙΠΘνΘἢ σῖβὲ πρ ἴῃ ἴπ6 ἡπάρτηθηΐ, δηὰ 
ςοηάδηηη [ἤδη Ὁ 

(5) ΤῊ ϊΪ5 τείογιηδίίοη οὗ (ῃ6 Νι ον 65, 
Κιηρ' δηα ρδορῖο, πιδάς ἴἤθτλ [ἢ6 τοτα 
514 0]6 ἔοσ Ὀδϊηρ δ ρ ογεά δ5. κ τῆς τοά 
οὗ ἀοὐ᾽5 δηρεσ᾽" ἴῃ [πΠ6 ριυπηὶβῃμηθηῖ οὗ 
15:46], ἀυσηρ [86 [Ο] ον ηρ ὕνο οὐ (ἤγεα 
δΘΠοτδ[ΙΟἢ8. 

(6) ὙΠαῖ ἴῃ 81] [15 {ποτα νγὰβ ποίῃιηρ 
ΔΙΒΙΈΓΑΓΥ, ---ἰῃαΐ {Π6 αἰνίηθ ργοσθάμΓγα νγα5 
τερυϊαίεα τπγουρδοιΐξ Ὀγ τἴμ6 συ ργεπλα στα] 
οὗ τιρῃϊ,---νναβ 566 η, Ώθη, οὐ ἴῃ6 οὔθ 
ἢδηά, ΘΘηΠΔΟ ΘΙ [4]}1ῃρ ὈΔοκΚ ἰηΐο [ἢ 6 
οἷά 5ἴη οὔ ἢϊ5 ἀποφϑίουβ, 56 Ἐαἀ θυ γἱηρ ρτιάα, 
Ψ85 δ ΠΟ Κοὴ ἀονη ὈΥ )υάρπιοηΐ; δηά οἡ 
[Π6 οἴδοῦ ἢδηά, Η Ἔχζεκιαῆ δηά ἢ15 ρθορὶςα, 
δανηρ Βυ ] 6 α τΠμεταβεῖνεβ ἴῃ ἴπι6 ρΘὩ]- 

Δ Ὠρδιῖ, χχχὶΐ, 21. 

ΟΕ ΙΘΑΙΑΗ. 3 

ἴδησθ, ἔουηα παῖ ΠΊΘΙΟΥ τγᾶβ ΓΕΔαῪ ἰς 
“Ὑ6])οΙο6 δραϊηϑβ ᾿υαρηγδηι." 

50 τηποῇ, (ἤδη, 85 τεραγάς [6 νιον ἴο 
Ὀς ἴδκει οὗ ἴῃς ρσορῃοίις [μποιίοη. 

8.34. ΠῚ [Ὠ15 νῖενν Ὀ6 οοττεςὶ (Δηά 1 15 
Ὁηἀουθίθδαν τ[Π6 ΟὨΪγ οὔθ ψοἢ ἰ5 ἢ 
ΠδιΤΏΟΩΥ ΜΙ ϑογίρίυγα 1561), 11 15 Ρ]δίῃ 
[δαῖ Ὧο οηΘ, Ὑῆο 15 Π6]4 τὴ [ῃ6 ομδιης οὗ 
μαΐωγαί είς ΒρΘΟυ δἰ οη, 15 αιδ] ῆρά τὸ 
δχρουπμά τῃ6 νττηρα οὗ [Π6 ῥτορβείϑβ. 
ΤΠαΥ, γῆο ἄδην [Π6 ΡΟβϑι Π Υ οὗἩὨ τηδῃ 5 
5ΡῚΠ| Ὀοῖηρς οἰεναίεά, Π]υμαϊηδά, Ἰηἰοτιηθά 
Ὀγ [86 ϑριπὶ οὐ ἀοά, ορροβε {πεπιβεῖναβ 
ἴο ννῆδί 15 βἰαϊβα οὐ ᾿τρ 16 α ἴῃ Ἔν σΥ ρδτί 
οὗ [6 τϑοοσάϑ οὗ γϑνβίαϊιοη, ἔγοιῃ ἴῃ 6 ἢγϑῖ 
σμαρίεσ οὗ ἀεηδβὶς ἴο ἰῃς6 ἰαςί οὗ [ῃ6 
Αροοσαίγρβες ϑίιοῇ ροιβοηβ ἅτ 85 {π|π|6 
διϊδα ἴο 5ρεαῖϊ οἡ τηδίζοῖβ οὐ ὈΙΌ]1οδὶ 
ΟΧΟρΘ 515), ἃ5 Οὴβ ΨΏΟ ἄδηϊθβ (6 ἰανν οὗ 
δτανιῖδίίοη 15 ἴ0 ἰδοίασα ΟἹ ΔϑίΓΟΠΟΙΏΥ. 
ΤἼΘΥ Πᾶνα γεῖ ἴο ραϊη [ἢ6 νϑῦν 4515 οὗ 
{ΠεοΪοσιοδὶ δοίθησε, ἃ 6] Ιοἔ τη ἀοά 85 ἴῃ 6 
Οἴοαΐοσ δηὰ Τ]ρμο]άθσ οὗ [μ6 υηϊνοῦβθ. 

[τ 15 ΜὙ8]1] ἴο βίαίε [ἢϊς δὲ [με οαυϊδεῖ : 
Β1Π06 ποΐ ἃ ἔδυνγ, ἰῇ τεσθηΐ [{η65, μᾶνα 
ΟΟΙΏΘ ἔογιννασα ἴο ἰηίεγργεῖ [6 Ργορῃςίβ, 
ἍΠΟ ὅἦὁ ποῖ 50 πιιοῇ 845 δά {6 Ῥοϑ91- 
ὈΠΗν οὗ διο ἢ ἃ (Πρ ἃ5 ρεηυΐης ῥτὸ- 
ΡὮδΟΥ. 
ΤῊ δϑϑυτηρίίοη, οἡ ΨΏΙΟΝ {Π|5 ΕΥΓΟΥ 

Γαβίβ, Μ]1 δῃσοιηΐεσ 5 δραϊη, ῃΕη ΜῈ 
Ὦδνς ἴο 5ρθαϊς οὗ 1ἴ5 δρρ]ιοδίοη ἴο [βαιδῇ 
1ὴ Ραχίουϊαγ. Ὗς 584}} τλδ σοῃίτοης 1ἴ 
ΜΠ ἢ δὴ ἀρρΕ6Ὰ] ἴο (δοῖβ. Αἱ ργεϑθηῖ ΨψῈ 
54} Ὀ6 σοηϊεηὶ ψΠ σμονίηρ, (1) [ἢδὲ [ἢ 
15 ηοΐ ἀχἰοπγαίϊο, δηὰ (2) [μαὶ 1ἴ 15 ᾿ἰησᾶ- 
ΡῬΑΌΪ6 οὗ ρτοοῖ 

ΤῊς δϑϑιηρίοῃ τὰη5 ἴῃ :---ἰὶ 15 ἰη- 
σοησείνδῦϊα ταὶ οὰ 5ῃουϊα σοτϊηπλαη1- 
οἂΐθ ἴο τὩΔη ΔηΥ ἰογεκηονίθάρε, οὐἡἨ ΡΓα- 
γἱϑίοη, οὗ πιΐυγε δνθηΐϑ. 

(1) Τὴδ ἀϊοσίαμα 15 βρΈΠΟΓΑΙΥ ἰηΐτο- 
ἀμοξά 85 1{1{ ννεσθ δὴ ἀχιοπιαίὶς {πιἢ. 

ΤῊϊς, μονανοῦ, τ σαηποῖ ὃς; ἴοῦ ἃ 
Ιατρα Ῥογίίοη οὗ τηδῃκιηα, Ἰποϊαϊηρ ἠοΐ 
ἃ ἴενν ψῆο πᾶνε Ὀδθὴ δηϊηδηΐ ἴοσ βοϊθητῆο 
ΔὈΔΠΠγ, ΡΆΠΟΘΟΡὮϊς Ἰηϑιρῃϊ, ἀπά ῥσδοίοαὶ 
1Π 06] Πσοῆσθ, πᾶνε Ὀο]ονεα ἰμᾶΐ δυοῇ 
σοι ΠΙΟΔ(Οἢ ἢα5 δοῖμ8}}}Υ ἴα ΚΘη ΡΪδΔς6. 

τ οδὴ ἢανθ πο οἰδίτῃ, [ῃμογοίογο, ἴο Ὀ6- 
Ἰπ Δῃ Ἀχίομι. 

(2) Νοῦ γεῖ σδῃ 1ἴ Ὀ6 ἐϑιδ } 15ῃ6ἀ ὈΥ͂ 
τεαβοηΐηρ, ῃοῖμοΥ ἀεαποῖζίινε οὐ Ἰηάπο- 
{ν6. 
ΕΣ ἃ ἀἐξάμαηξυε ὑτοοῖ, 1 ου]Ἱα ἤᾶνα 9 

3 6ξφη.]. 2, 27; Βεν. χχιΐ. 17. 

Α2 



ὰῺ ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ 

Ὀ6 δῆονῃ, οἰἴἤογ ταὶ Οοά 45 ποῖ [6 
7 ἴο ᾿ηρᾶτί βιιοἢ Κηον]εάρε, ΟἹ ἰῃμαὶ 

11 ἀἸα ποῖ δηΐθσ ἰηῖο ΗἸ5 411-156 ρῥἴδῃ ἔοσ 
[6 ρονογηχηθηΐ οὗ ἴἢ6 νοχὶὰ ἴο ἀο 50. 
Το δϑϑετῖ ἴῃ6 ἢγβί (1: σου] θ6 διιζ ἀρρῶ- 
Π 02) που]ὰ θὲ ἴο ᾿ἰπηὶϊξ (ῃΠ6 ΑἸτΙ ΡΥ. 
Το δϑβοσῖ [6 βεοοῃί, ἃ τηδῇ τηυσβὶ πδοαᾶς 
Ὅε ΠΙΏ5617 οπληϊδοίθη, “Ὑπὸ Βδῖἢ 
Κηονη τῃς τηϊηά οὔ ἴῃς 1,οτά Ὁ 

Α5 ἴο ἐμ μαΩ071,--ν 6 ΤΩΔῪ 540 ὈΟΪΑΪΥ, 
ἴηα! δὴ ἱπάιιοίνε ρῥγόοθβϑ, ᾿ἰθριταῖεὶγ 
Ῥοτίογηχθα οἡ ἰδ ἰδοῖβ βιρρ δα Ὁγ [6 
ΒΊΡ]6, 6ϑιδ Ὁ} 15Π.65 Ἰποοη οί ΪΥ [Πα τηδη 
δανε ἰογεῖοϊἁ ἔπαυσε ὄνθηΐβ νη Οἢ [ΑΥ̓͂ 
Ὀαγοηα πλϑγοὶν Ὠυτηδη Κοη : ἰΠαΐ ἃ 5:0- 
᾿αβϑίοη οὗ βοῇ τηθη ῥτοίθεβεα ἴο ὃ6 βοηΐ 
Ὀγ ἀοά ἴο ἀεἶϊνεῦ βυςοῇ ρῥχϑαιοιοηβ,; τῃδῖ 
{Π6ῚΣ υἱΐογδηοαβ ΟΓΘ 1 ΤΩΔΗΥ͂ ο4565 ἴῃ αἱ- 
Τοοῖ ορροϑβίξοη ἴο [6 ψγῆο]6 ἰβηθηοΥ οὗ 
τπουρῆὶ δηά δοίης ψὨΙΟἢ ῥγενδι] θά ἴῃ 
[Π6ῚΓ ρα; ἰμαΐ [ἢϊ5 ἀΕχροβαὰ τῆ ἴο τας ἢ 
ουϊνατγα 50 ἘΠ ΠῊρ ΔΠα ΞΟΙΩ ΘΙ 165 Ἰηἢϊοϊοά 
ἄδορ ἰηννατά δηρι βῆ ; [ῃδΐ, ἃ5 τεραγάβ 
[Π6 Ἰεδάϊηρ Ροϊηΐβ οἵ {πεὶγ ἰεϑ Ὁ ΠΊΟΏΥ, ---- 
[Πο56 ὙΠΟ σο]δῖε ἴο [Π6 σοπληρ ἰῃ οὗ ἃ 
ΠΕ αἸΒρΘη ΒΔ. Οη,--- 6, νοσάς ἤᾶνα δἱ 
ΔΩΥ Γαῖβ Του ἃ πηοϑῖ γεηάγκαῦ]α διηοιηΐ 
οὗ νεγβοδίίοη ἴῃ τῃ6 ΠΙΞΙΟΥΥ οὗ 6515 
Ομηβὶ δηὰ (ἢ ἐοπηδίίοη οὗ (γι ϑίθη- 
ἀοπλἢ. 

ΤΗδ ἀϊοίαπι, ἤδη, 15 ἸΒΉ1ΕἸγ Ὀογομ 
[ἢ6 ταῆρε οὗ ἀξάμοῖνε ῥγοοῦ, δηὰ 15 ορ- 
Ῥοββά ἴο ἴπε γθϑ] οὗ σεηιηθ ᾿μἀυοίοη. 

γε τᾶν δαὰ [ἢδί, νῇεη νἱονγθα ἴῃ το- 
ἰαϊίοη ἴο ἴῃ6 ννῃοὶα βοῆθτης οὗ τεἀεηιρίϊοη, 
ΡΙΟΡΕ.ς Δ ΠΟΙ ΠΟΕμ ηΐ85---Υ ἔτοπλ Ὀ6- 
1ηρ' Ἰποοησεῖνα Ὁ]6----ᾶγα δ] οροίθοΥ ἴῃ ἢδγ- 
ΤΩΟΠΥ͂ ΜῈ ΟἿΓ 56 η56 οὗ Πΐηε55. Νοιίῃιίηρ 
ΔΡΡΘΑΙΘ ΠΟΘ ρσοῦΔὈΪ6, (ἤδη [ἢδί, 1 βοῇ 
ἃ ἰλεοϊ 45 ἴη6 Ιησαγηδίίοη γοτα ἴο ἴάΚα 
Ῥίαςθ, 1 δῇοια Ὀ6 ἴογε-πογα θα ὉΥ 
αἰνίη εἰν ᾿Ἰηϑιταςοῖϊοά ῥσορῃεῖθ. Νοῖ ΟἿΪΥ 
ψνοῦ]α συ ςἢ ΡΓΘΡΑγδίοσυ ᾿ηςπιδίιοῷ5 Ὀεδὶ 
[ῃ6 {ταηβοθηἀθητν δυριβὶ σΠαγδοίεσ οὗ 
ἴῃ6 ἀνϑηὶ 1ἴ56]ζ; τΠδῪ νοι] 4150 ΞΌΡΡΙΥ 
ἴο αἰἴϊοτιαρεβ 8ὴ εν άδησθ, δἰζορεῖμεγ 
υπ!]αὰ6 δηα ᾿πΙπλ 4016, ἸΏ σΟΠΒγΔΈΟη 
οὗ ἰῃ6 ϊβίοτιθβ ἴὴ ψΏΙΟὮ [6 ἸπΙεΓροΟϑβὶ- 
ὉΟΩ ἰἴ56 1 πϊρῃς Ὀ6 τεοοταβά, 

115 ἴῃ6 τόνεῖβα οὗ πρτορ 16, ἱΠ 6.6» 
ἴοτεο, {πὶ οὐ ψνουϊᾶ ταῖδθ ὮΡ Ῥευβοῃβ 
αυδ! πο το ἔογεῖθ}} [6 σοπληρ οὗ [ῃς8 
ῬΟΥα᾽ 5 ϑάνίουσ ;---ἰἴῃς ρτεαῖ ψοῦκ, ψὨΪΟἢ 

1 Ἰςαὶ, χὶ. 13; Εοιῃ. χὶ. 34; 1 Οοσ, ἱΐ. χό. 
3 ΤΗϊβ Ῥατὶ οὗ [6 διριχχδηΐ Ὑ1}1 Ὀς δραΐη 

ἰουομεῦ ἀρου ἰῃ 111. ὶ 4. 

(ἢ Ῥιορῃεῖβ οὗ βγεῖ ἀϊά δοίιδ!ν ροῖ- 
ἴοππῃ : ἔοσ "ἴθ [ἘβΌ Ων οὗ [6515 νγᾶξ 

8 )) [ἢς 5ρι σι οὗ ργσγορῃβογ". 

11. Οπ τἦε 217 αμα 7Ζένιες οὗ 7παἸαλ. 

δ τ, ΟΥ̓Ι5 ροΙβοηδί, 85 ἀϊβιηςὶ ἴτοτὰ 
ἢ15 οδῆοϊαὶ, 16, γε Κπονν ποιπίηρ, ἐχοθρξ 
[Πδἱ Ὠϊκ (Δ οτ᾽ 5 ἤδῖὰθ 5 Ατηοζ΄, ΑἹ] εἰβ6 
[Παὶ νὰ Κηον δρουῦξ Ὠϊπ 566 η15 ἴο ἤᾶνθ ἃ 
Ὀεδτηρ οἡ ἢϊ5 νοοδίίοη. ΗΒ ΝΟΥ ὩδΙΔΘ 
(γεελα-γαλίῥ, “ΠΕ ϑαϊναδιίίοη οὗ [ῃὲ 
Ιοτα ἢ πᾶῪ ὃς 5δἃ ἴο δηξοὶραῖα {Π6 
γγΟΥΚ ὨΙΟΙ ννὰ5 δϑϑρηθά ἢ. Ηἰ5 νἱΐδ 
5. “1ῃ6 ργτορῃεῖθβϑ"." Ηἰβ 50η58᾽ Ὠδγλ65 
ὈΘΑΓ νη 655 ἴο ΠῚ ρσορῃεξίις δηηοιηςθ- 
Ιθηῖ5. ΤΠ6 ΟἿΪΥ ποῦκ ἴῃδὲ να ΚΩΟΝ 
Ὠϊ ἴο ἢᾶνα εηραρθα ἴῃ, θεοϑδιἀθ ἴῇοβα 
ΜΉΘ. ἃγα τηθηϊ οηθδα 1η ἰδ οὐ ὈΟΟΚ, 
15 ΒΡοΚθη οὗ δβ8 1ὖ 1 μαά δη οπῆοϊαὶ 
σμαγαοίεγδ: “ΤῺς τοϑὶ οὗ ἰῇ6 Αοἴβ οὗ 
υὐ ζΖιίαῇ, [Π6 ἘΟΙΤΏΘΥ δηᾶ τῆς 1,Αἴΐοτ, ἀϊά 
15αἰδῇ ἴΠ6 ρῥγορῃοῖ, [Ὡ6 βοὴ οὗ ΑἸἴΏΟΖ, 
νυτιῖα." 

ὃ 2, Ετοιὴ ἢὶ5 ον ὈοοΟϊς γα ἰΘαΤῚ 
[δι τῆς ““ιβίοη," νῆϊοῆ ἢ6 τϑοογάρα, 
νν 5 στδηϊεα ἢϊηὶ “1 ἴῃ6 ἀδγϑ οἵ [02ΖΙ Δ, 
Τοίμαια, ΑμαΖ, δηὰ ἩδζΖεκίδῇ :"--- Ὡ]οἢ 
5665 ἴο0 ΠΩΡῚΥ ἰμδΐ βδοῖὴθ ροχζίίοη οὗ 1 
15 ἴο Ὀ6 Δ)]οἱϊδα ἴο βαςῇ οὗ ἴῃς ἔουγ χεὶρ 8. 
ΤἼΙ5, σοι ιηδα ψι (6 ᾿πάϊοδίοηβ οὗ 
{{π|6 σοηϊδιη6α ἱ Υἱ. 1, Υ]]. 1, χὶν. 28, 
ΧΧΧΥῚ. 1, ἰδδᾶς ἴο (ἢ (Ο]]ονηρ ρεηεγαὶ 
ἀφο υς.οη οὗὨ Πὶ5 ργορἤο 165 :-- 

1) [ἡ 186 χείρῃ οἵ {7ΖΖίδῃ ; οἷ. 1--ν. 
,» ]οιῆδια ; νἱ. 

3) » 3) 3) ΑΠΔ4Ζ; νἹ}----αῖν. 27. 
(4) Ιῃ ἴδε ἢγϑὶ μα] οἵ Ηδθζεκιδὴῃβ 

Τεῖρῃ ; χῖν. 28---χχχν, 
(5) [ἴῃ ἴῃ βεοοηά ἢ]ῇ οὗ Ηθζε κι δὴ 5 

τεῖρῃ ; ΧΧΧΥῚ---ἶχν!. 

[τ 15 ἴὴ6 σοτητλθηίϊδίου 5 ῬΧΟνΊΠΟ6 ἴο 
ΔΡΡτοχιτηδῖθ, ΏΘγα 1 ΤΥ Ὀδ6 ἀοη6, ἴο 

2) 23 37 

8 Βδν. χίχ. 10. 
4 Τδεῖα ἅγὲ ἴψο ΠῚ ἰδα τοης ϑ οϑύμς, 

Ηΐτα ; οπα [ἢαὶ ἢἰ5 [αἴ ΠΟΥ ΑΠπΊΟΖ ννὰς ὈὉγοῖπου ὁ 
Κίηρ Απιαζίδῇ ; [86 οἴπεγ ἴμαἴ ἢ Ὠἰτηβεὶ αἰδά ἃ 
τααγίγτ᾽5 ἀεδῖῃ, θδὶηρ ““ βάν ἀϑυπαον ἡ ΌΥῪ οτγάοῦ 
οὗ Μαμδββεῦ, Νείίπογ οὗ (ἤδη ἰς ργοῦδθϊς ; 
δηὰ ἴῃς Ξεοοηῃᾶ ἰουηα δεοςοορίδηςς ννἱῖ βανδγαὶ 
Θαυὶγ ΟΠ βιίαη τγϊζεῖβ (Πυδῖη Μ., Του] ] δη, 
1,Δοϊαπίίυ5, 51 ]σοσης, δπὰ ὃι Αυρικίηο): Ὀυῖ 
[ΠΥ οαπηοῖ οἰδίτῃ ἴο γα πκ ἃ5 Βἰβίουγ. 

δ᾽ ΟὨ. νἱῖϊ. 3. 
6. 2 (βγο. χχνΐ. 22. ΤΠ εβα "“Αοῖς ἢ ΨΕΙΕ ρῥτὸ- 

ῬΔΌΪΥ (δ6 βδουτοα ἔτοτῃ ὙΕϊΟὮ ἴΠ6 να] 80 ]6 ἱπίοι- 
ξοσιίου ρίνεη ἰῇ 2 ΟἾτο. ψ͵δ5 ἀετνεα, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ΤΏΟΙΟ (οἰα:]οα κυ θά ν᾽ϑίοη : θυ ἴῃ 6 ἀρονα 
οὐ] ης 18 δι [Π6 τγᾶγ-τηδκ8 δεῖ ὉΡ ὉῪ 
ἴα Ργορἢεδὶ ΠιπλβοὶΓ ροιηῖ ἴο. [Ιὲ Ψ1] Ὀ6 
βῆσντῃ μεγεαῖοσ [ἢδι [Π6 ᾿ηΐογηδὶ ον ἄθηοθ 
58 ΘΩΓΓΕΙΥ ἴῃ δοοοτὰ ὙΠ ἰῃ6 ἀχίθγμδὶ οα 
1015 Ροϊηῖϊ, 

ὙΠδιὶ [ἢ6 οχδοὶ Ἰἰγηῖ 5 οὗ [5414}}3. ὑσο- 
ῬΠδο ΤΑ ΙΘΥ 6Γα, γὙὲ ἀο ποῖ Κηον,. 
ΠῚ (δ δαγ]οσ ᾿γαὶς 6 ρῥἰδορά τη (ἢ 6 ἔουτίῃ 
ΥΘΑΓ Ὀείοτα [22Ζ14}}}8 ἀδαῖῃ (γ62 8.0)), 
δηα τς ΟἴΠΘΥ ἴη [Π6 ἰαϑὶ γοᾶγ οὗ ΗἩ εζοκίδῇῃ 
(698 8Β.6.), 15 ΤΙ ΠΙΞΕΥ Ἔχίθη δά ονοσ 6. 
γελῖβ. Τῆς Ἰονεδὶ δβχηδίθ Ροβϑιῦ]6 
μοῦ] ἃ τᾶκα 1ἴ σΟΙΊΡΤΙΒ6 49 γθδῖ5 ; ἤοτη 
ἴΠ6 Ἰαϑὲ γϑασ οὗ 1ΥΖΖίδὰ ἴο [6 σγ71ἢ οὗ 
Ἡδεζεκίδῃ (759--- 710). 

1 τῇδύ ΠΕΙ͂Ρ υ5 ἴο ἔοιτη ἃ Ὀαίζοσ οϑίϊ- 
Ιηδία οἱ ἴῃς. Ὀυγάθδη ἢ6 δά ἴο 5υβίδίῃ 
ἄυπηρ [15 Ἰοηρ ρεποῦ, [ἢ να οοηῃβίάογ 
γγΠδὶ 15ΓΔ6}᾽ 5 ὩΔΕΟΏΔ4] οἰγουμηδίδηςοϑ ΨΘΓΟ 
δῖ 115 ΘΡοςἢ. 

δ 3. ΕΓ 400 γοδῖς δῆοσ ἴῃ6 οσουρα- 
Ὀοη οὗ (δηδδῃ, [5γ86] δὰ 0 σοῃπηθχι οἢ 
ἢ οἰἴμοσ οὗ τῃὴ6 ἴνο νου Ἱα- ΘΙ ΓΘ5, 
Ἐργρὶ δῃηὰ Αϑϑευγτα. ὙΠ τῃ6 ἔογηλοσ 
ῬΟΥΘΙ ἱπίεγοοιγθα γὰ5 ταπαννβα Ὀγ ὅ8οΪο- 
ΙΏΟη. [{]6ἀ νΕΙῪ 500}, ἰῃ 5ρίϊ6 οἵ [δ]σ 
οὐϊϑιἄδ Δρρθάγδῃςσςεβ, ἴο ἃ ἀδῆρογοιυβ νἱο- 
Ἰλϊίοη οὗ ἴῃ6 ν᾽; δηὰ νψὰβ τδρί αν 
[ο]ονεά ὈΥ ἀϊβαβίσοιιβ σοῃβεαι θη ς68. 
Θοϊοσθοη ᾿νε ἴο δηά ἢϊ5 ὈΓΠΙΘΙ ΘΠ ΘΠ 165 
]ετορθοδιὰ δηὰ Ἡδαδα σψεϊοοτηθα δὲ (ἢ 8 
σοι οὗ ῬΠδγδΟἢ : δηά πὰ πδχῖ ρϑησγα- 
τἰοη ἢοΐ ΟἿΪΥ 5» ἃ Κίὴρ οὗ Εργρὶ οδρ- 
τππὴρ [6Ππιδαΐϊθὰ δηἀ Ἂἀδβροι της [Π6 
ΤορΡ]6 δηά [ῃς Ῥαϊδαςθ, Ὀὰὶ (γοσβα 511}}} 
ὙΠ 6556 4 106 654] 5ῃτηθηὶ οὗ Αρίβ8-νοσ- 
5010 ον δῦ [86 ψΠΟ]6 οὗ [6 πογίμογῃ Κιηρ- 
ἄοῃι. 
ασδς ἀἰδεοσιδς. ΘΙΧΙΥ γοδῖβ δἴζεσ τἢ 6 

ΒΟ Ι5Ππ|, ἀποίῃου δηά ποσὰ ἀδοιάθα ἴοτιω 
οὗ ἀροξίδϑυ Ψψ85 Ἰηἰτοάιιοβ Ἰηῖο ϑαμῃηδγα 
ὈΥ ΑΠδΡ᾽5 ἰδηδῦοδὶ αἴιεεη, ϑιἀοηίΐϊδη [62Ζ6- 
ὈΕ] ; δηὰ ννᾶβ δἴϊογιναταὰἀβ οαγγι δα ἴο [ετὰ- 
58] 6 ΌΥ ΠΟΙ ὯΟ 655 ἰδηδίϊςδὶ ἀδιρῃζογ, 
ΑἸ Δ] ἸΔἢ. 
ὙοΓα ΠΟῪ ἃ ἴῃ6 Πορδθβ [δῖ {πὴ 

8Δη4Ἃ ΠΟ] 655 5Βῃου ἃ ρὸ ἔοτίἢ ἔγοια Ζίοη ἴοὸ 
1655 [ῃ6 πδϊΪΐἼοηβ ἢ [ο68 1ἴἴ ποῖ β6εῖη 85 
1 γιοίουυ ψγεγε---- 8. οἵ οἱ ἀ---οἡ ἴῃς 5:46 
οὗ ἴῃς ρονεῖβ οὗ ἀδυκηθ85 ἢ 

ΤὮΟ Ὀδῖ|6, μούνενοσ, γγὰβ ἢοΐ γεῖ Τνευ, 
Αἱ τῃϊ5 τε] ]6 οὔ515 (6 Ῥτόορμδίς βρὶπὶ 
"γὰ8 ΤΟιι56α ᾿πΐο ππρτεσεαςξηϊθα δοῦν γ. 

ΔΚ, ἱν. 26. ὅὲες Τεαυῖ, χυὶ!. τό, Ορ. 154ἱ. 
ἰϊ, η, χχχὶ. 1. 

ΟΕ ΙΒΑΙΑΗ. : 
᾽ 

Ιη τῆς πουίπεπη Κιηρσάοχι, ἄγοι ΕἸ] ἢ 
(οτο---896) Δηά ἴδ ΕἸ 15 Π4 (896----839) 
Ἰλθοιγαά ἴο ἴατγη δορὶ ἴῃ ἀς οὗ 5ἷὶῆ. Α 
στεδὶ οβεςϊ νὰ ὑγοάιςεα, ΒΔδ]- χουθῃρ 
ψ5 ρυΐ ἄονη. Ὑεῖ οὗ οηδ Κίηρ δίζεσ δῃ- 
οἴδμον 11 15 βαιά : “"Εσοπὶ δῖεσ [(ῃς β'ηῆς οὗ 
7Θτοῦθοδπι, [Π6 5οὴ οὗ Νεῦαῖ, 6 ἀερατίεά 
ποῖ. Αἤδσ τῆς ἄφδιῃ οἵ ἘΠ15}4, τ.6 
ΠΙΒΙΟΙΥ ερΊη5 ἴο 186 ἰδηριαρε οὗ ἰοιοῇ- 
ἴῃ ραΐμοβ δῦουϊ ἀοάΐβ Ἰοηρ-ϑυθβελης 
οοιηραβϑβιοη "ἢ, ΨΏΙΟΝ ψάτηβ τι5 οὗ (6 8ρ- 
Ῥτοδοῃίηρ δηα ; δηά αἱ ἰαϑί, ἴῃ ἴῃ 6 Ἰοηξ 
δΔηἀ Ῥτοβρϑσοιβ σγοὶρῃ οὗ 7δσοροδιῃ 11, 
ὉΠῸΟΣ τῇοσλ ὙΠ ῬγορἤδοΥ θαρδη", 
[86 βθηΐδβηςσα οὗ σοργοδδίίοη 15 υαἱΐογαά ; 
“ἘΡρὨγαι 15 Ἰοϊηδά ἴο 14ο]5 :--ἰοῖ Ὦϊτὰ 
δ᾽οηθ ." 

ΝεΑΙΥ ρους (Π6 βάπλα {ἰπῆ6, τὶ ἢ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ τηδά6 115 Δρρθδάγδῃςθ ἴῃ [πάδῇῃ 
αἷἰδο. Ἐδεὶγ, 1 ψου]Ἱά β5θθη, ἴῃ Τ]2ΖΖι ἢ 5 
τεῖρτι,  οεὐ νιὰ5 ἀϊγθοῖθα ἴο ὑγοοϊδιη ἰμαὶ 
(ῆς ““Ὅᾶγν οὗ ἴδε 1,οτά δ" νὰς ἀτγανιης 
ΠΘΔΓ, “ ρτεδῖ δηᾷα νεῦγ ἴοτ]10]6. Βιυΐ πο 
δὐϊάϊηρς εἴξοϊ νγὰ5 ργοάμυοεα, 

Ουϊναγάϊγ [86 παίίοη δά ἢοΐ θθθῃ 50 
ῬΓΟΒΡΘΙΟΙΙΒ ΟΥ Μ6]1-οὐρδηϊζεα ϑηος [ἢ6 
ἄδγϑβ οἵ δοϊοιημγοη. Τῆς ῬΠῃιΠςτηε5. Παά 
Ὀδοη υτη]εἅ, ἀπά [Πεῖσ οἱ65 οσσυρίεά. 
Τῆς ροχῖ οὗ ΕἸδῃ δὰ Βδδϑη στϑοονετσθά, 
7Τεγυβαίθη νψγὰβ8 5βἰτοησγ ἰοτι δε. Α 
πδίίοηαὶ συατὰ μδα Ὀεδη οτβαπίζεα; δηά 
ΠΕ ΤὨΣΠΑΙΥ ΘΩΡΊΏ65 ἰηνεηϊοα. Αρτὶ- 
αιἰΐατο, ἴοο, τψγὰ8 ζτΘδΕΥ ἱπιρτονϑά, δηά 
μά Ῥεδθη δχίθηθα ὈΥ τηϑδὴς οὗ ἱττὶρᾶ- 
οη ἰῃῖο ἴῃ αἀαβοσί. 

1 βεθεπηδαὰ 5 ἰ( τί δηά βοίδῃσοθ δά 
ΠΟΥ͂ δῖ Ἰεηρτῃ ρίνεοη 5.80 }Πγ ἴο {πῸ ΤΠγΟἢ 6 
οὗ θεανι4ά. {2 ΖΔ} 5 ἢδαγί νγὰβ ᾿οὰ ἃρ 
ψΊ ρῥγα6, ἴῃς τοοῖ οὗ ᾿ηβἀ6] 1ὺγ. Ἐδδροοΐ 
ν5, Ἰηαἀεε6α, ραϊά, ἀηα τας ὉΠΘΌΠΠΓΠΡΊΥ, 
ἴο τῆς τ] ΠἸΟὴ4] τα]ρίοη, θυ στθουΐξ 
ΔΩΥ τοδὶ] (4 οὐ ἀδνοίοη. Αἱ ]Ἰαϑὶ (ἢ 6 
βεοζεῖ πο] 1ο Ὀσγοκα ουἱ ᾿ηἴο 4 ἀδθά οὗ 
οχίτειης διαάδοϊιγ-- -οὔ ἀϊγεοῖ σοηίειηρί 
ἴος (οὐ᾿β ογάϊηδησθβα δυο 858 ῃδᾶ ποῖ 
οοουποά βίησα ἴῃς τἢ6 οἵ Κοχδῆ. 
τὺ ζζιδὴ ψεηΐ ᾿μῖο ἴ[ῃἢ6 ΗοΪὶγ ΡΙαςθ, δηά 
Ιηβϑίδἃ οἡ Πανίηρ ἃ τίρῃς ἴο Ὀυτῃ 1ἢ- 
σοῆθ6. Τῆς Ρυῃβημηθηΐ νγὰ5 ᾿τηἘαϊδία 
δΔηὰ 5'5ηαὶ. ΤᾺ ρτοβϑυ ὕτοκα οὖ οἡ (πῃ 
Ἰηρ8 ὉΓΟΥ͂ ; Οἡ (δὶ ρα οὗ ἴῃς ᾿εδά, 

3. Ἅ Καὶ. χίϊι. 23, χίν. 26, 27. 
8 ΤἸοπαῆ, Ατθοβ δπὰ Ηοβοα 411 ργορβοεϊδὰ 

ἷπ {μἰ5 τεῖρῃι : 2 Κ. χίν. 15; Ατδοβ 1. 1; Ηοε, 
ἱν 1. 

4 Ἠος. ἱν. 17. 
δ Τοε] 1. 15. 



6 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἢ ἴῃ ἴἢ6 ΠΙρῃ-Ῥτολ τνὰ8 Ῥτοϊθοϊθα 
Ὁγ [16 Ἰεαῦ οὗἩἁ ροϊά ᾿Ἰῃηβοπρεάᾶ, “ἘΟ]1Πη 685 
ἴο {πε 1.0ΕΡ." Τῆδ Κιηρ ψεηΐ ἔοστῃ σ ἢ 
ἴῆς Ὀταηά οὗ δηδίμοιημα ὕροὴ δα; δηὰ 
“Ἰγεά 1ἢ ἃ βένϑσαὶ δοιιβ6,"--- Ἑἀχοϊυάρά 
ἔτοτη 5οοϊεῖυ,---}} τὴς ἀδγ οὗ 15 ἀθαδίῃ. 

ΤῊΘ τποηδσοῦ τγὰϑ δι Κη: Ὀὰϊ 6ΓΕ 
[6 ῬΘΟρΙῈ 1685 οπταϊηα]} 28 1ἴ ποῖ, 
Ομαΐς γέχ, ἑαδὲς ργέχ 3 Απὰὰ 1 50, τλιϑῖ 
ποῖ [6 Υ ἴοο Ὀ6 ρυΐϊ ΔΑΥ ἴοτ σοΙα- 
τουηΐοη ΜῈΝ [ῃ6 ΗΟΪΥ Ομ, Ποῖ ἴΠῈῪ 
᾿δά τε)θοϊεὰ ὃ 

84. ὙΠαῖ νὰβ ἴῃ6 αιρϑῦοῃ πΒΙΟΒ 
Ὠδάα ἴο τϑοεῖνθα 8ΔΠ ΔΏΘΜΟΙ ἴῃ (6 Ιαϑί 
γοατβ οὗ Τ2214}᾽5 τεῖρῃ; ἀυπηρ ψΠΙΟἢ 
Ἰϑαϊδῇ σου ησεα ἢ]5 Ρτορἤδῖς πνοτκ. 

Ης Ῥγουρῃξ ἴο ἴπ6 τρϑῃ οὗ 7ιάἀδῇ 
Οοά 5 ἤπια] οὔειβ οὗ τηεσου; 8εῖ Ὀδίοσγε 
16 πὶ της σογίδ! ἢ σοΟηβοα 6 σο65 οὗ σοη- 
Πημπεά ἱπηροπίίεηοα; το] 4 πε οὗ [Π6 
ἔχις Ἰηἴθηϊ οὗ ἴῃς ἂν δηά ἴῃ 6 νγοσῖῃ]655- 
Ὧ655 οὗ ἃ ροτρεοιβ ταὶ σουΐ [ἢ 6 
ἷονε οὗ Οοά δμὰά πιδῃ; δηὰ ρτοιηϊβεά 
το (11 δηάὰ ἔτθα ἐοτρίνθηθϑβ, ἢ ΔῈ 
ΘΩΏΓ͵Ε τοϑιοσδιοη οὗ 4}1] σονθηδηΐ 0]655- 
ἸΏρϑ, 1 ΟἿ]Υ ἴἢῈγ ψουα 6. “Πρ δά 
ονεάϊεηι,᾽" 

ΤΠΕ οΠοσ νγγὰβ ποῖ δοοορίβα: Ππᾶγὺ, νὰ 5 
ΒΟΟΓΏΠΙΙΠΥ τοὐεεῖε Ὁ, ὝΠΘη τῆς Ρῥτορῃεὶ 
δὰ ἃ ἀϊθογεηϊ τα] βϑ: 0 δϑοὶρηθα τὸ ΠΤ. 
Ἧς νδᾶς Ὀάἀάδηῃ ἴο γὸ δῃηᾶ ροῃοιποα ἃ 
ὑαά!ο!α] βοπίθηςςα, ἀοογαϊηρ ἴΠ6 ὩΔΈΟΏ ἴο 
ἜΧΙΪῈ δηά {πεῖν Ἰαπα ἴο ἀδβοϊαῖίοη. ΤΉΪΚ5 
ΙΏΘΑΒΌΓΕ 85 ΟἿ Οἱ ΠΊΘΙΟΥ͂, 845 γ76]}] δ5 οὗ 
τιρῃίθουβ τε ΠΟ. ΒΥ πηθδῃ5 οὗ 50 ἢ 
Βανο τυ Ηοὶν Τὸν γα οσκίηρ οὐ 15 
ΟΥ̓ στδςίοιιβ ἀθϑῖρη. “ΒΥ [Π15 «Δαΐ 
7}ὲ ἐπιφιίν ΟΣ πὸ δὲ ιγρεαῖ; δῃηὰ [ἢ15 
15 811 τῆς ἔπι τ ἑαξε ατσαγ δὲς εἰμ" 

Τῆς Ῥδὴ γὰ5 υἱἱεγεά : γεῖ 115 δοίιδ] 
ὀχϑοιθοη τῖρῃξϊ Ῥ6 ἀε]αγεα ὈΥ (ἢς 264] 
Δηα ΡΙΘΥ͂ οὗ 186 Δ} {ὰ] ταπληδηΐ, [ἢ 6 
“ἢΟΪΥ 5664" νοῦ οχιϑιθα ᾿πηϑάς ἴῃ 6 
οοτιρῖ παῖίοη. [νὰ ἃ τηοσοῖ] Οοά, 
ποῖ Δῃ ἱτροσϑοηδὶ ΠὨεσῦην, πδὶ [Π6Υ Πδὰ 
ἴο ἀφθὰ] ψῆ. Απὰά 80, ψῇθη ΗοΖοκιλῇ 
δΔηα ἢ ΡΘΟΡΪΘ, βξῃρρογίεα Ὀγ [ἢ ἐχῃοσί- 
αἴϊοης οὔ [19ςδϊδἢ, ἰὐὑτποα ἴο οὐ πιὰ. 
ἀεοϊϑίου δηᾶ Ὁρηρῃζηθ55, [ῃ6 Ῥόνοσ οὗ 
Αϑϑυτία, ΠΟ Πδά ϑσπψερὶ ΠΟΤ ΡΠ ΔΗ] 
ΟΥ̓́Θ Θαϊηδχία, Ὑὰϑ ποῖ δ]] οὐγεᾶ ἴο ἴοις 
Το ιβά]θτη. πη [ἢ οΠ1515 οὗ ἀδηρεῖ, ψΏ θη 
186 παίοη βθοιηδά δ 115 ἰαϑί ρᾷβρ, 15 δῇ 
Ῥογίοιτηεα ἔοσ ἴὶ ἴῃς οὔῆςα, ψηϊοῆ Μοβεβ 

Δ οὗ, ν. 19. 3 χΧχγϊ, 9. 
8 γι, 13. 

᾿δά ρῬεποπηδά οὗὨ οἷά, ταὶ οὐ ἰηπίοι- 
οαϑϑοσὸ: δηᾶ ἃ «δ᾽ νοδηοα τγγχᾶβ ρταηϊθὰ 
Ποῖ Βεσοηᾷ ἴῃ πηροσίδηος ΟἿΪΥ ἴο [πᾶΐ 
οτρίηδὶ ἀ δ] νογδηςα οι οὗ Ἐργρί. 

Τῆυβ ἴῆς ἢγτδὶ ογοὶς οἵ 15414}|8 ὕγὸ- 
ῬὮδοΙθ5 σοοοϊνεα 115 ουϊνατὰ 564]. Αἱ 
ἴῃς Ππλ6 ἤθη ἢ6 Βροόκα οὗἉ “ 1πηπηδηῖεὶ," 
οὗ Ηϊτὶ ψῆοβε Νάμπῃης νγὰβ “ νοηάεοσγῃι)," 
ἢθ αά ἱἰηΐεσονεη ἢ ἴῆοσα Ἰοδίοῦ 
ὈΓΙΟΓΔΠΟ65 ἃ ἀσδηϊία ῥγεαϊοϊίοη [πὲ [ἢ 6 
Αϑϑβυτίδῃ 5ῃου]ὰ θ6 Ὀσοκθη ἴῃ ρίθοθς ἴῃ 
Ὦ]8 4554}}1 οὐ πάλῃ, Ὑηαΐ Δβϑυσγδηςδ 
Παὰ ον Ὀδεη τηδάς ροοά, ἴἢ ἃ ΑΥ 
γΠΙΟἢ οχοεεάεα 411 ἢυπίαὴ ἤορθ. Α 
50114 συδτδηΐεθ νγὰβ [15 ργον! ἀθ ἃ οὗ [ῃς 
ὉΠ]Πτηαῖα ]Ε]πλεηΐ οὗἩ ἴπο5εὲ οἵου ἀθαρὶν 
Γηγϑίετιουβ ῥτορῇθοϊθθ σοῃοδσγηΐϊηρ 8 
Ὀινίηθ ϑανίουτ. 

Βυῖϊ τ[ῃ6 [1] η 655 οὗἉ {της ἔοσ {πϊἴ ταὶ ρῃ 
ΜΟΙΚ 15 ποῖ γεῖ. Πα βϑηΐθηςς οὗ Ὀδη- 
ἸΒῃτηθηΐ νν}}} γεῖ [ὯΚε εῆεοι. Ἐνεη ροοά 
ἨδζΖοκίδῃ Ὀείοτα Ἰοὴρ [21]}5 ἰηῖο τῃ6 
5η8 6 οὗ ΞΕ]Εσοηδαάρηςθ; 85 ἄονοιϊ Ὠανιά 
ΔηΔ νῖϑδε ϑοϊοιηοῃ δά Ὀείοτς ἀοῃβα. 
548 15 βθηΐ ἴο ροηουηςθ (τῇς ἀδ- 
{Πγοηθηθης οὗ (ἢς ανιάϊς ἀγηαβίγ. 
704} 5 τογα] ἔλΠ]γ 51.4}} θῈ οαρίῖνεβ ἢ 
ΒΑΡγΥΪοη. 

ΝΟΥ͂ ἀρ], ἃ5 ΘΟ, ὈΓΤΟΡΏΘΟΥ 15 85 
“4 ἸΙρῆις 1 ἃ αἰβη)αὶ τερίοηῃ." ἘΕτοῖ τη Ϊς 
Ροιηΐ ἃ πὸ δηᾶ ρτδηάθγ ες οὗ ρτο- 
Ῥἤθῖο υἱΐετάηος Ῥερῖηβ. ΤῆῈ οἤοβθη 
ΡΕΟΡΪΘ 15 θαυϊ 85 ρταββ: ὄνξῃ 115 ροοαϊθϑὶ 
8ἃτ6 Ῥυΐ ἃ5 {πΠ6 [δάϊηρ “ἢἤονενς οὗ 1ῃ6 
δταβ5 "" Ὀὺῖ γεῖ “τῆς γοτά οἵ οὔὖγ αοά 
504] βίδηα ἔου δνεγϑ. 

Ιβαῖϊδῃ ἢδὰ ἤεατά ἰῃαὶ δοτάᾷ δῆγ 
γεδιβ Ὀεΐοτα ἔτοτῃ (ἢς 1105 οὗ βεγαρῇϊτῃ; 
“15 ρΙΟΥΥ 15 1ῃ6 ἔμ] η655 οὗ [πε ψῇῆΟ]6 
δατῖ "." Ης ποῦ ΠἰΠΊ56 1 Ῥτοο]δίτη5 
ϊ-ὀ Ἡεποθίο 5. ΡΕΥΒΟΠ ΔΙ ἀϊβαρ- 
Ῥέδαῖβ. Ηδ Ὀβθοοπιεβ ἃ νοΐϊοα οὐγίηρ ἴῃ 
[ῃ6 που] 5 νι] άθηθ55, “ΤΠΘ ρ΄οτυ οὗ 
[Π6 Τιοτά 5}.41}1] Ὀ6 τενεδὶθά, δῃὰ 4}1] ἢ 6ϑῇ 
5Π4}} 866 1ἴ τοροίῃοτ." 

Βυῖ 1Π15 βδοοηᾶ ὄγοὶε οὐὁἨ Ῥτορῆβου, 
κα τἴῆς ἢγϑί, 15 ἴο ἢανθ 115 δἰἰϑηδης 
ῬΓααϊσοῃ οὗ [διηροσαὶ 46] νοσάηςα θουηά 
ὉΡ στ [ἴ; ταὶ ([Π6 ΔΙΠΒΙτηθηϊ οἵἉ 1} 15 ἴῃ 
115 ΒΕΆ50ὴ ΙΏΔΥ ὈδΟΟΙΏΘ ἃ ΠΕ 564] οἵ 
τῆς {πιῇ οὗ ἴῃοδ56 νδϑεν ἰδυρεῖ Ῥτουη 568 
ἢ ΠΟΙ Ὁ τὰς δϑϑοοϊαίεαά, Ηδ, νῇο 
στουρῃς (ῃ6 ἀο]νεσάηοα ἴτοη ϑ6ΠηΠ8- 
οὔςΠΡ, σου Ὅπηρ Ῥᾶοκ Ηἰβ5 Ρεορῖὶς 

4 χχχγίϊ. 4. δ χὶ ,--38. 
4 γἱ. 3. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ἄοτα Βαργίυη; Ὀμὰΐ Ὡοΐ ΟἿΪΥ 80, Ηα 
ποι] νη 5 τ ΠΟΙ ΘΠ πλ65 [ἤδη 
Αβϑυῦα οὐ Βαῦγίοη. Ηδς νοι] ““ν]ϑὶϊ 
ΡΟ ἴῃς Ποβί οὗ [ἢ6 διρῇ οὔδϑϑ ἰδαΐ ἅτε 
ου Πρ". Ηδε νου]Ἱὰ Ὀτίηρ ἴῃ δὴ ὄνοῖ- 
Ἰαδῖιηρ σονθηδηΐῖ; δνθι]αϑίηρ ΠΊΕΓΟΥ, 
τρῃϊδουβηθ55, βαηοιβοαίϊοη, ᾿ρϊ, 70γ, 
δαϊνατοη ἢ. 

ΘΌΘΙ ψὰ5 [η6 [Θ5ΕΠΊΟΩΥ ἀο]Ινεσεα ὈΥῪ 
15414 δϑνεὴ οδηΐαθ5 Ὀείοτα ἴῃς ὈΪΠῊ 
οὗ (Βηϑῖ;---ποῖ ΟΠΪΥ ἔογ [6 σοτηίοτί οὗ 
186 πιθὴ ψῆο ἰϊνβὰ 1ὴ ἴῇοβθ σεηίυσιεβ οὗ 
εχρθοίδίοη, Ῥυΐ ἔοσ [6 ρεγρείυδὶ βἀϊῆ- 
οδίϊοη οὗ {πὸ (μυγοῦ οὗ σοά. 

Ἐτοὴ ἢτθί ἴο ἰαϑὶ [βϑαϊδἢ᾽ 5 σμδγδοῖογ 
βίδπας Ὀδίοσα ι.ι5 85 Ομδ οὗ αἰτηοϑὶ 5:10 6 Γ- 
Ὠυϊήδη εἰσναίίοη. θη ψα {πτηκ οὗ 
τι ἀυπηρ [ἢο56 5ΙΧΙΎ γϑαῦβ αἸβομαΙρίηρ 
50 ΤΏΔΩΥ νδτιθα οβς65---τορΠοῖ, ἀρΟΒ[]6, 
Ῥϑδ] πηϊϑῖ, ᾿ΠϑΊ ΓΙ ΟΙΟΥ, 1ΠΘγΟ 550 σ, δνδηρο- 
ἸΙςῖ, ἀροοδίγρίϊος β5β6θσ; Ἔχροβίυδίηρ, ζα- 
Ῥτονίηρ, ἜἘχρουπαϊηρ, σοϊηίογίηρ; ἀοϊηρ 
411 τ} ἀδορεϑὶ βο σοι ρηδίοη δηά υη- 
αἸτοτηρ (Δι τονγαγάς οά, 8πὰ σἱἢ 
Β6ΙΘΠ6 ΟἸΡΏΥ τονναγαβ 6; 6 566 ἴο 
Ὀ6 Ἑσοπίοδτηρ  δἰϊηρ οη6 ῃο, ψΏ116 τεϊδιη- 
ἵπρ 811} ρυγεὶγ υπΊδη 5υτηρδίηϊθθ, Πᾶ5 
δά 4 Ῥοτίίοῃ οὗ βϑύαρῃϊς ἢδίυσθ σοπιὶ- 
Ταυηϊοδλίο ἃ ἰο ἢ; οὔθ ῆο νὰ5 διιοὰ 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἴο ὈΘΑΓΙ Μιίηεθ5 ἴο (ἢ6 ρογίθοϊξ 
“ δεγνδηῖΐ οἵ (ἢ6 1,οσὰ "ἢ 1 ῥτόρῆθου, Ὀυϊ 
ὄνθη, ἰῇ ϑοηὴθ ἄδρτεε, ἴο ἐογοδῃηδάονυν, 
ΗΙς σμγδαςίεγ ἴῃ δοῖμδ] 6. 
δ 5. Α ἴεν νψογάβ. Ὧαδγ 6 δαάρά 

ταϑρθοῖηρ (6 {ππ|Ὲὸ δ ψῃ ἢ [5 στεαῖ 
Ῥτορῃθὶ νὰβ σταιδεὰ ὉρΡ. ΤῈ [Ὁ] ον]ηρ 
ἴλοϊς σϑῆενγ (παΐϊ 1 νὰ ἃ τϑδΊΚΑῦ 6 
Θροςἢ, Ποῖ οΓ 85 τεραγάς 15τ46] οὔ ἴῃς 
ΜΟΙ] δἱ ἰαγρο ἢ, 

(1) Τὴ Ὠϊβίοτίοαὶ ἐνεης νη ϊο ἢ οἰαηάς 
1 ἴπ6 σεηΐτε οἵ τῇς Ῥοοκ---(ἢῈ ἀδδίσαο- 
ΠΟ οὗ ϑθῃηδοῇε 5 Διτηγ---ἰοο Κ ρῥΪδοα 
Ϊῃ 710 Β.6. 

Νον, {Π18 ΥΘΔΓ 15 ΘΧδοῖΥ τηϊάνναν 
Ὀαῦνδθη [5γ86} 5 σοτῃρὶείθ οσουρδίοη οὗ 
Οδηδδὴ (1445 Β.0.) δῃὰ Τ]ομη ἴῃς Βαρ- 
τἰ5 5 δηηουπησεοιηδηΐ [ἢδι [6 Κιηράοιμ οὗ 
Ηδάνθη νᾶ δἱ ῃαηά (Α.Ὁ. 25). 

Απηάᾶ δραϊῃ, 1 μὰ Ὀισθοῖ [6 1ηἴογναὶ 
Ὀεΐχεεη [η6 ὥγχδὶ οσεσάοη οὗ τῇς ἴδθοτ- 
ὭΔΟ0]6 δ 91η)81] (1490 8.0.) δηά [ἢς 
Ὀυτηϊηρ οὗ 1ῃτ τε ρ]Ὲ ἴῃ Α.Ὁ. 70 (νῃϊοῇ 

1 χχίν, 21. 
3. Ἱν, 2, ᾿ἰν. 8, 11. 6, 1, 1ἴχ. 1, ἴχ. 10, 20. 
8 ΤΠ ν1}} Πο]ὰ ρσοοά, ὄνεῃ ἴ δΔηΥ͂ ἀςο]ηα ἴο 

Δ 5πἴγεββ οὐ ἴπε τϊπαῖα οτοηοϊορίοδὶ οοῖτα- 
δροπάξςηςεβ Βοζὰ 4]]ερεα, 
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ψγ5 (86 μὰ οὗ [ἴῃς Τιονιοα] ἀβροηϑα- 
(ἰοη), 16 τἀ 4]6 ροϊῃΐ Μ}}} [4}} ἴὰ [88 
5816 γεατγ΄. 

(2) ΤῊ 58η)6 γεϑγ, 710 Β.6., 15. 4150 
[86 5ἰαγιηρ-Ῥοὶης οὗ ἃ ρτεᾶῖ ρο]Ποδὶ 
τηονοιηθηΐ ἴῃ (ῃ6 Οδητ]α νου]. [Ιπ τΠδῖ 
γϑδι (530 ὩΣ 5 οἂῃ ὉὈδς δϑοθγίδι 64) (8 
ἰουηάφίϊοη οἵ ἴΠ6 Μεαϊδῃ ΠΟ ΔΓ ὮΥ ψγὰ8 
Ἰαϊὰ ἴῃ ἃ νΘΥῪ δ᾽ ΠρΊΪΔΓ ΤΠΔΉΠΕΓ; Π6Ιοσα5 
Ὀεὶηρ 6]θοϊοα Κίηρ, ὈῪ ἴῃ6 ἴτεε Ἅσβμοῖοα 
οὔ [6 Μεάϊδη ἰΠ065, οἡ δοσουηῖ οὗ ἢ15 
τορυϊδίίοη ὉΓ ι51|.6. ΤΠ 5 Κιηρ 
δνεηΐ οοσουττοα εἰενθὴ γεξαῖβ δίζεσ 94]- 
ΠΊΔΉΘΒΕΙ δὰ ρῥ]αοδα ἃ ροζγίοῃ οὗ ἢ15 
15γδθ] 15} οαρίϊνεβ “25 “ἦε οἷδε οὗ ἦε. 
“Με ." ΟἿδ οδῃ βοδγοεῖὶν Παρ {Π1πΚ- 
ἴῃς οὗ ἃ ροβϑι υἷε σοηπδχίοῃ μείνη [Π 658 
ἴνο Δοῖ5. Βαῖΐ, ἴῃ ΔΩΥ͂ ο456, ἴπΠ6 Π|56 οὗ 
[η15 Μεάϊδη Κιηράοτη νὰ5 οὴς οὗ [ἢ 6 
τηοβί 1ΠΠῸΘη114] δνεηΐῖβ ἴῃ δησίθηϊ ἢ15- 
ἴΟΙΥ. Τὸ ἰδ 15 ἴῃ 4 ἰᾶῦρα τηδαβαγα δί{)- 
Ὀυΐάῦ]6 ἰῃ6 ονετίῆτον οὗ Νίπενθἢ (τὴ 
625 Β.0}; ἴο 1 [6 σοῃαπεαβῖ οἵ Βαργίοη 
Ὀγ Ογταβ; ἴο [ἃ τὴς ἐϑιδ Ὀ]Π 5 τοὶ οὗ [δ 
Μεάο-Ρεουβίδη δρῖτα, ἤοθθ ἹΠΠυΘ ΠΟ 6 
Οὔ 1Π6 ᾿δῖθσ Πἰβίοσυ οἵ Αϑὶαὰ δῃᾶὰ Ευσορα 
15. Ἰηοδ] ου 1406 ὅ. 

1Π. 73ε ζγπίίν ο΄ Αμίλονε λέ. 
δι, Τὸ πιοβῖ οὗ (ἢοϑα ψῆὴοὺ ἢδγνθ 

οηϊετεα δρργϑοϊδιϊνοὶυ ἱπίο {π6 βρὶτῖ οὗ 
1514} 8 ὙΠΈΏΠρβ, ἴ86 ἸΠΘΌΪΥ οὐ ΜΏΙΟΝ 
6 ΠΟῪ ΘηΐΟΙ ΠΔΥ 566 ΠῚ 516 ΓΉμΟ 5. 
Το ποῖα ἴμ6 διιῖῃουθη!ρ οὗ οἤδρίευβ 
Χ]--ἶχνὶ 15 ἂ5 {|6ὸ ἀουδίῆι! 45 τῆ8 
ΔΓ Πούϑἢρ οὗ ἴῃ6 “Ῥῃφαο᾽’ νὰ8 ἴο [ῃ6 
Ῥ]αϊοηιϑι7 :---- “1 194] ἀϊὰ ποῖ ψτδ τ6, 
1ῃθτα ψεγα ἴνὸ 154184}}5.᾿ 

Θηςσα, μονονοσ, ἴῃ 6 ρϑηυ ηθηθ85 οὗ 
[686 οΠαρίοιβ ἢδ5 ἴῃ σϑοθηΐ {ἰπ|65 Ὀδαπιὶ 
[το] ΘΕ 4558116ἅ, Δηα 85 ἃ [1] Θχϑηη]-. 
ἠδίοη οὗ ἴῃ6 χυροίοη 11}, νγα δ ῖανα, 
Ιεδὰ ἴἰο ἃ οἰθᾶσοσ υπάοτβίδηαιηρ οὗ ἴῃ 6 
ὈοΟΚ ᾿[56]ξ, γα 51.411} ρᾷ85 [26 ἡγῇ ο]6 6 ν]- 
ἄδηςα υηάοχ γουιθῦν. 

4 ἘὼῸγ βοπὶα Πισίποσ ἀείαὶἶς, 566 οἱ οἮ. χχχυῖὶὶ. 
δ Κα, χνί!. 6. 
4 Μγ Βιγκ5 μας ποιϊοδὰ ἴπαϊ (ες αϑῖ γϑασ οὗ 

ὕ κειαμ, 759 Β.0., 15 ἃ τηεδῃ Ὀεΐψεθῃ ἴἢς [ἤτοι 
ΡΠ ποῖραὶ ετας οἵ δησίθηϊ ἰδίοσυ ; (6 ΕἾγοι 
ΟἸγπιρίαα (γ76), ἴῃς Ὀυϊάϊηρ οὗ Ἀοπια (754) 
δῃὰ (δ οτὰ οἱ Νθοηδβϑαῦ (747). 

Ιη οἵδε τνογάβ ; {Π6 Ξοηΐθηςα οὗ Ἰυάϊοἱαὶ Ὀ] πα - 
Ὧ655 ΟἹ [5γϑαὶ Ξυποῃγοηϊζοϑ ἢ (ἢ6 σοϊῃπιθηςα- 
τηοηΐβ οὗ Ὠἰδίοτ αὶ 1 ἀτηοηρ ἴῃς Οσδηί168. 

Τ 66 Ὧν Εαγγαι β “ΝΙηεθ5 οὗ ΗἰβίΟΥΥ ἴο 
ΟὨεϑί,᾽ Ρ. 52. 
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8.2. Νον ἴἰἴ 15 ποῖ γΡτζεϊοηδεά (δαὶ 
ἔδεοῖθ 5 δηύνῃοτα [ἢ6 5]Π]ρῃ16δὶ ἴσα 
οὗ ἀουθὶ οχιδησ οὐ [Ἃἢ15 βυρ]οοὶ [Ἰῃ 
δηοΙοηΐ {Ππ|65. Τὴδ ΟΠδρίουβ Δ16 δνοῖγ- 
ὙΠΟΙΓΘ ὉὈΠΗ ΘΒ ΔΌΠΩΟΙΥ αυοϊοα οἵ σοίοτσοα 
ἴο 45 [5414η}8. ΕῸΓΙ ᾿πϑίδηςσ: 

(α) Τῇῆε ὅοη οὗ ϑίγαοῃ (Εσοϊυβ. χ νη. 
22---25) ἴῃ Ὦ18 ὨΟΌΓσΘ οὗ 5618} τϑΐογς 
ῬοϊμίθαϊγΥ ἴο [ῃ6 ϑεοοπάᾶ Ῥασί. “Ηδ 880 
ΌΥ δηῃ δχοθὶ]οπί βρῖπὶ [ῃ6 αϑὶ τὨϊηρδ᾽, 
δῃη 4 ἢε οοτηξοτίοα {ποῖ τἢδ΄ τηουτῃ ἰὴ 
Ζιοη. Ηδς 5ῃενεά νῆδὶ βῃουϊὰ σοηθ 
ἴο Ρᾶ35 ΤῸΓ ὄνεσ, δηᾶ [ῃ6 βεοσεῖ {Π]ὴρ5 
ΟΥ ΘΥΟΙ ἴθ6γ οἀπιοἾ 

50. ἰῃαὶ δϑουΐ [6 οἷοβα οὗ (ῃς [ῃϊτὰ 
σΟΏΓΙΥ Ὀδίοτε Οηπβὲ (Β.Ο. 220---1δ0), 
ἴΠ656 Τσπαρίοσβ σοῖς Ἰοοκθᾶ ὕροῦ 85 
(Ὡς ἀϊδθποτῦνα Ῥοτχίίοηβ οὗ [5414}5 ὑτο- 
ῬΒεῦς υἱζεγδηςεβ. 

(2) ἴΙ͂ῃῺ τε ϑερίυπδρὶπὶ, 85 ἴῃ 8]] 
Οἴδοσ δηοίθηϊ νϑυϑίοηβ, [6 Ὅοοϊς 15 οὔθ 
ὝΠΟΙΘ. 

(23) Οὔ τὰς αϊαγαἦςε, οὐ Ῥτορῃδίς 
1,Ἔβ5οὴ8 τεδὰ ἴῃ (6 βυμρορι65 Οἡ 54Ὁ- 
ῬΑ[ἢ-ἄδγο, ἔδϑίναὶς, δηὰ ἰδϑίϑ, ΠῸ ἔδινοσ 
Ἴδδη βίχίθθη δα ἰδ κβὴ τομὴ 1518 4 Οἵ 
[π656 Ζλισίσεηι αὐτὸ ἔγοση Ῥατ τ]. 
ΤῊ Ηδίδγαῃ διγδηροηθηΐ 15 ΠΟΠ- 

ΤΆΟΠΪΥ (Δ, 50 ΔΓ 8ἃ5 ψῈ Κηονν, Τρ) 
Ὀεενεά τὸ ἀαῖς ποσὰ ἰῃ6 {πη οὗ 
Ἀμθοοδυ5 ΕΡΙΡἤδη65 (170 Β.6.). 

(4) ΤῊ ϑεοοπὰ Ῥασγί ἰ5 ἐγεαι θην 
“αιοϊεά Ὀγ ντιεσβ οὗ ἰπῈ Νὰνν Ταϑίδιηθηΐ 
(85 ἰϑαϊδῃ 8; 566 Μαῖζ. 11]. 3, ἷν. 14, Χ]]. 
11"; [κΚ6 11. 4; Το χῖὶ, 48, 39; Βοτω. 
χ. τό, 2ο. 

(5) Τὶ νᾶϑ ἰὴ ἴ[ἢ6 ΠΟΡΥ οὗἉ Ι5δϊδῃ υϑοὰ 
ἴλ ἴῃς σγῃάρορυς δ Ναζασεὶῃ (1Κ6 ἰν. 
17); δῃὰ ἴῃ ἴῃς Μϑ. ψῃιοἢ τῃ6 ΑΡγϑ- 
δ᾽ ηδη ΟΠΔΠΟΘΙΙΟΣ οδιτι θα ἢ Ὠϊηλ ἰτοπὶ 
Τοσιβαίθηι (Αοἴβ νι]. 20--- 34). 

(6) Τοβερῃῆυβ' τηρηοηβ ἰὸὲ 848 (ἢ6 
τοοοϊνοά ἰτδαϊοη διηοηρ (ἢ6 [6νν5, ἴῃαϊ 
Ογταβ ἰδϑθα ἷ5 δάϊςοὶ ἔοσ ([ῃ6 τε- Ὀυ Πρ 
οὗ (86 ἰορίὶς (ΕΖτα 1. 2) αἴϊοσ ἢ6 μαὰ 
θδθὴ βῆενῃ [5414}5 Ῥσορῇθοὶθβ σεϑρεοῖ- 
ἱηρ ΒΙγηβοὶς, 

ΤΙΗΐβ βἰαϊοτηθηξ 15 5Ξ.ΤΟΏΡΙΥ οοηῆιτηθά 

1 τὰ ἔσχατα. Ορ. [156]. χΙὶ. 22, ΧΙν]. 10. 
3 Τοαἱὶ. ἰχὶ. 2, 3. ΟΡ. χ]ὶ σ, Ἰὲ. 3. 
8 Ὁ. 154]. χῖνὶ. 10. 
4Α ἸἰΞςῖ οὗ ἴῆεβα σὴ (πεὶς σοττεβροηα!ην 

ῬΑΓΑΞἢΔῃ5 15 σίνοη θεῖον 'ῃ Αρρ. Α. 
δ Οπο |͵ιπεθ5, ἤοβ6 ποσὰ ἀγὲ ἴῃ [ἢ Οοβροϊ, 

ἷἰα ἴοο βαογοὰ ἴο Ὀς Δρρεαϊβθά ἴο ἴῃ ἃ σοῃ  ΓΟΥΕΥΞΥ͂ 
Ἰιἶο τη ϊ5. 

4 Αηϊ.᾽ ΧΙ. 1. 

ὈΥ τῆς ἰηΐεγηδὶ ονϊάθησα οἵ ἴῃς εοἀϊοῖ, 
1 5γ5: “ὙΒΕ 1ογά Οοά οὗ ἢδᾶνθη...... 
λαίὰ ἐὐαγρεά »ς 10 ὀμἐ(α Ηρ αὶ ἤσμδό ἐξ 
,“)εγιραίενε τυλίολ ἐς ἐπ μάλ." 1{ Ογτυδ 
δῖα τσοίοιτοα ἴοὸ 154]. χίῖν. 24-- 28, χὶν. 
1--ςὃ 2, ἢ15 ἰδηρυαρθ 15 δοσοιηϊεα [ΟΓ. 
Βυΐ (15 15 [ῆ6 ΟὨΪΥ ΜΑΥ οὗ δοοουηθηςςἢ 
ΕἾΔΟΣ ἔοσ ψνῇῃδὶ 6 ἴπεσα βᾶγβ, ΟΥΓ ἔοσ 15 
ὉΠ οτΑΚΙηρ ἴο δυίῃουΖζε ἴπ6 τευ ]άϊηρ 
οὗ ἴα [Θρ]6 δῖ 411. ΕῸσ [ῃ6 Ῥοιβίδῃβ 
ὝΟΙΘ ϑυϑβίει: δον ορροβεὰ ἴο [6 
Ῥιδοῖςα οὗ ΟΥΒΏΙΡΡΙΩΡ ἴῃ [ΕΙΏΡ]68 ; 50 
[ῃδὶ νΘΙῪ ϑἰστοὴρ ᾿πάποοηθης σπου Ὀ6 
ηδράρα ἴο τῇδακα Ουγτὰβ ἰϑϑι6 ϑ00 ἢ δὴ 
οαϊοί. Νοσ (45 Ηδηρϑίθηθοῦρ Πᾶ5 οὔ- 
56Γν 64 νγὰβ ΟὙτιβ ἃ τηδὴ ἴο Ὀ6 ἴάΚαὴ ἴῃ 
“ῬγΥ πηδυ 6 ΓΟ νι ο ΠΔΈΏΟΙ5.᾽" 

(7) ΑΙΙ τῆς ον ϑἢ δυς ποῦ! 6 5 ΤΣΕίασ 
ΠΟΠΒΙΔΏΓΥ ἴο Ῥατὶ ΠῚ 85 158414}8. [1η- 
ἀεξθὰ ἴῸὉΓ 240ο Υϑδῖβ δίϊει 15341Δ}8 ἀθδίῃ 
[Π6Γ6 15 ΟἿΪΥ ἃ 5ίηρία ρεβοῃ " Κπονπ ἴο 
ἢᾶνα 50 τι οἢ 85 Πιηϊδα δ [ῃς Ῥοβϑβι ὉΠ 
οὗ ἀοιιι οἡ [ἢ6 5076 οί. 
4. Ὑγηδῖ ἴδ δῖα [6 σϑάβοῃβ [δὶ 

Ὦδγα δα ΔΗΥ ἴο τρδι ἰδ! ἃ ῬΟΒΙΠΟΠ 850 
δητγοὶγ ἀδβςαϊα οὗ ὨΙβίοσ δὶ συ ρροτί 

Ὁμπάοιθιίεαϊν τῆς τηδῖη τοάϑοὴ νγᾶ8 
[πὶ ἃ 2»10γ1 αβϑυηροη, ὙΠΟ ᾿νᾶ5 
ποιςοα ἀρονεῦ. 

11 νὰβ βαϊά παῖ [158140, ᾿ἰνὴρ ἴῃ 
700 Β.0., οὐρα ποΐ Ροφεϊδέν Ὦανα ἰοτεῖο]α 
([ἢαῖ ἃ Ῥγησα Ὡδιηθα Ογτὺς ψουἹα 170 
γοαῖβ δἰϊεσνασαβ ἰθοταῖθ ἴῃ6 οδρίϊνα 
]εν85 οὖὐδ οὗ Βαῦγίοη. (ΟὈΟὨΒΘαΌΘΉΓΥ 
Ῥατὶ 11 νδ5 δαϊυάρεὰ ηἡοΐ ἴο 6 ἢϊ5; 
δΔηα τννᾶ5 δ Πα ἴο σοῖὴθ πῃ Κηονῃ ὑτο- 
ΡῬδεῖ, ψῆο ᾿ϊνεά «αἱ Βαρυ]οη ἰονᾶσαβ [Π6 
οηὰ οὗ {π6 Οδρενῦ. 

Τι γαβ 5οοὴ ἰοιπά, ΠούΘνοσ, [αὶ [6 
[ΠΏ ΘΟΥΎ οου]Ἱὰ ποῖ βῖορ βῃοσί ἴπθ6σθ. ΕῸΓ 
[Π6τὲ ψετα ργεάιοςοης οὗ ἴῃς [84}1] οὗ 
ΒΑΌγΪου, οὗ ἰῃ6 τηοϑδὲ ἀεβηϊῖα Κιηά, ἢ 
σοπμδρίθτϑα ΧΙ, χῖν, δηά χχὶ. ᾿ ΤΏὭΏΘ56, [Π6ἢ, 
Τηυβῖ ἰὴ ΠΟΙ ΒΙΒΙΘΠΟΥ Ὀ6 4150 ἴδίζθῃ ΑΥΤΑΥ 
ἔτοπη 15ϑαϊδῆ. Βιυϊΐ 1ἃ 5 οὐϑεσνεα [δὶ 
ΟἾδΔΡ. ΧΧχὶν δὰ ΤὭΔΩΥ ψνογῦδ] ΤΟβεῖη- 
ὈΪδηςο5 ἴο σἤδρ. Χὶ, δηὰ ἴπδΐ σὔδΡ. ᾿ 
ΧΧΧΥ ΜᾺ5 Δἰπηοδί ἃ τϊηϊδίιτο οὐ [6 
Θοοοηα Ῥαζῖ; ΠΟ βΒΘα 6 ΏΓΥ ἴῃ 656 ἴοο τηϑῖ 
6 σοιπονυθά: δηὰ 80 οἡ. Αἰ ἰδβί, [ῃ6 

Τὰ ΚΙιιίοῖβ "Β. Ὁ.᾽; αὐτὶ. ) "αέαλ. 
δ ΑΡΘΠ-ΕΣΓΑ ; δὴ δου [ουγὶϑἢ βοῃοΐασ, οὗ ἴδε 

τ} οοπίυτγ, Ὀυϊ ΞΟ Πηρεὰ ἢ παίυσα]- 
ἰσιὶς νἱενβ. ΤῊΣ ἰδηρυδρε πα ΕἸΩΡΙ ΟΥ̓́Κ ἰπ γείεσεποδ 
ἴο [μἰς ροϊηϊ 15 οὔβουζε; δ᾽ ηγοβὶ βηϊρτηδίοαὶ, 

ϑϑρος , ὃ 3. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

Ειεαῖοσ Ῥατί οὗ ἴ[ῃ6 οὈ]εοΐοτβ δρτεεᾶ ἰο 
8]||ονν ἴΠδὶ 1Ξ 4184 τψτοῖο --- 

Οὔ 403. 1--- ΧΙ ; χίν. 24 ; χυ---ΧΧ; ΧΧΙ, 
11 ΠἸ.; ΧΧΙΪ, ΧΧΙΠ; ΧΧΥῚ11---- ΧΧΧΊΙῚ 

ΔηΔ ἴο 4ϑϑοτῖ, ἰἢδϊ [ἢ6 οἴΠΕΙ ΡοΟΓ ΟῚ 5 
ΤΟΙ Ὑτίοη ΟΥ̓ ΤΟῸΣΓ ΟΥ ἥνε ὑῃκπόνῃ 
Ῥιορδεῖβ, τηοβῖ οὗ ψῃο ογα ϑυρροςθά 
ἴο ἢᾶνο ᾿ἰνδά ἴῇὼ Βαρυ]οη δἱ [ῃη6 επὰ οὗ 
16 Οδρανην ;--θη οὗ δἰηϊηθηΐ ροηϊι5; 
γον οἱ αν [ΠΕΙΓ Ῥγοάιποιοηβ 48- 
βοοϊαίοα στῇ ἴἤοβ6 οὐ [5δϊδῆ; ὕυϊ οὗ 
ὙΠΟ56 Ὡδηι65, δΔηά οὗ ψῇοβα εδχβίθησο 
δνθῇ, Ὧ0 Τ8ς6 ΜΏδίονοσ ἤδα Ὀδδη ῥγε- 
βοσνοῦ, 

7εἐπτιϑὴ ἰταάδιτοη, τ ἢ 411 118. 5 ρΊ]ΑΥ 
[φηδοῖῖγ, Πδα «δἱονοα (ἢ6 ΤηθΊΟΥΥ οὗ 
[6 νΕΙῪ ρτεδίεβί οὗ [ΠΕ61Γ ὑσορῃοίβ,-- τον 
οὗ παῖ οὔθ, ψῇοσῃ οὗ 4}1 οἴμειβ [ΠῸῪ 
που] "6 ΠΚοΙγ ἴο τοραγὰ σι (6 τηοβῖ 
Βταϊθί! ἰόν 88 [ΘΓ 5ρϑοῖδὶ σομοσίοσ, 
δη νι (6 ὨΙρῃοδῖ δα σα ἢ ἃ5 ΠΟΙ 
Ὀασὶ τὨδοϊορίοδὶ ἸηϑίΠιοΐοσ,--ἴο (}} Ἰηἴο 
ὈΓΟΥ ΟὈ]Ινίοη ; 580 ἴμαΐ ἣδ Ὀδοδπια ἴο 
τΠ6τὴ “45 ἰῃοιρἢ 6 δα ἡδνοσ Ὀεθη.᾽ 

ΘΌΟΘΙ ἃ [ΠΘΟΙῪ ΡὈΪΔΙΠΪΥ Γααιγα5. ονὐοῖ- 
ΠΟΙ ηρ ον ἄδηςθ ἴοσ 115 σι ρροσί. Ὑοῖ 
οὗ ροϑίῦνε δνιάθποθ (85 γα ἤᾶνε 566}) 
[Π6τα 15 Ποῖ ηρ. Ὑνδαῖ 5 ὑχοάἀποςα 15 
ΘΠΓΌΓΟΪΥ οὗ ἃ περαῖϊνα Κιηπα, [κ{ (]]5 
ῬΠΏΟΘΙΡΑΙΥ ὑμᾶσ ἴεθβα ἴνο Πιοδάβ: 
(1) Νὸ ργοόορμβεῖ οδῆ ἤᾶνθ ρῥγενϑίοῃ οὗ 
ἴῃς ἀϊδίδηξ Ππιαγε: (2) ΤῊΣ ἰδηρυάᾶρε δηάᾶ 
βίυ]α οἵ [ῃ6 ρατῖβ Ἔχοθρίβα δρδιηβί ἀἰοῦ 
νΊοἹγ ἔσο ἴῃο56 οὗ [5αϊδῇ. 

Μδϑῦγ βυροτγάϊηαϊε οὈ͵θοϊΐοη8 δᾶνα 
Ῥεεὴ ρυΐ ἐογσγναστά Ὁγ αἰ εσθης τὶ τοῦ ; 
ΤΏΠΟΝ ἴοο Δθιίσασυ, στενοῦ, (ἀμ ἠοῖ 
86] ἀοτὰ τη 8}}}7 σοηΗΙοτηρ.,) ἴο 641] ἴογ 
ὩΟξοΘα ὮΘΓΘ. 

1 Τνο ἰηβίδῃοοβ οὗἉ (ἢ᾿5 τηΔῪ 53υΠῆςα. 

1. Οης οδ͵]εοϊΞ ἰο Ῥατὶ 1 οἡ ἴδς ρτουπὰ 
(δι “1Ξααῃ οουἹὰ ποῖ ἢᾶνς ἰοσγεβϑθθη ἃ ὑειϑοῃδὶ 
Μεβϑιδῃ. 

ἈΑποΐδεν (Μτ Οβεγπθ) αϑϑογίβ [παὶ [Ξαϊδῃ Ὠδὰ 
4“. Ργεδοῃεᾶ ἴῃ ἀϊδιϊηοϊ ἰεῖτης ἴῃς ἀοοίτίπα οὗ ἃ 
Ῥέτβοηδὶ Μεβϑίδῃ ;᾽ Ὀὺπι {πη κΚ5 “τς ογϊββίοῃ οὗ 
ΔΩΥ τείεγεπος ἴο ἴῃς Μεκοιαηὶς Κίηρ" ἴο ὃὈς 
“. ΔΌΞΟΙυἰεἶγ ἀςοϊσῖινε δραϊηβὶ "ἡ [5414}}}8 Βανίηρ 
Ὑτιτοη Ῥαγὶ 11. 

1. Οπς βαγβ, ἰδαῖ ἴ86 τεῦ οἵ Ῥατὶ 11 
δ ΒΉΘΥΘΒ ἃ τηΐϊηιία δοαυαδϊπίδηος τὶς} (ἢ6 τοΐδ- 
οηϑ οἵ ἴῃς οτεπῖαὶ συου]ὰ." 

Αποῖβες (Μὲ Ομογπο), σὰ ροοάῦ τϑαβοῃ, 
(ΠῚ ἶκ5. “τς ἰηίγεαιςηοῦ οὗ [ἢ 6 ἐπυρροβοῦ ΒΑΌγ- 
Ἰοπΐδη] ὑτορ ει 5 τείδγθηοθβ ἴο Βα υ]οη ᾽᾽ ἃ [Πἱῃ 
ἴδαϊ ἠεεὰς ἰο Ὀ6 δοοουπίεά ἔογ. Ηδ αἰἰγίθυϊε 
ἰξ ἴο “ δἰ Ὀείησ ἴοο της δοϑοσυεᾶ ἰη ἴῃς ἔοζ. 

ΟΕ ΙΘΑΙΑΗ. 9 

γε ρτοςβεά, {πεγϑίοτθ, ἴο δχδπιῖηδ ἴῃ 
ἀεῖδι] τ[ῃ6 ὕνο πλδῖῃ ΟὈ] ΘΟ ]ΟΠΒ. 

84. ΑΚ ἴο ἴῃς ἢτϑί. ε αν δἰγθδάγ ᾿ 
βῆσνῃ (ῃδΐ 11 15 Δὴ Ὁπρτοιπαςα Δβϑυτηρ- 
οῃ. γε 51.4}} ποὺν βῆεν (ῃδΐ 11 15. ἰῃ- 
σοῃϑίϑίεηϊ ΜΠ) [Δοῖ5. 

(1) Ιβδδὴ ἀϊὰ, υηἀουδιθάϊγ, ἴῃ τἢ6 
δοκηονεαρεοα οπαρίετθ, ῥγαάϊος τῃ6 ἢι- 
ἴυγε ἀκϑβοϊδιοη οὗ [6 ἰαηας Ης αἱὰ 
[Π15 ἴῃ ΟἸΘΔΥ δηα ροϑβιενα ἴθιτηβ, αἱ ἃ 
π16  ΏΘΏ 41} γὰ5 Οὐ ΑΙΓΩΪΥ ῬτΟϑΡρ τοι; 
ἴου σἤδρϑ5. 111, ν, ΔηἋ ΥἹἱ, 6 Γ6 ἀφ] νογεά 1η 
τὴῆ6 βουτϑῃϊηρ σεῖρῃ5 οὗ 1ὐΖζίδῃ δηὰ 
]οιῃδηι. 

Ις 15 ναΐη, [ποσγείοτε, ἴο οὐδ]θοΐῖ ἴο 186 
Ι53᾽δὴ ΔΓ ΠΟΥΘἢΙΡ οὗ ἴῃς ϑοοοηά Ραγί οη 
τὴς στουπά ἰῃαΐῖ Ιϑαϊδὴ Τοου]ὰ ηοΐϊ Πᾶνα 
Πα 50 ἀἰϊδίϊηοϊ ἃ ῥγενιβίοη οὗ [6 ἀ65ο- 
ἰδϊίοη οὗ Πᾶ8ῃ. 80. Ἔδυν 85 758 Β.6. 
ἢδ παὰ Ὀδθὴ δχργαβϑὶν ΟΟΙΏΙΗ 55] ΟΠ 
ἴο δῃηποῦησα [ἢ15 ἀἄοοιὰ 45 ἀβδοσθαὰ ὈῪ 
αοά. Αἴἶογ (οσν γϑαῖβ οὗ ἀΠ]ρσεηϊ τη] η15- 
[6114] Ιαθουτ, ἀυπηρ ΜΠϊοΝ ἢς βθειηδά ἴο 
βραοηα ἢΪ5 5: γεηρτῃ [ῸΓ πουρῃϊ δηὰ ἴῃ 
γΔΊη," 510 06 15:46] ψου]Ἱᾶ ποὶ “Ὅ6 γαίῃοτ- 
οα" (ςρ. ΧΙΙχ. 4, 5), 6 νὰϑ ἀρδίῃ σοη,- 
ΤἸ5ϑομοα ἴο ἀδοίατα ἴῃδὶ ἴῃς ἀδβοθηά- 
δηΐϑ οὗ Κιηρ Ηεοζεκίδῃ βῃουἹὰ "6 δια πυο ἢ 
ἴη τὴ6 ραδΐίδοςε οἵ πε Κίηρ οὗ Βαθυ]οη, 
ον οοὐ]ὰ [υάδα ἢον ῥχαβθηΐϊ ἰἰβε] ἴο 
[ῃ6 Ρσορθιβ νἹβϑοὴ οἰπογννβα [ἤδη 85 ἃ 
τυϊηοα δηα ἀεβοϊαΐς Ἰδηά ἢ 

(2) Ι5αϊδῇ (ἴῃ [Π6 υπαυεβοπθα οἢᾶρ- 
[6Γ5) ἀἸδιηςεν (οτεϊο] ἃ τπαὶ Αβϑγσία, δέϊοσ 
5 ΕΘΡΙΏΡ Κα ἃ Ποοα ονοσ ϑδτιηδγῖα, νου 
Ὀπὴρ [πάδῃ Ἰηἴο [86 αἰτηοϑί ρΡ6Π] οὗ ἃ 
{κὸ οδἰδδϑίσορῃς; Ὀυΐ ψουὰ θὲ Ὠυποά 
ὈδοΚ, δηα 06 1.561} ονοσίἤσονῃ (ν}1}. 7, 8, 

Χ, 5-- 34). ! 
ΤῊΙ5 ψὰ5 ἰογεῖο ἃ 1ὴ ἴἢ6 ϑεοοπά ΟΥΣ 

{Π]ΓἅᾺ γεαᾶγ οὗ Αὔδζ; δὲ ἃ [ἰπ6, ἤθη 
Αβϑγτῖα νὰβ Ἰοοκβὰ Ἰροὴ ποῖ Τρ ΘΊΕΪΥ 88 
ἃ (ποηάϊνγ ρόνεῖ, Ὀυϊ 85 ἃ 5(4Υ δηὰ 
ΒΌΡΡοτι οὗ Τυπἀδῃ δραϊηβὶ .11ϊ8 ΠουίοΤη 
ΘΏΘΙΏΥ. 

1 οαῃηοῖ 6 ἀξδηϊεά {παὶ δἴοσ δρουῖ 
{ΠΙΓΕ γϑᾶῖβ ἰῃ6 οΙ518 ἴἢπι5 ἰοτγοίοϊα αἱά 
αατῖνο; παῖ, ἤδη 411 Ὠσπηᾶη Ῥγοβρθςὶ 
οὗ ἐβϑοᾶρα Ψὰβ βοηβ, Η}ζεκιδῃ 5}}1 ἢο]ά 

[0η658 οὗ ἢί8 οὐ ΘΟΌΠΕΥ ἴο τηδῖτα τῆογα ἰδδη ἃ 
ἔενν ραβϑίηρ δ]]υϑοη8 ἴο ἴῃς μδῖθα βοεπεβ οὗ διὶδ 
ΠΆΡΟΝ Ιγ." 

66 11, 8, 25, 26, ν. 13,14, 17, 24, Υἱι 11, 
12, ΥἹΙ. 23---2 5, ΧΥΪ,. 9) ΧΧΧΙΙ. 13,14. [ἡ 111. 8, 
Υ. 13 (πὰ ἴῃ χχχὶϊ. 14. ἴῃ ἴμς οτἱρψίηδ]), [6 Ραβὲ 
ἴξῃ56 15 υϑε4, 



1οΟ 

ἔλϑ ὉΥ (ἴδ Ῥτορηοῖβ δεϑισαησθϑ᾽; δηᾶ 
ἴα ἴῇ6 Απϑυτιαη Κίηρ αἰὰά ουῇον ἃ 
οδἰδιηϊουβ ονοσίῆσγον. 

Αραϊηβί 115 ἴδοϊ {ῃ6 ἃ 2γίογὶ δϑϑυτηρ- 
Εοη 15 Ὀτόκθη ἴῃ ΡΊΘο65. 

(3) ηοονεσ ἴ[ἢ6 νι οὗ οὔ ΔΡ5. 
Χ]]---Χ]ν}} τνᾶ8, ἢ6 ἀοα5 ὉΠΟΘΘΒΠΟΙΔΌΟΪ, 
Δ οἰαίτη ἴο {1 τίρῃϊ οἵ βρεακίῃρ ἴῃ 
Οοαβ πᾶάπῖς δῦουΐϊ ἴῃ6 αἰδίδηϊς διζαΓΘ. 
ΤἼδ οἷδιπὶ 15 Ρὰϊ ΡΤΟΙΑΙΠΘΠΓΠΥ ἐοχνατγά, 
15 υτρεα ΓΕρεδίςαΥ, 15 ΕΑ θογαίεὶυ δϑϑογιεα 
85 ἃ ὑτγοοῖ οἵ ἀϊνίῃηθ ργεβοίδηςε, 15 τη8 46 
1ῆ6 οὔιοῖαὶ ἰεδὲ οὗ [Ἐπόονδὴ 5 θείην τῆς 
ΟὨΪΝ πιὸ σοάἦ; 5εείηρ τῃδΐ Ρῥγεν βοὴ 
οὗ ἃ τεοιηοῖς σοῃτηρεηῖ {παγα Ἔνοηΐ 15 
ῬΟΒ5ΙΌ]Ὲ οὴἱγ ἴο Ηϊΐπλ ψῆο Ὀοϊῇ Κποννβ, 
δΔηἋ οδῃ σΟηίΓΟΙ, 411 ἴ[η6 δηίεοεαρηϊς οὗ 
ϑυοἢ δὴ δνθηί. 1 15 οὐ [15 ρτουπὰ 
{Πα1 [6 [6ν)7ν8 {ΠΟ βοῖν 5 δηα [6 Ὠδαίἤθη 
ΘΘΏΘΙΑΙΙΥ ἅτ ΤΠ] ]ηρεα ἴο σοηΐεβ5 (6 
νΔῊΪΥ οὗ {πεῖν Ἰ40]-ροαξ. 
1 ΔῺΥ οὔδ ἄθηϊθβ [ῃδὲ [Π6 ττΙΟΥ 4065 

τα Κα [Ὠ15 οἰαἴπ), ἢ6 15 θεγοπμα [6 τϑδοῇ 
οἵ ἀτρυτηθηΐ. 

ΙΓ ΔΥ οηΘ6, δα τηρ παῖ [6 ὙτιοΓ 
[- [Π6 οἰαῖτη οσνασγά, ἤν [6 Παχαιϊ- 
οοὐ ἴο ἄθην [δαὶ ἢ6 δὰ ΔηΥ ταὶ Ψ47- 

ΤΑῊϊ ἴοσ ἀοϊηρ 50, ἴῃ 6 Ὀάβθῆθϑθ πηρυῖϊοά 
11 ΟἾΪΥ τΘο0}} οἡ Ὠιτη56}{. ΤῊς σδ] ΠΥ 
ΜΠΙ ποῖ δάμειθ ἴο οὔβςβ Ψψῇῆο ἢδ5 Ὀδθη 
Ποπουτγοά ἔογ ὑνγο τα] ηηὰ ἃ5 οἧς οὗἉ [6 
ὩΟΌΪΘϑὶ ΠΏ 65565 [0Γ {1 ἢ δηά τἱρῃϊθοιιϑ- 
Ὧ655 [6 σοι] ἢ85 δνεὺ δά. 

1,6 τ 6 ΠΟΥ οὔὈΞοινθά, ἰθ ΟΝ 
ὙΠ ΔΙ ᾿προτίδης ἃ στεϊδοη ἴπ686 ρᾶ9- 
Βᾶρεβ 5ἰδῃα ἴο ἰδίεσ [εν 5 Πιδίουγ. 
ὙΤΏΟΥ ΞΌΡΡΙΥ 5 ΨΠὮ 8Δηῃ δαδαυδῖε οὃχ- 
Ῥ᾽δηδίίοη οὗ (6 τετηάσκδθ]ε δος τηδὶ (ἢ ς 
7εν 5} Ρεορὶε δέϊτεσ [6 Ἐ ϑίογαιϊίοη [ΤΌΤΩ 
ΒΑΌΥ]Θη ὩΘνΘῚ ἀρδῖὶῃ {6]] Ἰηἴο τα ο]ΔίΓΥ. 

Ὀυπηρ πἰηθ σδηίατ!εβ οἵ δι οηδὶ 
Οχίϑβίθδησθ, ἔοιῃ ἴῃ6 ἢγϑί γὙδᾶσ δ ϑ1ηδὶ 
ἀονηνατά, ΠΟΥ ἢδα Ξἤθννῃ {ΠειΆβοῖν 65 
ῬΙΌΠΕ ἴο [Π6 51ηὴ οὗ 160]-νόοσϑῃρ. ΑἸπιοϑῖ 
Ὀείοτε [6 τυ η6τ5 οὔδε Ὧν Πμδα οραβθὰ 
σΒοίηρ ἰὴ [ΕΙΣ Θαγθ, ΠΟΥ τυϑηδα Ἰηῖο 

ἴῃς σεζμρε γιζας. ΑΠΕΓ (6 [Πιτῖγ- 
ὨΪΏ6 γεαῖβ [ἢ ἴῃ6 ὙΠ Ὰάογη655, ΏΘΏ [ΠΟῪ 
ὍΟΙΘ οί }} 7 δηϊοηρ τἢ6 Ῥτχοχῃϊβϑα 
1,Δπ4, ἴπὸν ψγεγα δρϑίη βεαμπςδά Ἰηΐο 1, 
Αῃά 80 1ἴ ψ85 [πγουρπουΐϊ [ΠΕΣ οσουρᾶ- 
ἤἄοη οὗ (αμαδῃ. ΤῊ 5ϊη, ρερείυδ!ν 

1 ὅ6ο χχχνΐ. 4, 5, 7, 15, 18; ΧΧΧΥΪ;, 3, 4, 10. 
3 866 χ]ὶ. 21--29, ΧΙ. 9, ΧΙ, 9, το, χὶῖν. 7, 

8, 24--ὕ.8, χῖν. 1--- 13, 20, 21) ΧΙΥΪ, 9- ΙΙ, ΧΙ ν 
3-8, 12---τό. 

ἹΙΝΤΕΟΘΌςΤΙΟΝ ΤΟ 

Τοῦυκεα δηᾶ οἤαβίϊβεα, ρογρείιμ!ν το- 
ΔΡΡοασεά; δηὰ δ ἴῃς 6“Ὲ οὗ [6 ΒΑῦγ- 
Ἰοη 5 ἢ σΔΡΌΝΠΥ 11 ββετηεα τῆοσα ἀςΕΡΙΥ͂ 
Ἰηρταϊηθα ἤδη εἐνεῦ ἢ. Ὑεῖ δῇοσγ (ῃ6 
Ἐδίυτῃ, Ποῖ ΟὨΪΥ 45 11 αἰδαρρεαγθά, Ὀυΐ 
[ῃὴ6 ῬΘΟρΙΘῈ ἃ 1 ΠΕΟΧΙΌ]Υ οΟρροβεά ἴο δὴν 
ΒΟ Ὀ]Δης6 οὗ ΔΡρσοδοῇ ἴο Ιἴ. 

ΤῊΙ5 τηδυνε]]ουβ οἤδηρε (οηα οὗ ἴῃς 
τροϑῖ βιηριίαῦ ἴπαΐ ὨΙίοΟΥΥ ῥργεϑθηΐβ) 18 
ΠΥ δοοουηϊθά ἔοτ, 1 τὴς [ἐν οὴ Ὀεϊηρ 
Ἰροταϊεα ΕΥ̓͂ Ογτιιῖβ σου] Ἰοοκ Ῥδοκ δἱ 
[Π656 ομαρίειβ, Κπονηρ ἴῃαὶ (μον Παά 
Ὀδοη ντις6ῃ ὈΥ 15414ἢ 170 Υδαγβ Ὀείογσα. 
ΤΏΟΥ Παά ἢον Ψψιε5εεα τῃ6 ψοπαογί!] 
γνοπδοδίοη οὗ 4 ργορῆθου, ψὩ]οἢ μδὰ 
Ὅδδη οἰεαιν δηά ἀδβηϊεὶν ρΡὰΐϊ ἰογινασά 
85 ἃ ἴεδί οἵ αἀἰνὶης6 ΡΓΘΒΟΙΘΉς6,---ΓορΘδῖ- 
ΘαΪγ ᾿Ἰηβιϑίβα ροὴ 85 {παῖ ψῃϊοῇ ὈΥ͂ 
115 ΠἸΒΙτηθηΐ βῃοι]α ρτονα ἴῃδἱὶ } Ἐῃπονδῇ 
νὰ8 ἴΠ6 ΟἿΪΥ ἵπιὶὸ οὐ. Απάᾶ πιοῖα: 
[ἢ15 ῥσϑαϊοϊίίοη ϑΌΡΡΙ ΙΕ (αἸοηθ, 850 ἔδυ 
85 Μὰ οδΔῃ 566) {πε τηοῦνα ψὨΙΟ. ᾿πααςοά 
Ογτιβ ἴο ἰβθι6 ἴ[ῇὴ68 ἄδοῦεα ἴοσ {Π6ῚῚ 
ἸΙΡεγδῦοη ὁ. [{ νγᾶ5, {πῃ σείοσθ, Ἰϑθρατα- 
ὉΠΓΥ Ὀουπά ὉΡ Μη {ΠΕῚΣ ταννεα παι οηΔ] 
16. Τῆς Θ 5 ΡΘΟΡΙΘ,--- Θγα 54] 6 τὴ, ---- 
1)6 ΤοΙΡΙΟ, εσα πονν ὈΥ ΤΠΕΙΓ ΥΘΓῪ 6Χ]5- 
ἴθῃοα “7εῃονδῃβ σψιϊηθ55ε5..") Ὑ Ὠαΐ, 
16, Βαά {ΠΟΥ ΔΥ τῇοτα ἴο ἀο ΜΙ. 
140]55"} 

(4) Αραϑίῃ, 1ἴ 15. υηάρθηϊδθϊα παῖ τῃ 6 
στοαΐ Ῥσορῃεογῖ ἰῇ ᾿π. 12 ἢ, 1Π|, Πδᾷά 
(ἡ μθθΈνοσ τι6) ἃ υπϊαὰς τε] Ζαίοη 
10 ἴπ6 Ῥδίβοῃ δπὰ ψοῦκ οὗ οὔὖγ 1ιοτά 
7655 ΟὨσιϑῖ, Οπα Ψῆο σοπιθηαβ δραϊηβὲ 
115 Ὀοϊηρ ο4|1εἀ “4 Μεβϑίδηϊς ρσορἤδου," 
δηά ἀϊγθοῖβ τ5. ἴο 01]1 1ἴ 5 ΠΡ δὴ δχ- 
Ργεβϑίοη οὗ “ ΤΒβΘοοσδΙς ΠΟρΕ5,᾿" 15 σοτὼ- 
ΡῬΕΙΙεὰ ἴο «ἱΐονγ {παξ [ῃ656 ἢορε5 “πάνθ 
ὉΠαοΙΡίΘαΪγ Ῥθθη ἔ16}16ὦ ἢ ΟΠ 518 
Ἰη5Π ΠΟ ἢ δ" 

δ δος ει, χχχῖϊ. μό---35, χὶὶν. 1---το; Ἐζεῖς. 
ΥἹΙΪ. ς--- τό. 

4 66 δῦῇονυο, 8 2. 
δ ΧΙ το, 12, χἰϊν. 9. 
ὁ Τποϊάεπίδ!γ, (ἢΐἷ5 ΞΡ 165 α͵50 ἃ σοιηρϊεία 

ΔΏΞΥγΟΥ ἴο ἴΠ6 οὈ]εοϊίοη ( πο.) ἴπαΐ ἴο ἑογεῖς]] 
[Π6 παῖς οἵ ἴῃς σοπαῦοτοῦ οὗ Βαῦγίοη πουϊὰ 
ἴᾶνα Ὀδθθη ἴο ψαπᾶδεγ Ὀδεγοηὰ “ἴῃς τε]ρίοβο- 
ΤΩΟΓΑΪ ΞΡἤετα ἢ) οἵ ΡγΟΡΏΕΟΥ. 

7 Μγ Οβεγπε (ρ. 23) βαγϑ: ""Ὶῃ ἊὮ, 1Π| τᾶς 
ἰάεα οἵ νἱοαγίουβ δίοποπιθπὶ 15 Ἔχργδεϑεά ἴἢ βυοἢ 
νιν! ἃ Ἰδηρταρα ας 29 Ξγοάμεέ αἰΐ ἐἀε ἐὔεί οὕ α πειῪ 
γενεϊα ο».᾽" 

δ ποΡοΪ (ρ. 432); “ λαδέρ “ἱελ, ἀδλ5 Ἰτά 506 
πη Ῥοεῖςοῃς δρρεγεςῃηςῖ, αὐεγαίγιρε ἠὲ ΔΕ 
δ μηρ Ολγίοτὲ ἐγ μ᾽" 

Ἂ5 ἰο 118 Ῥεΐπρ' ἃ ρυόρββου, ““Τἴσιο εομα ἐΠ 
Ὧδ δἴριεβ: “ἴῃς ψηῖοῦ ᾿νε δοὼὺ γεδσβ Ὀείοτα 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

(5) Βυῖ ἱπάεορά, τῇς ἀϊεοΐατλ 5. δἱ 
νατίάπος ἢ τἢ6 ψΏοΪε σουτδο οὗ [ἢ6 
Ὠιβίοτυ οὗὐ Ἐδαδιρίοη ἰγοῖὰ 115 ΤΟΠῚ- 
ΤΙ ΠΟΘΙ Θηϊ. 

Τῆς Ρτχοϊενδηροίαση (Οεη. 111. 15) 
ἯΔ5 ΟἿΪΥ ἴῃ6 1η114] ἴοττ οὗ ἃ ἰοῃρ.56 1165 
οὗ ἀϊνίης τανε δίίοηβ, ὉῪ ΨὨϊοΐ ἴἢ6 ΠΟρ6 
οὗ υἱππηαῖς βαϊνδοη 85 Καρί αἱῖνθ ἴῃ 
τὴ6 τηϊηᾶς οἵ πιδβῆ. Τῆθδ6 16 τηδίζοιβ 
οἵ Ὠἰδβίοτιοδὶ δεῖ, ἴοο ἥπηΪγ τοοϊθα 1 
1Π6 νοῦ 5 Ὠιβδίοσυ ἴο 6 Ἰρῃοτζεᾷά : δηά 
δϑαϊηδὲ {Ποῖ ἴπ6 ἃ 2γ20γὲ Δ55θ το 5. οὗ 
ὨδίυΓΑΙ 5 ΠῚ ἃΥ6 ΡΟ ΕΓ] 655... 

δ 5. Ὗνε ποὺ σοπλε ἴο ἴΠ6 ΟὈ]) ΘΟ Οἢ5 
Δ]]Ιεροά δραϊηϑὶ Ρατὶ 11 οἡ ἴῃς στοιηά οὗ 
ἐοαν» οι ασδηι. 

1115 5414 (Πδἴ, Οἡ σοτῃηραϊηρ Ῥατὶ 11 
σι τῃο56 ρογίζοηβ οὗ Ρατγὶ 1 ψῃὶοἢ ἃΤ6 
δάτηϊττοα ἴο Ὀ6 5414} 5΄, ἃ αἱ νευβὙ οὗ 
δῖγ] ας δηᾶά ἰδηρυᾶρε 15 ἰουηᾶὰ ἴο δχίϑβῖ, 
ὙΠΟ. σΟΙΊΡΕΙς 5 ἴο ἱπέοὺ (μα 1ἴ νγὰ5 
ποῖ ψττς6η ὈΥ Ὠ]Π]. 

11 15 ποῖ, πα θοά, ἀδθηιθα ἰῃαι ἴἤοτα 15 
ἃ. Ποηϑιἀδτα Ὁ] 6 τ ϑοιη δησα οὗ σἤδγδοῖοσ 
Ὀουνεθη 58414}}5 τ Πηρθ δηὰ Ῥατὶ 11. 
Οπς οὗ ἴῃς πηοβὲ ἱποστουρῃ-σοίηρ δάνο- 
οδῖες οἱ αἰδβιηϊερταϊίοη βαγϑῦ: “τῆ6 δυ- 

σης ι.".-- Ἂς [Γι Ἰεηρίῃ οἵ {ἶπιε, ὈὉῪ ψ ϊοἢ (ἢ 6 
Ῥτεαϊοιίοη 15 δεραγαϊβα ίτοπὶ ἴῃς Ἴνθηΐῖ, εσα ηοΣ 
ἴΠε νεγῪ εἰτουμηδίαησε ἴπᾶὶ ρσῖνοϑ ἘΠΊ 6 ηος ἴο ἴῃ 6 
Ῥτορἤθου. 

ὟΝ μαι ᾿ οης αγριεὰ ἀραϊησὶ ἴῃς 5οϊεηιῆς νἱονν 
οὗ ἴῃ βδοῖαγ 5υβίθγα ἴΠι|5 ὃ -- 

“αι, Τπαῖ πιαῖίεγῦ 5ῃοιυ]ά Ἔχεσγοῖβα βοΐ ἃ ἴοσος 
83 σταυϊταῖοη, 5 ἡγεογικείυαῤίε. 

“42. ΑἕἅΚ5 ίογ ἴπε βδαγῖῃ Ὀεΐηρ Κερῖ ἴῃ ἰΐ5 οτοϊς 
ὉΥ͂ (6 5ιυη᾽5 αἰϊγαοϊίοη,---ὅσισ καρ 7) [Ιϊ ἰ5 
ΠΙΠΕΙΥ τ] ]]]οΣ5 οἵἉ π|}}65 ἀὐναν ἔτοπι ἴῃς 50ῃ.᾽ 

ΘΟΙΘΠΟΘ. ΔΉΒΊγΕΓΙΘ ;-- δ πηγοϊοτγοιιβηδϑβ οὗ [ἢ 6 
[χεῖ ἰΞ δἀπηεα :---τἰῆς ἀδαροῦ γα ρῸ ἰηῖο παίαγε, 
[ἢ6 πῖοῦα τηγϑίογίοιιβ 1 Ὀδοοτηε5 ;--οαίς ἴῃς ἔδοι 
1156} τεπιδῖη5 Ὀεγοηά τεδοῇ οὗ ἀουνῖ, 

λ Ὶ: βδῃουϊά, ρούῆαρβ, Ὀε δάἀάεά ἴμδαὶ [π6568 
ΔΑϑΟΓ ΪΟἢ 5 ἅγα οἰζδθηῃ Ἰουεε τας ἀπᾶοσ ἴῃς δΔρ- 
Ῥέδτγδηςα οὗ δύρυπιοθηῖ. Ὑδυβ ἃ Π45 Ὀεθη ἜΠ : 
41 “πο ἀρ οἱδέγ ὁοοξ γοὰ 5ΔῈῪ ἴῃς πᾶπὶς οὗ 
Ογπιβ, γου ννου]ὰ 54Υ δἴ οπος (παΐ ἴῃς ὈοοΪκ τνα5 
ποὶ υυύυιτῖοη Ὀείογε ἴπ6 {πιὸ οὗ Ογτγυβ. ΤΉρη 
γου πιυκῖ 17: εο»ι  ίηο» 5ΒΔῪ 50 ἤετα, ἡ [Ιπ οἴΠοσ 
ὙΟναΚ ----Α Ῥγορδοῖϊο ὈοοΪΚ τηυβῖ, ἡγε: οορείεζξρον, 
Ῥε ἰγεαϊθα 85 ἴ{ 11 στετε ποῖ ΠΡ ξῆς: 

3 ΒΥ ᾿ἰπιϊτηρ [ἢ6 Ῥᾶ86 οἱ ἀείοπος ἴο ἰἢς σ- 
φ εαά Ῥοτίϊοης οὐ Ῥαγὶ 1, τδηγ οὗ ἰδ πιοῖα 
δι τι Κίηρ ρᾶγ  }ε 15πὶ5 Ὀεΐνγεθη Ῥατγῖς 1 δπὰ 11 γα, 
οὗ οουτθο, Ἔχοϊυάἀεά. Αῆε 584]1, ἤοννενεῦ, Κϑθρ 
αἰ ἴ[Πο56 11 π}115, Ἔχοθρῖ ἴῃ ΟἿ ΟΥ ἴνο 5ρ6οΐα] 
(δ5695. 

Ἐεβρεοίίηρ (ἢε Δϑϑδι]εὰ ρογίϊοπϑς (οἷ. χὶϊῖ, χὶν, 
1-- 13, ΧΥν, ΧΥ]. 1---ὄ 12, ΧΧῚ. 1---1ο, χχὶῖν---χχν], 
χχχίν, χχχν)ὴ, απὰ ννῆδῖ οὐ Ἰοἶσπὶ Ἦα5 ἴο 5ΔΥ οὗ 
ἴδοι, 5εε " Εχοιγϑαβ, ἰπ ΑΡρ. Β. 

8 Κηορεὶ (Ρ. 334): “ὲεγ Ν τί. βο;γεῖϊθι Ζιγαῦ, 

ΟΕ ΙΒΑΙΑΗ. 

[ΠΟΥ ΠΟΙΔΙΏΪ ψτὶῖεβ, 85 ἦοθα [15αἰδῇ, 
τυ ον ἐαΐ αρτγηαο7ι, τοίίὰ ἅγε αρα ἐπένργ; 
Ὀυΐ τη ἢ τηοτα βονηρ)Ὺ δηα σηοοίῃϊυ, 
ΜΠ τόσα οὗ Ὀγοδάτῃ δηὰ ἀπ 56 658.᾿" 

ΤἼΘ αποβίϊοῃ, ἴθ, Ῥγδοῖοδ! ν 15, γῃ6- 
ἴΠογ ἴπ6 ρθῇθγαὶ 5: ΑΓ ἔστε ρταηϊθα 
Ὅ6 Τσουπίοτ-αἰδπορα ὈΥ δηγ διἰθρεὰ αἱ 
οσθῆσςαβ. 

1ο ἰυᾶρε [ΔΙ οπ 1ἢ]5 ρΡοϊηῖ, ὕνο 
ΟὈνοιι5 οδυϊοη8 ϑῃουὰἃ Ὀ6 Ὀογῆς ἴῃ 
ΤΙ Πα :- 

(4) [Τὶ αχυκῖ ποῖ ΡῈ δϑϑυτηθα [Πδὶ νἤεη 
Δ ΔΙΪΠΟΙ 45 ρδϑ5θα ἰγοῖῃ Ομ 5ίαρε οἱ 
ἢ]5 δ ]θοῦ ἴο δηοίμοσ, ἢ6 15 Ὀουπα ἴο 
ΤΟΙ ΜΠ] ΘΧϑΟΙΎ ἴη6 54π|6 ογο]6 οὗ 
{πουρῃϊ5 δἀπὰ μψοσάς. Α ἀϊῆεγεοηςς οὗ 
5. 0)6οΐ οὐ οὗ ἀδϑῖστι Μ}}}1, οὗ σουγϑβα, ἰη- 
νοΐνα 4 οοσίδιηῃ νϑγιοῖγ ἴῃ [Π6 τηοάθς οὗ 
ΘΧΡΓΙΘΒΘΙΟΩ ; ἴῃ ἴἢ6 πψογάς, [ῃ6 ἴοῃθ, [ἢ 6 
ΤΏΔΏΠΘΙ. Νὸο ΟὮΘδ, ἴογ ᾿ἰηϑίδῃσο, (ἢ Κ5 
οὗ ἐεηγίηρ [ἢ6 “Ῥεῖδθα᾿᾿ ἴοὸ ΖΕ βοἢγ]ι5, 
Ὀδοδιι56 ἴῃ ἔοστῃ δης τοι μοά οὗ ἰγεαϊτηθηΐ 
1 15 5.ΤΟΏΡΙΥ σοηϊταδίο ἃ πῇ τὰ 6 “ Ῥτο- 
τοιοῦδ᾽ οΥὨ [6 “ ΘΙΡΡΙ]ἸΔη[5.᾽ 

ΘΌΡΡοϑιπρ, ἴδῃ, [ἢαΐ Ιβδϊδῆ, δῇς 
ΡΓΟΡΠΟσυηΣ ἴοσγ ΔΗΥ γϑᾶτβ Δποηρ “ἃ 
ΤΟὈΘΙΠΙουῦ5 δηα ραϊηδαυηρ ΡΘΟρΪΘ," ἴο 
ΨΠΟΠ)] ἢΘ Ὠδά ἴο 5Ρεακ σιν ἴῃ τἢ6 
ὟΑΥ οἱ τορτοοί δἂηὰ ἴο σοπηηυηϊςδῖα 
ὙἹΒΙΟΩ5 οὗ πηροπαϊηρ Ἰπαρτηθηῖ, ΨΨΈΓΘ 
ΘΟΙΏΓΩ 55] ΟΠΘα 1η 15 Ο] ἂρ ἴο γϑριϑῖου 
ἃ γεῖ ΙΓΠΟΥ πηθϑδαρα ἔοπὶ (ἀοῦ , ἃ τη65- 
βᾶρθ ΏΙΟ πουἹά 6 οὗ πηβρθάκαθ]α 
να] 6 ἢοΐ ΟἿΪΥ ἴο {π6 πιεη οὗ ἴῃε (δρ- 
νιν, Ὀὰϊ τὸ ἴπ6 ρεπεγδίίοη (παῖ ᾿ϊνοά 
Δἰἴτου [ῃ6 σοϑβϑαίίοη οὗ ρτόρἤθου, δηά ἰη- 
ἀδεά ἰο ἴΠ6 (μυτο 1 Ἔν σΥ ἃρδ; ᾿δῇ 
1: θὲ ϑαϊά ἴο 6 ρόδες ἰἢδί τη 6 51}]ὲ 
δΔηα ἰαηρσιαρε οὗ [Π15 ἰαίθσ ρουίίοη νου] ά 
ῃοΐ ΟἸΠΟΥ ἴῃ βοὴ γοβρθοῖβ ἴτοτὴ ἴῇοβα 
οὗ τῆς ἰοττηεῦ Ρ Μιιῖ 4}} ἴῃ Ῥατίβ οὗ (ἢ 6 
δτεδῖ ογδΐογο Ὀ6 ἴῃ [ἢ ϑᾶπηῈ ΚΟΥ ΟΥ Ὀ6 
ΙΏΘΓΘ νυ δι οἢ5 οὗ [Π6 54π|6 σῃθ] οα 65 Ὁ 

(ὁ) ὙΠαῖ [ἴῃ6 ποτα 8ῃ δυΐΠΟΥ ἰ5. ἀ415- 
ἘΠρΡι 5 θα ὉΥ [Πῃ6 ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ, ἀσδρίῃ, δπὰ 
βίσοηρίῃ, ΠΙΊΟἢ ψγὰ δϑβϑοοίαῖθ ἢ [ἢ 6 
ΜΟΙ “ζ6η105," [06 1655 ῬΡΟΒΒΙΌ]6 15 1ἴ ἴο 
σοπ͵θοΐατο νῆδις ΠΙΑΥ Ὀ6 ἴῃ6 πηοάδ οὗ 

ΙΙ 

τὶς Ιεβαἰα, “ἐγ δερείσίεγέ, γεγὴρ τρια ζοδλαῇ, 
δΌοΥ, εἰς. 

Θοίποοῖα τηαῖκος [ἢ 5. τος τ  ὈΪαηος ἴῃ τϑάθοῦ 
ἢ Ῥατὶ 11 νγὰβ δι ΠΡαϊοα ἴο Ιβαΐδῃ (ρ. 36) : 
“1 )ὲγ Οπιηὰ ἰξὶ 4455 Κεὶῃ βρδζεσγεσ ΡῬγορῇῃδί 5ἱοἢ 
σο γηῖζ ὅρη Οείείς αἷδς 7εσαίας σειν ἀσξ, Ὀεκὶ 
Κείπεπιὶ πάει 8ϊςἢ 50 ἐΐξ ελαγαρίεγ τέξελέ “4.1.- 
ἄνμοξειυεῖτε τερτοάας τῖ.᾽ 

4 χ], ;, 5, εἴς. 



ττεδίτηθης ψῆϊοῦ ἢὯδ 11} (δηΚ δῖ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ ὩΘῪ ρἢδ56 οὗὨ ἢ]5 50] εςί. 

Νοῦν τῃαΐ 1ϑδδῇ (νιεννεά, ἔοσ ἴῃ τηο- 
Τηθηῖ, 5ΡῚΥ ΠΌΤ ἴἰῃ6 δυηδη 5146) 
βίδηἀβ ἴὴ (ῃ)6 ΘΙ ἢγϑί σὰ κΚ 85 τεραγάς 
ἴη6 4ιδ]65 ᾿υ5ῖ τη ΟΠ 66, 15 σοη ο5564 
ΟΠ 81} ῃαηά5. Εν ἃ βρθᾶκβ οὗ ἢϊ5 "σδῖβ 
ΟΥΡΊΠΑ] ΠΥ  Δηα ““τηοβὶ ρσοηιῖηε ροσῖϊς 
νοΥβΔ ἘΠ1{γ,᾿" δηα ἀδϑορας Ὠ]πὶ 845 ““2.ξ 
2εγγεΖ »ιασίς οὗ ἐν ξίπα οἵ εν, ψὨΙΟὮ 
της ἡδίυτε οὗ (πε 5υ0)]εοῖ τεαυΐγε5..᾽" 

Το [ἰπλ|ῖϊ βυςἢ ἃ ντιίετ 5 ̓τεθάοτῃ οὗ 
ἀενιδίηρ ἴῃ ἃ ἰδῖεσ οσκ ἔσοπὶ [ἢ 6 τηοάς 
οὗ τοαϊηδηΐ ἢ6 ὨδΔα δαορίδα ἴῃ δὴ δύ! εσ 
([ουρῃ τὰῈ ἴνο ψοσκα τὲ οἵ ν]άεὶν 
αἰεγεηΐ τδηρ6), 15 ἴο ἀο ψῇδῖ ἢο βουηά 
ϑυϑίεῃ οὗ Ὠιυμηδη τῆσίοτς ψουα ἴοΪ6- 
Ταῖς [οσ Δῃ ἰηϑίδηϊ. 

ΤῊαὰ5 τυ ἢ ῬΓΘΠ56Ω, να τδΥ ὑτοςοθοά 
ἴο Ιοοκ δὲ [π6 Κιηά οὗ “ἔχεαν ευϊάφζε, 
ψΠ]οἢ 15 ργοάμποεα. Οὐ δρϑοϊπηεῃβ Ν1]}} 
6 ἴἀκθὴ ἴτοτὴ οὔθ, ἍΠΟ 158 τεοκοηδά 
διηοηρ (ἢ6 Δ] 6βῖ, δηα τνὰβ σογ ΔΊ ΟἿΘ 
οὗ [ἢ6 πηοϑῖ ροιβονοπης, οὗ τῃ6 πθο- 
οτος", 
1 ὑτοοῦ οἔ ἃ ἀἰνουβιν οὗ δι ου8}10---- 
(1) Ηδκευτροβ τῃδΐ ἴῃ Ῥατὶ 11 7 ῃονδὴ 

ἔτ υ θη 5ρθακϑ οὗ Η Πλ56} 45 “τΠ6 οἵδ- 
δἴοτ," “ἰοττηογ," “τράθοπισ," “βανιουτσ," 
““ ξοῃηραϑβϑι οηδίου," “ σοχηίοτίεγ "," οὗ ΗΙ5 
ῬΘΟΡΙΘ; ΘΧΡΓΘβΒΊΟη5, ἢ6 βᾶγβ, “(ῃδὲξ ἄο 
Ὡοΐ ΟΟΟῸΓ ὄνθὴ ΟὨσΘ᾽ 1η ἴῃς δαπηοα 
οΠδρίοτϑβ. 

ΤῊΙ5 βίδίθθθης 15 1140]6 ἴο βοουβ Οὗ- 
Ἰδοΐϊίοη οἡ θᾶτᾷ Ρῃι]οΙορίοαὶ στοιηα ς΄: Ὀαϊ 

1 Μτ ΟΒεγης (“καϊδῃ,᾽ ΡΡ. χῖχ, 191) ἀδβοσῖρεβ 
ἴς νΠΐεν οὗ Ραγὶ ΠῚ δ5 ““ἃ τηδῆ οἵ ογέρεμαΐ 
δφερπέμς," ““οῃς οἵ ἴδε ρτεδῖεϑὶ οἵ ἴῃς ργορβοίϑβ :᾽"--- 
οπς, [Πετγείογε, πο ἢδὰ ἃ 5ἴτοηρ τεβε ΐδηςα ἴο 
Ἰβαῖδῇῃ Ὠἰπηβο!, (Π6 ταβεη δηος Ὀεὶηρ οὗ ἃ Ζὲκά 
ἐλαέ εοιρἑα κοΐ κογι6 ο7 ἐρεξαέέορε. 

3 Κῃοροὶ. Τῆς ἤμτι εὐϊέον οἵ Ὠἰα (οτηπλθη- 
ἴΑΤῪ ἀρρεδγοὰ ροβι λυ πη ο 5}. ἰῃ 1872. 

5 δ 3, Ἴχ', τλν), ΨΥΦΊΟ, ὈΠΤΘ, ὈΠ)Ό, 
4 Ἐὸγ (1) Οπὲ οὗ ἴδε δῦονε ραγίϊς! ρ]65, ἽΩ, 

ΟςςΌΓ5, ἴῃ ἃ {Κα δρρὶἰοδίίομ, ἴῃ χχὶϊ. 11, χχῖχ. τό 
(εΡ ποίε 6). 

(2) Εουτγ οὗ (Βς οἵδε ἄνα σνοῦὺς οὐςον ἰῃ 
ῬδγΕΙ (πουρῃ ποῖ ἃ5 Ῥδτιςοὶ Ρ]ε5),---ὐδὮ, ἷν. δ: 
»ΣΣ, χχχὶῖ, 22 (ΧΧΧΥῚ, 20, 35): ὉΠ, χχχ. 18 
(χίν. 1, χχνῖϊ. 11): ὨΠΣ, χιὶ, στ (411 θείην υϑεὰ 
οἵ Οοὐ). 

(23 Α,8 τεραγὰβς [ἢς τεπιδίηϊηρ ὑογά, διὰ 
(μῖς 15 ἑἰουπὰ ἰπ χχχυ. 9), ἰξὶ μαὰ Ῥεθη υϑεὰ 
οὗ Ουὰ ἤοπι (6 δα] οὶ {1π|6ὸ5 (Οεη. χὶνὶϊ. τ6; 
Ἐχοὰ. νἱ. ό, χν. 13; Ἑρ. 154]. ἱχ!, 16); απὰ 
ὙὯά υπεὰ Ὀγ Μίοδἢ οὗ (6 γτδσονοῦυ ἔγομῃ Βαῦγϊοη, 
πῃ (86 οπαρίες ψμοβα ἤγβί [ἴγεε νεῦβοβ ἃΓῈ 80 
ΘΔ Ϊγ ἰἀεπίςαὶ ἢ 56]. 11. 2---ώ. [Ιἢἡ χὶΐ. 14, 
χὶνἹ, 17, ᾿ἰν. 5. ἴῃς {6 ἰ5 αβϑοοϊαία νι “ἴῃς 

ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[86 τε] σιοϑίοη 15 ποῖ οπα οὗ ῥἢϊ" 
ἸοϊΪοοῪ δἱ 41}. ΤῊ πι6 ροϊηΐ [ῸΓ ἸΠΔΌΪΤΥ 
15;-ννᾶϑ [Ὡς ἀπ οὔ ἢ ο56 ΘΑ ΕΓ ΟΠδρίοΥΚ 
80 51|121|8Γ ἴο (ηδὶ οὗἩ [ῃ6 ᾿αΐίεσ [παῖ γοῦ 
ΟΙ]ἃ παῖυΓΑΙΥ ἐαρεαΐ ἴῃ686 τοτσάβ ἴο 
οὐσοιγὺ Τα ΔΏΒΥΟΓ 15 ΘΑ 51} Ὁ ΟὈϊαϊηδά. 

Ιῃ οὗ. χχὶϊ. 4, [ἢ Ῥχορῆεί, ββειηρ ἴῃ 
νἹϑίου ἢ15 ῬΘΟΡΙ ς᾽ 5 οδἰδηλγ, οτ65 οὐ ; 
ΦΤΟΟΪ ΑΥΑΥ ἴτγοτα τὴς; ΜΠ] τ ορ ὈΪ- 
[ΕΓ ; 2γὲ5ς ποΐ οὔ 10 κο»ογέ γιό; Ὀθ- 
οδυ56 οὗ [86 5ρο!] ]ηρ οὗ [μὲ ἀδιυρῃίεγ οὗ 
ΓὮΥ ΡΘΟΡΪ6." ΔΔπά ἴῃ χχυῖ. αὖ; “1 15 
ἃ Ῥεορίὶδα [μαῖ δι πὸ υπάεγβίδηάηρ ; 
τῃποσείοσα ἴἢ6 Μαῖκεσ (πεγεοῦ 5}4}} ποῖ 
ἄσυε οὐνιῤας ἴοι ὁ» 1: (γα ἀεὐλαγιοπγ) ἀπὰ 
ἔδεε δ ῦγνιο τιεσεοῦ (γοΐφεῦ 0) 5}.4}} βῆενν 
1ξ ὯΟ τθτου. 

ΤῊΝ νὰ5 [86 ῥγενδι! ηρ σμαγασίοσ οὗ 
(ῆ6 ΘΑΙΠΕΙ τηδϑϑαρα (ΕβρΘΟΙΑ} ν 8ἃ5 Γ,α- 
βϑαταθα ϑαιηδτ). Μαίοιβ εσα ἤθη ἴῃ 
[16 τηδῖῃ ἢδϑιϊηρ ἀονηναγὰ (1 βρὶῖα οὗ 
[η6 ῥτοπηδοα “6! νεγάησα ἔγοτη Α55γ114) 
ἰοννατὰς τῇῆ6 ἤηδὶ οσδίδϑισορῃθ. Τῆς 
Ὠδίϊομδὶ σοπηϑθςτοη ψουὰ Ὀς6. Ὀτοκεη 
1 ΡΙδοο5 {κα δὴ δβαυοηγασα νϑϑ556]ὶ 
(Χχχ. 145. ΤΠιβ ψὰ5 ἴ[η6 Ὀυτγάξη οὗ Ρατῖ 
Ι. Βιῖ Ηδ ψἔο αά οτεαϊβα τῃϑιὴ δἱ 
ἢγοὶ σου γοεῖ οἴθαΐα [ἢθπὶ δῆσον, δηὰᾶ 
“πὴ " τὩϑὰ ἴο 6 “ἃ ΡῬϑορὶε ψγῇο 
8Ποι ἃ βἤεν ἔοσ ἢ Ηἰβ5 ῥγαϊβεῖ." ζΖλαξ 
νγὰ5 ἴῃ6 γστδηά ἴοόρὶς οἵ Ῥατζί 11. 

ΤἸΒΕΙΕ 15 ἃ μας ΟἹ σωξγεΩ' Ὀδῖν θη 
1ὴ6 ἴνο ; Ὀυῖ ἴΠδτὰ 15 ἃ τηδηϊζοςὶ ωγγεζα- 
“οητττονοα οὗ ἃ νεῦρα] Κιηά---οίνοθα 
ἴθ. Της “ οοτηΐοτι " δῃηά “σοϊηρδ8- 
5]ΟῺ " οὗὨ [ῃ6 ἰδίθσγ ραῖῖὶ ἂῖὲ ρταηϊοὰ ἴο 
ΘΓ ΨΟ δὰ Ὀδδη “ ποΐ οργιογίσα, "ἢ “πο 

ΒΡΡμες 5641 οἵὁἨ ΙΞαϊαἢ, ““ἴἢς ΗΟΪΥ Οἰς οὗ 
5.8.6} (566 ποῖς 9, Οοῃ Ρ. 13). 
δ πε οὗ ἴδε εχοερίεα ἌἽμαρίετβ ; Ῥυΐ ἴῃς ἴη- 

ἴεγηδὶ δνϊάθηος οὐ δά νϑῦβε αἱ ΔΩΥ σαῖς [1665 
ουὖγ φαυοκίηρ ἴἴ ΒοΓα. 

4 (οερᾶσε ἴῃς 10] Ουπρ Ῥαβεαρθβ; 

χχίχ. τό, 
“«ϑυτεῖγ, 1ἴ 50.411 6 εβίςειηεὰ δα ἴῃς οἷαγ οἵ [86 

Ῥοίτεγ (Ἵν). 
“4 8}}41} [Π6 ννοτῖκ ΞῪ οὗ Ηἷτη [παῖ της ἱξ, ΕΖ 6 

δας τὴὸ ποῖ 
ἔογπιοα 840 οὗ ᾿ΐπὶ (δὶ Οὐ 5411] [86 (ἢϊ] 

οστηδὰ ἰτ (3), Ης Παὰ πὸ υπετοϊδηάίηρ ν᾽ 

χἶν. 
“4 Θ}}4}1 [6 οἷἶδν 5ΔῪ ἴο ἔπι ἴδδὲ ἰδδδίομποιἢ ἱξ 

(Ἰ), ΔΝ μαι πιαϊκοσίὶ τμου ὃ 
“Οὐ [δγ νοῦκ, Ης βαίἢ πο μδῃάβ )᾽} 

ἱχίν. 8 (Η. 7). 
“ γε δῖε ἴῃς οἷαγ, Τῃου αὐτὶ ἴῃς ροϊίξες (72), 

: πὰ νψνῈ 4]} ατεὲ ἴῃς ποσὶς οἵ ΤΥ μδῃὰς.᾽" 
ΧΙ. 21. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

οπβαςΞ"Ἰοπαζεα ,." ὙὮς “ Ξαἰνδίίοῃ" δηά 
“γρἠεοιηριοη ἢ τὰ οὗ ἴῃδι ψ ῃ]ςοἢ δα Ὀδοῃ 
Εἰνεὴ ὑρ ἴο “ ἀεβοϊαίοη "ἢ δηὰ ““οδρ- 
νιν" Τα “οτεδίϊνο᾽" δηὰ ““στηδίνε" 
ΘΩΘΙΡῪ 5 Ρυΐϊ ἰοσῖῃ ἴῃ οὐδ τπμαΐ [ἢ 8 
βε6α ψὨΙΟὮ Πδά “ αἸεα  τηϊρῃξ Ὀ6 ταϊβϑὰ 
Ϊῃ ΡΟΨΕΥΙ Δηα ρΊΟΥΥ δηα ἸΠσοστΙρΙΊΟη. 
δὶ ψὰβ δ᾽ϊερεδ 85 δὴ οδ]βοῖίοῃ, 

(ἢ 6Π, ΓΕΔΙΪῪ 5οῦνεβ5 ἴοὸ σοηῆτγηὶ δηα 1}115- 
ταῖς ἴῃς διηαδιηθηΐδὶ ὑπ] οὗ [6 ὈοοΚ. 

(2) Αραΐίῃ: ἢς δάάψισε5 βανεσαὶ νν6]]- 
Κηονη Δηα 51:}]}6 [ΕΓηγ5, ΒΟ ἢ6 584 γ5 
ἢανα ἴῃ Ῥατί 11 ἃ ρϑοι]αγ 56η56, “4]1ο- 
βεῖθεσ αἰβδεγοηι" το παῖ ἴθ ΜΒΙΟΝ 
ΠΟΥ τὲ υδεαὰ ὈΥ 5414. Βιυΐῖ [ἢ656 
ΒΌΡΡοβϑα ρϑου δῦ65. οὗ πηοδηϊηρ τἀΓῃ 
οὐὗξ οη ἐχδηνπμδίίοη ἴὸ Ὀ6 τη6͵6 βοιΙΟΏΒ. 
ΤΠυϑ: 

(α) Τῆδ νοῦ ““Φ,᾽ ἴὴ χὶ. 2, 6 πηϑδῃβ 
(06 54γ5) ““ἴο ρῥγεᾶςῆ." Ὑεῖ μετὰ 15 ἃ 
ΤΟΙ ΔΓ ΚΔΌΪ6 σοΙγοϑροηθηου Ὀδῦναθῃ Χ]. 3, 
““[Π6 νοῖςε οὗ οηδ ἰδαΐ ογοῖῃ," [(οἸονθα 
Ὀγ, “τὴς ρίουυ οὗ ἴῃ Τιοσὰ 95}4}} "δ τε- 
γα] θα δηὰ 4}]} Π69ἢ 5}4}} 566 1ἴ τορείῃεγ,; 
Δῃηα νὶ]. 4, “1 νοῖςβ οὗ ἢϊπὶ παῖ οτδα,᾽ 
[ΟΠ] ον εα Ὀγ, “16 τ ῆο]6 δαυῖῃ 15 [8]] οὗ 
ΗἰΞ ρ]οσγ. 

(ὁ). Ὑπὸ ποὰη “γῴρἀζεριδηδες" (Ὠ6 
5875) ΠΊΘΔη5 ““ΔΡΡΙΠ655 [ἴῃ 56 νεσαὶ 
Ῥΐίδοθβ, 845, Ζ. 9.) ἴῃ [χ]. 2; “ιαῖ [ΠΘΥ̓ ΓΔΔΥ͂ 
Ὀ6 οΔ]]ε 4, ἴτεεβ οὗ στὶρῃιθοιιβηθβ5." ΤὨΪ5, 
1η ἰἴ56 1 στο ]655, Δ55θ τ Οὴ 15 τοιϊδα 
ΌΥ ἃ σοτῃηράαγίβδοη οὗ 1. 26: “αἴεγνατζά 
ἴποι 5ῃ4] Ὀ6 ς4|164, οἰ οὗ τρῃΐθδοιϑ- 
655." 
( “ιῴνιοι" (.6 5405) τηθδῃ8 

“416 το]ρίοη οὗ πονῇ," 4.9. ἴῃ ΧΙ]. 4, 
“111 Ηδ Βᾶνθ “:ἦ ζιμργοηιΐ ἐπ ἦε εαγίλ." 
δεῖ ἴῇ ΧΧχὶ. τό ψὲ ἤᾶνα ψηδὶ 15 ῥζό- 
Οἴβεὶν δηδίορουϑβ : “1 δ 5}4}1 “ιμζρηιερ 
αἰτυεὶ ἐπὶ τἀ τοϊάίεγησες." 

ΤΠΒεθ6 διερεὰ ἀϊνεγρθηοίεβ ἅτ ὄνθῃ 
ῬΑτΆ}16}151|5. 

(232) Ηε Ἰαγβ δβϑρεοῖδὶ βἴχεββ' οἡ οοι- 
[1 νοτγὰς 1ῃδὶ τα δϊορείθοσ ρθου δγ, 
ΟΥ̓ ὨΘΑΙΥ 50, ἴο Ῥατχὶ 11. 

Οἡ δχδῃηηδΏοῃ, Πονναν υσ, ̓ ξ τυγη5 ουΐ, 
ἴπαϊ οὗ ψογάβ Του ΟἽΪΥ ἴῃ σα (πχοϑβῖ 
οὗ ἴμετ ἅπαξ λεγόμενα) [6Γ6 δΓξῈ 

1 "ν. 11. Οὑ. Ησοβ. ἰ. 6, 7. 
3 "|. χύ, ν. ᾧ Υἱ 11, 12. 
8 (ρ. χχνὶ. 10. 
4 Τὰ νἷ. 4, ἐξ ῸΠ ΠΡ. Ιη χὶ, 3, τ ὃ. 
δ ΤηΙχί, 3, ΡἼΥΠ Ὅξ. Ιᾳ 1. χ6, ΡἼΥΠ ὙΦ. 
6 ὦ Απὶ ᾿]Ο ΕΠ ρβίθῃ κἰηὰ αἷς Ξργδολ)ςοβο Ε]6- 

τρδυϊο "ἢ (Ρ. 335). 

ΟΕ ΙΘΑΙΑΗ͂. 13 

'ἴη (ἢ6 διβδὲ ψεῖνα Τδαρίειβ (1--ΧΊ]), 
σευ} }-  υ 1 ; 

ἴῃ τ[δ6 ὕνεῖνα δά θὰ ομδρίοις (χν!, 
δις.), εζγἀζν-οηιε; 

δὰ ἴῃ (ἢ6 ἰνθηῖςγ-ϑανθὴ οδαρίοσβ οὗ 
Ῥαγί 11 οὨΪγ φευεριζγ-»ΐρ: 

80 ἴῃδῖ [Π6 ΠΠΊΌΕΙ οὗ σας πψογάβ ἰὴ [ἢ 6 
ΤΟΤΕ δηα1}} Βοοκ οὗ Οοηϑοϊδίοη 15 
ῬΓΟΡΟΙΣΠΟΉΔΙΘΙΥ ϑγηδ  ]ο. [δΔη ἴῃ ἴῃ6 ΒοΟΟΙ 
οὗ Πεηυποίαιοη δηά οθβ. 5111 τῇβ 
ὨΌΠΩΌΘΙ 15 1π [561 Ἰαῦρθὲ. Ηδά ἴἰ ποῖ 
ὈδΘΏ 50, ἴῃ6 ᾿αίεσ ομαρίετβ νου μᾶνα 
γγδηϊοα ομέ οὗ [Π6 σμασδοίθυβῦοβ οὗ τηοϑβῖ 
οὗ [6 ΘΑ Π6Γ Ῥσορῃθοιθ57, 

ΝΟΥ τηιδίὶ γα οὐηϊξ ἴο ποίϊοςς ἴπαΐ οὗ 
ἐὰε τυογαῖς τυλίολ οὐσμ ἐπ πὸ οἵδε δοοξ 
97 ἦε δδιδίσ, βενούαὶ ατὸ ἰουηά ἴῃ Ὀοίῇῃ 
Ῥατὶ 1 δηά αὶ 11. ὃο παῖ, ἤεῖα 
αραῖῃ, ἴη6 τπηρΡ ψΏϊοΝ τα υτρεα ἃ5 
ΟὈ] οὔ οη5 ἴο [ἢ 6 ἩΠΙ οὗ Δ ΠΟΙ5 ἢ ἰεπὰ 
ἴο σοηᾶγῃι 1 ἢ, 

7 Οἵ νιοσῖ; ἴον ἴῃ Ῥαγὶ 1 ἴῃσγα ἰς ἢο τῃθομδηϊοαϊ 
ὉΠΙΟΙΤΩΪΥ οη ἢ Ροϊπῖ. Τῆι ἴπ ΤΠ. χχχ--- 
ΧΧΧΙΪ, ἃ5 ἴο ὑνῆῇοβε δῖ Πουβῃϊρ "ὁ ἴΠαγα 15 δηὰ οδῃ 
Ὀ6Ὲ πὸ ἀουρι" (Κ:ορ.) ;---να πᾶνε ἰοατγίεεη οὗ 
{πε86 ψογὰβ ἴῃ οὗ. χχχ, δἴενθη ἴῃ Ἂοἢ. χχχὶϊ, Ὀπῖ 
ποῖ οπς ἴῃ (ἢ. χχχί, 

8. Ὁ" ἴῃ χχχ, 28, δπὰ χ]ΐν. 4. 
ΥΥΥΩΣ ἴῃ νυἱΐ. το, -- ἵν. 13. 

δύνῃ ἴῃ 111. 4, - Ιχνὶἱ. 4. 

ὝΦΕ ἴῃ χ. 4 (χχὶν. 22) --- ΧΙ. 7. 

4} ἴῃ χὶϊὶ. 22, -- ἵν. 1.3. 

Νοῖε αἷϑο (με ἅπαξ λεγόμενα, 

ΠΠ, ν. 13, ΠΥ, νη. «τς 

ὉΠ, χίχ. 18, ΓΊΘΥΣ, ΧΙ χ. 10. 

9 Ουγ βρᾶςε ἄοες ποὶ δ]]οὺ τι5 ἴο ὀχβίὶθὶς [Π6 
τεγδαΐ σοττεϑροηάθηςεβ (πη οὗ νυ] ἢ νν1}} Ὀς 
δίνεῃ ἰπ ἴῃς Ὠοΐ65). 

ΤὨΘ ἔο]Π ον τλᾶῪ ἀοβεγνα βρϑοΐδὶ ποίϊοο :--- 

(1) ΠῚ ἼΩΝ, ἰὴ ἴ. τα, 18, χχχὶϊὶ. 10 :---Χ]ΐ. 
21, ΙΧν]. 9. (ορ. ΧΙ]. Σ, 25). 

ΕἸΒουν σα ΟὨΪΥ ἰη 5. χίὶ, 6 (ΕἸ. 5). 
(2) “ὩἽ ΠῚ "8, ἰ. 20 :--χ]. 5, ᾿ν|1ϊ. 1.4. 
ἘΤΕΥΗΝΕ οὨΪγ ἰη Μὶς. ἵν. 4; ες. ἰχ, χα (ΕὈΥ. 

12). 

(33 “Τε ΗοΙγ Οης οἵ Ι5τβεϊ,᾽" 1. 4, ν. 10, 
44, χ. (17), 10, ΧΙ, 6, χνὶϊ. 7, χχίχ. 10, (23), ΧΧχ. 
11, 12, 15) ΧΧΧΙ. 1, ΧΧΧΥΪ,, 232 (5:2 Ἷ ΧΙχ. 22) 
(᾿ευεῖνε {ἰπλ 69) :---α], 14, τό, 2ο, χἸΐ, 3, 14, (15), 
χῖν. 11, ΧΙΝ. 4, ΧΙ, 17, ΧΙ Ϊχ. 7, 1ἰν. 5, ἷν. δ, 
᾿ν1}}, 13, ΙΧ. 9, 14 (γ»ρμγίξερε τα 65). 

ΕἸΞονΠογα ΟΠὨΪΥ͂ ἱπ ῥ8. Ιχχὶ, 22, ᾿ἰχχυ], 41, 
Ιχχχίχ. 18; Τοσγ. 1. 20, 11. 5. 
ΤῊ 15 50 σοι δία Ὁ] [μδὶ Γ,ΖΖαίῖο, ἃ τωοάεσῃ 

7ενδα Οοπιπιεηίδῖοσ (αυοϊεὰ Ὀγ Το] 1125. ἢ οἱ 
νἱ. 3), βαγϑὲ “Ἴδα ῥτορδεῖ.. βίδτηρεά Ὀοϊῃ ραγίβ 
οὗ δἷ5 Ῥοοὶς γα [195 Ὠδπὶα οὗ σον, “Τῇε Ηοὶγ 
Οηε οἵ [5τϑε],᾽ ας ἐγ τοὐὰ ἀξε στο» :εαἰ.᾽" 

(4) ἐδ) Ὧ“, ἱπ 1. 13, Υἱν Σ :--ἰνὶϊ, «9 (ορ.. 
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86. Τῇδ νοῖςς οὗ οπίοίϑαα, [ἢ6, 15 
ἀἸδιιηςγ ἴη ἰάνουῦ οὗ ἴπ6 ὑπ] οὗ [ῃ6 
μνοτκ : δηᾶ ποίπιηρ, [με γαίοσο, σοτηδίηβ ἴο 
ἀετγοραῖς ἔσο ἴῃ6 δυῖμουν οὗ ἴῃς 6χ- 
[6γηδ] εν! ἄθδηοα; ΨὨΙΟἢ οἡ 115 οῃ στουπά 
15 Δυβοϊαῖεὶγ υπῃςσοηίεϑίαα. 

1 ψουἹὰ Ὀ6 ἐᾶϑὺ ἴο δάνδῃςβ ἤοπι ἴΠ6 
ἀείβηβίνα ροβίοη Ὲ βάν οσςσαυρ!εαά, 
8ΔπΠ4 ἴο ρΡοιηῦ ουξδξ [6 ΠΊΔΩΥ (δοης οὗ 
{ΠδῖΏ, ΘΠΟΥΠΊΟΙ 5) ̓ ρΓΟ 4 Ὀ111165 Ἰηνοϊνεὰ 
ἴῃ 16 Πγροίμεβὶβ (Πα Ῥατὶ 1 νψνὰβ ττῖϊ- 
ἴδῃ ὈΥ 5οηθ Ὡδη16]655 Ρόσβοῦ δροιΐζ [ἢ6 
πε [μαῖ Ογτιβ νγὰ5 Δρργοδοῃίηρ Βαῦγ- 
οἢ΄. 
ὟΝ ε 5}4]} οαἱγ ἀννε]] Ὡροὴ οὔ οὗ μοι; 

1. τ52, ἵν1ϊ. 7), οσσυτβ πονῆοτε εἶθ. (ΤΠ ρατίϊ- 
οἰρῖε ἐξ} οσσυτο εἰρμιξ {ἰπ|ὲ8 ἴπ 15δἴδῃ, δὰ 
ΟἿΪΥ ἴοι {ἰπι65 εἰβενῃο γα.) 

(5) ἭΝ, χχίν. 15, χχχί. 9 :---σὶῖν. τό, χῖνὶ, 
14, }. 11. 

ΕἸΞε ἤθγα ΟὨΪΥ ἴῃ ἘζΖεῖϊς. ν. 2. 
(6)] ΠΣ ᾽Ὦ, χὶν. 27: -ολ]., 13. 

ψὭο͵Ε αἾ56. 
(7) ““ΜΥ πιουηπίαίης,᾽" χὶν. 25:-- ΧΙΧ. ΟΣ, 

Ἶχν. 9φ. ἘΕΠ5Ξε οτα ΟὨΪΥ ἴῃ ΖΕΟΒ. χὶν. 5. 

(8) Ὁ Οὐ, χχνὶ. 3:--ἰν. το. ΕἸ56- 
Ὑ ΏΘΓΟ ΟἿΪΥ ἰῃ [6 Γ. νἱ. 14, ΥἹἱ. α; σ ΟΒτο, χί!. 18. 

(90) 22, οἵ ραγάφης υϑεα ἴοχ ἰἀο]αίτοιϑ τἰζεβ, 
ἱ, ἐν Ὁ το 3, ἰχνὶ. 17. 

οἵ 80 υβεἀ εἰβδενῇετζα. 
566 δἷ9ο, ἱ. 13--ἶχνὶ. 3; 1. 19---ᾷἰν. 2; ἱ. 27-- 

Ἦχ. 20; χὶ. 6 ἔ.---ἶχν. 25; χὶ. 12-Χ Χ. 22; οἷς. 

1 0 45 ἴπεβα: 
(η Τμδῖ (ἢ6 ποῦ]θϑὶ Ὀοάγ οὗ ΡῬΡγτορῇδοΥ ἱπ (ἢ 6 

Ο. 1.---ἰὨὲ Βιρῃεκῖ, ἀδερεβίῖ, ὑτοδάεβε ἰῇ β.ορθ, 
(Πς τηοβῖ Ἔχαυ ϑιτεὶν βηϊϑηῃεα ἴῃ ἰοτη,,---5 που] ὰ Ὀ6 
το ΌΥ οπς Ψἤοβα 116 μαὰ Ὀδθη βσρεηΐ ἰπ 
ΒαΌγ]οη : ἴΠ6 αἱίεῃ ἰδηὰ, γμεγε Ζίοπ᾽ 5 {ττι6 5005 
Βυηρ ὺρ [Πεὶτ πᾶγρβ ἴῃ 51] Θῆσθ, ἀπδῦϊα ἴο “ βίην 
ἐπ ον: 50ΠΡ " {ΠΕ6Γ6. 

(2) Τμαῖ ἃ ροεῖ (45 παίιγα] δηλ νἱθ τ Ὦ1ηη), 50 
εἰγουπηκίαπορά, 5ῃου]ὰ τονε ἢ 5 ἢ ΘαϑΥ αἷρ- 
ἘΪΠῪ ἴῃ τῆς εἰτοῖς οὗ Ῥαϊεβιϊπΐδη τπουρῆϊς δηὰ 
ουβίοπηβ ἀπά ἱπιᾶραϑ; βροακίησ, {Κὸ οὔθ ψῆο γγὰβ 
λυ αὺ ἢ (Ποτὰ, οὗ Ὠ1}1 δπὰ νδ ον δηα (80]6- 
απ, “τῆς ρον αῇ 1,οθαποη," [(ἢς βοςκβε οὗ 
ϑβάσοῃ, ἰῃς μογτὰς οὗ ἴῃς αὶ οὗ ΑἿδοσ, (Ὡς 
ΤΟΙ] ηρ᾿ 5εα δηὰ ἰἰβ 1ϑδηάβ, (ἢε 5ῃϊ]05 οὗ Ταγβῃ δῃ 
εἸἰάϊης ποπιεννατὰ {Κκὰ ἃ οἰουα οὗ ἄἀονεβ, το. 

(33. Τῇδῖ ἰἰὰ σαρίϊνε [ἐν ἱπ Βαρυΐίοη οὔ- 
δετνεα [(ἢς αν οὗ Αἰοπειηεξῃΐ (οἢ. Ἰνιὺ; ΤΩΔ1Π- 
ἰδἰηθά ἃ σἰϊυδὶ ποι ϊηρ σδοτβοοθθ, Ὀυτηί- οἴοτ- 
ἱῃρβ, οὐϊατίοης, δὰ ἰῆσεηθε (Χ 11}, 23, ἰχνυὶ. 23; 
ΟΡ. ἢ. 11, 13}; ΟΡΡτγεβββά (δεὶγ οὐ σου ἢ 
(Ἰνιϊ]. 3--.-6) ; μαὰ ““ςο]]εοκίοηϑβ οὔ άο]5᾽ (]ν1ϊ. 13); 
νγεηΐ ἴο τηουηίαϊη-ἴοΟρ05 ἔογ ἰ40]- νγοσϑῃὶρ (ἰνὶϊ. 7); 
δϑδοτίποεὰ ΤοὨΠάγεη Ὀγ 16 5ἰᾷς οὗ τογγεπίβ (Ἰν]}. 5). 

(4) Ταμαῖ ἴῃ ᾿χ!]], 5, “1 ψοπάετγρα [παῖ (Πογα 
Ὑ438 ΟΕ ἴο Ὁρῃυ]4 τείοτς ἴο Ογπι8᾽5 Ὀθεὶπρ' ἀε- 
Ἰαγεὰ ἰπ Αϑία Μίηοσ Ὀγ [86 ννὰσ ννὰτῃ Οἴοδβιϑ ;- 
ἐμαὶ χνὶ. 1, 2 ψαὰβ αἰγθοίεα δραϊηβί 8 ἀδϑῖρτι 
ἔοτιπεά ὉΥ͂ δοπιαὲ δροβίαϊς [ον οὗ υ]άϊηρ ἃ 
ζει ρ]6 ἰῃ ΒΑΌΥ]οηΐα : ἃς. 

Νο- 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

διηὰ τἢδξ ΤΔΙῊΪΥ 85 ἰηἰτοάιιοίοτυ ἴο ἃ 
δδμθσαὶ βυγνου οὗ ἴδε τεϊδίίοη ἴῃ ψ ΠΟ Ν 
Ῥατὶ 11 βἰδηάβ, ἴῃ τεραγὰ οὗ 115 Ἰθδάϊηρ 
14645, ἴο Ῥατξ Ι. 

ΤῊδ Πγροῖῃδϑὶβ 1Π101165, οὐ 6 οὔθ 
Βαηά, ἰῃᾶὶ Ιϑαῖδῆ, δέει ϑβιβίδι ηηρ [86 
[ἢ οὗ τῃ6 ψοαϊγν [6 ν8 ἔοσ μα] οδηΐυγυ, 
ΑΕΓ σοΟηβίδη ΠΥ Ῥτοιλϑηρ ΒΘΟΌΓΥ ἴο 
[η6. Βοιιβδε οἱ Πᾶνα διηϊαβί 115 ρτεαΐαβζ 
Ρ6ΠΪ5, δἰζοσ ἰογείθ! Πρ ἴμ6 Ὀιγ οὗ [π|- 
ΙΔΔΏ.6Ι] δηα [6 ἰαγιὴρ ἴῃ Ζίοη οὗ “ἃ 
δια Εουηάδίοη," μὰ Ὀτοόκοὴ οἱ ἢ]5 
ψΟΥΚ ἢ [6 δηηομπηςσεοιηθηΐ οὗ (88 
σδρΕνγ ἴῃ ΒΑΡΎ ]οη, δηα 5814 ὯΟ τΏΟΓΘ, 
ΗΘ, νῇοβο “Ὀονοὶς παά βουπαεξα 85 ἃ 
ἢδῖρ ίοσ Μοδ᾽" (χν!. 11), ῃδα Ὧο νι }!Π]ὴρ 
ἴος ]14ἀε4Δ. Ἧς, νῇῆο παὰ Ὀδθὴ 45 ἃ 
Βυδτάϊδη δηρεὶ οἡ (6 νψ4}}5 οὗ Ζίοῃ, ῃδα 
ἼΟ ΟΠΘΟΙΏΡ ΟΥ σοηβο]ηρ οτάὰ ΤΟΥ ἢ15 
ῬΕΟΡΙΘῈ ἴῃ τῃεὶς αἀἰγοϑῖ η66α.----Ἴξ ΠΠΡ]165, 
Οἡ (6 οἴμοσ μδηά, ἰδὲ δὴ ὑπκηον ἢ 
7ε ἢ ροεῖ ἴῃ Βαῦγίοη, ποαγίὴρ [δαὶ 
8 Ῥοιβίδὴ ῥχγίησα ἰηϊοηάεα ἴο αἰΐδοκ 
ΒδΡυΐοη, πα θτίοοκ ἴο ἀβϑυγο Π6 [6 ν5 1 
(σού δ λᾶπὴδ οὗ ἢϊ5 βδιῃςςσεβ5, δηα ἰο]α [θὰ 
1: ννγὰβ ἴῃ (οα᾿ 5 σοιιη56] (μαι γι 5ῃου]α 
τεῦ} ἃ [6 τδαιρὶς δἵ [Θγυβαί θη ;--ἰηδῖ 
6 δοίϊεαὰ σι τἢ]5 ρῥτοίδηθ ῥγεϑιιηρ- 
τἰοη, Δ πουρὰ ἰμῃ ἢ15 Ορθηϊηρ ομδρίοσ 

-ἣς 45 οἰαθοσαῖΐεὶυ δεῖ ἰοσίῃ [ἢ 6 ̓τῃροδ581- 
ὈΠΠῪ οὗ ΡυΩΥ τηδη 5 οἰ ηρ ὑΡ ἴο ἃ. 
Κηονϊθάρε οὗ Οοὐ᾽β ῥ]δῃβ :--ἰῃαΐϊ [ἢ]5 
σοη͵εδοΐαγα, ἃ5 ἴο πὶ Ογγβ Πρ ἢϊ ΡΟο5- 
5.0 ]γΥ ἀο ἔοτ ἴῃς 76ν)8, δ! γε ἢ ὉΡ ἴο 
ῬΙΟ56 (δας “1ῇ6 ρου οὗ τῃ6 Ἰοσά 
5ῃου ] ἃ 6 τονδὶ θα," δηὰ (δἰ πουρὴ [6 
τηὴΔ55 οὗ (ἢ6 [εν δοιηα ἢϊπΔ ΜΕΙΘ 
Ὁηροῦϊν δηά υητρῃϊεοουβ, οἷ. 11χ,} ἴο 
δηςοὶραῖα ἃ 6, ἤδη Ζίοη 5ῃουὰ Ὀ6 
Πα μοα ἢ ἀϊνίης ΠΙρἢϊ, 41} ἤθτ οἢ]]- 
ἄτθη Ὀ6 ἰδυρῆϊ οὗ αοά, δἀπα “ τιρῃϊεοιιβ- 
655 Δηἀ ρῥγϑϊδα 5ῃοια βργηρ ἰοτῃ Ὀ6- 
ἴοτε 411 [ῃ6 παιϊοηβ." 

15αϊδῇ, τι τὴς ἄχεα οὗ βεύαρῆϊο ἰονα ἴῃ 
Ἦϊ5 Ὠρασί, δηὰ δϑϑυγεά οἵ (οὐ 5 βυδοῖοιιβ 
ῬυΓΡοΘα5 ἴο ϑγδ6ὶ, τπηδὶ 6 ΘΏΓΓΕΙΥ 51- 
ἰεηῖ; δηά ἃ πυπαϊοα δηά βενθη γοδῖβ 
αἰϊοσινασαὰς ἃ οδρίϊνα ἴὴΏ Βααργυ]οη 5}4]} 
ΟνΘτοοτὴθ 41} [ὴ6 ἀεργοϑϑιὴς ἰηῆυδησθϑ 
διουηά ἢϊπ, δηα Ὀυτδὶ ἰογίἢ ᾿ηϊο ῥσθ- 
ΟἸΒΘΙΥ ἴῇοβα βίσδιηβ Ψῃοἢ ψου]ὰ ἤᾶνθ 
σομλα ΒΙΌΠΉΡΙΥ ἔσο ἴΠ6 τοῦ ἢ οὗἁ 58] Δῃ ; 
“(οπγίοτί γε, οοπλξοτὶ γε, ΜΥ Ῥθορῖὶο, 
58: γοῦν Οοά.... ΤῊΘ ρίοτγν οἵ ἴῃε 1,οτάὰ 
584} Ὀ6 τενϑαϊ θὰ δηά 4}} Ηβϑῇ 5}4]} 566 ἱξ 
ἰορεῖμοῦ :᾿ νοτβ ψῃΪοἢ νετο, ἴῃ ἔαςί, θυ 
16 ἰτδηβίδίίοη ᾿πῖο ὑσορῃβῖο ἰδηρυδίθ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

οὗ [6 Δπίμοιη 15δ]δὴ δά πεοαγὰ ϑυηρσ ὈΥ͂ 
ΘΘΓΑΡΠΙΩ ; “ΤῊ ΨῆΟ]6. δασίῃ 15 4}}} οὗ 
ΗΙΚ5 ρίοτγυ ;᾿" 85 15 τεοογάξά ἴῇὴ ἴῃ6 νεῖῦ 
ομδρῖετγ, [δἰ σοηϊδϊη5 ἴῃ6 βθηΐθῃσα οἵ 
᾿αἀ4}}᾿5 Ἐχοοιῃπλμῃ! Διο. 

γε ν}} δα ά, νι ουϊ σοτητηθηΐ, ἃ δ ἡ 
ουΐῇτῇοῦ νΟΓΥ ΓΏΔΩΥ 51Π||14Γ ᾿ηΚ5 ἴαἴ ὈΙηά 
Ῥατῖβ 1 δῃὰ 11 τορείῃεσ. 

(1) ἀοά δνμοιτεὰ ἃ μϑαγ]6β5 τιδὶ 
ῬΤΟΓΘὮΙΡ : 1. 11, 13 :--οῖχν!. 23. 

(2) Τα 1οτὰ οἵ Ηοβίβ, ἴὰς ΗοΪγ 
Οπο, 5αἴθ δηζῃσγοποά ἴῃ “τὴς ΗἸρῃ δηὰ 
Ηοὶγ ΡΙδςε ;" νἱ]. 1ἱ:--ἶν!. χα, ΙΧν]. 1. 

(32) Υἵδι Ηδ τγεραγάβα [ες ἰονὶγ 5Ξου], 
[παι τοι Ὁ]65 αἱ Ηἰ5 νοσά ; υἹ. 5--- :--τ- 
Ἰν}}. 15, Ιχν!. 2. 

(4) Ηεεαῖεσ Ἠδ νουϊὰ ἰουπὰ ἃ 
Ηουβα οὐ Ηἰβ ΠΟΙΥ πιουηίαϊη, ἔοσ 4]]} 
ὨΔΙΊΟΏ5 ἴο Γαϑοσί ἴο : 1]. 2, 3:-οἈἰνὶ. 7, ΙΧ, 
12---14. 

(5) Βεΐοτε Ηϊπι, ἐνεῦγ διρῃ τὨϊηρ, 
-- νον τποιηίδιη δηα ἢ1]],---ϑ οι] Ὀς 
ΓΔ 6 ἸΟῪ : 11. 11, 17, ν. 15, [6:---], 4. 

(6) ΤῊΪ5 ἴῃ Ρυγδυᾶποθ οὗ 8η 411-156 
ῬΊδη, ψῃ] ἢ 15 ἔδυ εγοηά [86 τϑᾶςῇ οὗ 
ΤῊΔῦ 5 ἰπουρῆϊ5, Δηα4 5ἰδηας ἤττῃ ἴῃ 5ριῖδ 
οὗ τὩΔη᾽ 5 ΟρΡρΟϑιοἢ : ν. 19, χὶν. 24, 27, 
ΧΙΧ, 12, ΧΧΙΙ, 8, 9, ΧΧΥ]. 29 :--χὶ], 12, 
14, χὶῖν. 26, χἸ]νὶ. το, ἷν. 9, Ἰ᾿χὶν. 4. 

(7) Ηε ονεῖτι]εβ ἄνθη Ὠυμηδῃ ῥγίἄθ 
δηὰ νἱοϊδηοβ ἴο ἴΠ6 ψογκίηρ οὐ οὗ Ηἰς 
Πρῃΐϊθοιβ σΠδϑβειηθηΐβ : Χ, 5, 7, ΧΧΧΝΙΪ. 
26 :---χῖνι!. 6, ᾿ν. τό. 

(8) Ιβδγ88] τῇδ 6 οΠαβιϊβθα, ἴοσ 
ΠΟΥ ψγ γα ταῦθ] }Π1οὐ8 ΟΠ] άγθη : 1. 2, σ, 
ΧΧΧΙΟΙ, 2 ΈΊΧΗΙ, 8, 1Ο. 

(9) Τῇ παίϊοῃ, δ. κΚ δηὰ ψουπάβθά, 
οουἹά θὲ ποαϊεὰ οἠἱγ Ὀγ ἀοά: 1. 5, ὅ, 
Ψ], 10 :-πὶῃϊ. 4, [ν}1. 18, 19. 

(19) ἼΠῈ Ρβορὶε δηὰ Ἰαῃμᾷ τὲ ἔοι- 
ΒΆΚΘη : Υἱ. 12, ΧΥ]]. 9, ΧΧΥ. 10, ΧΧΧΙΙ. 
14 :---ΧΊῖχ. 14, ᾿ἰἰν. 6, 7, [Χ]]. 4, 12. 

(11) ΤΉΕΥ δῖα ρίνεη ονϑὺ ἴο μπαϊς}4] 
ἀφαίμεββ δηα ἈΠ η655 ἴου ἃ β6ᾶϑοῃ : ΥἹ. 
10, ΧΧΙΧ. 18, ΧΧΧΙΪ. 3, ΧΧΧΥ. 5 :---Χ] 
η, 1τ8. 

(12) Α τεπηηδηΐ 5βῃου]ὰ Ὀ6 σοηνετγίοα 
Δηα Ξανοά: 1, 27, ἵν. 2, 3, Χ. 20, 22, 
ΧΧΧΝΙΪ. 21, 32 :-ποΧ]Ν}}. 1ο, [ἰχ, 20, Ιχν. 

» 9. 
(12) Οοά Ηϊμπβεὶξ νου] σοτὴς δηά 

βᾶνδ [Ποῖ ; Χχχν. 4:---χὶ. τὸ : (οί, τποὶτ 
ΚΊηρ ; νὶ. 5, ΧΧΧΙΙΣ, 22 :---Χ] "1. 15, χὶῖν. 6. 

(14) Οπε 5βουϊά Ὀὲ θοτη ἴἰο ἴπ6 ἤοιιβ6 
οἵ ᾿ανιὰ, ἴῃ νῇομ [ἢ 6 “56 ΠΊΘΓΟΙ6 ς᾽ 
Ῥτοιαιθεὶ ἰοὸ αν ὰ τὨγουρῇ ἢ]5 ϑοη 

ΟΕ ΙΘΑΙΑΗ. 1 

βδουϊἃ Ὀὰ τϑα]!Ζοά, δηα “δὴ δνου βίην 
(Οονεηδηῖ" Θϑίδ 564, νι]. 14, ΙΧ. 6, ἢ : 
---κὶν. 2, 4. 

(15) [ἢ χὶ. « 1 15 ἑοσεϊοϊὰ οἵ [ἢ18 
δτεαὶ ϑοίοη οὗ Πανὶ 5 ἤουβε ἴμαῖ “τῆς 
ΘΡΙΠῚ οὗ τῆς Ἰιοστά ποιὰ τοδὶ ὕροὴ 
ΗΠ." Τῆς ΔΙΠΒΙπηθηΐ 15 ἀδβοπρϑά ἴῃ 
ΙΧ]. 1. 

(16) Ιβγ868] ψὰβ ἴο Ὀ6 τηδάβς ἔγυϊδι 
ΌΥ οὐ ϑριπὶ Ρεϊηρ ρουτεά ουὗξδε ΡΟοῺ 
ἴθ : ΧΧΧΙΣ, 1 :-αχὶϊν. 2, 4. 

(17) ἴἶπ ν. 2, 7 (οά ρ]δηιδὰ ἃ γ᾽π6 
ἴο Ὀ6 “Ηἰ5 ρῥ᾽δθαβαηῖ 2 χι:," Ὀὺὶ Ἰαϊὰ 1ξ 
ναϑία Ὀδοδῦθα 1 Ὀτουρῃςξ ἔοσ πὸ ἔπιξ 
οἵ ““γιρλιεοισηισες ." --πὶῃ ΙΧ. 21 ἯῈ τοδά: 
“ΤῊΥ ῬΘΟΡΪ6 5ἢ4}1 Ὀς 4}1} γζρζψεοις,.. ΤῊ 6 
Ὀτδηοὴ οὗ 22») δίαμεέρσ," δῃηὰ ἴῃ Ἰἰχὶ. 4: 
“τῆι [ΦΥ͂ πλᾶγ Ὀδ6 οΔ]]ο ἡ ἰγθ65 οὗ γζρή:- 
δρη571655, ἴὴς δέαριζηρ οἵ ἴῃς ,οτά." 

(18) [πΙΧΗ]. χ7: “Ἂν λαεέ Ζἥοιε... 
Βατάδηξά οὔ Πεατίβ τοῦ ΤῊΥ ἔδαγ"---ἃ 
βίγσαηρθε σἤα!] ]δηρο, ἢ γα δά ποὶ νἱ]. τὸ 
(εΡ. ΧΧΙΧ. 10) ἴο δοσοιηῖ ἴογ [ἰ. 

(19) [Ιῃ ἰχ. 1, 18, 20, Ζίοη ἰ5 δά- 
ἀτγεββαα τἢι5, “ “41γδέ, 5Βῃϊη6, ογ (ὰγ Πρδῖ 
15 ΟΟΙΏ6 ;" ““ἰδοιι 5.4] ς4}} τῇγ νν8]}8 
ϑαϊνδίίοη δηᾶ 2») ραΐς δ γαΐδε," “τὴν 
αγοε οὗ »ιομγγιηρ 50.4}} ὈῈ σιάφ," Ἡτα 
(48 ἴῃ ἰἱνιὶ. 18, ᾿ἰχ]. 2, ἰχνὶ. 10) 6 8416 
ΒΙΡΡΟΞΘα ἴο Κηον ἴπαὶ Ζίοη 15 βϑαϊθα 1η 
δἸοοτη, ἃ5 οηβ {Παΐ 15 ἰη τηουτηϊηρ ἀϊτηρ 
Δ ΔΡΡοΙηςΕΩ͂ ρουοά ἔοσγ [ἢ ἀ6464.----Ἶνῆο 
15 ποῖ τοι ηἀθα οὗ ἰπδὲ νἱνὶ ρῥἱοΐατα 1η 
, 25, 26: “ΤὮΥ πιθῃ 5}4}} [4}] Ὁγ [ῃ6 
ϑνογά, δηα τῆγ τυ ἴῃ Ὀδί]6. Αμά 
ἀξ ζαίες «ἀσί ἐαγιοιΐ αρα γιομη: αὐὰ 586 
Ὀεϊηρ ἀδϑοϊαίς σαί οἱξ οπ ἐἦξ ργομραὴ 
(Όρ. αἰβο χχῖν. 4, χχχὶ. 9.) 

(290) [Ιῃ ἰχίν. 4, δὴ δοκηον)εάρτηθπι 
οὗ (οάϊ 5 ἸῃσοποεῖνδὈΥ ρστοαῖ ροοάπες5 ἴο 
“ἀνε ἐδαΐ τυαϊίεέλ 207 Αἶἐρι" 15 (ο]]ονθά 
ἴῃ τ. 7 Ὁγ, “7λομ λαεῤ λἀί Τὰν πε 
)7γορι 5." --- [Ὡϊ9. βιπκΚίηρ, γαῖ ΟὔδβουΓο, 
σοπλἰηδίϊοη 15 Ἔχρ]αηθαά ΜΉΘ νν6 τος δ]} 
τῃ6 διηάἀδϊηθηΐαὶ ραββαᾶρο, Υ1}}. 17; “Απηά 
7 τοῖν τυαίξ γ0ο»γ ἦς Ζογά; τλαι λίάσίά Εἴς 
7)ποῶὸ ον ἐλε ἀομδό οἵ 15τ86].᾿" 

(21) ἴῃ χὶ. 7, 8 "ὙΠ ἤονψεσ 15 14- 
ἀεα᾽ οσουτβ ἴνηςα, ψ] ἢ τρατκεα ο]ερίας 
σδάθηοθ. Τὸ νψῇῆδί ἀοθϑ ἴἰ τοίεσΡ Τῇδ 
ΔΙΙΕρΟΤΟ4] ομαγαοῖοσ οὗ [ὴ6 ραβϑαρε 18 
δνιἀρηΐ ; ἴοΥ “ 2 ἦε φεοῤέε ἐξ ργαϑς." Δι, 

Δ Οὔ ξεῖνε, ἴοο, ον 5ἰηρυϊαυν τῃς ἔρυγ- 14 
ΠῚ οὗ ᾿Ιχὶ. 3, 7, δθϑιὴβ ἃ5 ἰζ πιοᾶπὶ ἴο γσϑνοῖβα 

ἴμε ἔνε. (ο]4 ΠῚ οἵ ἢ, 24. ([π Ιχί. 5, 3 3) 
οσςυτβ ἴῃγοα {{π165.} 
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(ἤδη, ἰ5 τῆς ἤονεσ ἢ-- ἢ δῆβνοῦ 18 50- 
Ρἰεὰ ἴῃ χχν]. 1, 3; ὙΏΕΙΕ ϑδυμασῖα, ἃ8 
18 15 ἀτανίηρ ἴο 115 Θηα, 15 ὈΝΊΟΘ ΡΟ ΚΘ ἢ 
οἵ 85 “τῆς δάϊηρ βονετ," 

ΝΟΥ͂ τἢ6 γεῖ ΠΟΌΪΘΥ ἥονοσ--- δὴ οβϑβοῖ, 
ἱϊ νψα5 Ὠοραά, ἔγομῃ Ῥαγδάϊ56,---Ζίοη 1156 1 
Ἦδ5 ρβΟη6 ἴο ἄθοδυ. 

ΜδηΥ 5:Π|1}18Γ σοιτοϑροηδεημοθς ταϊρῆὶ 
Ὀς ρίνεῃ ; ἰαίϊθφης δηᾶά υπορδίσιβῖνα, Ὀυϊ 
(οβΌ γηρ Οἰθασγ ἴο [ἢ6 ΟΠΘΏ685 οὗ δ0- 
το βῆρ. Ἧε δαὰ [ἤγεα τοσα οὗ ἃ βοῖηθ- 
ὙΠαᾶϊ ἀϊβοτγεης Κιπά : νὩ]οἢ Μ1}} Π6ΙΡ ἴο 
ἘΠυπίσαῖα [ἢ6 ροβιοη ἴῃ ὨΙΟἢ (6 ΒοΟΟΙ 
οὗ 5αϊδὴ ἰδπάς τοναγάς ἴῃ6 ψῇοὶα οὗ 
ἴῃς ΟἹὰ Τεκίδιηθηϊ ΘσΟΠΟΓΉΥ. 

(22) ἴῃ χὶ. 2, {ῇεσε 15 ἃ ΥΘΥΥ σειηδιῖ- 
Δ0]6 ὄδχργαβϑίοῃ, σοηἀοσεα ἴῃ Α.ὔ Υ,., 
“ἜΘΙ ἸΠΙΟΙ ΠΥ 15 ρδταάοηξα ;" πτηδδηϊηρ 
ΙΏΟΓΟ Ὠδδηνυ, “ ἦε γι ἐς σεχῤίεα." ΤὨΒΘ 
ΟἿΪΥ οΟἴΒΟΙ ρῥΐδος, ἰῇ ψὨοη [6 νοτῦ δηὰ 
ΠΟ 1.6 ἰουηά ἰτορείμεσ, 15 [,ον. ΧΧΥῚΙ. 
41, 43; θεῖα Οοα ἄδοϊασος ον Ηθς 
δῃου ]α ἄδα] νι [5186] 1 δϑηΐ ᾿ηἴο δχὶϊα 
ἴοσ 115 51} :-- 1 τον δὴ σωζέ {ἀεῖγ 
εὐ" ((λαῖ 15, 1, {ΠΕΥ̓ σογά 4} δοκηον- 
Ἰεάρε ιτἴ, δῃηά ϑι, 5ϑνεὶγ τεοεῖνα [15 
ἄυς ΡΘηδ γ), “ἴδῃ ΜῈ] 1 το ΘΙ ΡΟΓ 
ΜΥ ςονεοηδηΐ [ἢ [4Δςοοῦ, δΔηα 4150 ΜῪ 
οονθηδηΐ ΜῈ 154840, δΔηα 4150 ΜΥ οονο- 
πδης ἉΠῊ ΑΡγαἤδτη Μ0}}} 1 ταιῃθηθογ." 
ΝοΝ [δ6 βιρβίδηος οὐ [18 Ἴσονθηδηϊ 
μὰ5: “1 νὶ}} ὍὈὲ 2λε|,ῺὈα Οοά, διϑὰ ἴπογ 
81.4}} Ὅς 2,1» εοῤίς," 950 τῃαῖ, νἱτχίιά]}]γ, 
[πΠ6 σονθηδηΐ νὰ τὸ -οϑίδ Ὁ Π15η6 4, ἤδη 
1[ῃ6 δτοῖ νοῖβε οὗ οἢ, χὶ Ὀυγϑῖ ἴὴ νὴ 
[ἢ6 οοτηηδηα ““(οἴηίοτέ γε 2.241.) 2ευῤί, 
5811 γουγ αοα." ὙΤπετγείογε ἴπΠ6 Ῥσείδεβ 
(ο Ῥατὶ 11, οεἢ. χὶ, 1, 2, ἴ6}}|5 ἃ5 ἀϊ5- 
ὈΠΟΙΥ νι ῆαῖ τῃς6 ρταπα τἢεπὶαῈ οὗ [ῃ6 
ζο]ον της ομαρίεουβ Μ11}} Ὀς ;---ἰὴς τοηθννα ] 
οὗ ἀοὐ᾽ 5 σονεηδηϊῖ τοϊδίϊοῃ ἴο ἰῆοβδε ψῃοΣ 
ἩΗς δὰ οδδϑί ΟΗ͂ ἴον {πεῖν αἸβοθεάϊδηςε ; 
τὴ6 (ἸΒΙτθης οὐ [86 Ῥγοηγδα τηδᾶβ ἰῃ 
1,δν. χχνὶ. 40---45. 

Βυῖ 186 ῥτϑοδάϊης νεϑῖβθβ, [δὲν χχνὶ. 
14---:9, ἅτ 1ῃ6 Ὀαϑὶς οἵ ᾿βαϊδῇ 1---νῖ; 
δΔηα ιποτγοίοτε οὗ Ῥαγί 1 ρϑηθγαῖγ. Τί 
νν5 σοηῃϊοιηρί ῸΓ ἴἤο56 ψαγηηρθ οὗ [ῃ6 
1,Δν ̓  τη Ὀτουρηϊ Τυΐϊη ἢγϑὶ ΟἹ Θϑῃδγα, 
δηά τΠδἢ οἡ ΓΘ 54] 6. 
ΤΟ ἔνο Ρατγῖίβ οὗ 1βϑδϊδῇ, ἴῃ θη, ἃτα 88 

8014]γ υπϊϊοα ἃς ἴπΠ6 αῦονθ μβογξίοηβ οὗ 
1,6ν. χχνὶ δἃῖθ6.0 Ῥατῖὶ 1 15 “ [654] 6 ῃι 
1,οϑι; Ῥατ 1 “ 7επιβαίεῃ Ἐδραϊηδα,᾽ 

Δ 9566 (Π6 ποῖΐδϑβ οἱ ἱ. 7, 19, 10, Υ. 24) 25, δὰ 
Νοῖς Α ἴο οἰ. ἱ. 

8. ὅ66 Ύ. 24- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

(23) ἿΪΙῺ Ῥατΐ 1 νὰ βανα ἴῇς Ὡδίοῃ 
ἀεβουθοα 85 “Ὁρη ζοε" ὉΥ [6 βοουγζδ 
οὗ Οοά; 45 ἢ] οὗ ““ἰοξμεος" ἸΔΜΆΓΤΑΪΥ, 
δηὰ ουϊναγα!Υ σονοσεαὰ ἢ ἐδϑίοπηςς 
“ἐγ ἱρέ τοοιρραῖς᾽" (1. 5, 6). ὙΠΕΥ ψ1}}} ἠοὶ 
“ταγη δηᾶ δὲ ἀεαΐσα" (ν). το, ἴχ. 12; 
ςΡ. χίχ. 22). Τονασγάβ 115 οΪοβθ, ον νοῦ, 
Ἧο Πᾶνα ἃ ἀἰβίδηϊ υἱοῦ ργοβθηϊθά οὗ ἃ 
Γοϑίοσϑα Ζίοῃ, ᾿ῃ Μἢϊοἢ “ΠΟΙ Θ 5}4]} 54γ, 
7 α»ηολ οίοξ; ἴῃ. Ρδορὶ]α {παῖ ἀπ]! οι ἢ 1η 
1 15 “γίνει ἐΐς ἐπέφων" (ΧΧχ. 24); 
ἔτοιῃ ΜὙΏΙΟΝ 11 ΔΡΡΘδΙβ ἰπαΐ [ῃ6 τοὰ] σδυ56 
οὗ [ῃ6 Ὡδίίοηβ τηδὶδαν 18 τηγοπ) θά 
σὰ}. Ηον, ἤθη, μᾶ5 1ῃ6 5:5} ρξορὶς 
Ὀδθῃ ἢραϊεά 

Ῥατὶ 11 τ6}}]|5 ἃ8, ἢογ. Αἢ οχαϊϊοὰ 
Ῥούβοη, “(6 ϑογνδηΐ οἵ (ες 1ογά, ἴῃ 
γῇ οτῃ Ηἰς5 508] ἀε] ρητε" (χ 1. 1); Οης, 
δὶ ΨΏοΒΘ ΔΡΡγοδοῦ τθββθηροῦβ ρῸ οτίῇῃ, 
Ρτοοϊδϊτηίηρ ἴο Ζίοῃ, “ΤῊ Οοὰ τεϊρη- 
εἴ" (1. 7); υπηάοτίακεοβ τῆ6 ψοσκ οὗ 
διοηίηρ ἔου 5ἰη 5. ΤῊ]8 Ηδ ἄο68 ἴῃ ἃ γᾶν 
[ἢ 56 6 15 ἴο πιοϑί ἤδη Ἱπογθά!0 16 (Π1}. 1). 
ΗΙἸς5 ΔρΡρεάσδῃσε νὰ5 [ῃδΐ οὗ οηβ “")ηΣΖο) 
σΓ Οοά," πὮ16 ἴῃ στρα] γ “Ηδ Ῥοταὰ οκχ 
σἱοξμδδσες.. δὰ Ὁγ Ηἱς τ ἡε-τσομρηας τὶ 
τὐεγέ ἀεαέε " (ἴῃς ψοτγὰβ Ὀεϊηρ [πε βᾶτὴθ 
88 ἸΏ 1. 5, νἱ. τοῦ. Τῆυδβ 1 ὈεσΟηλ65 
ῬΟΞ51016 ἴογ αοά ἴο “ἀεαδ" ἴῇοβθ ψγῇοπι 
Ης δά ““»»εορ" (ν11. 18, 10). 
1 15 δνιάθηϊ, ἴῃ6η, [Αἱ [ῃης Το Ραγίξ 

Ὡοΐῖ ΟὨΪΥ͂ σοῆοσα οἰοβοῖγ, Ῥυϊ ἢανε δὴ 
6556 η[14] υηϊὺ. Τῆς “Ηοὶγ Οπα οὗ 
15γδθ]" 15, ἰὴ Ῥασί 1, ργ πη τν (η6 ΚΊΏΩΡΙΥ 
ΤἸΤυάρο, νιπαϊοφίίησ (ἢ6 οἸαιτὴβ οὔ Ηἰ5 
Ἰη)]υγοα Τὰν; ἴῃ Ῥατὲ 11, ὑΠΙΊΔΓΪΥ τῃς 
ῬηδϑΥ Αἴοηδσ, οβδπηρ ἃΡ ΗϊβοΙΓ ἴο 
88[|5ΐγ ἴῇο56 οἰαϊτης᾽. ΤΏΘ ὕ0}} οὗ τῃ6 
Κιηῃρ δηὰ τὴς Ῥηδϑῖ 15 δνυθὴ νερά] ῦ 
βἰρηιβοα ; ἔοτ, ἃ5 ἴῃ νὶ. « ἴἢ6 Κιηρ 15 
“ὁ Θ1ΠΠΡ ὉΡοὴ ἃ ἴἤτοης, δἰρῃ δηά ὁχ- 
Αἰιοά,᾿" 8ὸ 1ῃ 11], 12 ἰδ 15 βδϊα, “" Βοῃοϊὰ 

8 ΤῊ ΧΙ! !. 24 15 ἰουπὰ [ἢ Ξο]υϊίου οὗ [ἢ Ταγϑίο τ 
τορατάϊηρ (ἢ ““ϑεγναηῖ οὗ ἴῃε 1ΟΚ0." Τῇ 
Βρϑαΐκεγ ἴσα ἰ5 “"ἴπῸ ΓΟΚΌ, Ὀεσίάς ψγμοπὶ 15 ΠΟ 
ϑανουν᾽" (ψ. 11, “186 ΗοΪγ Οπε οὗ [βζγδε] " 
(ν. 14), 5γδε]᾿ 5 “"τζδαῖον," “" Κοάδεπιαχ,᾽" δηὰ 
“Κίησ᾽" (νυ. 14, 15);--ηὰ Ηδς βεαγ8, “ἼΒου 
μαϑὶ οδυδοὰ Με ἴο ξογνε,) γεώμεεα ξς ἐο τεγυΐ- 
ἑμάΐο, “ ὉΥ (Ὦγ 51η5. ὙΤῇυς ἴῃς τοἀδειηρίίοη 88 
εἰεοϊοά ΌὈΥ Οπα, ψῆο ““Ῥεὶπρ ἰἱπῃ ἴῃς ἔοσπῃι οὗ 
σορ,᾽᾽ ““ἴοοῖς υρου Ηϊΐπ ἴῃς ἔοχτῃ οἵ ἃ βεσυδῃι 
(ΡῊΣ], ὁ, 6, 7). 

4 [αὶ 65,6, Π, ὌΠ, ΠῪΣΠ 
μἶις, 5, Π55, ὍΠ, ΠΉΣΠ ἴορ. σ. το, ὍΠΠῈ 

Ιῃ νἱ. 1ο, Ἷ:  ὶ »})] 

μην 9, Ὦ ΚΟ. 
δ ὅ66 ΟἹ {10 ΣΙ, ἰχὶ, 1- Ὁ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ΜΥ βεχνδηΐ... 5411] Ὀ6 Ὠϊρῇ δηά ὄχαϊῖ- 
εἀ"." 

(24) ΤὨΪ5 ΜΠ] Ὀ6 δισῖμοσ 1] 5ἰταϊεά 
ΌΥ δηποίῃμοσ νογὰ ψῃΟἢ τη 5 85 ἃ ροϊήθη 
[Πγοδα τΠτουρ τὴ 6 [5586 οὗ ἴῇ6. ψΠΟ]6 
ΒοΟΟΚ,---ἰἣ6 νοτζὰ “"Ῥεδςβ." 

ΤῊΣ ἰαβὶ ψοτὰ ἴῃ [Π6 ὈΓΘΘΠΥ Ὀξηδ- 
ἀἸοϊίοη ψὰ8 “Ῥεαςθ " (Νυχμῃ. νἱ. 26); 
Δη4, ἴῃ ἰδεῖ, [6 πηαϊηΐθηδησα οὗ ρθᾶσα 
Ὀεΐϊνεοη αοά δηά ΗϊΞπ ρεξορὶε νὰβ {Π8 
εηα ἴου ψῃϊοῃ ἰῃ6 βδποίιδσυ δηᾶ [τἢς 
ῬΠΟδιμβοοά δηὰ {ΠῈ νῆα σογθηοη]α] 
Ια ὍΘΙ οτάδιπθά. θη Ἃἢ 656 οταὶ- 
ΠΔΉσΟ5 ῬΕΙ͂ δνδοιαίεα οὗ ϊεδηϊηρ ὈΥ 
[ῃ6 Ρογβιδίθης τορθ]] ]οη οὗ τῃ6 Ρθορίβδ, 
Δα δ ᾿δϑὶ ῥγοίδπμοὶυ δϑϑα]εὰ Ὀγ ὕΖ- 
24, “ῬΡεδοε" νὰβ δ δὴ εηὰ. ἴη 
οἢ. ν Οσοά ννιάτανα ΗΙβσ ῥγέβεησθ 
ἔγσγοτη ϑοϊοιηοηβ ΤΟΠΊΡ]6, δηα ἀξδοΐατας 
Ῥ αν “ δραϊηϑὶ ΗΙ5 ρξορὶς" ἵν. 25). [Ι͂ὴ 
ἢ. νἱ Ηβ 15 ἴῇΏ Ηἰς Ηδάνεηὶν Τεπ)- 
ὈΪΘ ; 511}}}, Ἰηαςβά, τεδᾶν ἴο δῦϑβοϊὶνε τἴῃ6 
ον Ρδηϊίθηὶ (νυ. 7), Ὀυϊ ᾿Ιδϑι]ηρ δ 
ἸΠΘΧΟΥΔΡ]6 ἄξογθα οὗ Ὀδηβηπηεηΐ δραϊηβῖ 
(ῃ6 παίϊοῃ παγάεηδα 1ῇ 15 γορε]]οη. 
Ὑεῖ, Ἰοηρ Ὀοίοτγε ἴὴ6 ἄξδογεθ ἢᾶ5 Ὀδθθη 
Θχθουϊοα, ἃ ῬγοπΊ]56 15 Ἰη8646 οὗ [ἢ 1η- 
ΔΌΡΌΓΔΙΟΠ οὗ ἃ ὩΘ τορῃ οὗ ρεαςθ. ἃ 
ΟΠ] 5041} θῈ Ῥοῖῃ, ψῆῇοβςθ Νδηλθ [5 ἃ 
ῬΙεᾶρε ταὶ (οά 15 ποῖ δραϊηϑί ἃ5, θυ 
“ἢ 5 ;᾽" ΔΙηοηρ νῆοβο {Π|165 5841} θὲ 
“ΤἼΤῃς Μιρμ σοί," τῇς “ῬῬπηςς οὗ 
εαω"." Τὸ τς. ρεᾶοθ ψῇϊοῃμ δῃου!ά 
ΒΟΓΙΓΟΔΩ͂ υηᾶοσ Ηΐδ5 ῥχησοὶν τι]Ὲ ϑῃου]ά 
6 “πο 6η6," οἵ Ἰ᾿ἰπηϊῖ : ἰοῦ Ηδ νοιυ]Ἱά 
“γε ΙΡῊ [ἢ ΤΡ δου βη 655 (ΧΧΧΙΙ. αν ΙΧ. 7), 
δηαὰ “16 ἔπι οὗ τὶρῃιθουβηθθθ 5ῃου]ά 
Ὀς Ῥεδςθ᾽ (χχχίϊ. 17). 80 τῃς ἰδῇ] 
5ῆοι 14 ἤᾶνα ϑϑισεα ρϑᾶςθ, “2 ας, 
εαες," (ΧΧΥ]. 3; ΠΡ. τ. 12). 
ΔΓΠΙΥΡΙοΔ] δοϊοσηοη ἢ, οὗ ῆοβε ρϑδοθῆι] 
τεῖρῃ ϑοϊοπίοῃ ψγοίε ἡ (5. Ιχχῇ), 11 ἰ5 
5414 : ὙΠ} τῆς Ὀτϑαίῃ οὗ ΗΙ5 1105 5}4]} 
δ 5]|αὺ της νιοκεά"" 

Δ 866. αρονς, ἰῃ (2). Υεῖ Κποθεὶ, δτρυΐησ 
δραϊηβκί ἴῃς τείεγεπος οὗ Ἵοἢ. 1| ἴο Μοϑϑϊαῇ, 
Δϑϑοσῖϑ : “ΑΔ Μοβϑιαῇ βδυδ]εςὶ ἴο Πσοπίςιμηρϊὶ, κυ 
[ἐγίηρ, δηᾶ ΠῚ ΒΕΓ ΠανῸσ σολ]ὰ ἤανα ᾿πβρίγοά 
ΒοΡε δηᾶ οοπῆάεπος." ϑυςῇ ἃ τοπηδυὶς ταν νν 6 }]} 
βδπα δ5 δῇ "Πυϑίταιίοη οὗ [ῃ6 β ρογαϊηδη οτὶρίη 
οὗ ἴ8λ6 Ῥτορμεῖβ σοποορίίοῃ. 

3 ΤΠς ρῥῆγαβο ἴῃ ἔπε Ηερτεν βυρσρεβίς ἃ σαῖοῦ 
σοϊῃρῖίοχ ἰάθα: ἔογ (πΠ6 ψοτά Ἢ) 15. τὴς οὴς υδεά 
ἴπ τὰς τ|1|6 ““ζαρίαϊη οἵ ἴπθΘ Ἡ στ᾿ (26 εἰπ|65). 
(8εε ποία οὐ ἴἰχ. 6.) Ορ. “Ρείηος οἱ {{{{,} 
“(Οεδρίδιη οὗ οὖν ϑαϊναίίοη,᾽" το. 

8 ὅρροῃ Ϊχ, 6, χχχὶϊ. 1. 
4 66 οἢ χί. 1-32 
δ ν᾽, χὶ. 4. 

γο.. Υ. 

Υϑοι οὗ (ἢϊ5. 

ΟΕ ΙΘΑΙΑΗ. 17 

Ιῃ Ῥατί 1ΤΠ| νὰ ἢανα 186 κ᾿ Ῥσοζῃ- 
ὨδΏσΘ ρίνθη ἴο [6 β6νεγαὶ 51465 οὗ [18 
ΓΕΡΓοβθηϊδίοη. 
«δ εαζ," ἰ5 ἴλ6 ἀδηυποϊδοη ὑγ]ο δ 

τηοϑί δ ρΔΓΟΔΙΪΥ υἱἱετεά δραϊηϑὶ “(ἢ 6 
ψο κε," Ὑνίοθ ἰδ 15 βαια οὗ [π6 1π}- 
ΡΘηϊϊοπῖ, “ἼΠΕΥ Κηοῦ ποῖ ρβδοθ᾽" (ΠΧ. 
8). 
ἐθιι [ὴ6 ΤῊ ΘΘΘΉΡΟΙ ΨὮΟ 15 βθηΐ ἴο ΒΑΥ͂ 

ἴο Ζίοῃ, “Τὴγ Οοά τεϊρπεῖῃ,) 15 ἴο “ρυὺ- 
᾿Ιι5ἢ ρεαςς" (111. 7). 

ΤΗυβ (ΔΓ νὰ ἤᾶνα ρδγδ]] εἷς ἴο νῃδῖ γᾶ 5 
5660ὴ ἰὴ Ῥα 1. Βυϊ πον ἴπεγ6 15 δα ἀφᾶ, 
ἴῃ Ρατὶ {1,8} Ἔχρ᾽δηδίϊοη οὗ μον [Π15 ὨΙΡᾺ 
Δηα ἄδορ ρϑᾶςδ 15 ἴο θὲ Ὀχοιρῃΐϊ δρουῖ, 
11 15. Όγ ἴῃς βυβεπηρ “ϑεγνδηῖ οἵ 1ῃ8 
Τοτὰ;" ἰοσ ἴῃ 111. αι ννα τϑδα, “ὙΠ 6188- 
Ἐἰδοπιθηΐ οὐ ο1,7, φέαεξ" (ὉΥ ΜΠΙΟἢ Ρθδο8 
γγ»ὰ5 Οὐίϊαϊη6α [ὉΓ 1.5) “ψὰ5 ὕὑροη Η!η.᾽" 
Απα (45 Ὀείογθ) 1ξ 15 (η6 ψοσκ οὗ πιρῃϊ- 
ἘΟυ5Ή655; “ΒΥ Κπον]εάρε οὗ Ηϊπὶ, ΜΥ͂ 
γίρλϊέοις ϑουναῃϊ 50.4}] τα κα τδΔηΥ γχζρἠξ- 
ἐο1 5 , ἴοτ Ηδ 5841} θβαγ᾽" (απ Ὀθᾶσ δινδυ) 
ΚΠΘΙΓ ἴα 165" (Ὁ. 11 80. “2526 
εὐτεπα,ι 07, Οοαδς 2εακο" 15 651 Ὀ]Π15 64 
πη ΠΊΟν ΈΔὈ]Υ ([ἰν. τὸ ; ΠΡ. 13, 14); ἴοσ ἴῃ6 
ΕἸρμίθουβ μα Μ1}} ποῖ σδαβα ΤΌΤΩ τηδ]τ- 
ΠΡ ὈΓΙΘΘΕΪΎ πο τοθϑϑίοη (1111. 1.2). 

Ῥατὶ 1, τ(ἤξη, τϑαιτοβ Ρατὶ 11 [ῸΓ [18 
Ἔχρδηδίίοη. [π ογάθγ ἴμαϊ [ῃἢ6 Κὶηρ 
ΜὴΟῸ ““τεῖρῃς ἴῃ ΕἸρΡὨδουβη 655 ΤὩΔΥ Ὀ6 
“Ρχηος οὗ Ῥρδοθ," [(ἢ6 5ἰη οὗ τῆς ψογὰ 
τυδὶ Ὀ6. [ΚΘ ἀΝΑῪ; δἃ5 οὗ. 11 5ῇῆδθνν 
1 ἴο μάνα Ὀξδβη. 

Ιη τῆς ἴννο ραγίβ ἱορεῖμοσ ψὲ ἤανο [ἢ 6 
[11] ρἱοίαγα ὀΐ Ηϊτη, νῃῆο 15 “6 Ῥηεβῖ 
ίογ ὄνοῖῦ δἴϊεσ [6 ςγ}γ]6 οὗ Με]οῃιΖεάεκ 
(Ρ5. οχ. 4); Κὶῃρ οὗ ΕἸἰρῃϊζεουδηεθ55, δηά 
αΐο Κὶηρ οἵ Ῥεαςα; Ὀδοδιιθα [πσουρἢ 
Η!ς ὈΓΙΘΘΌΥ νγοσκ ἴῃς ἀἰνηθ “σου 56] οὗ 
Ρεδοβῖ᾽" 85 θεθὴ βϑίδὈ] ϑῃθα, Ηδ ΟἿΪΥ, 
Ἅ“1ῃ6 Ῥηεδϑῖ ρου Ηἱΐβ [το θ,᾿" σδῃ θυ] 4. 
τῃ6 τὰ δηλ ρ]6 οὗ [ῃ6 Τιοχά. 
ΤῊ ἴορῖα Βα ΌΥ ϑοϊοσηοη γγᾶ8 

Ιαϊὰ ἴῃ τυϊηθ. Βαυϊοη ονεγίῆγεν ᾿ἴ..ᾳἃ 

6 ὉΠ, χίνη, 22, 1ν1]. 41. 
Τ Ζεοἢ. νἱ. 12.--ὄ|ὰ βίησυϊαν ουϊἄεποθ, [Ππαΐ [6 

νίονν ννὰ ἀγὸ Ἄχ δι ρ οὗ (ῃ6 Ὀοοΐκ οὗ ΙΞαἰδὴ τγᾶϑ 
ΠεΙὰ ὮΥ (ῃς [6νν8, 1Π ἰπη65 85 οἱ] α δὶ ἰθαϑβί ἃ5 (ἢς 
Μάδβογα, ἀρρεαᾶτῖβ ἴο Ὀ6 ϑυρρ !εα Ὀγ ἴῃς Μαςοτοιὶς 
αηποίδιϊοη δὲ (ἢ6 οπᾶ οὗ ἴῃς. Βοοϊ. ΤΠἢιε ἵνγο 
ἰοχίβ {᾿Ἰογα χυοϊδα ἰοΥ τἴἢ6 ργροβεβ οὗ “ τηϑπηοτῖδ 
τοοπηϊςα᾽ ἀὔο, Ζεοῖ. χὶν. 9; “"Απά τῃ6 [ῸᾺ. 
σλαϊέ δὲ δέπο ονοῖ 41} (6 φαγῇ ;᾽ δπὰ Ἐλζεϊς. χχ. 
41; “ἌΆΠΑῚΙ ν}}} δοοερὶ (ΠΣ) γου νὶῖῃ γοὺγ 
βυεοῖ βανουγ," Αἱ ΔΠΥῪ γαῖ, ἰ πουὰ Ὀς 
Βοδλγοεῖν ρΟββ 0 16 ἴο 56]εςῖ ἰοχίβ Βείίεσ βιτοά ἴο 
δἴαπα γοϑραοςοίνεὶν δί ἴπε πεαὰ οὗ (ῃς Τ νο Ῥατγίξ, 

Β 
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ΤΑΙ ΠΕΟΓ το ΔΤΟἢ [ἤδη Θοϊοϊωοῃ 15 ἡδ6ά- 
δα (οσ 118 γϑϑίοσδίοη :--τοὴΘ ΨῆΟ οδῃ 
Ονογτον Βαῦγ]ου, δηά ἰἰρεταῖὶϊθ ΠΟΣῚ 
σδρῖγνοθ. Ναυ: ἃ ρτεδίει [ἢ8ὴ ΟὙΤΊ5, 
ἴοο, 15 ποδάβα, ΕῸΓΣ ἰξ νγὰβ. Ὠοΐ ΤϑΔ]Ϊγ 
Βαρυίοη, πϊοῃ Ὀτουρσῃϊς ἀδϑίγυ οι Οἢ ΟἹ 
Τεπιβαίθιῃ ; 1ἴ νγ45 5ϑ᾽:ῆ. Βεῃϊηά Βαργίοῃ 
ἸΔῪ ἃ β:ΤΟΠΡ ΕΣ ΘΠΘΙΊΥ,--- ΒΑΌΎ]ΟΠ 5 Δύο ἢ 6- 
ὮΡς,---Ιὐοϊίοτ, σοηὴ οὗ τπῸ τηογηϊηρ," 
ὝΠΟ ᾿δα κςαἱά, “1 ν1}}] Ἔχαὶϊῖ Ὧν [ΠσοηΘ 
ΔΌονο (6 εἴα οὗ ἀοάὐ᾽" (χίν. 12, 13} 
ΗΙ5 δριτα τηυδῖ Ὀ6 νδησι!βηῃθα: [(ἢ6 
ραῖο5 οὗ Ηδάες ορεῃαᾶ : [ῃ6 ῥΠβοηεῖβ οὗ 
Πεαῖὰ ἀε]νεγεά". ὙΠαῖ οουἹὰ Ὀ6 ἀοης 
ΟἿΪἝΝ ὉΥ πε πὸ νὰβ δοῃεῖγρε δηά 
ΔΓΕ οὗ Ογπι5. Τηδὶ ψοτκ οἴ σοηαυεβί 
δΔηἀ ΘΔ ηοΙρδίοη ΔΟσοΙ 5064, (ῃς ἴα πλ- 
ὈΪε οὗ (ες Τιοτὰ Ῥορὶηβ ἴο Ὀ6 ἈΠῈ; δηά 
οἱοτιπεά Ζίοη Ρτοσεεαβ ἴο 5ρτεδά ΒΕΓ τὰ- 
ἀΐδηςς ονοσ ἴῃς δατι ἢ. 

Ουΐ τενϊπηἀιοδίίοη οὗ ἴῃς ἰδῖεγ σῃδρ- 
ἴο15 45 64 ᾿ποιἀθηῖα! ]Υ ἴο 50 δ ην οἷὰ- 
οἰἀδ!Που5 οὗ 16 σοηϊρηΐς δηα βίγυσζιγα 
ιοὗ τ[λ6 μος ὈοΟΚ, τΠδΐ νγ6 ταΥ (45 1η- 
ι ἀεδεά, τὸ ταυ51) θ6 Ὀσιεΐ ἢ ΟἿΓ χειμαϊηϊηρ 
᾿ΟὈΒΟΓν ΔΙ ΟΏ8. 

ΙΝ. 4 κμιὴόιν λίπ γερῤεησ 114 7167- 
2γείαίίον Οὗ Ῥροῤάεον τοῦ οἰ ἔω. 

81. [10|ΔΥ ἴῃ ([Π6 νεΎῪ πδίυτε οὗ [ῃς 
Ῥτορμοῖ 5 πποῦοη, παῖ ἢ5. υζτογδῃοο5 
δου οοηΐδ!η ΤῊΔῊΥ “ἀΑτκ ϑαγίηρβ᾽" 
δῃὰ δηϊρτηα5 (Νυτη. ΧΙ. 85). Ηδ ννᾶβ5 
ἃ 5064] ΠΠΙδίοτ σθηΐ ὈΥ ἴῃ6 [Ι᾿ν]5 106 
Κιηρ ἴο ὕρῃο]ὰ {μ6 σοπδιταῖοη, δηά 
διε τ [ἢ ῥτόρταβδ, οὗ Ηἰς Κιηράοτῃ οἡ 
τΕατίῃ. Ηἰἴβ5 τιδϑϑᾶρα δα τερασά ἴο {Π6 
ΙΡποῖρ 65, δηα δαμπληἰδίγατνε τη αβι γε, 
οἵ 186 ἀϊνίηε σονετητηεπῖ ; γεῖ 1ἴ ἢδά ἴο 
6 ἀεϊίνετε ἴῃ Βυπιδη ψογάβ. [{ [ο]- 
Ἰονθά ᾿ηϑν!λΌ]γ, ἴῃ τα νου]ά οἴδη ἢᾶνα 
ἴο ὈςῈ οουςἢεά ἴῃ σηαίρσίααὐ ἰσησμασε; 
ἴῃ ἤσυτεβ δηὰ ϑυῃροΐβ, ρᾶγα 165 δηά 
ΔΙ]Θ σοῦ 68. 

ΤῊΝ πηοάδ οὔ ἰϑδοῆιηρ Ὀχουρῆϊ ΜΠ 1ἰ 
ἃ Ρτοραίοῃ οἵ ἴῃς τηοσὰὶ δηα σο]ρίοιβ 

1 χχῖν. 22, χχν. 8, χχνΐ. 10, ᾿ἴχ. 10, 20. 
3 ΥΗῆ ονϊάδηςο Ἰκς (ῃ6 ἀῇονα Ὀείογε 8, τγὸ 

Ἄοδηποῖ [Πῖηἰ ἴῃς τετηδτγὶς οἵ δὶγ Ε'. Θιγδοῆου υἱ- 
ἦυβι!υ βενετε; --- δῖ, σνῆεπ ἢς τπουρῆϊ οἵἉ 1Π6 
δἰϊετηρίεὰ ἀϊςϊηἴορταίίΐοη, ἢ νγὰ5. ““ἸΓΓΕΒΙ ΞΕ ]Υ 
τοπιϊπἀ δά οὗ ἴῃς ἰγαάιτῖοη ἴμαὶ 15αϊδῇ 5 βάση 
δϑουινύεν ὮΥ ἴποβα ὙΠῸ τηϊδυπάοτοιοοα δηά ἀδηϊοά 
Ἦΐ5. τελὶ οῇῖος ἂπᾶ ρονγοῦβ." (' ϑαγρου,᾽ ἄτα. 

᾿ ἐξ Ῥξᾳ. ΧΙ. 4, ἰχχυἹδ, 2. 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οδαγδοῖοσ οἵ ἴἢ6 ἤδάγοσβ [{ Ἰεῖ (ἢς ἰῃ- 
βίῃσογα, ὉΠΌΘΙΙΘνίηρ, δηα ἰουτηδ] δὲ ἴο 
σομῆης {ποηγβοῖνοβ ψιτϊη [ἢ6 ὨΔΙΤΟ 
᾿τηϊῖ5 οὐ Ἰιτογα θα. [Ι{ τενασάθα (ἢ6 
Ῥδίιθηΐ δπα ἄοοι!]α 5εο κοῦ δίϊεσ ἀοά νι 
δουημάδληϊς ψαγηϊηρ, ΘΠ ρΡὨἰοηπιεηΐῖ, δηὰ 
οομηίοτί. Εογ ἴπ6 Π6Ιρ οὗ 5:10 ἢ ἸΏ] ΌΙΓΟΙΒ 
ἴΠ6γα ψεγα ῥτον θά, ἴῃ νάτίοι5 ρᾶγῖβ οὗ 
[6 τηδϑβᾶρθ, ἸπΕπλδίοη5 οὗ 115 ἄδθαροσ 
ΤΩΘΔηηρ,--- ζφ(ωγνᾶντα συνετοῖσιν :----οτὰ 8 
ΠΟ, 1 ποῖ 5 Γ]υτηου 5, δἱ Ἰθαβῖ 
Τεἤεοιοα Ἰ’ρῃϊ τῃαϊ ᾿δϑδιθ ἃ ἰτοπὶ οἱῇοσ 
Ῥᾶϑϑᾶρεβ οἵ ϑογιρίασαθ ΤῊΘ ᾿η[οΥρσοῖου οὗ 
ῬΓΙΟΡΉΘΟΥ πηυϑὲ ἢᾶνα [Π6 δου γ οὗ ᾿πϑὶρῃϊ 
ἴο ἀἰδοοση ἴπε56 ρσυαϊηρ ψοτγάβ, δηά 
ἴα (νους νος τἢ6γ6 οδὴ Ὀ6 20 
5016Π66) ἴο ἔΟἸ]ον, οὐἱ {ΠΕΣ αἰ Γεο ΟΠ8. 

82. ΕῸΣ [6 Ρῥ͵ΙΌΡΕΙ Τσοπβρίπιησ οὗ 
[Π056 ““ἀΑΥκ 5ρθεο 65," ΟἹδ 10 αΙΒΡΘΉ5ΔΌ]6 
ΠΟΠΠΙ ΠΟ ἰδ ἃ τρῃϊ υπάεοΙϑίδηδιηρ οὗ 
τῃς Ῥεηίαϊευςοςῇ. 

Τῆς Τὺ ΒΡ 0]1ε4 τῆς Ὀα515 οὗ (ἢς 
ΡῬτορμθίϊς ψοτζά ; δηᾶ τἢ6 ρτϑδὶ πηᾶ55 οὗ 
Ιεραὶ ᾿ϑδοηϊηρ ννὰ5 σοηνεγοα ἴῃ ἴῃ 6 ἔογῃη 
Οὗ ἴγρίῖςαὶ ἢιβίοσιεβ δηᾶὰ δηλ ] τ δίς 
ογάϊηδηςθβ. ΤΠ νϑ]θά ομαγαοῖεσγ οὗ [ἢ 6 
Μόοβαϊο βγϑίειη ψὰ5 βεῖ ἔουίῃ ὈΥ [ῃ 6 Ἰαν- 
ιν  ὨΙΠΊ56] [ἸῺ ἃ σου κα ] 6 αν. Ηἰδβ 
Ῥτδοῖίςα οὗ οονεπηρ ἢ15 ἴδοβ δῇογ 5068 Κ- 
Ἰὴρ οὐ νοτὰβ ἴο ἴῃς σοπρτεραίοῃ 
(Εχοά. χχχῖν. 29----35) νγὰ5 ποῖ Οἠἱ]γ [156] 
ἃ 5ΥΠΊΌΟ]104] δςῖ ;---ηά 50 δῇ ἐπείσηοο οὗ 
ΔΙ]Θροτίοδὶ ̓Ἰηϑιπιςσιίοῃ ;---οας [ἢ νϑτγ {συ τῇ 
55 η1Π 66 Ὀγ ̓ ἴ ννα5, [μδι [6 16 ρ4] ΘΟ ΤΩΥ 
σομτι:Ἱοδί ΌΥ Μόοϑβδ65, 85 Μὲ]}} 85. ἢ15 
βυϑίεπι οἵἱἨ ἁ ὠ[εδοῃ!ηρ βεηετα Υ, Μγὰ5. ἴῃ 
115. Ὠδίαγα δἰ]θροσιοαὶ. ΤῊ 1δὺν 6θηΐ 
[οτῖἢ δὲ ἰπίοσναϊβ Ὀσιρῆϊ τὰγβ οὗ ἀϊνίης 
{π||},--τοὐυγοη ἀγοι 5}. οἰεναϊθά νοσγάς δρουΐ 
[η6 ομαγδοῖθσ, ρυγροβαβ, δηα ἀοίηρβ οὗ 
τῆ6 “Ηοὶγ Οπε;"---ἀπά τἤδη [ἢ ἄγανν ονοῦ 
[6] ἃ ουτίαϊη οὗὨ οἷν] βἰδίαϊθ, ΟΥἨ σΟσο- 
ΤΩΟὨΪ4] ΘηδοϊπΊηϊ, ΟΓΥ ΌᾶΓΟ ΠδΙτγαῖνο. 

ΤΠΗΘ Ῥτιορμοῖ, νῆοβα οἷος ᾿τἴ ψὰ5 ἴο 
βυϑίδίη [ῃ6 σοηθ μα  Ὑ οὗ ἴΠ6 νῦν, δπὰ 
ψ ΠΟ ΟΠΒΙΔΠΓΥ Π8Δ646 ἢ]8 ΔΡρδδὶ ἴο ἴῃ 6 
ν᾿, οου]Ἱά ποῖ Ρυΐ ἘΠΡΙΟΥ ἃ κε 4116- 
βοτίοδιὶ τηθ[Π04 οὗ Βρεακίηρ 

δ. 3, [Ιηάἀρρά, ἃ5 Ππ6 στη οῃ, δηά ἰἢς 
Ἠβίουυ οὗ 1ῃ68 Ὡδιοη δὅανε δπ ἰο ποϑῆ 
1Πυπιγατοη5 οὐὗἨ [ῃὴ6 σμασγδοίοσ οἵ αοά δηά 
ΠΟῪ Θνο]υ(οη5 οὗ ΗἸ5 ρτϑαὶ ἀδϑίρι, δά- 
ἀϊθοηαὶ πηαίετα]5 εσα ρσον! ἀθα ἴοὺσ ῥτο- 

4 (ῃ. [καἱ. ἱ. το, νἱϊ]. λο, 11. 
δ 866 Θβρθοΐδιγ (ἢ 6 ποῖθβ οἡ 1, ἷν, Υ ;-- 

χχχὶὶ ; 1111) ἵν, [ν}1]--ἰχὶ, ἄζο. 
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Ῥδεῖς δ᾽ίεροῖγ. ὙΠῸ δροβίαϑυ οἵ [ῃ6 
Αδγοηϊς ῥγιεβίμῃοοα ἢγβί, ἴῃ [ἢ6 ΡΕΓΘΟηΚ5 
οὗ ΕἸ} 5 50η5 ; δηᾶ δἰϊοσιναγας [ῃΠ6 ἀροϑ- 
ἴΔΞΥ οὗ αν! 5 τογαὶ ἴδγηϊυ, ἴῃ ἴῃς 
ῬοΙβοῦβ οἱ ὕΖΖίδῃ δηὰ ΑΠδΖ ; ςδ)]εὰ ἴοσ 
ὩΘῊ Θχροαϊοηῖβ οὗ ἀϊνὶπθ ψιβάομη, ἴο 
συλταηΐες [πΠ6 ρεγροίαυ οὗ Η]5 σονοηδηΐ 
δραϊηδῖ [ῃ6 Ιηγοδαϑς οἵ ἴῃ6 δηεῖηγ. Τὴθ 
Ὦτιϑὶ οὔἹ515 δνθηζυδίθα ἴῃ ἴ[Π6 Δρροϊηϊπηεηῖ 
οὗ Ὠανὶὰ 45 Κίηρ, Ὀγ ἴῃς παμάβ οὗ [ῃ8 
Ρσοόρμδῖ ϑδαιαῖιοὶ', δηᾶ τῆς Ὀεβίοναὶ ὈΡΟῺ 
ἢϊηι, [σοιῦρῃ (ἢ6 ῥσόρῆοῖ Ναίμδη, οὗ ἃ 
ῬΙ͵ΙΟΙΏΪ56. σΟΠΟΟΓΉΪηρ ἃ ὅοη, νἢο 5δου]άὰ 
“φροὴθ ἰοτίῃ οὗ ἢϊ5. οὐνὴ Ὀονο]5," γεῖ 
ὙΠ056 ΤΠτοη6 σπου ἃ “ὍΘ ἐ5(Δ 0150 6α [ῸΓ 
δνοσ"." ΤῚΝ Ῥσοιηῖϑε δηά Πανιά 5 [ῃΔηκ5- 
εἰνίηρς Ῥτάγεῦ ἴῃμαΐ (Ο]]ονεά,---ὴ ψ ὨΙΓἢ 
Ὧδ6 56θῖὴβ βϑίγιρρ!ηρ 1 ναὶ ἴο τηαῖα 
ἢ15 ϑἰδιῃτηΠηρ ΠρΡ5 Κῖνα ΘΧρΎΥοβϑίοη ἴο 
τπουνῇῃῖβ οὗ υηίδιποιηδ0]ς ἀδρίῃ,---ορεη- 
δἀ ὕὑρΡ πεν ἰουηΐδιηβ. οὗ στηγϑίογσιοι5 ΠΟΡ6 
ἴοσ ἴϑγδοὶ: δηά, ψῇθη ἰπᾶὶ ἤορε νγὰϑ5 
οὐβουγοά ὈΥ ἴπ6 ἀδηῖκ βεηίθηςς τοοογάθα 
ἀραϊηδὶ ᾿ανια᾽5 [1η6, ἴῃ6 βεσομά ρτϑαΐ 
οὔ815 ψὰς (ΟἹ ονεά ὈγῚ τὰς ῥτογηῖδα οὗ 
“Ἰτητηδηι]." [Ιἢ βειηρ ἔοσίῃ Ηἰ5 ΚΙΠΡῚΥ 
δηὰ ῥγοϑΕΪγ σμασασίοσγ, [ἢ6 ῥσορμεὶ 15αϊδὴ 
ΤΑΏσΘ5 ον ΟῚ [ἢ6 ψ}0]6 ἤε]α οὗἉ δαγ}16Γ 5οΠρ- 
ἴαχθ ; τείοστιηρ ἢοΐ ΟΠ]Υ ἴο [86 5θνεσαὶ 
Ῥοοΐκβ οὗ ἴτῃ6 Ῥοηϊαίδυςῃ, θὲ ἴο ἴῃ 6 ἢΪ5- 
ἴογιοδὶ θοοῖκϑ, (ῃ6 Ῥβαϊπηϑ, ἴῃς Ῥγονεῦθϑ, 
{πΠ6 ϑοηρ οὗ ϑοϊοπιοῃ, δηὰ {μ6 ψττηρβ οὗ 
ΘΑΔΙ] ΘΓ ργορῃεῖς ἢ 

ΗΘ, ννῆο ἰ5 πιοςξῖ οσοηνοσβδαηΐ νι “(ἢς 
[Πουρῃ 5 οὗ σοα" τενεαϊ δα ἴῃ [ἢοβ6 δαυ]εσ 
ϑογρίυτεβ, 85 ἴη6 Ὀεϑδί ΚαΥῪ (οσ ὀρεηϊηρ 
1ῃ6 στοαὶ Ῥσορῆθουν Ῥείογα υ5, δῃᾷ Μ1}} 
Θηΐεγ ἢ [Π6 ῥτοίουπμάεϑι ἀρρτθοιδίοῃ 
ἰἸηῖο ἴῃς δ] υϑοης νη ἢ ἀγα τηδάς ἴο [ἴ 
ἴῃ [6 Νὲνν Τ ϑίδιηθηί. 

84. Τὸ {π|6 οὗ τῃ6 Βοοϊκ 15 “726: 
ΨΊΒΙΟΝ οὐ “αταά;" πῇϊοἢ βδυρρεβίβθ ἴσχε α 
ΤΟΠΊΔΙΚ5 : 

(1) Βείηρ 4 σέρέομ, τ ψ}}} του ΠΥ 
ϑρεᾶκ οὗ ἐνεηΐβ, [πᾶὶ ἀγα γεῖ Πιζαγο, 85 1 
(ὮδΥ Παά ἰγθδάυν οσουττεαά. 80 ἴῃ ἢἰὶ. 8: 
“76τγυβαί θα ἡ γωρεῖ, Ἰυιάδῃ ἐς μαέζρ." 
ἴῃ ν. 13 : “ ΤΠεγείογε Υ ρθορὶςα ὥ7έ 9056 
ἑηΐο καῤέϊσιγ"." 

1 ΓὉρ. Ρ58. ἰχχνῖ. 67--- 7: 
5. 5. γἱ. 1τ12-.-τ6. 
δ (ρ. ποίε8 οῃ ἰϊ. 1---4, ἢ]. 16---26, ἵν. 1---ῦ, 

Υ.1, ΧΙ. 1--2, χχὶϊ. ᾿ ἢϊ., Χχν]. 21, ΧΧΧΙΙ, {-- 5, ἰγν. 
1, 2, ἄς. 

4 Τηὶβ τοτηδιὶς 15 οἵ ἱπιροσγίδηςς, 845 βασι ηρ 
ἴδε στοιπά]!εβοηθβ5 οὗ ἀῃ οὐ]εοίίοη, ἄτγάνγη ἴγοσῃ 
ἱ, --ο, δραϊηϑδὶ οὔ. 1 Ὀεϊηρ μεϊὰ ἰο ὕε ἴῃς 
δδι]εσὶ οὗ 1835] Δῃ᾽ 5 ὑσορβεοίεβ. 
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(2) μαι 15 βεδεὴ ἴῃ νἱ᾽βίοῃ τηυβὲ Ὀ6 
50) 6οῖ ἴο ἴῃ6 ἰατνε οὗ 2ωρυδέχέυε. ΟΠ6 
ΠΟ νειν (ἢ6 ΒΟΥ ΑΙρϑ πὶ ἃ ἀ15- 
[ΔΠ 66 ΤὩΔΥ 866 ἵν τηουηΐδιη ρΘάΚ5, ΟΕ 
ΔΓΘ ΤΑ] ΤΩΔΩΥ Π|1165 ἀραγί, ἃ5 οὴς οὗ" 
͵6οῖ. ΤῊΘ ΠΠυϑἰγατίοη 15 τηροτγίεοϊ; γεῖ κἢ 
ΤΑΔΥ 5θῖνα ἴο Ἔχρ δίῃ μοῦν, ἴο ἴῃ6 ἐγε οὗ 8 
56 ΕΓ, ἃ ΠΘΑΓΟΥ Ἔνθηΐ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ὈΪεπάεα ἢ 
ΟὨΘ ἰδ 15 ἡπ δε σαγέ αἐγείογι, δεῖ σαφεῖ 
πογέ γώροίέ, τῇς ἴγρϑ, ἴῸΥ ἰηβίδῃςθ, ΤὩ6]1- 
Ἰηρ Ἰῃηῖο [6 δηςἴγρ6, ΟΥ 1ἴΠ6 Ἰηΐογναὶ ὃ6- 
ἴνεθὴ [ῃὴ6 ἢγθὶ δηά βεοοηά δάνθηΐϊβ οὗ 
Μεββίδῃ Ὀδίηρ᾽ Πα] ΞΟ ΘΓΏ10]6. 

(2) [Ι{15, 8ἃ5 ἃ ψῇοϊο, Ζ.ε Κέρίορ ,---- 
054 νἸϑδῖοη. [{ σοῃϑιϑβϑίβ, ᾿ηΠἀ 6664, οὗ νϑΙοι 8 
Ῥαγίς  γεῖ ἴτοιῃ (ἢ6 νϑῖγ οτΐϑοϊ [656 ΓΘ- 
ΡΓΟβθηΐ [Π6 5816 ὑξεῖοσ. πῃ 5 το 6}- 
ἸΙοι5; 15 ϑδηησαά ἴο 6ΧΙ]6; 15 τεἀθοιηδά; 
15 ρυγιῆεα, ὙὍὙΠηδβα οἰθιηθηΐβ, ΟἹ ἃ ἰαῦρα 
50816, ΠοπΊροΟΒ86 [πε ὈΟΟΚ 85 ἃ ψΠ0]6; δηά, 
ΟἿ ἃ 5118]16Γ 50816, [ΠΥ σομῃροβα ἴῃς ἤτγϑί 
σμαρίευ. Τῇ ὈΟΩγ 15 τηδήβ μρ οὗ ροῖ- 
[05 51ΠΊ]ΔΓ ἴῃ ΑΔ ΠΥ τὸ 1156] δηὰ ἴο 
δδοῇ οἰδοῖ---ὁμοιομερῆ.ς ΤὨῊΒΔ νἹϑ οΏ 5 δ΄δ 
στοδΥ ἀἸνογϑι ἢ 6α ἢ 5126, ἔοιτῃ, σο]ου ΠΗΡ, 
δα οἴδοσ ἀδίδιὶ ; Ὀὰζ [ἢ 6556 [14] οσἤδγδο- 
ἴ6Γ ἰἴ 15 Οη6 ν]5Ί Οῃ. 

ὃς. Τα ῥτόορῇοῖ 15 ὁπ6 Ψῆ0 50 648 
“ἐ οὗ (μη, ροτίαιηϊηρ ἴο ἴπ6 Κιηράοτῃ οὗ 
(οά." [1 566πὶ5 ἴο ἔοϊ ον ἔγουη (ἢϊς ἰδῖ, 
ψΏδη ἢἣδ 5ρεᾶκ5 οἵ ἢϑαίμεηῃ παϊίοηβ, [Π6 
ῬΠΙΏΔΙΥ οὐ͵]εοῖ οὗ ΠῚ5 ῬΓόΌρἤεθου ψ1}} 58}}} 
ῬῈ ἴο ᾿πϑίσταοὶ (σοά᾽ 5. Ρθορ]α τϑρθοίης 
1Π6 οπαγδοίεσ δηά νᾶγϑβ οὗ [Πεὶγ ΤΠ ν]510]68 
Κιηρ. [Ι5γὯ6] στθδῖγ πεεαβὰ [6 ἸΈβ50}8 
τὴ σοῃνογθῶ. 

(1) ΤΠοΥ δά ἴη οἹά της 5:πηεά ἴῃ 
“ ἈΒηρ ἃ Κιηρ," 1η οτάογ [Πδὲ [Π6Υ τηϊσῃϊ 
ῃ"ε “ἀἐξε αὐ δε παξίορς," ΜΆΘΩ “Ἰἢς 1, οτγά, 
{Πεῖγ αοά, νὰ5 ἴπεὶγ Κιηρ"" Ὑῃμαῖ 51} 
μα θεθη ϑτδοιοιϑὶν σοπἀοηαά, δηὰ ὄνθῃ 
τυτεα, ὉγῪ οὐ 5 δΔρροϊπίηδηΐ οὗ Πανια, 
᾿πῖο δὴ Ορροσίι τυ οὗ τιϑίηρ ἴο ἃ ὨΙΡΏΟΣ 
το] σίου σοπάϊτοη. Βυϊ ἀρδιη, Πα 6. 50]ο- 
ΤῊ 0 δῃη οηνδτ,ά, {Π6γ [6}1 ῬδοκΚ δηὰ ψουἹὰ 
Ὀ6 “45 [Π6 παϊϊοῃβ.᾽" 

ΤἬΘη [Π6Υ ταυβὲ ορᾶβῈ ῸΓ ἀν Ώ1ς ἴο 6 
Οοάἷξβ ρβθορὶβ. ΤΏΘΥ 5141} θὲ “ἡ παδίουι "; 
δηΐ, ἰκὸ τῆς τγοϑί οὗ [ἢ6 πδίοῃβ, 514]1 Ὀ6 
τἰοϑϑοα δῇουϊ (411 [ῃαἰὶ Αῖθ ποῖ ἴθ Οοάΐ 8 
Δι 7) ἴῃ τΠδἴ ψ] Εἰγ-ταρίηρ βίοσηι οὗ ἀϊνῖ 6 
᾿παϊρηδιοη ἩΠΙΟἢ 15 ἴο ν]διῖ 411 “(6 1η}8- 
Ὀιϊαηῖ5 οὗ ἴῃς δαγίῃ ":" “τῃδὶ [Π6Υ τῆδῪ 

δ τ, νἱῖ[ιϊ. 5, 7, χὶϊ. 12. 
4 Δ, ἱ. 4. Ὅρ. Αἴηοϑ ἴχ. 7-9ῷ. 
7. 866 οἢ χχίν. 18, χχνὶ. 20. 
8. χχγνὶ, ΔΙ. 

ΒΆλ 
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Κηον ἀοὐδβἑὸδβοσγνίος δηᾷ [ἢς 5ογνὶος οὗ [ἢ6 
Κιηράοτῃβ οὗ ([ἢ6 σουμπίτιο5.. ἢ 

(2) [ἴῃ τῃϊ15 νᾶ {ΠεῪ νου] ἰεάτη τῃ6 
ἔπι νδὶυς οὗ ἴπΠοβ6 μυϊηδὴ δι ρροτίς ν]]οἢ 
(ὩοΥ μια Ργείοιτεά ἴο (σού δβ ρυαγάϊδῃ 
ΟΔΓΟ (566, ΕΞ ρ6ο 4 }}γ, χχ. 6). 

(2) Ὑεῖ τ νγὰ5 βδῆενη (ἢ [ἢ ρυγροβθ 
οὗ ““]οβϑιηρ 411 Ὡδίοη 5" (Ὠτουρῃ ΑΡτα- 
ἢδτη᾿ 5 5δ6δ ἃ 5ῃοιυ)ά ποῖ "6 {πιδσιταϊεα. 7 λα 
“ποτὰ οὗ [ῃ6 Τιοτά" νου ““βίαπα [οσ 
Ἔν Σ᾿" ΤῺ Ῥσορῇῃεσῖ 5665 1η ν]δίοη, “ [5γ86], 
κ {πιγά σι Εργρί δηὰ Αϑϑγτία, ἃ Ὀ] ϑϑὶην 
Ὦ [Π6 τηϊάβι οὗ [ἢ6 φασί! "; δηά [15 Ὀθ- 
σδι156 “τῇς Ἐργρίϊδηβ [4η4, τ[ῃδτείογθ, ὈῪ 
᾿π} 0] ]σδἰοπ, [586] δη ἃ Αϑϑυτῖδ] ἀσα ἐμγνιοαῖ 
μρίο 116 Ζογά, αρα Εἴς τῦᾶς οΐγέαϊεα οὗ 
ἑάφρ απᾶ ἐξα ἐλέσι." δ8δο Οοαὐΐβ νοτά 
νοῦ αὶ νοῦ διποηρ ἴῃ 6 ὩδίΟη5, 85 ἴἴ ἢδὰ 
ἄοηξβ 1π 586]; βανίηρ δηα Ὀ]Θβϑηρ ἴῃ 6 
ΡῬεηϊδηῖ: Ὀὰϊ 1 δὴν τεβοϊνϑά, ᾿κὸ Βαρεὶ, 
ἴο ““{πιδῖ 1ηὴ Π6ῚΓ πὶ Κοάμθ55,᾽" τα]γιηρ 
οη {ΠΕ ῚΓ οὐγῃ “ Κηον]θάρε δηὰ νιβάοσζη "," 
ἴογ βυςἢ ἴἤθτο γα Ὀιτΐ ΟἿΘ ἰϑσδαθ; ᾿γ6ΔΓ- 
Πδ55 ΠΟΥ͂, δηά ἴῃ [ἢ6 δηά υἱοῦ ἀδ65οϊδ- 
ΟῚ ἢ. 

ΑἿΙ τῃ}5 [Ο]]ονγθα ἄγος ῦνγ οπὶ [Π 6 ῥτο- 
ΡἤΘοΙ65, ἤθη (ἀΚδη οἵ [ἢ6 δοίυαὶ, Ὠισῖο- 
Τὶς αὶ, ὩΔ ΘΗ ΚΞ. 

(4) Βυϊῖ ἴῃ βοπια οᾶ565, αἴ ΔηΥ ταῖσδ, ἴἴ 
56 6Π15 σογίδ!η [αἴ ἃ Ρ6ΟΡΪ]6 Οἵ ΟΥ̓ 15 σοη- 
τε] ρ] αι ποΐ οτα ἃ Ὠϊβίοτιοδὶ, 50 πηιοῇ 
85 ἴτοτη [ῃ6 ΠΟΤᾺ] δηα ΤΠΘο]ορίοδὶ, ροϊηϊ 
οὗ νῖονν. 
Το ᾿Ἰηδίδηοθς οὗἁἩ {ἰῃ]ς οἰδηά ουΐ 50 

ῬΙΟΙΏΪΏΘΏΓΥ 8ἃ5 ἴο 64]}}] [ῸΓ βρθοῖδὶ ηο- 
ςΘ δ 

(4) Τη χχχὶν δηά [χἣἹ. 1---ό, ΕΠΟΜ ἢδ5 
Ὀδδη σόπεγα!]ν υπαήεγϑιοοί, θοῖῃ Ὀγ [6158 
δΔη4 (ΟὨγβιΔὴ ἸηΤογρτείογθ, ᾿Πῃ ἃ στηγϑίϊοδὶ 
56η56. Μοβί ἢᾶνε διγτνθα δ {Π6ῚΓ νον οὗ 
[ἢδὶ 56η56 ΠΌμ οοηϑοπηρ ται Εάοπὴ ἰ5 
1ῃ ΠΊΔΩΥ Ρ]ΔΓ65 σεργοδοῃεα 11 115 ὈΠ ΘΓ 

δ. (ῇγτο. χίϊ. 8. 
5 χΙχ, 24. 
8. χ]νὶϊ, το; 
4. χ]Ίν]!. 112---ὄξ 16. 
δ ἘῸΣ Δηοίῃοῦ τοηδικαῦϊος ἱπϑίδησο, 566 οὔ 

χχν. ἴο. Τῇε παίϊοῃς παὰ 411 αἰϊκ “βοῆς 
Δϑίγαυ ̓̓  ποπὶ Οοά; ὑπ “ Παά [ὑτπεά δνοσΥ οὴς 
ῃὶς οὐ ΨΑΥ ᾽ (11. 6) : 5ο (παῖ ἐδοῦ τείγας(οα 
ΤηΟΓΔ] ον] 'π ἃ Ρδοι αν αν. Βυῖ, ἰἔ [βγαεὶ, ψίτῃ 
15 ΠΙΡΉΘΥ σοτηρίοχ βρί σία] ογραηϊζδαίίοη, ἔε]} 
ΔΌΝΑΥ, ἰἴ νγὰβ. σαρδῦϊο οὐ σοπλ Πρ ΤΩΔΗΥ͂ (1 ποῖ 
4}}) οὗ ἴῃοξα ἔοιπῃβ οἱ παίϊοηδὶ ον]. Οὐργβέο 
σεν Μέ ῥεσείρια. μιδῥ γος τα ἱρης Ὀδοοπὶς 45 
“ἐᾷ οῶρεὲ οἱ ὑποίοδῃ ὈΙγαβ :" ΠΑγρου Πρ (ἢ 6 5.5 
οἵ Ἑάοηπι ἀπά Βαθγίοπ; οὐ Μοδῦ δηὰ μι βίία ; 
οἵ Τγτε δπὰ ᾿ργρῖ; οἵ ϑοάοπι δπὰ (λοπιοιτδῇ 
(1. το ; οΡ. εν. χὶ. 8). 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΘΠ Υ ἴο 5γᾶ6] (ορ. Απιοβ ἱ. 11). ΤΉΪ5, 
ον αν τ, 5 (ΔΓ ΠῸΠῚ Ὀείηρς 5081 ΘΠ Ἐ]Ὺ 
5ΒρΘεΙῆα. 

Βαϊ οἡ {υὐγηησ ἴο ἴπ 6 ὈΟΟΚ οὗ (σεῃ 6818 
ἃ 55): ἤσΔηΟΥ οὗ ἃ ρουίθοι Υ ἀϊβιηςσίνα 
ΚΙπα διλοῦροθβ. 

ΤῊΘ πᾶς Ζ ἴρηι ννὰβ ρίνθῃ ἴο Εδβδιι, 
ΜΉΘη 6 τηδά6 ΙΙρῃϊ οὗ [ῃ6 Πεπίαρα οὗ 
Ὁ] σϑηρ ψΠΙΟἢ μαᾶὰ Ὀδθη σοηίειτοα οἡ 
Ι5δλς δηά ἢϊ5 βεθὰ ὑη66Υ [ἢ 6 50]6ΠΊη 
συδταηίθε οὗ σοῦ 5 ον οδίῃ: “1 δη αἵ 
(ῃ6 ρΡοϊηΐῖ ἴο 616: δπα ψῇῃδῖ ὑτσοῦϊς 5}4]} 
τη15 ὈἰγΓΠτΊρ]χ ἀο ηγ6 δ᾿" [Ιη 1Π15 ἢδ οἱοοά 
ΡοϊΪηςεαΥ σοπίταβίεα ἢ 1Δοοῦ, Ψ}Ο, 
Ρυτρεά ὈΥ Ἰοηρ ΠΕΙΥῪ {Π4]5 ἴτοπῇ {Π6 ΔΠΠ}οΥν 
οὗ δαγίῃ!Υ Ροΐϊον, νοῦ {π6 {Ππ|6, 2 .γασ; 
Δη4 ὙἼΟ οου]α 54Υ Οἡ ἢΪ5 ἀθδί}- 6, “1 
αν ναϊοα ἔοσ ΤῊΥ ϑΞαϊνδίίοη, Ο 1, οτγα.᾿" 

50 ἴῃδη, [6 ορροβιίίοῃ οὗ Εάοπὶ ἴο 
1978 6] 1ἢ -ὌΓΟΡΉΘΟΥ 15 ποῖ 5 Πρὶν (μαΐ οὗ 
μπαϊοηαῦ Δοσί ἐν, (15 Ὀεϊοηρεὰ το ῬΗι- 
᾿Ι5ῖ]α 845 ΤΩ ἢ δ ἴο Βάομη. Τα δηῖϊ- 
{Π6 515 15 ἴηι οὗ ἀϊνοτρθηΐϊ βριτδ] οἢ- 
Ιαοῖοτ. Ἑάοπὶ δηά [5186], {νη -50η5 οὗ 
186 Πεῖτ οἵ ΒΙ 6βϑιηρ, αἰ Έγοα ἃς νΊάο]γ ἂς 
τῃ6 Ἰονα οὔ [6 νου] δηά [6 ἴονθ οὗ σοά, 
8ἃ5 ἴῃς ᾿πραίθηος οὗ ὑῃθο] οὕ δηὰ [ἢ 6 
Ῥδίίθηςς οὗ ἔδιἢ. [1 Ιϑγαρ], (ἤδη, ἃ5 ἃ 
Ὠδίοη, ἀΘϑρ βεα 115 αἸνίπα σ8]}Ππρ, 11 Ὀ6- 
οδῆηα Ξ ρ»; δῃηὰ τπεγοίογε (βίης ἴἤθτο 5 
ΠΟ τεϑρεοῦ οὗ ρδγβοηϑ ἢ (4) ταδὶ 6 
ἃ “Ῥεορὶε οὗ Οοάϊβ οὐτθε δ" ΤῸ 51ΔΠῚρ 
115 ψ ἢ ουϊναταά δηα ν]5}0}]6. δνιάθηςο, 
15.465 ἰδ 5081] Ὀςφ Ἰαϊ ἀδϑο]αίο :-----5}4]}} 
ὈδοομΊ6 85 ἴπη6 Αταραὴ οὗ [ἀππ1θ8ἃ. 

᾿ Μρδηίϊπηο ἴῃ6 {πιὸ [9γαθ], (οά᾽ς (δ ἢ- 
[] δηὰ οἰδεῖ βουνδηΐ, “"[ουπηθα ἴοσ Ηἰπυ- 
561, ἴο σῇσιν ἰοσίῃ Ηἰς ῥσαὶβεῖ," 95ῃου]ά 
“416 τοοῖ" δηά ρτον, δηὰ “11 (ἢ6 ἔδεθ 
οὗ [δε ννουἹὰ σῇ ἔπι ἢ." 

6 χχχῖν. 6. [{ ἰ5 του καῦϊε ἰπαὶ Ὀοίοτο [ἢ 8 
ἤηδὶ τυΐϊη οὗ ἴῃς [εὐν 5 ἢ ῬεΟρ]ο, (ἢοτὸ νγὰβ δη 
δοτιαὶ Πιδίοη οὗ (6 ἀδοοεηάδηϊβ οὗ 1βᾶδο: ἴοῦ 
[ἢς τειηηδηῖβ οὗ ΕἙάοπι ψγεσο δβογῃεα ἰῃΐο (Π8 
] εν βῃ παίϊοῃ, ( υϑὲ οοηίοηδα ἴο ΪΤπΑἴσπὶ 
Οὐἱνναγάϊγ ; ὉὈπὲ τολ] τηδάς Τπάἀδοα ἘκΙοπϊία. 
Ηετοά, Κίηρ οὗ Τ᾿ υἄδεα, τερτεςεηϊοά ἴῃς ἀοπιίηδηϊ 
5οοῦ τσὶ οὗ ἴῃς ἡδίίοη. Ηδ νᾶς αν ϑῇ ἴῃ ἢΪ8 

1{15 ἴο {π6 (εξ Ρ]6 δὲ [Ἔγαβδίοτη ;--- Δηα δἱ (φϑατεα 
6 οτεοϊεα ἃ {πεοαῖτα δπα ἃ πιρροάγοπιθ. δε 

ὑλετν ὃς ἃ ἀεοῖσα ἴο. ΟΡ ἰῃ6 [πίλπι οἱ 
εἰ] ἤθπι ;---ἰησδηΐὶηρ ἴο Κι] Ημ. Απά ἴῃ Αἱ] 

[ἢ15 Βα ἀϊὰ Ὀπὲ ἴοο {ΓΆ]Ὺ σγταρο]ζε (πς Ξρὶπϊ οἵ 
τῆς παζίΐοη ; ψῃ οἢ δἵ Ἰαϑὶ οπιςϊπεὰ {6 “ Κὶπρ οὗ 
1κτ86],᾿) θοολιβα ἴτ ρτείεττοα ἀερεπάθηςα οὐ ἴῃ 6 
ἘΒοιηδη Ετηρίγα ἴο ὑεηῦ ἱποοτροζγαίοα ἰηῖο Ἡϊς 
βρ᾽ ΠίιΑ] Κίηράοπι. 

7 Χ]Σ]. 21. 
8 χχγίϊ, 6, 



ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ 

Τῆι ἴῃς υδ6 οὗ [Π6 ἴεττη “ἘΔοΙ" ἴῃ 
«ἢ. χχχῖν ργδραγεβ ἴῃ 6 ψΑῪ ἔοτ [ῃ6 50 οἴξη 
τοροδϊεα “15γ861" οὔ Ρατ 11. Τῆς [Πἰἴοτὰ] 
Ιϑγδθὶ ἢὰ5 Ὀδοοῖηθ ἀδβοτί; θὰῖ οὖ οὗ (ἢ 6 
ἀεϑοτὶ σοὐ᾽ 5 οσγθδῖίνε ρον υ 68}15 ἔοσίἢ ἃ 
Πισθοσ οσάσσ οὗ "6 δηα Ὀεδαίγ. 

(Ὁ) Ιῃ χῖν. 4-2 ψα ἢανα ἃ Ἰἱγγοδὶ] 
Ῥαγδῦϊε', βυπρ Ονὰσ {π6 [4]]|δὴ Κιηρ οὗ 
Βαργίοη. Τῆθ ἰδηρσιαρε Πᾶ5 ἃ Τλγϑίθ οι 8 
δταηάδυγ ἰγουρσῃουῦῖ, θα“ ἐβρεςο δ! }ν ἴῃ τ. 
12---1ς, ΠΟ δἰπγοϑὶ σοταροὶς ([ῃ6 τηϊηά 
ἴο Ἰοοὶκς ουΐ ἔογ δὴ δ᾽θρουῦῖσδὶ πλθδηϊηρ. 
ΝΟΥ ᾶνα ψὲ ἴᾳσ ἴο 566 Κ ἴοσγ ἴἢ15.. Οἡ 
Ἰοοϊκειηρ θαςκ να δηά τῃαῖ “τῆς Βυγάδη οἵὗ 
ΒΑΌγ]οη" (ΧΙ. 1) [Ο]]ονν5. Ἰπλπ] Ἰδαῖον 
ὈΡΟῚ δη οὐδ, ννῃ]οἢ δηαβ ἴΠππ5: “ΟΥγ οὐ 
8Δη 4 ςοἤοιϊ, Ο ᾿πΠδὈιγθ55 οὗ Ζώρι, ἴου 
δτεαῖ 15 [6 Ηοὶν Ομε οἵ ἴϑγαδὶ ἴῃ ἴῃς 
τηϊάςι οὗ {Π66.᾿ 

ΤῊΣ ἴνο ἰεγπλ5 ἀγα δη τ Πεῖς : Ζίοη πᾶ 
ΒΑ06]. Ας Ζίοῃ, ἴῃ σδηΐγα οὗ ὑῃ}Υ 1ῃ 
[Π6 Πανιάϊς Κιηράοπι, 15 5θα 1 ΠΡ οΓ- 
1655 ραϑϑᾶρθϑ 8ἃ5 ἃ ἴγρὲ οἵ “1Π6 ον οὗ (ἢ 6 
Ι,οτὰ οὗ Ηορίς᾽,᾽ 50 Βαῦοὶ, 1 δἱ ἢγϑῖ 
ἴο Ὀ6 ἃ σδηΐγε οὗ τη] ἴο α Οοὐ-ἀείγιηνσ 
ΡΘΟΡΪΘ, βίδηϑβ ἃ5 ἃ ἴγ0ρε οὗ ἴῃς τε 6] Ποὺ 5 
Ῥονδῦ οὗ ᾿αγκηθθ5. Ηἰ5 ἴαϊθδθε. ὑπῃ} 
ϑῃου]ὰ ἐπα ἴῃ υἱΐογ ἀϊδοοιηβίιγα: ΜΝ 8116 
Ζῖοη, 8116ἀ νι ἢ πὸ ρΊοτυ οἵ ἀοά, 5ῃου]ά 
ἄγανν 411 παιϊοηβ ἰοννασάς τιἢ. 

Οηἱγ ἤδη [ἢ}}5 τἴγρίςδὶ τηθδηϊηρ 15 ἃΡ- 
Ῥιεῃεηάβα, οδῃ Ἰιυδῖῖοα Ὀὲ ἀομςα ἴο [ἢ 6 
δοῖιδ] ἀνθηῖβ οὗ Ἰἰϑίοσυ. ὍΤΠ6 5 βρη βοδῆον 
οὗ ἴῃς ΒΑΡ υ]Οηβἢ σαρΕν! Αγ ἴῃ 1}}15 :--- 
ἴδαϊ [6 οὔθ ϑδροῖ οὔ οἱ δαγί ἢ 5 βιιτίδοθ, 
ὙΠΟ Πδὰ Ὀδοη Π]υποα ἢ τῆς ᾿ιρῃϊ 
οὗ Ὠινῖπα Ὑτσυῖῃ δπα Ηο]ϊηθ55, ννὰ5 ΠΟΥ 
ΟὨςΘ6 τοτὰ οονεγεα νι ἢ “1ῃ6 νϑ}] ϑργθδά 
ΟΥΘΓ ἃ}} πδιϊοηβ "ἡ Τῇδ ταλ] ὈΪΓΓΕΥΏ 655 οὗ 
Ζιοη᾿β ἀδϑοϊαϊοη οοηϑιϑίθα τη (6 δοῖϊ, 
ἴῃαι [ῃ6 δηεγ, Ψῆο δὰ γῥτγοίδηβα 1ῃ6 

ἃ ὀρ, χῖν. 4. 

3 Ῥς χ]ν!!!. 8. 
4 χχν, 7. 

8. }᾿. 1π4ῳ, ἰχ. 3---,ργ, 6, 

ΟΕ ΙΘΔΙΔΗ. 

ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ δηᾷ οδιιβεα σοάΐξ ΡΘορ]ς ἴο ΡῈ 
ΔΗ 5η6α ἔτοηὶ Ηἰ5 Ηοὶγ Μουηίαίη, ννᾶ8 
{πΠ6 ᾿ην βι 0] 6 ομα Ψῆο Πδα ρῥτοίδηδα Ῥατγὰᾶ- 
ἄϊβα ἀπά οδιβοά ἴοϑεὲ ψῃοπὶ Οσοάὰ δά 
Ὀ] 556 α ἴο "6 ἀἄτίνθη ουἱ ἔγοσῃ 1ἴ ἴο ᾿νε δηά 
ἀϊθ οῃ δοουϊϑοα ρτοιιηα. Απά ἃ 5:11] 
ΤΟΙΉΔΙΪΚ ΔΡΡ]165 ἴο [ῃ6 τεβίοσδιοη ἔτῸΠλ 
Βαῦγϊοη. ΤῊ τχοσα γείυτῃ οὗ ἃ εν Ῥδηας 
οὗ δχὶ 5 ἴο (δηδδὴ οου]Ἱὰ ποῖ οἵ 1156] ἢ 
ιν τῃ6 ἐχυροσγδηΐῖ ον οἵ [ἢ6 566σ; 
ἐδηρ, Ο ἢξάνεηβ, δηά χα], Ο δατῖῃ 
Νίηθ σθηΐϊυγεβ᾽ Ἔχρογθῆοθ Ππαὰ βἤσδνψῃ 
{πὶ ἴῃ6 Ι5γ46] οὗ [6 Μοξαὶς σονθηδηΐ 
σου ]ά “νοῦκ πο ἀρ] νογαηςσε τὴ [86 δα “» 
ΠΟΥ Μοῦ] τΠς δοίμαϊ ἰδπρὶα Ὀ.}] Ὀγ {Π6 
᾿ἰρογαϊθὰ 765 Ὀ6 διρῆϊ ἴο ρίογυ ἰηἷ. 
γαῖ πιδάς [ῃς δαϊοῖ οὗ Οὐγτιβ 50 ργθοΐοιυβ 
νναβ5, ἴπαΐ 1 να5 Ισδϑυθα Ὁ οὔθ νῆο δά 
Ὀδδη τγαϊβο 0 Ὀγ ἀοά ἴο ονοτίητον Β6- 
Ὀγίοπ; δηά {παΐ τ σου] Ρ6 νϊοννδα (απ 6Γ 
[Π6 ᾿ἰρῃς οἵ ῥγΎορ ΘΟ Υ) 8ἃ5 8ὴ δαγπδϑί οὗ 
᾿ΠΟΟΙΠΡΑΓΔΌΪ ρυδαῖοῦ (Πηρ5 γεῖ ἴῃ σα- 
βοῦν ἤδη κ(Π6 1, οτά οἵ Ηοϑίς Η!πΊ56 Γ᾽ 
ψοιϊὰ ΡῈ με ῖγ Εράδρηογ",᾽ δηά νου]ά 
[οιυιιηᾷ 4 Ζίοη {αἰ 5ῃου]α Ὀ6 δὴ “ἴοσηδὶ 
ΘΧοΘ] πον "," 
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δ ΧΙΧ. 13. 
ὁ χχνὶ, 18. 7. Ἡδαρ. Ιἷ. 3. 
8 Οὔβοῦνθ (π᾿ οςσούτγεηος οὗ τι γίϊοῖς οὗ 

τα ἰμὶ τ. 4 οἵ ςἢ. χΙΡν!ὶ. 
9 Ιχ. 15. ἴκὶ ἴπὲ ποῖθς οἡ ᾿ϑαϊδῃ 0 αἰζεπιρὶ 

Ψ}Π ΡῈ πᾶς ἴο ἀεῖοιτηῖης ἴἢῈ αιεβίίοη, ΠΟΥ 
[ατ ἃ ᾿ἰϊογαὶ τοοιογαιίοα οὗ Τεγυϑαϊθιη 15 ἴο Ὀς 
Ἰοοκοά ίου. ΤῈ ντίῖεγ ἀοθ5 ποῖ 566 ἴμαϊ ϑδοῦρ- 
ἴπγα ΒΌρΡ] 165. ππαϊεγιαὶς οὐἱ οὐ ψῃϊοι 4 ἀεβηϊία 
Ἰπαάσταθηϊ οὐ 1{1||8 ροϊμξ οἂὰ Ὀ6 ἰοττηθά. Ἅμδὲ 
γεϑιιποϊταϊοὰ [5γα6] νν}}} ἰῇ βόηθα βίστιαὶ ὙγΑΥ τος - 
τπιοία (πὰ ϑρίτιααὶ ᾿νε }}-Ὀεῖηρσ οἱ ἴῃς παίίϊοῃϑ, 
“ἐν Ὦδη ἴδ {ἰπι65 οὗ τεοίγεϑῃϊηρ 5Π4}} οότης ἔτγοπὶ 
{π6 ῥγδβεηςε οὗ ἴῃς Γοτγὰ "ἢ (Αοδβ 11, το ; σπι. 
ΧΙ. 12, 15}, ΔΥ Ὀὲ σοηΠάξηιςΥ δηιὶοϊραῖοα, Τἢδὶ 
Βοῖθ Ῥοβί(ἰοῃ οὗ ΠΟΠΟῸΓ ΤῊΔΥ αἶβὸ Ὀ68 τεὰ 
ἴΠδπὰ, ἃς (6 “ροηβ ργτογραῖϊνα,"---νιιϊξ οἱ βυςἢ ἃ 
Κιηὰ α5 νν}}} τη μῸ τἰϑὶς οὗ ἐποουγαρίπρ 5θοῦ αῦ 
Ῥτίάς ἰπ πεῖ, νἢ116 ἰξ νν}}} ονογῖίῃγονν ἴῃς 56]1- 
οχαϊζαϊίοη οὗ (πη ϑιίίδη πδιΐοηβ Οὐ σῃυτγοῆ68,- 
566 Π15 ΠῸ ἱπργοῦαῦε Τςοη)ςοίυγα. Βεγορά [δὲ8 
Ψε οδηῃοῖ ζχ0. 
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ΑΡΡΕΝΘΙΧ Α. 

Ὧ0{587 ΟΕ ΘΥΝΑΘΟΟΘΑΙ, ΘΕΓΟΟΝῸ ΓΕ5ΘΟΝ5 (ΧΑΣΤΑἅ ΚΑ45) ΤΑΚῈΝ ΕΚΟΜ 

ΙΘΑΙΔΑΗ, ΝΊΤΗ ΤΗΕ ΟΟΚΚΕΒΘΡΟΝΘΌΙΝΟ ΕἸΕΚΡΤ ΓΕΘΘΟΝΘ (Ρ4.ΧΚΧ4.52,,7|4...,.5]. 

Ἡαῆανγαϑ. 

Ιϑαϊδῃ ἱ. 1--- δ. 

ΥἹ. 1---11. 
Σ. 22---χΙ!. 6. 
ΧΙ. τ---ό. 
Χ]. 27.---Χ]Σ. τό. 
ΧἸ. ς- ποι. 
ΧΙ, 21 - Χ]ν. 42. 
ΧΙΙ͂Χ. 14---}}. 4. 
ἸΙ. σ2---ἰϊὶ, 9. 
Ἶϊν. 1- το. 

Ἰϊν. 11---ἶν. ς. 
Ἶν. 6--Ἰἰν!. 8. 
Ἰν1]. 1.4---ἰν 1. 14. 
Ιχ. 
Ἰχὶ. σο---ἶχῖῖ!. 9. 
Ιχν!. 

1 Βοηρεὶ (ου Αοἰβ χὶ) ποίϊςθς ἰῃαϊ οὗ ἴῃς 
τες τῶτθ νογάὰς υδϑοὰ ἴῃ Αοῖς χὶϊ!. 17---10. 
ὕψωσεν, ἐτροποφόρησεν, κατεκληρονόμησεν, ἴδε 

Ῥαγαω:ῥαῤ. 

Βευΐ. 1. 1---. χ᾽, (10ὲμβόϑοὴ ἴον “δε δαῤδαιδ 
ς Ἱενιρίς Πεφοἰαείοη.) 

Εχοά. χνι)]----χχ. 
ον 816 8)αγ φ Ῥα“ονεν.) 
διζ. 111. 22--νι 11. 

Οεη. χίὶϊ----χυἹ!. 
Οεη. ἰ. χ--νὶ, 8. 
Ι ονϊϊ, 1---ν. 
θυ, νἱῖ. 12-- ΧΙ. 2ς. 
ουΐξ, χυὶ. 13---χχί, 9. 
Οσεη. νἱ. 9---χὶ. 22. 

Απὰ δἷϑο Ὠευῖ. χχὶ. 1ο ---χχν. 19. 
Ὠευΐ. ΧΙ. λ6--ΧΥῇί. 17. 
οι. Χχχί. 
(ον ἴ)αγ φ “Ἰυποριοηί.) 
ευῖ. χχνὶ. 1--χχῖχ. 8 (ΕΡ. 9). 
Βευῖ. χχῖχ. ο (ΕΝ. 1το)---Χχχ. 2ο. 
(δον ϑαῤόαιῥ- 1) αν: απά ζὸγ Νεαυ-ἤοοη.) 

ἢτεῖ ἰς υϑοὰ ἴῃ [5δἱ. ἱ. 2, [ῃ6 βεοοῃά αδπὰ (Ὠἰκὰ ἴῃ 
Βευῖ. ἰ. 31, 38. 

ΠΑΡΡΕΝΌΙΧ Β. 
ΟΝ ΤΗΕΞ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΕΝΙΌΕΝΟΕ ἘΚΕΘΡΕΟΤΙΝΟ ΟΗ. ΧΙ, ΧΙΡΝ. 1-τ-λῪ; ΧΥ͂, ΧΥῚΙ; 'ΧΧΙ, 

: 1---ιο; ΧΧΙν-ΧΧΝΙ; ΧΧΧΙν, ΧΧΧΥ, 
(1) ΧΕΙ, χῖν. 1---2 2. 

[ἴ 15 δάπηνιιοα παῖ (ἤθ56 ἴννο βὸ τορϑίθου, 

ΧΙ, 2. ΚΠ ἊΡ ἃ Ὀαπηεογ," 
4. ἐἐἴο τὴν ψ τί." 

ΤῸΝ (οσσυγβ ομέν δϑυθὴ {{π|6ὲ5; οὗ 
Π656 ἤνθ ἂγὸ ἰπ [ϑαϊδῇ:; δπά (ἢ6 
ΤΟΊ ἴννο ΖΘΡΉ. 11. Σς, ΠῚ ΣΙ 
ΑΓ οἰ Πἰγ ἴα κοη ἔγτοπὶ 5δῖα ἢ). 

ἐ τ] οἡ ΤηομηίΔ4[η5.᾽ 4. 

ξ. δ Ὠο6 ραυίῃ." 
6. “).αγ οὔ ἴῃ 1 οτὰ.᾽" 
γη. "Πρατῖ πλο]ῖ5.᾽" 

11. ΔΥ ἴον ἴῃ6 Ὠδὰ  Π Π655.᾽" 
12. (5118 1π655 οὗ γοτηηδηΐ.) 

1... ΓΝΝΩΥ ἡ ΓΔ}. 
19. ΤΩΒΠΌ. 

χίν. ς. “"5ϊδλῆϊς. βοθρίγο." 
Π2Ό. 

Οὔβογνθ, ἴοο, [ἢ σοημποχίοῃ Ὀοίννοθη χὶν. 
24---1.5 τηιϑί δ6 15214γ5,) 

Οοιηραζο, ἴἤθη, 

ὙΠ ν. 26, ςΡ. χὶ. 1ο. 
Χ. ς. 
ΧΧΙϊ. 2, ΧΙ, 7, (χχῖν, 8,) χχχῖ. 12. (Δηὰ ςρ, 

νΟ 14 ἸῸΝ, ἄπ. λεγ.). 

ΧΥΙ, 12,12. 
ςΡ. Χ. 23. 
᾿ϊ. 12. 
ΧΙΧΟΧ. 
Ἰ.. 12, 17, Υ͂ 1ς, ΧΧΧΙΙ. 10. 
Χ. τό---τρ, ΧΥνΪ. 14, ΧΥΙΙ. 4, 6, χχὶ, 17, (χχίν. ό, 

132) ΧΧΧ. 17. 
ἶχ. χ8 [ΕΟΥ΄. χ97] ἴδε βδᾶπι6. ὕρ. χ. 6. 
ι. 7. 
ἶχ. 3, (ΕΥ. 4,) χ. 24, 26. 
Χ. 10. 

29 δηὰ χίν. ς, 6. (1 ἰ5 δά ηγιοα ἰμδὲ χίὶν, 

Τὰ ρΒγΑσθο οΡΎ, ἘΠΟΓΕέυΓΘ, ΒΕ ΓΟΠΡῚΥ τ ϑοη }]65 ἰπδὶ οὗ οἴβετ ραγίβ οὗ 1ϑδίδῃ, 
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(Δ) χν, χυῖΐ. 

ΚηοΡθεὶ οδ᾽εςίβ ἰο {με86 ομαρίετβ (μδὲ (με ϑέγ]ε 5 ἴοο πηοποΐοπουβ ἴο δὲ 15818}᾽5. 
Το Ζϑο ἢ τ ρ 165, [δαὶ 5 ἢ ννᾶϑ τηδϑίοσ οὗ ἰδηριιαρο ἴῃ 411 115 ἔογηβ; παῖ Π6 γηραγ ΠΕΙῸ 
ἴο ὃο οἰερίας ; δηὰ [δὲ οἰορῪ ἰονθβ 6 ῃηοποΐοηυ οὗ τϑουστθηΐ ρἢΓΑ565. 

Π ε]. δά ἀβ: "“"ὙΥυὔου πΔῪ οᾶσγ 16 τίηρ οὗ 5214} 8 ϑίγἷε (Ὠγουρδοιι: τῇοζογ δ ]γ, ϑγπίδο- 
ἘΟΔ]1Υ, ΡὨΙοΟΙορί 4 }}γ... Νοῖ ΟὨΪΥ ἴῃς ϑίδιῃρ δῃὰ οιιϊξνναγὰ ἔοστη, Ὀυϊ {Π6 βριγϊ δηὰ ἰάθᾶβ ἃ.δ 
ἸΒΟΣΟΌΡὮΙΥ [5818}5.) Κὲε οηάογϑε (Π15 ϑδίδίοσμθηϊ Ὡπ408}} βθάϊγ. 

(3) χχὶ. 1--το. 
Κποῦεὶ ἀοοβ ποῖ δ᾽ερθ ἃ βἰηρῖίο οὐ]θσϊίοη οὐ ρϑ]οϊοσίοαὶ στουηάβ, ὈυΓ 5 ΠΑΡΙΥ τεῖουα 

Ὀδοῖκς ἴο 5 γελαγκϑ οἡ οἷ. ΧΙ. ὙΠΕΙΘ ([ἢ6 ΟὨΪΥ ἔδεϊ ποιϊςθά, νυ μος τοϊδίθϑ ἰο {Π15 σῃδρίογ, 
15, [δῖ ΧΙ! 8 δπὰ χχὶ. 4 γεβθῃ ῦ]ς δδο ἢ οἴμοσ. Οἡ (δ6 οἵἴδοσ μδηά, τ 

ΧΧ!. 2. Δ, Ὑ. ςΡ. ΧΧΧΙΙ. 1. 
,7)ὺ. “ΕἸατι, Μδάδὶ, Ἵμιαγίοῖβ, ἢοῦϑθςὀ Ἂὡρ. χχιὶ. 6, 7. 

πι6ῃ." 
ς. ΠΝ 1533. χχί!. 12. ἸΠΦῚ 58. 

1ο. ““ΤὨτγεβιηρ.. ἴσοι (ΠΝ) ἴῃς Τογὰ χχν ῖ. 22, 27) 29. 
οὗ Ηορί5.᾽" 

ἘΔΟἢ οὗ {Π686 σουτοθροηάδθηςοβ ἰ5 5 ΠΚΙΠΡ δηὰ γδάϊοδὶ. 
ΟΡϑοῦνθ αδἷϑο ἴῃε ᾿πΈΓ 81]. γε ποθ Ὀοζννθθη [Π6 ἱπΊΑΡΌΓΥ ἴῃ υν. 1-ἰὸ (ἴΠ6 νναῖςἢ- 

ΤΏΔη ΟΥἡ ἢὶ5 ἴοννετ), δηὰ ἴῃ στ. 11, 12 (ΒΊΟΝ ἃγὸ δ᾽ϊοννθὰ ἴο θὲ 15414}5}. 
Βεγοπά ἀουδί, [εἰ Ζϑο ἢ νγὰ5 75 Εδ ἃ ἴῃ Δ5ϑουτηρ, νὰ ἄοεβ ποῖ ρὸ ἱπῖο ἀσίδι].) {παῖ 

“ οί [86 1βδουρῃῖβ {Ππογηβοῖνος δηὰ [Π6 ΠΆΠΠΟΥ ἰπ ν᾿ ΠΙΠὮ ΤΟΥ ἃγα Ἔχργεβϑεα ἅΓῈ 50 [ΠΟΓΟΌ ΡΥ 
15114}}}5 ὄνθὴ [ἢ ἴῃ τηοϑδὲ τϊηϊίθ ροϊηΐβ, {μδὲ 1ἴ 15 ἱτῃροβϑιῦϊα ἴο σοποεῖνα οὗὨ ΔὴΥ ρῥιορΘΟΥ͂ 
ἴῃ ἃ ΤΟΥΤῚ ΠΊΟΓΟ {ΠῚ ἢ 15. 

ΤὮδ συ 15 ἐπδὲ 1ἴ 5. ποῦ οὐ οὐ εἶς] στουηάσ δαὶ τῆς ΟὈ)ΘΟΓΟΙ ννᾶ5 γαϊϑθὰ : Ὀιιξ Ὀδοδιιϑδ 
οὗ (δε ἀϊκεϊηςξ υἱΐογδηςθ 'ἰῃ Ὁ. 9; “ ΕΔ] θη, 2116, 15 Βαῦγ]οη." ὍΤδα υπάδηϊδῦϊα οἰθάγηθϑα Ἴ ἢ 
ΜΈΓ 541Δἢ ἐογείοϊἁ {πὸ 141}1] οὔ Βαῦγίοῃ 15 πηδάθ 8η οὐ)θοϊΐοῃ ἴο ἢϊ5 ανίηρς νυυιτίθη [ἢ6 
ῬΙορἤθοΥυ. Τῇ ἀοσιπιθηΐασΥ ονϊάθησε, νυ ἢ 15 σοπΊρ]οῖα οὐ 411] ϑάθϑ, τπηυϑὲ Ὀ6 ϑεῖ δϑίάβ, 
ἴο [6 νἱἹοϊαϊίοη οὗ ἴῃ ἢγϑξ ρυποῖρ 65. οὗ βοηυΐηθ ϑοιθηβο ἰηαυίγγ, οαΐ οὗ ἀδέεγεησε ἴο δὴ 
ΔΙΌΣ ΓΑΙΥ δβϑυπηεὰ δ ῥγίογὶ ποίίοη. 

(4) χχιὶν---χχνὶ!, 
ΤΠ ΡΒΠ]οΪορίοαὶ ονυιάθησθς Ὦσσο ἰ5 ΠῸ 685 ρὶδίῃη. Βυΐ δῇἔοσ νῆδί ψγὸ ᾶνθ θη ἃῦονὸ 

ἿῈ ἰδ ποῖ πεοεββάγΥ ἴο ξῸ ἱπίο ταιοῖ ἀεῖδ!]. Α ἴεν ἰπβίδῃηοεβ ν71}} βιιβῆςε : 
χχῖν. 1... ὮΡ, ... τὸν ..... ΟΡ. ΧΥΙ͂Ϊ. 6. 

20. ΠΣΊΡΌ, οσομγ: εἰσεαυξεγε οπὶν ἱπ ὶ. 8. 

χχν. 4 ἔ. πεν οΡ. ἱν. 6. 

ς. ἸΟΥ, οκεμγς οἰσεαυδέγε ομῖνγ ἐπ ΧΧΧῚΪ. ἃ. 

η. ϑθΌ,.,, ᾽ς ᾿ ,, ΧΧΥΙ͂Ι, 20. 

χχῖν, . ΠΏ, οεεμγς εἰσεαυδέγο ομΐγν ἱπ Χ. ἃς, χνυὶϊ. 14, χχῖχ. 17. 

ΧχΥΪ, 2. ςΡ. Υ. 7. 

Το] Ζϑο ἢ} οὔδβογνεβ: “ὙἼἢΕ νΏΟΪ]6 σγοὶο 15 ΓΠΟΥΟΌΡὮΙΥ [53414}}8, ἴῃ [15 ἀδορεβὶ ἐουπάπεοη 
δηά ἴῃ ἃ διιπάγεά ροϊηίβ5 οὗ ἀείΔ1}.᾽" 

(5) χχχίν, χχχν. 

1 15 ονιάθπὶ (πὰ δάμη θα) ἐπαΐ (ῃ6 ἔννο σδαρίογβ ἂτὲ ΗἤΠΉΪΥ Ὀουπα τορεῖμοσ. ΟἿΘ 
5] 516 ἜΧργεββίοῃ ἰ8 βιιβίςσιεης ὑργοοῦ οὗὨ [8]5; 3) ΠῚ), ΧΧΧΙν. 13) ΧΧΧΥ. 7. 

ννε πεοὰ οἠἱϊγ σοῃϑίἀθσ ομᾶρ. χχχν, {πογοίογε, 

νι χχχν. 2. ([οῦαποη, ϑῃάγοη, Οδγτηθὶ, ΤΡ. Χχχὶϊ. ο ([μϑ δηοη, 5βάσγοι,, (δστησὶ, νυ] μοῦ- 
τοβίογοά ἴο Ὀοδιῖγ) 1ηρ). 

εἰ ΤΠ ὰτη 56 Ὲ 1τὴ6 φΙοσγ οὗ χχχ , 17. 

.. Δ ὍΠΩΣ. χχχίϊ 4, Ὁ ΠΣ 220. 
ς. Το τϑνογϑαὶ οὗ νἱ. 1ο. ΠΡ. ΧΧΧΙΪ. 2. 
6. ΠΌΒ. ΧΧΧΙΙ, 21. 

8. Ἀ9Ἴ2}» εὗ, χχχηϊ, τσ, 3) 2} εὗρ, 
ἴπ 41] ᾿45965, ἴπθη, [ἢ νογῦᾳὶ ον! άθηςθ, ἰηϑϊοδά οὗ δείηρ ορροϑβεά ἴο, 15. σοποϊ υϑίνοὶυ οοη- 

Ἀτγγηδίοσυ οἵ, ἴμαῖ δυϊμογϑηϊρ, ΒΙοἢ οὐ [86 στουπὰ οὗὨ οχίθγηδὶ εὐϊάθησθ Δ]οπα 5. ϑΙ ΠΙΡΙΥ͂ 
ὈΠη ΕΞ ἸΟηΔΌΪ]Θ, 
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ΔΑΡΡΕΝΘΙΧ ς. 

ΟΝ ΟΒ]ΙΕΓΤΙΟΝΒΘ ΤῸ 5ΌΡΡΟΘΙΝΟ ΟΗΑΡΤΕΙΚΘΊΙ, νι, ΑΝΌῸ χνι, ΤΟ 5ΤΑΝῸ ἱνΝ 

ΤΗΕ Γ(ΗΠΕΚΟΝΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΟΚΘΕΚΒ. 

(ᾳ) Οἱ. ἵ. 

ΤΠ ῥΠηοραὶ οδ]δοϊίΐοθ ραϊηβὲ 115 σμαρίοσ ἢλ9 δἰγοδαν Ὀθθὴ δηϑνγογεὰ ἰπ ραγὶ ὈΥ͂ 
ΔηςοΙραιοη. , 

[τ ἰ5 βαϊὰ τῃδὲ στ. 7--τ-ο σουὰ ποῖ αν Ὀδθῃ υνγι θη ἴῃ. [022|Δῃ 5 τείρῃ, Ὀδοδυθε {86 
Ἰλπὰ ννᾶβ ποί [ἤθη ἀδϑοϊαίβα, 

ΤῊΘ Δῆϑννοῦ ἰ5 ἴῃδι {π6 ργορδοῖ ἰ5 ἤοῦὸ βίδηάίηρ ἃ5 ἰπ6 γεργεβοηϊδενο οὗ ἴΠ6 ἔμανν, 4.8 δυςῇ, 
ἢ6 δὰ Ὀόριπ ὉΥ δάορίϊηρ ἴπ6 ᾿δηριαρο οἵ Πθαΐ. χχχῆ, [ἢ [815 νἱϑβίοῃ ἢθ 5665 (6 δΟβοϊ το] Ὺ 
516 ΠΟΠΒΘα ΘΠ 65. 1ηλὶ ννου]Ἱά ἔο!]ονν ([π νἱγῖιθ οὐ [ονιξ. χχν 3 δηὰ ειΐ, Χχνη!, χχὶχ 3) 
ἔγοση πὸ ρῥγεέβδοηΐ δοοιμπάϊησ δὴ δηᾶὰ πηθε]θῖ; δηὰ πὸ ραϊπῖθ ἃ5 ἴδ δθθ5., Βυΐῖ {παῖ [Π6 
τἰπ|ὸ οὔ ἤπδὶ νϑηρόδησθ ἢᾶ5 ποῖ γεῖ αγγίνϑά, 15 ουἹάθηϊ ἔτοπιὶ υ. 2ο: “1 γο γϑέιϑο δηὰ γθθεὶ, 
γὸ 5841} θεὲ ἀθνουτθά νι ἢ (Π6 ϑννογὰ." Ὑπὸ ψογάβ (πδὶ ἔο!]ονν (ἢ15 ἀξδημηοίφ[Οἢ ΙΔΔΥ 6 
{ποιιρῃς ὀνθη ἴο ροϊπί Ὀδοκ ἴο {Π6 δοΐμ4] [οτενναγηηρ βίνοη ὉγῪῚ Οοά ἴῃ ἴον. χχυΐ, 2ς. 

ΤΠδ οδαρίογ, σοηίδι πίῃ 50 ἢ1}} δηὰ ἔγαηκ ἃ ριοπηϑο οὗἩ ἔογβίνθηθϑθα δηά γοϑίοιδίίοη ἴο ἔανουγ 
(νυ. 18, 19). 15 ΠΊΔΠΙ Ἐ5ΕΥ ἴῃ ρίαοθ ννῃοΓδ 1ἴ βίδη 5. 

ΤῊ ἀεδευρίίοη οὐὗἩ ἴΠ6 ρῥϑορὶθ, 45 ργας(ἰβϑίηρ ᾿ἀοἸδίγΥ ἂδηὰ γαῖ ῥτγοίεβϑδίης ἴο νόοσϑῆρ (ἢδ 
Ιοτά, ἀρίθοβ νυν ἢ τὴς εἰγεοιπιδίδηςεβ οὗ ἴ 22 8}}5 γε ρῃ 5. 

[,51]}γ, 1 νν}}} 6 βῆοννῃ ἴῃφξ (ἢ6 σοηπίθηϊ οὗὁἨ σῆάρϑ. 11-τ-ν ἀρῦδθ ὙΈΓῪ ΘΧΔΟΙΥ ἢ [86 
ϑιιρροσιϊίου οὐ ἐμεῖς θείης νυ το ἴῃ ὕ 2 ΖΔ 5 τοίρῃ; διά ἰπθθθ σδμαρίουβ Ἰἰοοὶς ὕδοκ ἴο 
σὨΔΡΙογ 1. 

(.) (Οἱ. νἱ. 

ΤῊΡ ἙΠδρίευ 5 τηδη ΕἸ Υ ἴῃ Ρ]οθ 8ἃ5 16 5θϑ]ηρ ᾧἃρ οὗ (Π6 βοπίθησα δρδιηϑὲ 86 Ῥϑορὶς 
Ψ 0 Παά χοξιβοά ἴΠ6 οὔεγβ οὗ πλϑγον τηδάθ ἴῃ σἢ, Ἰ. 

ΤΠ ΠΝ οὗ “. χα ἱπλρ]165 ἔπαὶ {6 ργορμοὶ ννᾶὰ8 δθουΐ ἴο ψτῖῖθ ἴῃ σοηζἰηυδίίοη οὗ 
ννῆδὶ δὰ ργοσράρά, 

(4) Οἱ. χνὶϊ!. 

ΤΠΘ οδ]οοϊίομ Αζίϑοβ β  ΡΙῪ ἔτγοπι δβϑϑπηπρ ἰῃαξ Γλαπηάθουδ ννᾶ5 ΟΠΪΥ οπςθ δἰϊδοκοα ὉΥ 
ἴῃς Αϑογτίδη, ὙΠὸ ὨϊἰδίουΥ οὐ ϑαπιαγίᾳ (νης μέγα, 85 ἴῃ ΥἹῖ, 15 ᾿ἰπκοὰ οὐ ἴο ἴδαΐ οὗ 
ΠΑπλδ5.1}5) πιλκεβ ἴΠ6 τένογϑο δι ρροϑιτοη ΡγΟῦΔΌΪ6, 

- 

1 δ66 ἂὔονϑ, ρ. 19, πὰ ςΡ. με ποίεϑβ, ταλειφθήσεται :---ἰἃς Ψάυὶρ. “ εἴ ἀδτοὶ παποδξιγ, 
3 866 δβρϑοία!ν 1,6ν. ΧΧΥῚ. 31--ι35, 5 Τῆς ΤΠ ΤΠΦῸ οἵ νυ. 4. ἰδ ἴθ δον ν1ἢ 
8 Ἰειιί. χχνῆ. 23, 49---51, ΧΧΙ͂Χ, 22. 4 (το. χχνὶ. 16, χχνυ!. 2. 
4 ΤΙς ΧΧ. τεπάετς ΠΠ})) ἰπ τ. 8 Ὁγ ἐγκα- 

ΤΟ ΤῊΕ ἈΕΑΡΕΚ. 

φιᾳυ. 5ἰσηῖῆε5 “ΤΏ βάτο Ηθῦγον νγοσά ἰβ υϑϑὰ, ἴῃ [Π6 ρᾶβϑαρξ ΟΥ̓ Ρᾶϑϑδροβ :5ὲ αυοίεα, 45 
ἴ0 ἴῃς τοχί." 

“.«ν.4. 5ἰστιϊβε5 “ὙΠ6 Ηδῦγονν νγογά ἴῃ ἴδ οχὲ 15 ἴῃ6 58 ΠΊ6 85 15 ἰϑϑὰ ἴῃ ἴῃς ἕο] νης Ρᾶ5» 
διξο ΟΥἩ ρϑϑϑαροϑ.᾽" 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕΓ ΤΗΕ ΡΚΟΡΗΕΤ 

ΙΒΑΙΑΗ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΝΚ 1. 
Ζαϊαὰ εοηιῤίαἑκείά οὗ 'μαάαλ ,ο» ἀξ» γεῤείζίορ. 
5 4“ ἐανιοεπένίλ ἀφ" γμάσεηίσ. τὸ 4|4 π- 
ὀγαξιίείλ ἐῤοὶν' τυλοίς ξέγυϊ. τό 2474 εχλογίοίἑ 
ἴο γεῤωμαμεο, τοί ἐλ φγογμῖφες αηε ἐῤγέσέσηηρε. 
2ι δαραϊέηερ ἐλ εῖν τοϊεξεώνεος, ἀέ ἀρπομπείίλ 
Ουά ᾿ς μας μέμίδ. 15. 47ὲ ῥγοιεΐροίδ σγαξέ, 18 
απο ἐλγεαίόμείά αἰεσέγμοοι ἐο ἐάέ τυϊεξεα, 

ΗΕ νιβίοη οὗ ἰβϑαϊδῃ τῆς βοὴ οὗ 
ΑπιοΖ, ννῃϊςἢ ἢς 8ὰνν σοηςεγη- 

ἴῃρ [υὐδῇῃ ἀπά [Θγυβαίθτι ἰπ τῆς ἀΔγ8 
οἔ ἰ}22΄Δῃ,͵ ᾿οῖῃαπι, ΑΠ4Ζ, «μά Ηεζε- 
Κιδῇ, Κιίηρβ οἔ υάδῇ. 

2 “Πδδγ, Ὁ μβάνεπβ, Δπα ρῖνε βδᾶγ, 4 Ὅκωι. 35 
Σ, Ο εὐαγῆ: ἔογ τῆς [ΟΚῸ Βαῖῃ βροκβθη, 

1 μάνα πουγιβῆθα δά Ὀγουρῃς ἀρ ςἢ}} 
ἄγεη, δηὰ {ΠῸῪ πάνθ χοῦς! δὰ ἀραϊηϑὶ 
Πγ6. 

4 ΤῊε οχ Κποννεῖῃ ἢἰ5 οννηεσ, ἀπὰ 975: δ. 7, 

ΟΗΑΡ. 1. Το ἐπι οὗ ἀϊνίπο ἔογθοδγᾶποθ 
τοννατάβ υάδῃ ἰ5 ἀγαννὶηρ ἴο ἃ οἶοβε. Βευΐ 
Ὀεΐογε ϑοπίθηςθ 15 ἰσδδυαθά, ΜΟΓΟΥ νν}} τπλᾶῖκα οὴΘ 
ΤΟΓΟ δαγηοβὶ δἰζοπιρῖ ἴο τσὶ ἔμθ πὶ ἔγοπη ἘΠΘῚΓ 
ΕΥΤΟΥβ. ἴῃ {Π|5 σπαρίοσ ἃ οἶθασ βἰδίθπηιθης ἰ5 
τιλάς οὗ [ἢ6 τεϊδίίοη ἴῃ νυ δΙςἢ ἴῃ6 ρθορὶε βίαπὰ 
ἴο Οοὰ δηά Οοά ἴο ἴπεπι. Ηδθ, {ποὶγ ψγᾶ- 
αἴου5 Εδίῃεσ, μα5 Ὀδδῃ ἐογβακθη δηὰ 5110 ηϊοὰ 
ἘΥ ἴδε. Ηὄὀ Πι45 οδιαβίιϑοᾷ (ἤδπὶ ἴῃ Ἰονυθ, 
δΔηά [ΠΟῪ 51}}} τερθε]. ΨΨῺΥ νψ}} ΠΟῪ ἴδιι5 
Ρτόονοκε Ηοΐγ ἴον ἴο δηρεσὶ Ὑ6 ἰαϑέ νίαὶ 
οὗ νυγάῖῃ 15 δοοὴ ἴο ὈῈ ρουτεὰ ουξΊ; {{η]655, 
εἰνίηρ ἃρ {πεῖν νυγεῖσ θα ἐουτηδ]βιη, ΠΟΥ τὸ- 
βοῖνο ἴο δὶπὶ δ βθηπ πὸ ΡΟ Υ δηὰ τιρΐθοιι5- 
ΠΕ55. [1 {ΠδῪ Ψν}}} ἀο (15, Οοά 15 τϑδὰγ ἴο 
ΔΌΒοΟΪΙνο τποπὶ ἔγοπὶ 41} ραϑὲ βυ]ῖ, ἀπά ἴο τὸ- 
Ἰηϑίδίς {Π6πὶ ἴῃ ΤΠΟΙΓ ργίν]ορε5. [Ε ΠΘῪ τὸ- 
ἔυ56, ΗΙ5 ϑβυνογά νν}}} [411] οἡ ἤθη; σοῃϑβιτηϊηρ 
Η!5 δἀνοϑυβδιῖθβ αηὰ γοβοιηρ Ζιίοη ουΐ οὗ [ΠΕΙΓ 
Πιαπαά5, τῃπ δῇ 1ἴ πῖᾶν ἀρᾶῖὶη Ὀδοοχηθ [ἢ6 “ΟἸἐγ οὗ 
Τὶ σὨθοιι5η655,᾽" 

Οὗ. τ. Τπτουρπουξ (πὸ οπαρῖίογ, [ἢ ργὸ- 
ῬΠοῖ 5. ϑἰδπάϊηρ-Ρροϊπίέ 15 {μὲ (ἀονεηδηΐ 45 ϑεῖ 
ἴουί ἴῃ [1,ον. χχνὶ ἀπά δθυϊ. Χχν ]--ΧΧΧΙΙ, 
(Τὸ ρῥγίπειρδὶ τεΐεγθηςεβ ἂγὲ ὡςο]εοίοα ἴῃ 
Νοῖοδ Α.) 

Ο.. ,χ. 115 ἱπηροτγίδηξ ἴο ποίϊςς [ἢδΐ, 1π|- 
το δίεΥ ἁογ [6 σοηπϑοογδξίοη οὗ ϑοϊοπηοῃβ 
ἰεσταρὶθ, {π6 ἴβους οἵ αἀἰϊϑοξράϊθηςθ μαὰ Ὀδθη 
τηοϑί ἀδἤηιεῖϊγ 5ἰδίοα (τ Κ. ἴχ. 9; 566. οὐ 
υὉ. 4). 

1. Τε {Π|6 Ὀεϊοηρβ ἴο {6 Βοοκ (566 ἃ 
Οἴγο. χχχίϊ. 31); σρ' Ηοβ. ἱ. ας Ἀπῖοβ ἷ, σ; 
Μίοδ ας: [6γ.1. 1. ΤΡε ΚΠ ἴον ΝΓᾺ5 Θ55ΘΉΓ14}}Ὑ 
ΟΠΘ δηά {ἢ6 5ᾶ4πι6ὸ {πγουρῆοι. [πάρεὰ, [6 
ΨΟΓΥ βγϑί ργορῆθου, ἰῇ ςἢ. ἱ, ἔγανθγϑθοβ (ἢ6 
ψΠοἿο βεϊά οὗὨ νἱϑδίοῃ ; βἰαπάϊηρ ἴο ἴ6 ὈοΟΚ, 48 
ἃ τηϊηϊδίαγο βκεῖο ἴο ἃ ἰδίρε ρἱσίιγο δε ἴῃ 
Ὑ1} τιοἢ ναυείγ οὗ ἀεία!. (ἕξ. οἢ συ. 31.) 

εσοπεογπίης ἁμάαρ αμά «]εγισαίοη) ΤὙΒ6θ6 
οςσςσυρι!οὰ {πὸ εέμγε οἵ {Π6 ν᾽ϑίοῃ, 85 ἰ5 ουϊάθηΐῖ 
ἕτογα 11. χα νοθ Μὰ δᾶνθ “.4]} πδίϊοης᾽" ἴῃ- 
οἰιάδά ἴῃ 186 ρίοίαγε, Ὀὰΐ 5ἐγεαπιηρ ἰονναγά8 
Ζιῖοη. Ἴὸ Κιπράοπι οὗ Ηδανθη ννὰβ ἴο δῃ- 
Ὀγάᾶςθ 411 παϊίοῃβ; Ὀιι {πεῈ Κίηρ ννᾶ5 ἴο βρυῃν: 
ἐρμῖ οὗ [μάλ᾽ (Οεη. χΧἸΙΧ. 10), ἀπὰ ἰο βεπά 
ἴογἢ Ηἰδ5 ννογὰ ουΐξ οὗ [Ἔγιβαὶοπὶ ((ἢ. 1ϊ. 2). 
ΟἾΒΕΥ πδί!οῃβ ν}}}} Ὁ6 σρόκθϑη οἵ Όγ ἴῃε ρσορμοῖ, 
ὈμΕ ΟὨΪΥ Ὀδοδιθε οὗ {Π6 τεϊί!οη Ἰῃ νυν] ἢ {ΠΟΥ͂ 
βίαπά ἴο  άδῇ ἀπά [ογιιϑαϊοπὶ, [86 μεῖσϑ οὗ [86 
ΑὈγΑἤΠδιηῖς Ὀἰοβϑίηρ. 

ἐπ δε ἀαγε 971 δὅ6ε [ηἰγοά. 1. (ρ. Ηοϑ. ἱ. 
1; Μι|οδῇ ἱ. χ. 

2. Ἡπκαγ, Ο ῥέα ὝΠεθα ἀτὸ 86 ἤγξξ 
ννογὰβ οὗ {πὸ ργεδέ ἰγτίοαὶ ργορῆθου οὗ Μοβϑεβ 
(θεῖ. χχχῆ 1). ὙῊ6 Ἰαννρῖνοῦ ἢδά γορεαῖθα!ῃ 
ἱηνοκοα "πϑάνθη δηὰ θαυ ἢ " ἴο Ὀ6 νυ] ποϑ965 οἵ 
[π6 οἸθάττιθ55 νυ ἢ νυ ιςἢ Πὸ Πδὰ 5εῖ [ἢς [ϑγπὶβ οὗ 
Οοαὐβ σονοηδηΐ Ὀεΐοτς [στρ] (Π δυΐ. ἵν. Ἂς, 26, 
ΧΧΧ, 18, 19, ΧΧΧΙ. 28, 29). [5414ἢ πονν (8|}5 
Οἡ ἴδοβο Ὡποθδηρίηρ νυ Π6 5568 ἴο ΠΟΔΓ ψγηδῖ, 
αἴοῦ 1Π6 δχρογίθησθ οὗ δενθὴ σδθηΐζυσγθβ, (ἢ 6 
[ογάὰ μᾶ5 ἴο ἀθοϊαγθ σοηοεγηϊηρ Η 5 Ρεορ]θ8 
σοπάμπςος. (Ορρ. 5. 1. 3,4; ΜιΙοδὴ νἱ. χ, 2.) 

Οὐ.. τ. ὙὍθ κὺπὶ οἵ Πειΐ. ΧΧΧΙΙ, ἃ8 οὗ [6 
ὈοΟΚ οἔὗἉ 54] 8}, 15--ἰῃθ σδϑίηρ ΟΥ̓ οὗ [5γδ6], [ῃ6 
σΔ] Πηρς οὗ ἴῃ6 παίίοηβ ἴο ΟσΟΌΡΥ ἔδΕΙΓ ρῥίδοθ, 
δηὰ 15Γ86}}5 ἤπδ] γοϑιοσγδίίοη, 

Οὐ.. ,λ. ἴῃ Άοπι. χΧ. 195) 20 ϑὲ δι] ρἷδοθβ 
Ὠειί. χΧΧὶϊ, 21 δηὰ [54]. Ιχν. σ ἴῃ ραγαδὶ ]θ 5ηὴ : 
ἃ5 δραίη, δας. ΧΧΧΙΙ, 42 δηὰ [58]. χὶσ, τὸ ἴῃ 
ΒοπΊ. ΧΥ͂. Ιο, 12. ' 

ἐδε Σοκ ῥαὲῤ “ῥαἐεπ] ΑΞοΥ Ἰοηρ 51:|6ῃςθ6, 
Ηδς [5 πιδάς ἃ ἀεοϊδγαίίου γι ἢ [Π6 ρῥσορδοῖ 
15 ἴο τεοϊζε Ὀοέογα Βϑάνθη δηὰ φασί, 

1 ῥατε ποιγιερεά «πᾶ ὀγομσδὲέ τῷ οὐῥάνεπ] 
80 Ηδ ᾿σοπάεβοοηάοα ἴο 16 ϑγδοι ΐοϑ: 
Υς τὰ {86 σμ!άγεη οὗ δὲ Γογὰ γους Οοά ἢ 



26 ΙΘΑΤΑΗ. 1. ν. 4--. 

τῆς 458 ἢἰβ πχαϑίεγ᾽8 οὔθ: ὀμί βγεῖ νοκεά τες Ηοὶγ Οπε οἵ ἴϑβγδεὶ ὑπο 
οι ποῖ Κπονν, ΠΥ ρεορὶε ἀοῖῇ ποῖ δηρεγ, {ΠΕῪ τε ἴροῃβ ἄνγᾷὺ Ὀδοίκννατα, ἱ ον, ; 
ςοηϑβἰάογ. 5 ἴ ὙΥῊν 5Που]ἀ γε δε βιγίς κε ΔΠΥ εν 

ΕΗεῦ. 9... 4 ΑὮ 5|πΈμι] πδιίοῃ, ἃ ρβορὶα ᾿]Ἰλάεῃ πιογεὶ γε ψΨἹ}} γεν τ πιογε Πα ποτε: [Ηερ. 
[6 ψῇο]ε ἢοδά 18 8: Κ, δηά τῇς ννῇοΐβ ἀρβηρις ἢ χ τ Ἰηἰφυῖγ, ἃ βεθὰ οὗἉ ἐν Π4οε 8, οἢ}]- 

ἄγεη τἢλϊ ἅγα σογγιρίογϑ: ἴπογ Πᾶνε 
ούβάκεη ἴπε ΓΟΚῸ, [ΠΕΥ ἢᾶνε ρῥτο- 

(θευϊ. χίνο Σ ; Πρ. ΧΧΧΙΙ. ς, τό, 1:8, 19). Ης 
μδὰ τεασοὰ (Ποπὶ ἔγοιῃ ᾿πίδηου (Ηο5. χὶ. χ ; 
76γ. 11. 2, 3); δῃᾷ δὰ “"πιδάθ ἵμοηὶ ργοδί δηά 
δεῖ πὶ οὐ ΠΙΡΒ᾽" (50 ἴη6 8416 υδγὺβ ἅγδ 
τεπάετγοά ἴῃ ΕΖΟΚ. χχχι. 4). Ψ ἱν. ““Θηυ ΠΥ! εἴ 
ἐχδῖτανι."---(ρ. θυ, ἱν. 6, ΧΧΧΙΙ, 13, 14. 

αηδ ἐδεγ ( οπὶ 1 850 οχδὶθα) ὄσυε γεδε 
αφαΐη: 2] Ηοϑ. Υἱῖ. χ2 (ϑᾶπ|6 νγογάβϑ). ἴῃ 
16τ0 11. .λϑ, 29, ΑΠΊΟΒ ἱν, 4, ἴΠ6 νογὺ ἰ5 υϑοὰ οὗ 
δροϑίδϑυ. . 

ΤὮΠῖ5 οδάγρο νν88 δ ΘΠ ἔγις οὗἩ δοϊοπιοη 
(ςΡ. ι ΟἾτο. χχὶχ. 25). Βυΐ (δ ᾿πηπηραϊδῖο γὸ- 

ΓΘΏΟΕ 8 ΡΓΟΣΔΌΪΥ ἴο {πὲ ργοβρεγν οὗ ἴδε 
πδίίου πηάογ [2ΖΖίΔἢῆ. {0224} }5 ϑίῃ ννᾶβ Οὔδ 
οὗ πιοβῖ ἀϊγεςΐ δηὰ ΠΙΡἢ-Πδηπάρα γϑθο]]!οη, 866 
4 ΟἾτο. χχυὶϊ. τό, 18 (ν ἤογε ἴῃς νεγῦ τοπάετοά 
ΦΓΔΉΞΡΤΟΘ5,᾽) ὦ. Τό, δηὰ “{Γεϑ9ρ455,") υ. 18, 
56. [Π6 βᾶπι6 {παΐ 15 υιϑϑὰ ἴῃ [,ον. χχνυΐ. 40). 

8. {ΠΟΥ σουϊά ποῖ τῖϑο ἴο 6 ἰονοὶ οὗ 186 
ΒΙΡἢ σΔ]Πηρ πος ἢ Οοά πιὰ Ὀεκίοννθά οὐ {μθπὶ 
85 Η!ἰ5 Ἑπ]άγοη, αἵ ἰθαϑὲ ΠΟῪ πλρῆϊ ἤᾶνα Ὀδθη 
δχρϑεϊθα ἴο γθοορηϊζο Ηἰπὶ 45 ΤΠΟΙΣ “ὁ οὐνηΟΓ ἢ 
δΔηὰ “'τηδϑοῖοσ ᾿" (ὀαα νι), ψῆο ῥγον! ἀθά [ῃθιὴ 
ἢ ἔοοά. Βιιῖ, 85 ἰξ υἱίευ!Υ νοϊὰ ὄν οὗ 
ϑυσῃ Κηον]θάρο (ν. 132) δπὰ σεβοχίοη (5. 
ΙΧΧχ]. ς)ὺ 8ἃ5 86 ᾿γγδί! ΟΠ 4)] Δη1Ππ|8}]5 ρΟβθ685 
(ερ. [6τ. ν"ϊ. 72), ἰϑσγαθὶ Ἰθ Ηΐπὶ ψῃὸ διδά 
ξἰνεη {πεπὶ [δὶ σοοῦ!γ Ἰδαηά, δηὰ ννογϑῃιρροὰ 
ξοάβ οὗ ννοοὰ δηὰ 5ἴοῃε 85 {πεῖν “" πηλϑίουβ᾽" 
(ὀααίΐη»ι, Τά. 11. 11, ὅζς.; Ηοϑ. 1}. 13, 17) 
ΧΙ. 2; 2 Οἴγτο. χχῖν. 7). 

᾿γαθ]] 5" ΜΥ 5Ξ0η, ΜΥ Βχβίδογῃ " (ἔχοά. 
ἷν. 22). 
7 ἊΝ ἴο Ψῃοπὶ 1 παν Ὀοιπά Μγϑοὶε 

ὉΥ δη δνθυδϑιπρ σονοηδηΐ (Οεη. ΧΥΙΪ. γ, 8). 
4. Τῆο ἔδεῖ5 οἵ ἔπε σδϑὸ ἤανε Ὀδθη ϑἰδϊοα 

85 ἔτογῃ Οοά, νυν πηδ]θϑίῖς 9 Πρ] ]ογ. ὍΘ 
ΡΓΟΡΠεῖ πονν σοπλ65 ἔογννγὰ ἴο ργεϑϑ5 ἤοτηθ οἡ 
δοιὰ {ποῖγ σ] δηὰ [15 ᾿πον!40]6 ςοηΘΘα ΘΏΟΕΘ5, 
Ης ἀοὲὸβ 580 νὴ ἃ ἄδοὸρ βῆ; «404 ---- οΥ, 
“ΑΪΔ5}᾿ (υ. 24). 

“ὁ εἰπήμὶ παιοη}] [δου ΡᾺ οαἸ]οὰ ἴο 6 “ἃ 
ΒΟΙΥ παῖίίοη " (Εχοά. χίχ, 6; ορ. ειυῖ, χχυ!, 

ἐν  εοῤίε ἱαάφη «υἱὴδ ἱπίφμὶ}} φυ]ι-ϊδάρη, 
Ἰκὸ (86 Απλιογίίοβ, υυβοπὶ {με γ δα αἀἰϊπρίαοοά 
Οεη. χνυ. 16); 5ἰπκίηρ υπάθγ ἃ Ὀυτγάξη οὗ ἢ» 
τείνθη 5η ; που Ὅπθ νγᾶβ ἤθᾶσ ψγὙΠὴ0 νγᾶ8 

ἜΥοσ τοδάγ ἴο ἰακο οὔ τμδὶ Ὀυγάοη (Εχοά, 
Χχχίὶν. 7). 

ὦ “εἰ 97) ευϊϊάοεγ χχχὶ. 2. [ηϑίοδὰ οὗ 
Βοίης “ἃ ΠΟΙΥῪ βοοά" (νι. 12}, “δε βοϑά οὗ (86 
δἰεβθοὰ οὗ {πε 1,ογά" (Ιχν. 23; ἰχὶ. 9), {8 ῈῪ 
μβαὰ Ὀεσοσλε ᾿ἰκα ΒΑΡΎ ]Οἢ 5 ΡγοβεΩΥ (ΣΙΥ. 20). 

᾿ 

Ποαγῖ [δὶ πῖ. 
6 Ετοπι ἴθ οἷς οὗ ἢ ἔοοϊ ὄνθῇ 

εὐ ἰάγεη ἐδαὶ αγὸ ἐογ Γμῤίογ:] Οὐ, “τηδὶ οοτῖ- 
Γυρὶ ἐποτηβοῖνοϑ᾽ (ΒΒ ευϊ. ἵν. τό, 2ς : ΧΧΧῖ. 29). 
[τ 15 ἃ βἴσοῃρ ννοσγὰ ; παρ᾿ γίηρ ἴμδὲ ΓΠΕΥ δά 
νἱοϊαιδά τπ6 ογάοσ οἵ δθ τηοσγαὶ ννου]ὰ οἵ 86 
ξυηάδτηηθηίδὶ ργονυϊϑίοηβ οὗ ἴῃ6 ἀϊνιπθ ἶᾶνν. [{ 
5 υϑεὰ οὗ (ἢς δηϊθά!)υνίδη5 ““εογγωῤῥίηρ (Βεὶγ 
ὙΑΥ, 80 45 ἴο σοΙρο] ἴΠ6 τηοτοΥ οὗ ἴο 
βῖορ ἴη δηὰ “""σογπιρί᾽ οἵ ἀδβίγου ἴδοι (Οεη.Υ". 
12, 13). [{|5 αἶϑο ἴῃς ννογὰ υϑθᾶ, ἴῃ 2 (ἤγο. 
ΧΧΥΪ, τό, οὗ 2214} 58 δοῖ ἰῇ ρτγοΐδηϊηρ [6 
ΒΔΠΟΓΌΔΓΥ : δηὰ οὗὨ πε Ῥθορὶθ δ ἰδῦρε “""ἀοϊηρς 
σοΥΓαΡΕΥ " 1 {πὸ τεὶρῃϑ οὗ Ὁ 22ΙΔῃ δηὰ [οἱ μαπὶ 
(1 ἶγτο. χχυὶ! 2). Α. 5. ΤῊ. διαφθείροντες. 

ἐδέγ ῥαυε γογσαξοη ἐδε 105} ο. λδ, ἴχν. χτ: 
ἃ5 Τήξῃ ἔογβαϊο ναί [ΠΟΥ ἤᾶνθ σοπιθ ἴο (Πϊηἰκ 
ἴο Ὀ6 νογῃ]655. ΟΡ. ϑευξ, χχνι!. 2ο, Χχίχ. 
25, ΧΧΧΙ. τό : Τοβῇ. χχῖν. τό, 2ο; 2 (ἶτγο. χὶ!, 
1---ς, ΧΥ͂, 2, ΧΧχὶ. το, ΧΧΙΥ. 20, 24. Οὔθεῖνο, 
Ἔϑρθοῖαῆγ, [π6 εχρ]εῖϊξ ἀθοϊαγαοη ἴῃ τ Κ. 
χ. 9 ( Βεγὸ [ῃ6 νγογάϑβ οὗ ει. χχῖχ, 24--16 
ΔΓῸ ΟἸΩΡΙ ογοά, 45 ἴῃ [6γ. ν. το, οἰς.). 

ἐδὸνρ ῥᾳὺε βοογτηῃμ!θᾶ, δηὰ ἀϊϑαάδι ΠΕ} 7 ΓΕ- 
)εςιεα, ἀπὰ 50 δ᾽ϑρῃοιηθὰ (Νιιπι. ΧΙν. 11. 23, 
χυ!. 40; ει, χχχὶ 20), δε Ἡοίν Οπὸ οὗ 
Πγαθί (5εῈ [πίτοά, Ρ. 12); ΗΪπι, ““ΠΟ56 
Νᾷδπιο ἰ5 ΗοΪγ" (ν]ϊ. 1 ς) ἐββεηεα!γ; Ὀαυΐνν ΠΟ, 
ἴῃ πιλγνο!οι5 σοπάοϑοσπϑίοη, μδὰ ἀεὶρηρὰ ἰο 
ἄννε}} ἰπ [Π6 τάξι οὐ ἴϑγαοὶ ἴο 5Δησ ΠΕ ἔποπῃ 
Ἐχοά. χχίχ. 4ς,), 46; [1ἐν. χχὶ. 8). Ηον 
ΘΕΡΙΥ ΠΟΥ τεὐεςιοὰ Ηἰπὶ, 15 ϑθθῃ ἴῃ Υ. 19, 24, 

ΧΧΧ, 11. 
ἐδεῦ ἀγὸ ροηῆδ σαυαν δαεξευαγ 4] ΟΥ ταΐδογ, 

ἐδὲγν αγὸ γοπὸ ὀσεαυαγάί θπῖχαπβοὰ {πτ 
ΠΟΥ 416 δβίγδηροά Ὀδοκνναγὰ .,). Ψ υϊξ. “8 
ἸΙομδ βυηΐ γοίγογβιπλ. ἡ ΟΟοά Πιδὰ ἵδη ἔδποτη, 
νν ἤδη [ΠΟΥ νγογα δ] ἰθη5, ἴο ὈῈ Ηἴ5 σμιάτοη ; μαά 
ἄγανγῃ {πὸπὶ ΡΣ ἴο Η]Ππιβοὶ ἐπρλε ἶν. 2); 
ννᾶ5 ἰοδάϊηρ ἰμοῖ οἡ ἴο ΠΙΡΠΘΙ ὈΪ βϑῖηρθ: δηά 
ΠΟΥ ἰυγποὰ Ὀαςοκννατὰ (Εχοά. χχχῖϊ, 8: Νυπι, 
χῖν. 1,4) ἴο ἴθ ννοῦ]ά δηὰ ᾿15 ""βίγδηρε γοάϑ:" 
ὙΠΟ ογὸ 8]|16ὴ ἴο πηδη 5 {Γ6 δῖι6. 866 
οη Ὁ. 7. (Ο. Ρ. ἵν}. 2; [6γτ΄. χῖχ. 4.) Α. 8. 
ΤὮ. ἀπηλλοτριώθησαν (οΡ. ἘΡδ. ἱν. 18). 

δ. δγ «δομίά γε...71 Ἀλίδεγ, Ἡ ΘΙ ΘΖΟΣΘ 
Ὑ11]1 γθ ὍὈ6 Β.Ό111 δΒιιϊδῦθη, Ὁδδὺ γ0 Τ6- 

νοὶ] γοῖ πιογϑθῇ (866 Νοῖε Β ὑεῖονν.) Τὸ 
οχροβιυϊδίίοη 15 κὸ {πὶ οὗ ΕΖεκ. χυἝ, 21, 
“ὙΝῊΥ ν}}} γα ἀϊοὺ" Εγοιῃ [Π6 Ῥερπηϊηρ οὗ 
τΠοῖγ πδίοηδὶ Ὠϑίοσυ (ἔχοά. χχχὶϊ 7, 8 ; ςρ. 
Πουΐξ, χχχὶ. 29) ΠΟΥ δά ἔουπὰ ἴπαϊ ἴδ 
δίγοκο οὔ Οοὐάΐβ τοὰ διδὰ δίννδυϑβ, ἴῃ 86 σα 
ΤΩΘΓΟΥ͂, ζοϊ]οννοὰ σἱπ. (ὦν. [μεν. χχνὶ. 1ό, χϑ8, 
21, ὅς.) Ὑμαῖ δδὰ Ὀδθθ δὴ ἱπνασίδοὶς 86» 



ΙΘΑΙΔΗ. 1. 

υηΐο (ἢ Βελά ἐξόν ἐς πο βοιιπάμεββ ἰῃ 
ἴ; ὀκμὲ νου ά8, δηα Ὀυιυΐίβεβ, ἀπά ρυ- 
{ΠΙγηρ 80ΓΕῈ8: [ΠΕ ἢᾶνα ποῖ ὕδθη 
οἰοβαά, ποίτπεσγ θουπά ὑρ. πεῖ Ποῦ τη0]- 

οι, οὐ, Π1ῆς 4 τψχ1ἢ " οἰπιπχεηΐ. 

Υ. 1. 27 

7 “Ὕουγ σου ἐς ἀεβοϊδίε, γουγ Ὅταν 8. 
οἰτ65 ἀγέ Ὀυγηεά ἢ ἤγε : γουγ ἰδηά., “βαρ. 5. 5. 
ΒΓΔΏΡΘΙΒ ἀδνοιΓ ἰς ἴῃ γοῦ ργΘβΘηςΒ, 

: ἢ ἐ Ηδφδ. 4 
ΔΠ4 1: :ς ἀεβοϊδῖε, [25 ονθυτγοννῃ ΟΥ̓ ἐὲε συεν- 
ΒΕΓΔΠΡΈΕΓΒ. ΠΣ 

4υδηοδ; δηά {πογείοσγα [ΠΟΥ πιυδὲ κηονν [ἢδί, 
ἴῃ ομοοδίηρν ἴῃ δηϊεσράοθηϊζ, [ΠΟΥ νἱγίι δ! 
οἤοθε (ἢ6 σοηθοηϊθηςοα, ἍΝῚΥ νου {Π6Ὺ 
ἴυ5 ἵξποῖε Οοὐ 5 ομαϑίθηϊηῃρ (ςρ. 58. χ. 
13) -τονν γ σοηϊίπιιθ ἴο “τενο τ" (εξ. ΧΗ, 
6; ςἢ. χχχὶ. ό, Ἰἴχ. 12), δηὰ {βοῦν ρῥτγο- 
γοῖο [15 ὀνοσ .δάνδησιηρ 5665 οὗ ἀϊνίπε ρυη- 
ἰϑηπιθηΐίβ, νΠΘη ΑἸγοδαγ ἴῃ6 ὈΟΟῪ ννᾶ5 οὔθ 
Τηλ55 οὗἉ ἐδοϊεσιηρ ϑίσιρε-υνουηάϑ) 

Οὐς. Τῶθ νογὺ τεπάογοα ""βιητθη,᾽᾿ 85 ἴῃ 
11. 4.) 566 [πίγοά. 111. ὃ 6 (22), ἰ5 ιι5ϑἀ ἴῃ δι. 
ΧΧΝΊΝ, 22, 27) 35, “ΤΠ ], οτγὰ 541} “»ηἱο ἴῃ 66 
νυ ἃ ϑοῖθ Ὀοϊοἢ νη ἢ σδηποῖ Ὀ6 ἢραδϊὶθά, 
οι δὲ «οἷς ΟΥΓἹἽ ἐδν 7,ῶοἱ ευεη ἰο ἐδγ ἐγοπυη᾽ 
(ςρ. «. 6) ; ἀῃὰ Θχδοῖν 1[Π6 5δπηῈ ἰδηριαρθ 15 
5664 ἰῃ [ἢ6 ἀεβογιρίίοη οὗ [05 ἰεργοϑυ (. [οὐ 
11. 2). 

[15 ποΐ ᾿πιργοῦδΌ]θ, {πογοέογο, ἰῃδι [Π6 ἴοχὶ 
ΤΏΔΥ Πσοηίδιη ἃ τείδειθησε ἴο {δ δἰβηδὶ ρῃη!5ἢ- 
ταθηΐ ννῃιςῇ ζΟ]]οννοὰ ὑροη ἴ 224} 5 Ἰηνδβίοῃ 
οὗ [πῸ βδῃείυδγυ (2 Κ. χν. ς; 2 (ἶγτο. χχνί. 
20). Α Ππἶκὸ ϑδίγοκο πχγιϑῖ δἰ σῆς οἡ {Π6 μαξίορ, 
16 1ἴ ρεγϑβίϑι ἴῃ ὉΠ Ὀ6] 16. ΑἸγοδὰν .--- 

ἐῤὲ «υῤοίε (Ρ5. οχὶ. χα) δεαά ἐξ «ἰο4] 58|ςΚ, 
85 [οπογαπι ννὰ5 (2 (ἶγο. ΧΧΙ. 18, “. «υ.} ΜνΏδη 
παῖ ᾿ποιιγαῦ]6 ἀἴϑθαϑο [611 οἡ ἢἰπὶ ἔογ 15 ἰάο]8- 
π|65 ([0. στ. 12, 15). ὙΤΠ6 ΒΟΔῪ σοϊφοτγαῖθ 
νγᾶ5 ΠΟΥ 5 ἘἼἸπρ’ {|Κ ἢ π|, ΤΥ 5: ΠΉΠΔΓ 81Π5. 

ἐδε «ὐδοίο ῥεαγὶ ζαὶπ] δῃὰ ργοβίγαῖθ νυ ἢ 
Ἰδῆξυοσ (60. νὴ]. τ, [,Ὧππ|. 1. 22, ν. 171 ςΡ. 
1, Ἅτη. 1. 1.3). 

Θ. ἔγορι ἐδε “οἷε...ὺ 866 θυ, χχυῖ!. 4 ς 
(Δῦονο, οἡ σ΄. ς). 

πο “ομπείμεσς μι 1] “ΝΟ βουπηά ρατί. ΤΠ 
ΘΧργοβϑίοη (νυν ςἢ Οσοιιγα οἰϑαννεῦα ΟΠΪΥ ἴῃ 
Ἐς. ΧΧΧΥΪ]. 34... 2) 15 {Π6 ἴηνεῖθο οὗ ἃ ρῆγαϑο, 
ΜΏΙΟΝ ἴπ Ηδθτενν οἴ βου τ ϑο Ὁ] 65 ἴἴ, ουπὰ 
ἴῃ 1 8. χῖν. 2ς (ορ. [δῃη. ἰ. 4). 

Οὐ:. ὙῊΙ5 Ἰαϊῖογ ρῆγαθο 15 υϑϑὰ ἴῃ ϑοηρ οὗ 
50]. ἵν. 7, οὗὁὨ [5γ86] ἴῃ ΠΟΥ ἰάἀθ4] ριυσγ : “ ὙΤΒΕΓῈ 
15. ΠΟ β8ροΐ ἰη ἴπ6 6. Νοαυ, πον σμδηροά! 

«υοιπιά:,) από ὀγμίφες, απά ῥμίγι νέης σογες] 
εἰ δυνογά-ννου πᾶ. Δηά ᾿ἰντἃ νν8]65, ἀπὰ [δϑίθ την 
βδοουγρδονοιηάς." Ὅηο αὔϑοοϑϑοβ οὐ [ἢ ἰχϑΐ 
δὰ πϑὲ ὀξεη Ῥγχϑββοὰ οὐ, ἴἰο ρεῖ τιὰ οὔ [ἢ6 
διρρυγαίίοη; δηὰ ἴπ6 σαρίηρ ϑυνογά νου πα 
μὰ ποί Ὀδθη δοωπά μρ νυ τῇ Ὀαπάλρο ; ̓ δπά [6 
σολριυϊίαϊοά Ὀ]οοά ἱπ 5[ΠΠρΡΕ-Ὀγι5εὲ5 δὰ ποῖ 
ὁεεπ »ποἰ  ἐβεά «υἱὴ ΟἹ]. 

Ῥγιεϑῖβ δαῃὰ ρτόρἢείβ ἀπά ρθορΐθ γοϑογίθα ἴο - 
ΓΩΘΆΒιῈ5 οἵ νυ ΟΓ] Ϊγ ρον (Ηοβ. ν. 13) 
νυ ῃϊςἢ αἰ ποῖ ἰοιςῇ ἴπδ σάυ56 οὗ [6 τϑ δα νΥ. 
Ηδο νψῆο μιὰ 5πιζςίεη σοι!]ά αἰοης ἤθαὶ (ἔχοά, 
χν. τό; ςρ. [ἐγ υ11]. 22). Ηδ ννᾶ5 πιοβὶ ψ Πρ 
ἴο δεδὶ (επὶ (Πειξ, χχχῖ!, 49; ΗΒ. Υἱ. σ, ΥἹΣ, 

1, χῖν. 4); Ὀυξ [ΠΟΥ τεξυϑοά ἴο ““τεΐυγηῃ ἴο 
Ηΐτὰ {μπὲ σαλοῖο {πεπὶ᾿ (ἢ. ἰχ. 13). 

η. ὝὌδε ρεγβοηϊβοδίίοη 15 ποὺ ἰδ δϑίάθ, 
Δηα πιοῖὸ ἀϊγοοῖ ἰδηριιαρο οι ρ ογοὰ ; σΠΙΘΗ͂Υ, 
Βονν ΥΕΎ (45 Ὀεΐογε), ἴάκϑη ἔστοπι ἴῃς [μὰν : 568 
1,εν. χχνὶ. 41; θαυ. χχυ δ. 49--- ς 2, ΧΧΙΧ. 22, 
23. 

ΎΠΟ ἰαϑὲ ρᾶβϑαρὸ 15 ἱππρογίδηξ 25 βῃενηρ, 
[86 σοπποχίοῃ Ὀδζννθθη ν΄. 4, ς ἀῦογο, δηὰ (Π6 
Υἱϑίοἢ ΠΟΥ ρτοθοηϊθά ἴο (ῆ6 ριόρῆεί. “ὙΠΟΥῪ 
5Π8}} 5ᾶγ, θη [ΠΟΥ 566 (86 σογεέ; (-. «υ.) οὗ 
(ηλί ἰδηά, δὰ ἐδ “«ἡεξησ.ο. ΜὨΏΙΟΝ [Π6 [οτὰ 
μαῖῃ ἰαϊὰ ὕροη [1:---τἶἰς. ΒΟ]. Ἰαηὰ τπογθοῦ 
Ὀγτηβίοηθ, 5411, δωγπίη,. ἰδδε ἐδε ουεγιδγοαυ. 
(.. «υ.) φῇ ϑοάο»ι απά Οσονιογγαρ...;---Ἔνθη 8]} 
πδίϊοηβ 5}}4}} σᾷὺ ; ΚὟ πογείοτε πδίῃῃ:. [86 1οσὰ 
ἄοπο ἴδιι5 υπίο {Π|5 ἰαπὰ ἡ... ΤΏΘη τλθη 5}4]] 
ΒΥ: Βόοδυδο 2ῤεν ῥαὺς ,ογαζεη (5. «υ.) ἐδ 
εουεπαηί ΟἹ δὲ Ζονά.᾽ 

ΑἸγθδαν |[οεἱ δἀπὰ Απιοβ δὰ ἀεδθογθοά 
Οοὐδβ ἡυάρτηεηϊβ. οἡ ἰϑγϑὶ 'π ϑ πΉ}]΄ 18} 
ξυαρο:-- ΑΓ γο ἐευομγεῖδ Ὀδίοτε {ποπὶ, δηὰ 
ὈδΘηϊπὰ ποῖ ἃ ἤδπιθ ὀμγπεῖρ; ρὲ ἰαπά ἱξ αἍ: 
ἐδε χαγάεη 9 Εάεπ (ορ. Οδη. χὶ, χο) Ὀδέοσθ 
{Ποτὴ, φηά ὈΘδϊπά ἴΠ6πὶ ἃ ἀεροίαίε νυ] άρυμ 55 ἢ 
(10ἐἱ τ. 3). “1 μάνα ὀνεσζῃγονγῃ βοτηα οὗ γοὺ 
α. Οοά ουεγίῤνγεαυ ϑοήάογι απά Οσονιογγαῦ, δῃὰ 
Ν γγοΓΟ ἃ5 ἃ ἢιοῦγδηά ρῥ]υςκοά ουξ οὗ 2ῤό 
ὠγηΐησ (ΑἸΊΟΒ ἱν. 11). 
Το ἢἤηδ] Ξκἴγοκο οὗ Ἰυάρτηεπς μδὰ θδθ Ἰοηρ 

ἀοίεττοά, Ῥυξ ἰξ ννουϊά ἀϑϑυγθαγ 1411 οπ 1Π6 
ἱπηροηϊζϊοης. ὙΒουρὰ [86 δ ΠΥ οἰ 5. 51}}1} 
βίδηάιηρς (υ. 10), γεῖ ἴο ἴΠ6 ρῥγορδεῖ 8 εγε [16 
οαἰδϑίγορο ἰ5 ρ᾽δἰΏ}]Υ γενθαὶθά. 

ὙΌΜΓ σομμ Γ ἱς η {μπ|..8 ἀοϑοϊδίίοη " 
(σ. «υ- α«. 1,ον. χχνὶ. 221 706] 11..2; οἢ, ν] Ιὶς 
χνῖϊ, ο, ᾿χὶϊ. 4. ἰχῖν. το). Νϑνεσ βδά {πὸ Ἰαπά 
Ὀξδη 80 ΜΟΙ] ουἱεϊναϊοά 45 υηάογ [9022 ΔῈ 
(α (ἤτω. χχνὶ. το). Βαῖ, ουΐ οὗ 5ρῃΐ, “ψ]οΚ- 
δάμοβϑ νγᾶ5 Ὀυγηης 8ἃ5 ἃ ἤγο᾽ ((ἢ. ἰχ. 18). 
γον εἶδες ἀγὲ ὀμγηεά αὐἱ!δ γε] Ὅ Ἰοΐ οἔ 

(δαὶ ννϊς ἢ μ45 οὐ ᾿ἴ (86 βἴδιιρ οὗ δροβίδϑυ : 
845 (1) ἴδε ξοϊάεη οδἹέ, Εχοά. χχχὶ, δλο; δαί. 
'χ. 21: (2) ἐῤὲ εἱΐγ Ἰδαὶ ταπολοπεά ἑάο αι ΤΥ, 
Ποῖ. χί. τό: (3) ἴδε ἀδυρβίογ οὗ ἃ ρηδβί, 
ΕΌΠΕΥ οὗ ὑπομδϑιῖγ, [μεν. χχῖὶ 9 (Ὁ. ὑ. 21, 
ὈοΙονγ). 866 4͵]50 ἰχ. ς, ΧΧΧ , 12, ἰχῖν. χὰ. 
γομ ἰαπά] ΤῊΣ 501] δπά 1(5 ργοάιιοίβ (Πευῖ, 

ΧΧΥΪΙ. 22) 41). 1. “στουηά:" ορ. νΥἱ. 11. 
“ἰγαησεῦ: ἀδυομγ ἐδ ἐπὶ γομγ ῥγόσεποε} ὙΜΆ16 

γουῦ Ἰοοξ οἡ ἴῃ υἱΐογ Π6Ι ρΙ ββῆθβϑ: “50 {παἴ (ποι 
8041: 6 πηλά ἔογ [86 5'δῃΐ οὗ [Ὠϊη6 Ἔγεβ, νυ δι οἢ 
ἴδοι 5θοϑι" (Βειξ. Χχν!. 33). 34). 

ὝΠΟ νοτγὰ “"5ΕΓΔΉΡΟΥΒ Οσουγα ἔς ἴῃ ἴδ 
γεῖβε ; ἃ5 1 οδι]ηρ δἰϊεηοη ἴο {μ6 τεϊδοα 



28 ΙΒΑΙΑΗ. Ἱ. 

8 Απά τῇς ἀδιιρῃίογ οὗ Ζίοη 5 [εξ 
85 ἃ σοἴζᾶρε ἰῃ ἃ νἱπεγαγά, 48 ἃ ἰοάρβ 
ἴῃ ἃ ρατάδη οὗ συσυπΊθεῖβ) 485 ἃ Ὀδε- 

Δ κατα. 3. 51:6ρ6α ς[ἴγ. 
ἤρα... 9. “Ἐχοερε τῃ6 ΟῚ οὗ μοβῖβ μδά 

Ὀεΐννοθη {Π6 1 βίη (υ. 4) δῃὰ ἰἴ5. ριῃιβῃτηθηΐ. 
ΤΎΠΟΥ Παὰ ρῥυΐ {πε πιβοῖνοβ ὑηάοῦ [Π6 οᾶγὸ οὗ 
ἐἐ βίγδηρε βοάβ᾽᾽ (θιυῖ. χχχί! τό; Ἐ5. χ]ῖν. 
20, Ιχχχί. ο; ςἢ. ΧἸΙ. 12); ἰεῖ ἴῃεπὶ Βηά ουξ 
1Π6 σα] οὗ ἴποβθ “" 4]16η φῥτγοίϊθοΐοσβ. Τὴ6 
Ἰανν οὗ τεϊιομ 5 ϑι παι ἰαγὶν Ροϊηϊθὰ ἴο ἴῃ 
7εῦ ν. 19, “16 85 γε ῥᾷτε ογεαάεη »η, δῃπὰ 
ϑογνθὰ σγαηφε Βοάβ (ςρ. 1]. 25) ἴῃ γουγ οὐνῃ 
Ἰλπά ; 50 504}} γὸ βόγνε σέγαηψέγε ἴῃ ἃ ἰδηά ποῖ 
γουγ οννη.᾿ 
ΤΠ δαγά, υηγοϊθητηρ, Τπαγαςῖοσ οὗ {6 

ἔογθιρῃ σΟΠΑΏΘΓΟΓ 15 νἱν] ἀν δοῖ ἔοστίἢ ἴῃ θυ. 
ΧΧΥΙΙ, 48, :ο, 51. Μοῖδ ῥ᾽ {Π|655 5{11 ννεγα 
[Π686 δ᾽θη ροάβ: πλοσκιηρ ἴῃ6 ΒΌΠΕΟΓ δηά 
{Πϊγϑί οὐ τηᾶπ᾿5 5011}; ἰϑανῖπς ἢ]5 5ρί γι 4] π- 
ἴυγε ορρτοββοὰ νυ “Δὴ ἱπίο] γα Ὁ] 6 5θηθ6 οὗ 
(ἀεβοϊδιιοη" (εν. Η. ννοοάνναγά, “ δεῖτῃ.᾿ οἡ 
5, χ]ῖν. 20, 21). 

Ορ. Ρτονυ. νυ. το; οεὶ 11. χ7; Ηοϑβ. νἱῖ. 9, 
Ψ11]. 7; (ἢ. ΧΥΪ!. το, ΧΧΥ. 2) 5) ΧΧΙΧ. ς. 
απ ἐ ἐς ἀποίαίε...1 ὙῺ5 τεΐυγη ἴο ννογάβ 

ΜΏοϑΟ βουπὰ 15 5{}}} Ππρογηρ Οἡ [6 ΑΓ 
(ἰοστιηθὰ ἴῃ στῃοίογις, σπαρῥογα) 18 Ἵδαγαςίεγ- 
ἰϑιϊς οἵ ᾿παίδῃ (1) ε].} δηὰ οσοιγβ αἰϊκα ἴῃ θο[ἢ 
Ραγίβ. ὍΠ6 δ ρἤδ5:5 1 ἱπηρατίϑ 15 ἃ Θ0 ΠΊΏΟΠ5 
ΟΆ]Πρ βρες αὶ δἰἰθηίζοη ἴο ννἢῃδὲ ἰ5 βαἱά. 

Ζ: ουεγ ὀγοαυη ἐγ εἰγαησογ 1,1ἴ, ἼΚ6 (ἢ 6 
ονεγίηγονν οὗ βίγδηροῦθ: " ἴΠ6 ννογά ἔογ “"" ἮἬυοσ- 
γον θείην εἰϑεννῃεγο υϑδα ΟΠ])Υ ἴῃ γεΐθγεησο ἴο 
[δε ἀδοϊγαςξοη οἵ ϑοάοπι δηὰ (ὐοιηογτδὴ (ΧΕ. 
19; ευῖ. χχῖχ. 22, Η. 22; ΑΠιοβ ἰν. 11 ; 
εν. χΙῖχ. 18,1. 40. ὥρ. σεη. χῖχ. 21, 25,29). 
ΤΠ φεηϊῖνο δέογ “' ονογίηγονν " (845 ἴῃ ΧΙ. 

101} ΑΠΊΟΒ 'γν. 11) 15 ἰδί οὗ ἴΠ6 βιιδ]θσξ. [1 15 
ἀεϑοϊαίοα ἃ5 ὈῪ ἂἃπ ουὐεγίησονν ψγουρῃξ τὸ- 
ΤΊΟΥΒ6Ι 655] Υ ὈΥ [οΟΓΕΙ  ΏΘΓΒ. 

ἼΒΟΞΒΟ ξογοι ρ ΓΒ, μον ΟΥΘΓ, ννογο Ἰῃσι Γαι πηθη 5 
οὗ Ηἰπιὶ, ννβοπὶ [5γ86] ἢδὰ ργονοκοὰ (ἘΖ6Κ. χὶ. 
9);---ἰλι551165, ὉῪ ψῖς ἢ Ηδ ρεγέοπηθα Ηϊς 
“ὁ ϑίΓΔηρε ΟΣ (ΧΧΥΪΙΙ. 21):---θ τις Ηἰ5 
ΤΆ 551165, ἃ5 νγ Γο ἴΠ6 ἢχθ δηὰ ὈΓπηδῖοηο γαϊηθα 
ἄοννῃ ΠῸπὶ Βεᾶνεῃ (ςΡ. ΧΧΥ. 4, 5). 

Οὐ.. Ηονν οαγὶγ, δπάὰ ἢον ἔμ Ϊγ, [υἀ δῇ 
νγᾺ5 ογενγαγηθὰ οὐ [}18 ροϊηϊ, 15 5 ΓΙ ΚΙΠΡῚΥ 
βῆονγῃ ὈΥ 2 Εἶτο. χὶϊ. 1--2. ΚΝ 6 ἴδβεγο γτοδὰ 
(τυ. 2,4. 9), 1μαἴ δῃι5ηαῖκ, Κίηρ οἵ Ἐργρξ, 
νν ἢ 4 ναϑὶ πογάς οὗ Ἐργρίδηβ, 1υδἱπὶ, δ0Κ- 
Κιγιπι, δηά ΕἸῃϊορίδηβ, σαρίγοὰ |61115416Π| 
δηἀ ρ᾽ιπάετγοά {μ6 ἴοπαρὶθ. Ἴδη ν. ς 4551}}}5 
(Π6 σαυ56 οὗ (ἢ6 σδίπ Υ : “' 5ῃοηηδίδῃ [ἢ 
Ῥγορδοῖ οᾶπιο ἴο Κεῃμοροδλ δηὰ ἴδ ργηοα8 οὗ 
]υάδῃ,᾽" (ἰ[ἴ ννᾶ5 νη ἔνθ γϑᾶγβ οὗ δοϊοπιοη᾿ 5 
ἀδαῖῃ,) “" δπὰ ϑαϊὰ ιηῖο ἐδοῖῃ ; ΤΠ5 5! ἢ ἴΠ 6 
Ι,οτὰ, Υ7ε βαῦυε “ογσαξοη δε, πὰ ἐρεγείογε αν 
Ι αἶϑο Ἰθῖϊ ([γβακθη) γοιι ἱπ {π6 μαπά οὔ 88}1- 
802." 

[ν. 8---το. 

ἰείζ υπίο ιι5 ἃ ΨΈΓΥ 83112}} γεπχηδηῖ, νγὲ 
8ῃοι ἃ μᾶνα θδθη 48 “ϑοάοπι, “ηπ4 ννγε “ (58. τὸ 
8ῃοιι] ἃ ἢανα Ὀδθη [Κα υηῖο (σομηογγδῆ. 

το  Ηδδλγ τε ψογά οἵ τῆς [ΟΚ. 
γα τυ] 6Γ8 οὗ ϑοάοπι; ρῖνε δῦ υπῖο ἴδε 

Τμδί (Π15 ἱποιάθπίὶ ννᾶ5 ργεϑοηΐ ἴο (86 πηϊηὰ 
οὗ 5418} βεοβ ργοῦδὈ]θ ἔγοπι σ᾽. 9 ; ἴοσ [ῃ6 
νογάς ἔῆογὸ γεηάεγοα ὁ’ ἃ ΨΟΓΥ 5Π18]}} γεπηηδης᾽" 
ΟἸΟΘΘΙΥ τ ΟΠ Ὁ]6 ϑῃοπ δ ἢ 5 ννογάϑ ἴῃ ᾧ γσο. 
ΧΙ. 7 (ἐ5οπὶθ ἀε]νεγαηςθ). 

8. Απιιάξε [Π6 ονογίμγον, Βόονγουοσ, 85 
ἀιηγϊάβε ἴῃῈ ΣΘΏΘΓΑΙ ἀροβίδϑυ ὑηϊοἢ σδυϑοὰ {ὶ, 
ΟἿΘ ΟὈ]Θςῖΐ 15 56δῇ ογοςξ, "ἴῃς ἀδυρῇῖοσγ οὗ Ζίοη :" 
--ἰἴῇς ἐδιίῃ] σἘδυγςοῇ, 5111} Ιογὰὶ ἴο ἴπ6ὸ Κιηρ 
ὑσῆοϑο [ἤγῸπΘ νγ85 οἡ Ζίοη (Ὀ5. 11. 6 ; ςΡ. Χ. 24) 
ΧΙ. 6). 886 βυιγνῖνεα, (πὸ ἰάρα οὗ ἐμ νεσγῦ σεῆ- 
ἀεγρα “15 16 15 ροϑιίίνα, ηοῖ ὈΓΥΔΙΥΘ ; ΠΡ. 
1 Κι χν"]. 22; (οἢ. ἵν. 2:1) Ὀυϊ ννουΐϊ ΠΟΥ 
ΓΙ] Ποπίΐίαρο οὐ δχίοσηδὶ ϑίγεηρίῃ δᾶ 
Ὀδδυΐυ :---πλοϑῖ ἈΠ]1Κ6 {Π6 Οἱ ΙΟἢ Οοά πδά 
ἔουπάεά "οη [86 ΒΟΙΥ τηουηίδιη5᾽ (5. ἸΧΧΧΥ͂Ι. 
1). 
"ἢ Ω εοἰΐαχε ἱπ α οἰπεγαγ] Οτ᾽ τδίδοσ, ὦ: 

α ὈοΟῦ, ΟΥ̓ ΓθΙΠΡΟΓΔΓΥ οοΐῖ; οὗ 515 δίγυος 
ἴαγε ([οὉ χχν]. 18; |οη. ἵν. 6); σγεαγοὰ ἴο 
ΒΟ ΕΓ [6 50] ΠἸΑΓΥ νναῖσμοῦ οὗ 4 υἱπουαγά. 
ΑἸγοδαν {π6 ρδγδῦϊο οὗ νυ. 1---) Ὀδρίηβ ἴο 6 
Δηιἰοϊραίεά, 
ας ἃ ἰοάφε] Οτ, “Ἰοάρίπρ- ᾽σθ᾽" (ςΡ. οἢ χχῖν. 

420); ἃ τι άο ἢπῖ, δίδηδίηρ οὐ 1165, ἴῃ ΒΟ ἢ 
ἃ ΤηΔῃ νγ5 βἰδί!οπθα ὈΥ ὨΡ  ἴο 50 ΆΓῈ ΔΥΨΑΥ͂ 
78. ΚΑ]5 ογ οἴ οσ νυ] ἃ δῃϊπηλδὶς (5οε σ Τ Πβίσδαι, 
.Ν. Η. Β.᾽ Ρ. 442). 

ΩΦ ἃ δεείοσεά εἰ}}] ϑυττουπαάρα ὈΥ Θηθπιῖο5 
([6Ὁ ἵν. τό, 172); ἰδοϊδιεάα ; τεᾳυϊγοά ἴο ὄἼχογοῖϑα 
ςοηπϑίδηξ δηά ρῥδιηΐι] υἱ! ]δησα. 

9. χερὶ (5. οχχῖν. 1) ἐδε ΟΚῸ Ὁ δοι.] 
Ἄν ο σοηάεβοορηαρά, πουρῇ 1, ογὰ οὗ ἢοάνθη 
δηὰ εἀγῖῃ, ἴο δϑίδ Ὁ 5 ἃ σονεπδηξ οὗ ΣΠΕΓΣΟΥ͂ 
ἢ ανιὰ (2 5. Υἱῖ. λό, 27). 

ῥαά ἐν ἐιο ες ἃ Ὅεγν σ»πα] γορμημαρ] (]οεὶ 
1. 22). Οτ “" σαιιϑοά ἃ 5Π14}} γοπχηδηΐ ἴο 581:1Γ- 
νἷνο:" ΘηΔΌ Ωρ ἴἴ ἰο Θϑοδρο ἴῃ βοπογαὶ σοσταρ- 
τίοη, δηὰ 50 ἴο ὃθ [ἰκὸ βεοὰ (ΧΧ. δὰ Ἀοπι. 
Ιχ, 29), ἴο ῥργέϑεσνα [86 σοῃἝπη!γ οὗ {86 
ΑὈτγδδδιηῖὶς Ομυγοὶ, 
ΤῈ ργορμεῖ, ψθο Ὀεξᾶῃ ψ]Ὲἢ τερσονίης ἰμς 

ἐς 5[ηα] πδίίοη," ἢονν ἰάθη 1ῆ65 Ὠιπηϑοὶ ἢ 
ἰι, βαγίηξ, “ Εχοερὶ Ηε μιδὰ Ἰεξξ 8..." Οὗ. 
ἱ. ς, Υἱ. ς,), ΧΧΧΙ, χς, [11], 2- τό, ἸΙΧ, 9---- 12, 
ἸΧΙΠΟΣ ς-τοιο, ἰΧχῖν, ς- τ. 

«υε «ῥομί ῥασε δεεη ας ϑοάο»»"] ΜνὮοδο “ρτάδ, 
Ϊ]η655 οὗ Ὀγοδά, δηὰ δϑιιηάδηςε οὐ 1ἀ]θηθ55,᾿" 
ψέτε τεργοάπςεά ἴῃ Τεγυβαίεπι (ΕΖεξ, χυὶΐ, 49). 
ΟΡ. "1. ο; [6γ. χχῆϊ 4; (εν. χὶ. 8). 

10. γε γαΐον  ϑοάο»")] Ἀδίδοσ, 1πᾶξο6. 
[15 ἴη6 βᾶπιῈ ᾿νογὰ 85 (6 Ασδῦϊς, φαάϊ: διὰ 
ὐδϑοηΐ5 φυοΐοβ Δὴ Αγδοϊς ργουςῖὸ; “  ΌΟΓΣΟ 
(ΠΔη ἃ ηδάϊ οὗ δοάοπῃμ." ((ρ. ευῖ. χχχίὶϊ, 
82.) 



Υ. 11-- 1217 ΙΘΑΙΑΗ. 1. 29 

ἴλνν οἵ ουγ Οοά, γε ρεορῖίε οὔ (ὐσοπιοῖ-ὀ δηά 1 ἀεἰρῃε ποῖ ἴῃ τῆς δΙοοά οἵ δυ]- 
ΓΔ. ΙοςΚβ, οὖ οὗ ἰδῃλῦ5, οἵ οὗ ᾽με ροδῖβ. ΑΙ ΝΣ 

11 Τὸ ψῇδῖ ρυγροβα ἡ’ 16 πα ]εἰ- 12 Ὁ εη γε σοπλε ᾿ἴο ἈΡΡΘΆΓ θ6- σοαές. 
ἴογε πιδὲ.0 ψγῆο δαῖῃ τγε]υΐϊγεα τἢ}]8. δὲ ΩΝ 
γουῦγ ἢδηά, ἴο {γεδαά ΤᾺΥ ςοιγίϑ᾽ 

12 Βππρ πὸ πιοῖα νδίη οδ]δείοῃβ ; 

ΖΡΟΟΥ 15 ἴυ4ς οὗ γοιι ““8Δου ῆςα5 ππηΐο πγε ὃ 8811 
φἕαρ δῦ, 43. {6 ΓΟΚ: [1 ι]] οὔτῃα δυτηῖ οἴἵει- 

προο τος, 1Πρ5 ΟΥ̓ ΓΔΠ18, ἀπά τῆς [δ οὗἉ ἔξα θεδϑῖϑ ; 5.21. 

-οο8ὖϑΘ  ΄΄΄ ΄ ΄΄΄΄ἷΠἷἧἷὃἷΠΠΠΠΠΠΠΠῤ΄ῤι.ι.ιρρχχχιρ..ὃὃ᾽.᾽.᾽. δ ὁὅὁἐὁἐ ἐ . 

ὙΤΠΟΥ ““ρτουπά {86 ἴδοις οὗ {πε ροοσ᾽ (1). 
15), “)υδῃ πο {π6 ψι]οκοιὶ ΤῸΓ τοννασγά, δηά 
ἴοοῖκ ἃὐνᾶὺ πὸ σὶρ ἰθοιιϑηθϑα οὗὨἨ {πὸ σὶρ δου 5 
ἔτοπι ἰπλ᾿ (ν. 232); Ὑν}1}]6 ΕἸ Ρ 45 ἰπίογρτο- 
ἴογ5 οὗ [86 νογὰ δηά ᾿ανν οὗ Οοὰ (ςρ. Νοῖε Ε). 

Τὴθ ἄρρϑαὶ τηδής ἰῃ συ. 1ο---20 566Π15 ἴο 
ἸΆΡΙΥ (Πδὲ (ΠΟΥ ἰγίθαὰ ἴο σοχηρθηϑαῖθ ἔοσ {Π6ῚΓγ 
ὈΠΙΙ Ὠίθουβ ᾿ἴνθ5. ΟΥ̓ ϑοσυριυ οι (ρογθαρϑ, 6Χ - 
{τανβδηῖ) ρογίοστηδηςθ οὗ σεγοπηοη!αὶ Οὔ56Γ- 
ΥΔησΉ5. (ΟΡ. 5.1]. 7η--2; ΑΠΊΟΒ Υ΄. 21---24; 
Μις. νἱ. 6---τῶ ; [6Γ. νἱ. ᾿8----2ο.) 

11. Τὺ «υραῤ ῥίγροιό, πο νι 3) Οτ, 
ἐρῇ νῆδξ ψόσί ἴο πὲ (θη. χχνὶ! 46) 15 
γουΣ τὰ Ρ᾽ γίηρ οὗ 5δογῆςες ὁ ΤὙΠΟΥ 6π- 
Ῥἰογοά ϑδςγιῆςθ, 85 1 1 ννοῦθ ἃ θοποῆϊς ἴο σοά, 
δηά αϊὰ Ηΐἴτ υηάδγ 84ηῃ ΟὈ]ραίίοη ; νῃθγθᾶς 1Ὦ 
ὙγἘΝῺὲῈΖ}- ἃ Ὀοοῃ, ἴπε ρτγοδίεσί ροβϑί]α Ὀοοη, ἴο 
{ποι ϑεῖνοβ : βίνθῃ ἰῃ ΠΊΘΓΟΥ ἴο ΘΏΔΌΪ6 Ποπὴ ἴο 
ἄγαν ποᾶσ ἴο Οοά ἴῃ Ἰον]Υ Ρδηϊΐθηςθ, 

“αἱὴθ 1δε 10 κ Ὁ] Τς Ηρῦγενν ρἤγαϑθ 15 ηοΐ 
[86 οπθ σΟΠΊΠΠΟΠΙΥ 50 τοπάογοα ἴῃ ἘΝ, Ὁ 
ἃ ΤΆΤΘ ἴοιτῃ, αἰπιοσὲ ομδγαςίογιϑίῖς οὐ [5δίδῃ, 
ΒΙΠΟΘ 1 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ τ. 18, ΧΧΧΙ, 10, ΧΙ], 21, 
Ιχυϊ. 9, δηὰ δἰϑοννῃεῖθ ΟΠΥ ἰπ 5. χὶὶ. ς (ἴ1ο 
ὙΒΙΟἢ οἷ. ΧΧΧΙΙ. Το ὈΘΑΓΘ ἃ ΟΪοβϑθ γοϑθπη- 
Ὀἴδηςθ). ἴῃ 411 {π656 ἰπβίδησεθβ ἰξ ἱπάϊςδίεβ, 
δῖ ννῆδί 15 βαϊὰ 5 πιθληΐ ἰοὸ ριιϊξ 4 ἀδοίϑινα 
ἰουτη ηδίίοη ἴο ἃ ἰοηρ-ΡῬοηάϊηρ σοηίγονεϑυ. 
ἐδ ἢ Ὀοίηρ ἴΠ6 σᾶϑε, ἐῤὲς ἐς «αὐδαὶ Οοά «υἱὲ 
σαν, οὔςδ δηᾷ ἴ0γ ευοσ, γεραγάϊηρ 11. 

1 κα» Με] 9] Οτ, ""βαῖδά νυ, ἘΠ656 δουη- 
ἀδηΐ, ὈΣ ππϑαποῖ βοά, οἤουηρ5. 

ὙΒΘΔΩΗΙΠΊ815 ΠΕΓΟ πηθη τ] ΟΠ6ά----τΑηη5, ὈΌ]Π]} Ος 5, 
ἰδληιῦβ, ροδίϑ----ννογο 41} οὗ ἰμοπὶ οἴογοά οἡ {Π6 
Νοννσπιοοῃ, ἴ[Π6 Ῥαβθουου, [ἢ Εθαβὶ οὗ Ψν δεῖ, 
[πὲ Εδαϑὶ οὗ Τ γυπηρεῖβ, (ἢ ΠΥ οὗ Αἰοποπηθηΐ, 
πὰ [06 οαϑὲ οὗ Τἀθογηδοΐοβ (ΝΌπι. χχυὶ, 
χχῖχ); [6 ἴῆτθα ἔουπηεσ 85 ἃ Ὀυγη- οἴ πρ, ἴο 
Ὅς "4 ϑνγδεῖ βᾶύοιῦγ ὑηΐο {πὸ 1 ογὰ ᾽" (Νυμι. 
ΧΧΥΣΙ. 13) 24, ὅζ6.), (6 ]45ὲ 8458 ἃ 51:Π- ΟἿ ΠΠΡ 
([Ὁ. τς, 22, ζζς.). 

Βιυΐ οἤεγοά 85 [ΠΟΥ σσοσγο, τ πουξ Ροηϊθηςθ, 
σι μουϊ δι, στ ουξ ἰονε, ΓΠΕΥ ννεῖῈ σοῦβα 
[Π4η δῃ ΘΠΊΡΙΥ ραροδηῖ;--- ΠΕ Υ ὑνοΓῸ ἃ ἀδηροῦ- 
οΟἵ5 ἀεϊιι5ϊοη. 

1 ἀεί δὲ ποὶ ἐπ... ΟὖᾺχ “1 μᾶνθ ἢο ρῥίδδϑιιγα 
ἴη..." [0 15 {86 βᾶπιὸ ψοσζὰ 85 ἰη 5. χὶ. 6 
(Π. 2); 1... 6 (ΗΠ. 8); ΗΠ.οϑ. νἱ. 6. 

1.. ὙΠΟΥ ΘΠΈΓΟΙΥ τϊβίοοκ [6 ρυτροβο οὗ 
ἴῆοθο ΠοΙΥ ἀᾶγβ. ναὶ {πο νγθῦθ ᾿οπὶ- 
τρλπάθα ἴο ἀο νγᾶ5 “"ἴο ἀρρεϑᾶσ,,") οἵ, ργθβθηΐ 
Ἐποτηβοῖνοϑ, “" Ὀοίοτο ἴῃς [,οτὰ " (Εχοά. χχχῖν. 
13, 24; Πουῖΐ, χυὶ. τό); [ῃδῖ {Π6γ πϊρ ἢ τοποῖν 

τῆοῖγ. Τσοτϊηπιμηίοη τῇ “6 ᾿νὴρ Οοὐά᾽" 
(5. χη, 2). δέ {πὸῪ δοΐιδ}}ν αἀἰὰ νγὰ5 2ο 
ὈΣΧΔΙΩΡΙ]Θ (Π6 βδογοὰ Ἵοισγίβ νΠ ἢ στον β Οἔ 
ΤΆΘΙΟ ΔΠΪΠ14]5; [6 ργοϊοηάθα νουϑῃίρροῦθ 845 
ΠΈΠ6 τὶ χίηρ ἴΠ6 ργέβοησα οἵ ἴῃς ΗοΪγ Οπὲ 
ἃ5 ἴΠ6 Ὀγαΐα σγοαΐαγοβ ἀϊά. 

Οὐ. τ. ἼΤΠ6 βᾶπιθ υογὺ ἰ5 ιἰϑοὰ ἴῇ ν. ς 
ΠΟΓΟ [ἴ 15 βαὰ τῃαὶ (ὐοά᾽ 5 νἱπογαγά 5ῃοιϊὰ Ὀδ 
“ ἐγοάδάεη ἀοαυη." 

Οὐ». 2.. ΦὝΒΘ ρυορμοῖβ τοῦυκο ψνὰ8 τὸ 
Ρϑαϊοὰ Ὀγ οὔὖγ 1] ογὰ ᾿η δεῖ, θη Ηδ εἰοδηβοά 
186 τοπλρὶθ ἀγορᾷ (ΝΜίδιι. χΧχὶ. 12. 12);- 5 ΓΕ Ὺ 
δἴϊοσ ννῃϊοῦ Ηδ ἀονοεγοὰ ἴῃς ραγαῦϊε οὗ Τὴ6 
γιπογαγά (Ὁ. 43---41), ἀπά ἔογείοϊά ἐδαξ 
7]ογυβδίοτη δῃοι]ά ὁ" δε ἐγοάάσπ ἄοπυπ οὗ ἴῃ6 
ΟοπΈ165 " (κε χχί. 24). 

18. ΜΒγίηρ πὸ πόσὲ υδἱπ οδία!οη5 1 111, 
ΕΥ̓ 6 54]1 ποὺ ποτὸ Ὀχΐπρ {Π6 “ΓΑΙ ΠΟ ἢ ᾿ (π164]- 
οΟἴογηρ) οὗἩἨ γναπιγ." ὍὙηδ τηϊποῆδῆῃ, ψν ΠΟ ἢ 
ΘΟΠΟΓΔΙΥ δὰ ἴποθηθο Ἰοϊποὰ ἢ τὲ (1,ον. 11, 
τ---2), ογπιοᾷ ραγί οἵ πε Ὀυγης-οΟἴεπηρ οα 
οσι να] -ἀδγ5 (ΝΠ... ΧΧΥΙΙ. 12, ς.). [{,Κ6 
1Π6 τεοβῖ, νγὰβθ ΠΟ ἃ δὴ οῤῥ οῤόγαΐμε. 
1,ΧΧ. ματαιον. 

ἑπεεη5 9] Ὀπδοςσοιηραηϊοά ὈΥ (Π6 υρννατά 
Ὀγεδίῃϊηρβ οὗ ἀδνοίίοη, ἔδσ ἔγοπιχ Ὀδίηρ ἃ ἔτγα- 
διδηΐ οὐουζ, ννᾶ5 "" απ αὐο»"ἱηαί ον" το σοά; 
ν»85 Δη οΟὔἴξηδινο {πῖηρ ἰΠαὶ Ὠαὰ ἴπ6 οἄοιγ οὗ 
ἀοδῖῃ (ςρ. χῖν. 19);--ἃ “" ἀεδά ννογῖκ,᾽ δ βογγεά 
Ὀγ 16 νης Οοά (ΗδθὍ. ἰχ. 14). ΟΡ. Ρχτον. 
χν. 8. ΧΧΥΪΙ. ο; Ηδᾷ. 11. 14. 

Οὐ:. τ. ὙΠα ὑῃθε! 6 Ὲ Πογα στεργονθα γϑα Υ 
Ὀτουσῃξ ἀονγπ τἴῃ6 τοπλρ θ- ϑούνισθ ἴο [η6 Ἰονοὶ 
οἵ Ποδιῃϑηϊβδηυ; {πγηΐηρ τ ἰπῖο ἃ ΠΟΤ 5γϑίθηὶ 
ΟὗἨ τηδρῖςα] τῖθβ. ΗἩον ςοι!]ά {Π6 Α]]- ΗΟΙ 
ἄο οἴδογννῖθα ἰῃδη ΔΌΠΟΥ ϑιιςἢ ἀορτγδάϊηρ 
ὙγοΥϑΠρ ὁ 

Οὖ-. χλ. [Ιἴ αἷθτο ρανϑρά [Π6 ννὰὺ ἴον Ὁ] 2:21 4}}}8 
Ρτοίαπαίίοῃ οὗ {Π6 βϑδῃσίιδγΥ. 

ὙΘΑΓ δου γοασ, [η6 σοὶ οὗἨ “ὁ Πόν ΤΏΟΟἢ 
δῃα βδαρθαίῃ,᾽" δηὰ ἔδϑείνα]ϑ, γάη 15 γτουπά (ςΡ. 
ΧΧΙΧ. 1); δηάὰ οἡ βδθῦδίῃ δηὰ ἔδϑίϊνα! [Π6 
Ῥγοβουῖ θεά “’ Ἀ5ΘΟΠΌΪΥ  ννα5 μοίὰ (1ὸν. ΧΙ, 
4 .); Ὀξ 411] ἴο πο ΡυΓΡοθθ. ὙΠΟΓΟ ννᾶ5 (ἢ6 
ἐς ρ4]ΠΠρ ΟὗὨἨ 556 Ὁ ]Υ.,.᾽ Ὀχξ [Ε νγᾶ5 ΟΠΪΥ δη ἰά δ 
ΤΟΙΠΟ; [ἴ νγᾶβ 20 ““ ΒΟΙΥ σοῃγνοσδίϊοη,"᾿ ---τνν8 
ποῖ ““ ΒΟΙΥ ἴο (6 1.ΟΚΏ.) ΑΙ ννᾶ5 Ὠρδγί]θββ, 
ΤΩΘΔΠΙΠΡ]655, δηὰ (Βοσοίογε Πδγαθηϊηξ. 

ΤὨΙ5 οσου]ὰ πο ἰοηροῦ Ὀὲ το]ογαϊοά, 
1 εαπποΐ σαυαν «υἱ! }} Οτι, “Θηάμτο." ὙὍΠὸ 

ςοηῃϑίσιςξοη ἔο]ονγοὰ " Εἰ Ν. 15 4150 τπμδὲ οἔ 
186 Οτοοὶς νογϑίοηβ δηὰά {ῃ6ὸ Ψυϊραίθ. ΤῈ 
Το] ]ονσίης 15 ἃ πιο δχαςΐ σϑπάθυπρ: “Ἢ Νονν. 
τοοῃ, ἃηῃά ϑαῦρδιῃ, (6 ΠΑ] ς οὗὁ Δ5βεθ ]Υ 



ΙΘΑΙΑΗ. 1. ἷν. 14-- τ. 

ἰπόδηβα ἷἰβ ΔΠ δϑοῃληδίοη τπῖο ΠῚ6: 
[πΠ6 πενν πηοοη8 δηὰ βαρ δῖἢ 8, (Πς ο4]}- 
1ηρ᾽ οὐ 4556} 0]165, 1 σαπηοῖ ἀνγὰν ννΊᾺ ; 

τον, τίσ ἐξ ἐς ᾿ἸΠΙΔΌΥ,) ἐνεη ἴῃς βοίθπχη πιοοῖ- 
ἴηρ. 

14 Ὗουγ πεν πιοοηβ Δπά γουγ ἃρ- 
Ροϊπίεά ἐεαϑῖβ ΠΊΥ 8011} Παίεἢ : {ΠῈΥῪ 
ΔΓΕ 4 ἴγοιθ]ε ππῖο πλ6; 1 πὶ ὙγΘΔΓΥ ἴο 
θεαγ ἐῤέηι. 

1ς Απά ἔψῆδη γα βργεδα ἐογιἢ γουγ ἔρτον. ς: 
μιδηά5, 1 νν]}} μἴΔε πιΐπε εγε8 ἔτοπι γόουι: 7ετ. χε. τα 
γεᾶ, ψγἤεη γὰ 'πιᾶκα ΠΊΔΠΥ ΡΓΔΥΘΓΒ, 1 1Ηςδ. Ὁ 
Ὑ}}]} ποῖ μεᾶγ: γοιγ μαπάβ ἅγε 11] οὔ μαμεθν 
ἈΠ ]οοά. οβαρ. 59. 
᾿16  ΨΥΔ5} γοιι, πιαῖκε γοιυι οἰεδη ; ἤΉεϑ. 
Ραϊ ἀὐγὰν ἴῃς 6ν]] οὗ γουΓ ποίη να ποσὰ αν 
Βείογε πηῖημε ἐγεβ; ἴςεᾶβα ἴο 60 εν!]]; ἐπ Ῥεῖ, 3» 

17 [,εᾶτῃ ἴο ἀο ννῈ]] ; 866ἷ [υἀρ- ᾿ 

ΤΙ ελπποῖ ---, ἰξ 5 υπρχοά]ηοδβ; οὐ [ἢ 6 
5οϊσπηῃ σηϑοίηρ." ὅ66 Νοῖίο Ὁ. 

ἐδε τοίργεπ »ιφο ίης) 850 ἴῃ σοηνοοσδίϊοη με 
οη {π6 οἴῃ ἀδγ (“ἴπδὲ στοαί ἀδγ") οὗ [δε 
Ἐραϑσὶ οἵ αθογηδοΐθβ 15 σιγά, [,ον. ΧΧΗ. 16, 
Ναπι. χχίχ. 41ς: δπά τὴ θυ. χυϊ. 8 [6 σοη- 
νοσδίίοῃ Ποὶὰ οἡ 1ὴ6 δονθηίῃ ὨδῪ οὗ (Π6 Ῥαβϑ5- 
ΟΥ̓́ΣΓ [45 ἴδε 5ᾶπι6 {{|]6.---ἼΠ6 πγοϑῖ 5ρϑοῖ δ! Ὺ 
ΓΕ] ίοι5 οὐὗὁἨ 4596 ΠΊ 0165, ἡ] ἢ 5μοιυ]ὰ, 1 δηγ- 
ΚὨϊηρ σοι]ά, μανὸ [ἰξῖοὰ ὉΡ πλεη 5 501}}5 ουὖΐ οὗ 
{πεῖν ννου! ἀ 1655, νγᾶ5 ἃ ΠΊ455 οὗ ὈΏΓΟΔ ΠΥ δηὰ 
᾿ῃϑἰ ΠΟοΓ Υ (ςρ. [6γ. ἴχ ας ΕῸΝ. 2,... 40.}} ννγᾶ8 
“μη ΡΟΟ]]Πη655 (αύεπ, 566 ΗΟβ. ἰν. 1 ς) σοῃποθῃ- 
(ταϊοὰ δηά ἰπἰθηϑιβοά. Μέδϑη σᾶπὶα ἕογἢ ἔγογη 
{πεῖν “’5ο᾽θπλη τηδοῖῖηρ " ργεραγοὰ ἴο δἰη ἢ 
1655 ϑοσυρὶο (ςρ. [ν1}. 4). 

14. Τα δβοῖ ,2αμ:, ΟΥ̓ ἀλγ5 οὗ “" ΒΟΙΥ 845- 
ΒΟΙΠΌΪΥ,,) σεῦ (Π6 ννεθκὶν δαί ι, ἴῃ Τ Ὦγοο 
Οτεαὶ Ἐοδϑίναὶβ, [6 Εεαϑί οὗ Ττυπιρείβ, δηὰ 
Πδγ οὗ Αἰοπεπηεηΐ ([μεν. χχι!). 

»ιν “ομἤ --τδίησα, ἴῃ πιδῃ, ἴῃ 6 ὁ 5011] " ἰ5 ἴπ6 
8εδῖ οὗ {Π6 οποίϊοηβ δπὰ δῇεςίίοηβ (ςρ. |6γ. 
ΧΥ͂, 1). 

ἐδέγ γε α ἐγομδίς μπϊο γπῊῚ 1.11. ΠΟΥ ἅτε 
ἃ ασιυπιῦγαησο Ὀροη τηθ. ὍδΠὲ νογὰ οσσιβ 
ΟὨΪΥ ΒοΙΘ δηὰ ἰη θυ. 1. 11. 

1 αν»ι αὐεανν 19 ὀέεαγ ἐδορὴ] Οτν, ““νυοαγιθα 
ἴῃ Ὀοδγηρς ἢ {ποπὶ:) ἴῃ “ ἔογθοασηνς ἢ ἴο 
Ρυπιθῃ. [,ΧΧ. οὐκέτι ἀνήσω ((Ρ. Κοχι. 11}. 25) 
τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 

Οὐ... ννῇεθη Ηἰ5 υδέῖςε σουϊά πο ἸοηρῸΓ 
ἕογῦθαγ, Ηἰ5 ΠΊΘΓΟΥ͂ νγᾶ5 511}} υηννοασιθά. Ενεη 
ὈΠάοΓ ἴπΠ6 ργονοσδίίοη οἵ ΑδδΖ᾽5 ἱπηδάο! γ [6 
Ῥιορῆεῖ ἀ5κ5, κ"Ὴ ἰ γε «ὐδαν ΤῊ Οοά 4]53ο) " 
δὰ (ἤδη ῥτγοσθθάβ ἰο σίνθ ἴΠ6 ργοπηδο οὗ 
“ὁ [χητηδηι6 1)" (11. 13.) 14)} γὴ0 δἰζεγνναγάβ 15 
ἀδοοσι θὰ (ΧΙ. χ)ὺ 45 “" Μίηε ΕἸεςΐ, ἴῃ ννβοῖὴ 
Μν «“οἱμ ἀεί διε." ἴπ Ηιϊπι Οοάὰ Που]ὰ 54 
ἴο ᾿5γδεὶ (Χ], 24, 25}, “ἼΠΒου δασέ «υεαγίεά 
Με νὰ (ΠΥ ἱπιαυθεβ. 1, 1 ἂπὶ Ης {δμαΐ 
ὀιοίίει οἱ ἐδγ ἐγααρτεσίοης ἴοσ Μίης οννῃ 
δα." 

156. ες σψῆο ηδὰ 90 οἴδη ἔοσθογῃθ, ΠΑΥ, 
δηἰγοδίεά (Ἰχν. 2). τιυϑὲ πονν 5 Π ϑοπὰ 
ἐς ἀἰΞίγοϑ9 δπαὰ δηρι ἶ5}} " ὑροη ἴποπὶ (Ριον. |. 
47,) 28). ὙΓΠεη (ΠΕΥ ᾿νου]ὰ “ργεαά γογιὁ τ[μοὶσ 
ῥα" 4: (Ἰἰϊ. “' ρᾷ]πι5) ἰἴονγαγὰβ μπράνθῃ, ἴῃ 
ἌΦΟΠΥ πὰ δίδιτη (Ἶ|6γ. ἵν. 11), δηάὰ ψοιυ]ά 
ἐς ]ΕΡΙΥ ὉΓΆΥΕΓ .᾽) ὈὰΣ ἴῃ νη. ὙΠεῖγ 14- 
τποηϊ νου] ποθὴ 6: “ἼΒΟι .ἢάϑὲ σονογοὰ 

ΤὮγΚΕΙΕ ἢ ἃ οἱου: 50 ἐδδὲ Ῥγδυοσ εαπησὲ 
2α.: ἐδγοια" (ἅττα. 11. 44; ςρ. ςἢ. ᾿ἰχ. 1, 2; 
]6γ. χὶ. χ4; 5, Ιχχχ. 4). 

ἼΒαο σϑάβοη οὗ [815 15. ποὺ βίνεη. ᾿ Ργαγοῦ 
(45 {π6 Ηεῦγενν νγοσγά 1π1ρ0}165) 15 [μδὲ τυ ἢ 15 
ἴηΐ Ὀεΐννεθη Οοά δηὰ πιδῃ ἴο γεδά]υϑι 
πε αἰδογάογοα γοϊδίίοη Ὀεΐννοεῃ πο. ϑυςἢ 
ῬΓΑΥΟΓ ἰ5 οἤεγθοα ὃὉγ ἰῆοϑε ψνῆο ΠΕ ἊΡ “ὁ ΠΟΙΥ͂ 
Πδηά 5 (αι Τίπι. 11. 8; 5. χχῖν. 4). Βυΐ {πεὶγ 
Πδηάϑ νγοσα 
ἡ] ο» δίροαἽἹ ΟΥτ, οὗ ὉὈΙ]οοά-4111. 
(1) νεη οὗ Ἰΐοσαὶ Ὀϊοοά- συ 655 ἘΠ 6τῸ 

γνᾶ5 ὯΟ ἴδοῖκ, σ᾿. 21, ᾿ἴχ. 3, 7. (δ66 ἐβρθοΐδὶγ 
4 Οἶγο. χχίν. 22.) 

(1) Βαυΐξίδο σοηΐοχί ἔδνουτϑ ἃ ἤρυγαῖϊνο δρ- 
Ρἰἰςδέοη. ὙΓΒοΙγ ἤδη 5 ννεγθ ἢ}}} οὗ “"" Ὀτ 65 "'(ςρ. 
ΧΧΧΙΪ, τς; 5. ΧΧΥΪ. 9, 10), ΨΒΙΟΝ ρΡυγομαϑοὰ 
186 τυ ΐη οὗ ννἱάονγβ ἀπά ογρῆδηϑ5;---ἰζ ννᾶϑ "(ἢ 
Ῥτίςθ οὐ, ]οοά." ((ρ. Μίοδα {1}. 9---αα.) 

16.  α. γοι 845 ἴ6 ρεϑίβ Ὀοέογε γηϊηΐ5- 
ἰογίηρ δὰ ἴο νναϑῇ {πεῖς μδηᾶὰβ δηὰ ἔδεϊ οἡ 
Ραΐη οἵ ἀθαίῃ (ἔχοά. χχχ. το --- δ). “" αδαβὰ 
γουγδηάϑ ἰη᾿ΠΠοσθησγ" (Β5.ΧχΥ!.ό, Ἰχχὶ!!. 12). 

δὲ ουἱή,.»εἰπε ἐγ }ὺῚ ΑἸΙυάϊηρ ἴο [ἢξς εχ- 
Ῥγεβϑίοι,, “1 ννᾶβ ουΐ' ἐμ ἐδὲ ἐγε: οὗ 1 ὲ 1,.ογ 4" 
(θυ. ἵν. ἃς; 2 8. χὶ. 2); : Κι χι. ὁ; 2.Κ..: 
ΧΥΪ. 17; 2 Οἶγο. χχὶ. 6, ἄζο.). 
Τὸ τοίου {πεῖν 11-ἀοϊηρβ ἔγοπὶ Ὀοΐοτε ἴῃς 

ΑἸ]-ϑθοίηρ Εγεβ (γον. χν. 3) νγὰβ ἴῃ πεῖ 
ΑΙ ορεῖογ ἴο “ σεᾶϑε ἔγοιαι ἰ. ὙΠΟ δαά 
Ὀδθη ϑυϑίθτη δι! 8} ὁ“ Θν]ἀοο ΓΒ" (υ. 4). 

17. 1εαγη ἰο ἄο «υεἰῇ Οτ, “ἴο ἀο βοοά." 
ὙΠΟΥ Παά ἴο Ἰδᾶγηι ἴδ υθγῪ οἰοπηθηΐβ οὗ ἴῃε γί 
οὗ ““νν6}}-ἀοἰηρ" (α Ρεῖ, 11. χ7), οὐ ““ ἀοΐϊπξ 
ξοοὰ᾽" (Ζορδ. ἱ. 12, βογο ἴῃς ΧΧ, [85 
ἀγαθοποιεῖν). ΜΝυΐρ. ““ Ὀδηεΐδοεγε."" 

“εε5] ΟΥ̓́, ἐ56εεκ ουἱϊ,᾽" ἡμάσνιεπ!,---ῆο ἐτὴ- 
Ὀοάϊπιοπί οὗἨ Ἰυίίςε ἀπά δαιν ἴῃ ἂοῖ; (δς 
νἱηαϊςδίίοη οὗ τζῖ. ((ρ. σ-. 21, ν. 7) Χ. Δ, 
ΧΥΪ. ς, ἄς.) 

γεΐϊδυε ἰδὲ οῤῥγεσ..4] Ἀλίδοσ, σϑάσϑϑα 
ὙΣΟΣΒ (ΑἸοχυ.). Τμθ νογά ἔοσ "" στοηρ " 
(ἀετινεὰ ἔτοπὶ ἴπε νετῦ “ἴο ἔεγπηεηΐ ᾽) 566 Π|8 
ἴο τηέδη, δοσογαϊης ἴο [ον 5 ἰγδαάο (866 
Νοίθ 72), οδιδιηΐηρ, ῬΓΟΡΟΓῪ ὈΥ τἢΙοᾶπὸ :--- 
ντοηξ κοῖ οὐ οἵ τῆς ΟΥ̓ [μὲ ννογκίηρ οὔ ]εχαὶ 
γος (ε. 5. ἴΠ6 ἰλκίηρ υηΐδιγ δαναηΐδρε οὗ ἃ 
Ἰοζαὶ ργεοϑογϊριίου οδυβϑοὰ ΌΥ ἀοδΥ οἵ ᾿υάν- 
ΤηΘη) ἃ8 ΥἱἹΠΟΣΑΓ 5 βοΐ οιξ οὗ νῖπο ΌΥῪ ἔθ σ- 
τιρηϊατίοη. δ0ὸ ὙΠ. (ἴεσ Βοσμαγί), “ἘΣ ΡΏ- 



ἐβ 

Υ. 18----21.} 

τηεηῖ, ἔγαϊενε τἢε ορρτεββεά, ᾿ιάρε (ἢ6 
[λῖἢετ]εβ8, ρ]εδά ἔογ τς νυἱάονν. 

18 (ὑοπιε πονν, δηά ἰεῖ ι.5 γϑᾶβϑοη 
τορεῖῃοτ, 541 της ΓΟΚῸ : ΤΠουρἢ γουΓ 
81η8 θ6 45 βοαγ]εῖ, [Π ΕΥ̓ 5}.4}} θῈ 25 ννῃϊς 
ἃ8 5Π07 ; [Πουρῇ τῃεΥ θὲ γεὰ {|Κα ογίπὶ- 
8οῆ. Π6Υ 58}] 06 25 "νοοἱ. 

ἀλίο φυοὰ οογπιρίυπι ε5.7 Μδηγ πιοάογῃηϑ: 
“ὁ ρογζεςῖ [ἢ6 ΟΡ Γοβϑοσ." 

Οὐς. ἴῃ ἴμικὸ χίϊ. σ, “" Βοννᾶγε γὸ οὗ 86 
εανθ οἵ (6 Ῥαγβθαβ, νυ Ὡ ἢ 15 ὨΥροστγίβυ, 
ο!ονν5 οὐ ἰΐθ ἀδηιυποίαιοηβ ἴῃ χὶ. 29----ς 21 
γοῦν ἰηννατά ραγὶ ἰ5 [}} οὗἨ τανθηὶπρ δπὰ 
νυν οκοάηεββ." [ἢ Μαίί. χχὶϊ. σΆ4. (ῃ6 ἤγρο- 
ΟΕΥΞΥ 5ῆδννϑ [50] ἢ ὠσυοιγίγ «υἱάοαυσ᾽ βοιμε:. 
"μάχε δε Μαϊῥεγίφ. ὅ8δ66ὲ (παὶ ΠΟΥ πᾶν 

}υιξτῖοθ (. 23; 5. χ, 18, Ἰχχὶϊ. 4); παῖ {Πεὶτ 
᾿Π Προ Π! ποθ Ὀ6 ποῖ ἰΑκθὴ ἌΝΑΥ ὉΥ ἔγδιιά, οὐ ΌὉΥ͂ 
[6 Ποαυρ οὗἨ {ΠεΓ σδιιδα Ὀεΐηρ σοηῃϑίδητΙν 
δα]οιιγηρά. . 
ῥαάδ ῶῶὼγ ἐδ αυἱάοαυ] πὰ νἱπάϊςαϊε ΒΕΓ 

οἰφὶ πὶ (ςρ. 2 Κ'. νι]. χτ-τό; ΤυκΚα ΧΥΠ!. χ--- ς). 
ΤῊΘ ογρῆδη δηὰ ν]άονν ννογο ἔγοπη ἴῃς ἤγβὶ 

λκοη Ὁγ Οοά ιτιπάετ ἢὶ5 βρϑςῖὶ ἰυΐζεϊαρο; 
Εχοά. χχίϊ. 22--24; Πρυΐ. χ, 18; 5, ΙΧ]. ς. 
(ὥρ. [Ἀπ|εϑ 1, 27.) 
ΤΗ5 δοίη ἄοηθ, δουπάδηξ ΠΛΕΓΟΥ ννᾶβ 

ΤοΔαγ ἴο ποεῖ (ἢθπὶ ---- 

18. ὔὑνιε ποαυ]ῇ Οὐ δυξῃ, “" (οῃιο, 1 ῥγαΥ 
γοι"" (νυ. 3). 

μέ μς γεέώσοη ἰοσείβεγ) Οὐ, “" σοπέοσ ἴο- 
δεῖμον "Ὁ (αι γοιῖι πᾶν κῆπον ον ἰυ5ὲ ΜΥῪ 
ἀδιπδη 5 ἅγθ, ἀπά πονν σγδςσίοιιβ ΜΥ ὀνοσζιγσοβ 
(ον. ΧΙ, τό, Μιίολῃ νὶ. 2, 3) 8). 
Ὑ  μαΐ [ΟἹ᾽οννθ ἱπιρ}165 [δῖ βιιςἢ ἃ σοηξογθηςε 

σουϊά οπὶγ ἰϑδϑυθ ἴῃ {ποῖγ δοκπον)οαριης (Ποτη- 
ϑεἶῖνοβ ἀδορὶγ βυιὶγ (ερ. Ῥ5. Ἰΐ, 4). 

α: «“«αγίο!) Οτ, "" βοδυθῖ οῦο5 ) (Ρτον. χχχί. 
21). “Ὑδουρὶ {π6 ση5 Ὀ6 σἰαπηρ αηὰ δαδιῖ- 

.᾿ 0 6]. ποῖίςεβ [δὲ [86 βοαγίοὶ δπὰ νγῃϊῖς 
ΤΑΔῪ 5Υτῦ0 1126 {π6 τοϊδίίοη οὗ ἤγε ἴο Ἰ᾿ϊξἢΐ, 
δηῃά 50 οἵ {πὸ ἤογν ννγαῖῃ (δαί [4118 οη ϑίη ἴο 
{πὸ ᾿ξπὲ (Νυπι. νἱ. 29) οὗὐ Οοὐδβ σονεηδηῖ 
ξτᾶςο. 

Α ΠΕΔΓΕΓ 5Υ πη 15π| 5, [δι τοὰ 15 [6 σου Γ 
οὗ Ὀϊοοά ; δηά [δῖ 5σῖπ σδὴ δ6 ρυγροά οπἱγ ὈΥ͂ 
Ὀϊοοά-Ξποάάϊηρ. ὙΠ 15 5 δυρρεβιοά Ὁγ Νυπι. 
ΧΙΧ. 2, ό, 9: ΨΏὮΕΓ͵Θ 1 15 ἀϊγεοίεα [παῖ γ55ΟΡ 
δηά 5οδιϊεὶ οἷοί βῃοιυ]ὰ θῈ Ὀυγπὶ δίοηρ Ὁ} ἃ 
ἘἈοά ΗεἰξοΥῦ, δηὰ [86 δ9ῃοβ υϑοὰ ἴοσ ἴΠ6 ννδίου 
οὗ ρυπβοδίίοη, ὙΠ ῖ5 ραϑβαβε ἰ5 που δον 
τοξειτοά ἴο ἰῃ 5. 1]. γ; ἴο νοὶ ἴδε ἰοχί 
δΕΘΠ5 ἴο ἰοοῖκ ὈΔΟΚ. 
Α ϑβυθογάϊηδϊο ροϊηΐ ἴῃ δ6 ᾿πλΑ ΤΥ ἰ8, {πὲ 

δβοδλιϊεῖ δηὰ οσίπιθοη γεγο (ἢ6 βἔγριϑδ οὗ ἀγεϑβ; 
ἰεαϑί σαρδῦϊε οὗὨἨ Ὀεΐηρ νναϑποά οι, 

Οὐ». ΤΒτγουρῇ [86 τροτο 68 οἵ Οοά ἰῃ (ἢ τισὶ 
δε ἸυδιΠεοὰὰ ΞΘ ΠΠΟΓ ΙΔ 6 ἐγαπιβαεγεά ἴῃ 
τηϊηὰ, ἀπά ἀνθ ἢὶ5 ῬοὰΥ 6 τηδάθ ἃ δΒΟΪΥ͂ 
ϑδοτίῆος ἰο Οοἀ (Άοπι. ΧΙ. 1, 2) ;--ἰρδῖ θοάγ 

ΙΘΑΙΔΗ. Ἱ. 

19 1 γε δε ψ Πρ Δη4 οδεά!εηΐξ, γα 
8ἢ2}} εδῖ πε ροοά οἵ ἴπε ἰδπά: 

20 Βυὲΐ Ιἔ γε τεΐιβε ἂπά γεθεὶ, γε 
8Π4}1] θὲ ἀενουγεά ννῖἢ τΠε ϑννογά : ἔοῦ 
[δὲ τππουῖῃ οὗ τῆς ΠΟΚῸ δίῃ βροκϑη 
1. 

21 Ηον ἰ5 τε (λτἢξα] ον Ὀ6- 

οὗ βοβῆ δηά Ὀϊοοά, νυνῆϊοῖ 5}|4}} ποτοαοσ ὃδ 
ἰγαηϑῆριιγοα (ΡΒ}}. 1]. 19) 50 45 ἴο Ὀ6 ''κὸ Πρ 
Ὀοάγ, ννῆοβο “" γδιπιεηΐ ννᾷϑ5 νυν] 6 ἃ5 ἴΠ6 ᾿ρ ἢ} 
(Μαζί. χνι!. 2), ““Ἔχοθθάϊηρ ννῃθ, ἃ5 5η0 0 ; 
80 ἃ5 ΠῸ ἔπ Ποῦ οα εἀγίἢ σουὰ ννηϊς τΠοπὰ"" 
(Λαγκ ἴχ. 2). 

19. 17 γε δὲ «υὐίηᾳ] 1Ὲ γε ““Πσοηϑβεπί" 
ἴο {π6 ᾿ηνιϊφίίοη σίνοη γου. Νιουϊ ἴῃ6 
ςσοπϑοηΐ οὗ {ποῖγ νν}]], Οοά οουὰ ποΐ 5Ξἅν6 
ποτα; ἀπά ἢονν οἴξη παὰ ἴἤθγ ἀπε] 1 γδίεϊ 
τοβιβο παῖ σοπβει ! (ΤῊΘ ϑλπια νϑγῦ 15 υϑοά 
ἴῃ ΧΧΥΠΙ. 12, ΧΧΧ. 9, 15) ΧΙ. 24; Ὠουΐ. 1. χό; 
5. ΙΧΧχὶ. τα; Ργον. 1. 2ς, 30. 

απά οὐεάϊεη] ἘΒλῖπογ, απά Ἀθᾶσ 98, ΟΡ. 
ἴον. χχυΐ. 21, 27, (ἢ. χὶνη!. χ8 (“. «υ.). 

ἐδε σοοά 97 ἐδε ἰαπ ἢ 1[11ἴ. 115 "οοάποϑββ: 
115 Ὀεβῖ δηὰ κἰηά οϑὲ ἔγα (Ὁ εη. χὶν. 23). ΟΡ. 
1,μδν. χχυΐ. 4) 5.) 9.) 10. 
ΤΠ νἱἰβίοη οὗ νυ. 7---᾿Η ἢᾶ5 ποῖ γεῖ ἴδκϑη 

εἴτοῖ, ΙΕΊΒΟΥ γσοϊαγη, [1 5Π4}} ποῖ ἴδκε εἴξεςῖ. 

20. Με 17): γοπμε ἈΠοΙΠοΥ ννογά νυ Π ἢ 
{Πεῖγ ὨἰδίογΥ δὰ πηδάθ ἴο δὲ οὗ 5δὰ οἴηφρῃη: 
Ἐχοά. χνὶ. 28:1 8. υἱῖϊ. το; 8, ΙΧΧΎ"Ἱ. το. 
(νΡ. Ρχον. 1. 24. 

απά γεδο]] 5.«υ.α. Ἰχὶϊ!. το; Νιυπὶ). χχ. 
24; Ποιῖ. χχχί. 27: Σ 5. χὶϊ. χς. 

ἀευομγεά «υἱέ ἐδε “αυογ ΤΟ πηρίδρδοσ 
νν»Ὰ5 ϑδϑίοῦ ἰὴ Ηδθῦγ., 25 "ἴπὸ τῃουτἢ οὗ {Π6 
ϑνν γα" νγᾶ5 ἃ ὙΘΓῪ σΟΙΏΣΏηΟη ΡὮΓΑ56. 

ἐδὲ νιομέδ οΥΓ, ἐδέ ΖΚ ῥα δ φροξεη 1] Ἰοηξ 
ἃξο, ὈΥ Μοβοβ, ἴῃ [μον. χχνὶ. ὡς. 1} της 
ἴῃ ὑροὴ γοῦ ἃ “«αυὐογά, ἴῃδξ 5}4}} ἄνθῆρε 186 
ννγοηρ οὗ ΤΥ σονοηδηῖ ;᾽) δηὰ πονν ἅραϊη (ςΡ. 
ΧΙ]. ς, ἵν}, 14), ὈΥ [541 Δἢ. 

Ουϊνναγάϊγ ἴῃς σγογὰ πιρῆξ Ὀ6 ἴη6 Α535γ- 
ΓΔ 5 οὐ [86 (ΠΑ) θη 5: τϑδ]γ ᾽ξ νγᾶϑ Οούς 
ονη ϑσνοσγὰ οὗ Ϊιιέῖοςο (χχυ. σα; εμῖ. χχχίϊ. 
41, 42). Ον. οῃ Υ. 26----2ο. 

4]. Αἴοτν {Π6 δῦουθ ἄρροδὶ, [ΠθσῸ 966 πὴ5 ἴο 
ὯὍε ἃ Ρᾷι556.0 Α5 ΠΟ δοίιιδὶ δϑϑοηΐ ἰ5 ἔουίἢ- 
ςοπΊϊηξ, ἴα ῥγορῃεῖ 51ηκ58 Ὁδςοῖκ ἱηΐο ἴθ ἴοης 
οὗ οἰεσυ. 

Ἡσαυ ᾿ς ἐδο αἰ ἐδ βε εἰν1] ΤΉ" Πονν" οἵ οἴθςν 
(ςρ. 1.4π|. '. 1): ποῖ 50 της ἢ Δῃ οχμγθϑϑίοη οὗ 
νγοπάεγ, “Ηονν οδη ἴΐ μᾶνε σοπε ἴο ρ455! " 85 
δη δάἀπηβθίοη πηδάθ ΌΥ σεϊιςίδης στοῦ, “ Ηον 
᾿πσοηίΓοΟυ τ ΓὈ]Υ γι 15 11 
ΤΟ γόγέῤνι οὗ (μὲ νεῦϑὸ ψν1}} Ὀ6 ὈεδτΕΥ ϑθθη 

ἴῃ ἴΠ6 ἔο]]οννίης νουβίοη : “ Ησονν 158 5ὴ6 ὈδΟΟΙΊΘ 
ἃ δαγϊοί---ἰῃθ ΓΔ ΠΡ] οἰδά 61} 8586 [ῃδὲ νγᾶϑ8 
1}] οὗ Ἰυάρτησηίς, τυ πογοίη στ ἢ θουβη659 αἰά 
Ἰοάρε,---ηά ποῦν πιυγάσγειβ 1᾿ἢ 



22 ΙΘΑΙΑΗ. 1. 

ςοῦια λῃ παιίου ' ἰτ ννὰβ }} οὗ χπ4ρ- 
πλεηῖ; τρῃτοουβη685 ἰοάρεά τη ἴἴ; Ὀυζῖ 
ΠΟΥ ΠλυΓάΘΓΟΓ8. ᾽ 

22 ΤῊΥ 8|]νοῦ 15 Ὀεσοπλα ἀγοβ8, (ΠΥ 
τνῖπα Χο νντῇ ννδῖογ: 

23 ΓῊΥ Ρῥγίποεβ σγό τε 6] ]ΠἸοι8, ἀπά 

ΤῊΘ ΟΕ (ογ “ εἰζδάε]͵,᾽" ν. λό, χχὶϊ. 2, χχίν. 
1ο, ΧΧΥ͂. 2) 3) ΧΧΥΙ͂. ς, ὅζς.) 5 Ζίοῃ (σ. 27); 
Ὀυΐ Ζίοη νἱονγεὰ ἃ5 ἃ ἴγρε οἵ [Π6 νἱ᾽βι 0 ]6 
σδυτοῦ, ψ ὨΙοἢ δὰ Ὀδθὴ Ὀοϊτοϊῃθά ἴο Οσοά δὲ 
δ:1η81 ψιἢ σονοηδηΐ γονν5, ἀπά πδά δἴογνναγάς 
Ὀδοη ποηοιτγεοὰ ἢ ἔγοβαῃ ρ]οάρος οὔ ἀἰϊνίηθ 
Ἰονα ἴῃ {Π6 ῥγοπΊῖδο σίνθη ἴο αν! (2 58. νἱ!. 
245 25, ϑ.ς.). 5 Ζίοη δὰ ὕὈξεη οἰθαάξαϑε ἴῃ 
ΒΟΥ ουὐϊνναγὰ δάἀδποθηςθ ἴο ἴΠ6 ἰανν, δὰ Ὀδθη 
Δη 45γ}1ιπὶ ἴο ἴη6 [,ον6 σεβιροεθ ἔγογη [6 
ποτγίμοσῃ Κἰηράομῃ, δδὰ γεϑροςίοα (σοα᾽β 5λπο- 
[πᾶγῪ ((Π6 ἴοκεη οὗ ἴΠ6 σονοπαηῖ), δπὰ μδὰ 
Ργοίοβθθά ἴο Ἰοοὶς ἴογ ““ἴΠ6 δϑϑιιγθὰ ΠΊΘΓΟΙΕ5 
οὗ Βανι," ---ουϊνναγάϊγυ, αἱ ἰθαϑῖ, 5η6 ἢδὰ Ὀθθη 
ΔΩ ἢ {π6 Α11-ΗοΪγ" (Πο5. χὶ. 12, 
᾿Η. χὶϊ. 1). 586 ἢᾶ5 πονν Ὀγόκοη ΠΟΙ ΡΠ ἢ ϊοά 
(τοῖῃ. ὙΠῸ θη 655 δΔηά υδαο]]δίοη οὗ ἔΟΥΠΛΟΥ 
865 δὰ δπάθὰ ἴῃ δῃ δχργοβϑ νἱοἰδέίοη οὗ [6 
ΒΔΏΟΓΙΔΓΥ, 84η οὐογί δεῖ οὗ δροβθίαδϑυ. ΖζΖίοηῃ 
--ἰἃδὸ Βοῖγοββ οὔ ποθ ΠΟἢ ρτοπῖ565---δὰ 
Ὀδοη δϑάιισθά ΌὈΥ ννου] ϊγ ργόβρεγγ ἱπίο ἃ 
Ῥτουὰ γχεὐδοϊίοη οὗ μοῦ Οσοά (ωρΡ. ει. χχχι. 
τό; Ηος. ΙΪ. ς). 

Οὐ.. Το ννογὰ τοπάογοά “ἘΠ ΟσσυΓ5 
ἴῃ δα. νἱ. ο: “ἢ αἰ μ Οοά, (παῖ ζεερ- 
εἰ εουομαηὶ απα γιόγον, δος. Απά δρδίῃ, 85 
ΓΟΡτοβθητηρς ἰογὰὶ δάμπογεηςα ἴο ἰἢ6 σογθηδηΐ, 
ἴῃ 5. ΙΧΧΝ]", 27: “ΘΙ ΠΘΓ ννοῦα {ΠΥ σἐεάίασί 
ἐπ Ηΐς εουεπαηί." ((ν. σ. 6.) 

γὶσῥιεοισηπεις ἰοάσοά ἱπ 1] 85. ἴπ ἃ ΠοπΊΘ. 
Νο ἀεδάβ οὗ ἀἄδγκποϑς σου] Αγ ΟῸΓ ἴΠ6ΓΘ. 

ὁμί ποαὺ »πμγάογογ.] ΟΥ̓ "' 4554551η5. ΤῈΘ 
ψοσχὰ οσσιγ5. ΟὨΪΥ ἴῃ οπδ ΟἴποΥ ρΐδεθ, 2 Κ'. νἱ. 
4... ὙΠ6 ρῥγορο 5 οΥ6 βϑεηὴβ ἤεγα ἴο ἰοοκ 
ξογνγατὰ ἴο {Π6 πα] ἰϑϑιιθβ οἵ ΖΙιοπ᾿β ᾿πΠα 6] ἴγ. 
ΑἸγοδάγ, ἱπάθϑα, [0221 85 σταπα δι μοῦ μδὰ Ὀθθὴ 
ξυ ]γ οἵ [Π6 Ὀϊοοά οὗ Ζοοδατγίφῇ, [Π6 ργορμεῖ- 
Ρτιοδῖ (2 Οἶγσο. χχίν. 2λο--- 22); δηά ἢ15 δῖ οῦ 
μδὰ Ὀδθη αϑϑαϑϑιηδίθα ὈΥ σοῃϑριγαΐοῦβ, νγῆ0 
Ιλϊὰ {ΠΕῚΓ ρῥἱοῖ ἴῃ [ογϑαίοπὶ (2 Κ. χίν. χ9). 
Βυϊΐ {π656 ὑγοσα ΟἿΪΥῪ ἕαϊπε ργεϑαροϑθ οὗ ννῆδε ος- 
ουγγοὰ ἴῃ ἴΠ6 τοῖρῃ οὗ Μδηδϑθθῆ, ὑνῆοϑθ 515 
ΔΤ ἔννΊςΘ ΘΙ ΡΠΔΌΟΔΙΥ τηθητοποα 45 [Π6 σδιι56 
ΟΥ̓ Τογυβδιθπι 5 ονογίηγονγ, ἴἰπ ἐπα ἢθ ““ϑῃρὰ 
ἱπποσθηΐ Ὀϊοοὰ γυϑῦῪ τῆῦςῃ μὲ} δὲ ῥαά Μίϊρά 
«]εγμραίρηε ἔγοτῃ οὔθ δηὰ ἴο δηοίῃου .᾿ἡ “ννὨΙ ἢ 
[6 μογτάὰ ννουἹά ποῖ ραγάοη᾽ (2 Κ'. χχί. τό, 
ΧΧΙΥ. 4). ἶ 

Οὐ... Απιοηρ ἴΠ6 πυχήογοιιβ δηδίορίθβ {παῖ 
ΤΏΔΥ Ὁδ ἰγδοθά ἴῃ (ἢ6 ὨἰβίουΥ οὗ {Π6 ἴννο ουεγ- 
ἴτοννϑ οὗ [ογυβαίθη), Ὀγ ἴῃς (μα  ἀθδηβ δηὰ Ὁγ 
186 Κοπιδη8, {Π]515 οπθ. ΤῺ βεπογαίοη, ννῆϊς 
τοὐ]εοϊοὰ {Π6 ἤἥπαὶ οὔΈΓβ οὗ πιθοῦ ἔτοηλ ἴῃ6 
τοουΐῃ οὗ Ηἰπὶ ἰο ψν)οσπι [5δἰδῃ Ὀογο νυ Π685, 

[ν. 22---24. 

ςοπιραπίοηϑβ οὗ [Πίεν68: Ἔν ΕΓ οἠς ἶον- 
εἴὴ ρἰ 8, δηά [0] ονγεῖῃ δἴζεγ γανγαγάβ: 
{πεν ἀ)υιάρε ποῖ τῆε ξλτμεγ 655, πεῖ τΠεγ 27: 5.8. 
ἀοῖὴ 1ὴ6 σδιιβο οὔ δε νιάονν σοπλὸ ππῖο 

τῇσι. 

24 Τεγείοτε 84:1} τῆς [ογά, τῃς 

(ον οβδῃ νουἹὰ 1 μανθ ραϊμοιθαά [ΠΥ 
Ἑδι]άγθη.. δηὰ γε «υομά πο," Μαῖϊ, ΧΧΙ. 17), 
[Πδὲ ““εν}] δὰ σάμενοι βοηθγαϊίοη "᾿ (ΧΙ. 27) 
βοαϊδὰ ἐπεὶ οὐ ἀοοπὶ ΟΥ̓͂ “ το)θεϊϊηρ τΠ6 
ΗοἱΪγ Οπο᾽ δηὰ “"ἀθϑιγίης ἃ πιιγάριοσ ἴο 6 
ξτδηϊθὰ ιυηΐο {ποπὶ (Αοἰβ. 1. 14). Βεΐοτε 
Ἰοηξ, ὈΠραπάδρο δηα 4 55λ95! ΠΔτΊΟη βργοδα οὐδοῦ 
{π6 Ἰληὰ : ἜΥ̓σ πιοϑῖ πιδρηδηΐ ᾿ἴπ [ γ 5δ]θηὶ 
1156} (7 βρῆ, “1. ΟΝ. τι. 14). Ἐνθπί Δ }} Ὁ 
86 διεαγὶλ Ὀγουρῆξ οὐ {Π6 δ] 5θρο, ἀπὰ ψνεγα 
ΟΠ6 πλδίη σᾶι156 οὗ [15 Βογτοῦβ (Ἰἀ. 1. 3). 

22. ἘἈεϊιρίουϑ δροβίαϑυ δά ἴο ἃ ἀείθγιοσα- 
Ἐοη οὗὨἨ πιοῖὰ] σμαγαςίου. ἴὕπάογ {πΠ6 ορεγδίίοη 
οὗ {παῖ νι]ὲ ἀπγαϊραπι, ἔπῸ ῥγθοίοιιβ “δι νογ᾽ 
μδὰ Ὀδοοπλθ “" ἀγοβϑ᾽ δἀπά τϑῆγβὲ (ςρ. 6γ. Υἱ. 
29, 30; ΕΖΕκ, ΧΧΙΙ. 18); δπὰ 1πϑίοθδαά οὗ {π||6 
ΓΒ ϊθοιιβηεβθ, ἔπεγθ νν85 ΟἼΪΥ δὴ ουϊνναγά, 
ἔοιπηΔ], 561-050 γτη 8, 6 4115Π|. 

ἐδγ «υἱὲ »χε] Οτ', ""οηογναῖοα," (Ηδειθ 
ΟὨΪ]γ.) Τἢς κοοά ννῖπο οἵ Ὀϊνίπε ΔΝ Ἰβάοπηὶ 
(Ρτγον. ἰχ. 9) ννᾶβ ἀΠυϊοά ἢ [Π6 νγαῖεγ οὗ 
δυπίδη ΓΔα! 05. 

ΒΙΠΡΊΏΪΑΓ ἱπϑίαπος οὗ (Π6 ὀχίθηξ, ἴο ννῃῆϊοῆ 
{15 αἰ] ΟΠ ννᾶ5 σδιτιθά ευθηςυ δ}, 5 Θα ρρ θά 
ΌΥ {πὸ Ταϊπιιάϊς βαγιηρ: “ὙἼΒῈ Τοχὲ οὗ 
δογιρίιγο 15 45 νναῖογ, (πε Μιβῆηδ 845 νίηθ, [Π6 
Οὐ ΠΊΔΓΑ 85 ϑρίσθὰ ννπ6.᾽" 

ΑἸΔ5 ἔογ ἴῃοϑε ννῆο νγϑ1Ὲ [8115 “ὁ γν 156 ἴῃ ἘΠ εὶγ 
ΟΥ̓ ΘΥ65 (νυ. 21); πη ΡΥ ἴο ἀπηκ ἃ5 νυ]Π6 
“ἢ σγθο] νεηοπὴ οἵἩ 45ρ5᾽ (ευϊ. χχχῆ. 42). 

28. Το “ργίποοβ, ἔογρεξτηρ ἴΠ6 ““08}}- 
βαϊοηϑ᾽ οὗ Πρ ταηκ, ὑγοσθ “ἐγ Ὀ ΠΟ 5,᾿ ΟΥὨἉ 
6]. ] 655" (566 (ἢ6 ποῖε οἱ ΧΧΧί. 1, ". αὐ.}); [8- 
5511 ρδιθηΐ] δηὰ οἴποῦ Τρ ἘΠῚ] δα ΠογγΥ. 
(ρ. Π|. ς, χ4 ; Ηοϑβ. ἰχ. ᾿ς; [6Γ. Υἱ. 27, 28. 

Οὐς. 1 νν5 186 “ργίηοαβ οἵ [ἀδῃ " ννδο 
ἄγενν Κρ [οδϑἢ οἡ ἕω (Παΐ ζγθδΐ οὐ πιο: 2 
ΟἾτο. χχὶῖν. 17. 

εογιραηπίοην Οὗ ἐδίουες] ΟΥ̓ “᾿ΔΟΠΟΙΏΡΙΙσ68 ;" 
δίηοθ ΠΟῪ υυϊηκοὰ δὲ 1η]υ βίος (5. ]. 18). 

4ὔἤεν γεαυανγ 4] ΟΡ. ν. 23, ΧΧΧΙ τς; Ηοϑβ. 
ἷν. 18: Μιοδὴ ἢ τ. ΤῊὴ6 ψνογά ἴῃ Ἡδθῦγονν ἴδ, 
{πκὸ οὐγ “ἀουσευγ,᾽᾿ οπὸ οὗ ἴπς δΡ ΠΟ π βηῷ 
ὈΥ τῆς ἢ στ ρᾶγ5 ᾿πνοϊ ΓΑ ΓΥ Ποπιαρο ἴο 
σοηϑοίθησθ, ΝΟΑΙΥ: ““Ρϑδοθ-οθθγηρβ," (Ηδτο 
ΟὨΪγ.) 
γε δον ἀοι.. ον μπίο ἐῤοηι] Τἴ σαπηοΐ βηὰ 

Δ6ς(655 ἴο {Π6Πὶ ; ἔοῦ ἐξ 45 σοῖ ΠῸ 5] ν Ὶ κου 
νι ψ ῃῖσἢ ἴο ορϑη [π6 οοϑθαὰ ἄοοσξ οὗ ἑὰς 
ἀπ͵]υϑῖ Ἰυάρο. Βιιῖ {ΠποῖῸ 15 ἃ [υάρθ, στῆσα 
[ακοα σορῃϊζάηςο οὗ 1{:- 

24. ἰδὲ Σογά ] ΑἹ υἀπυδια] ἔοττη (δα- “4 405)}} 
ὙΒΙΟΝ 15 υϑοὰ ἴῃ 6 σοπιηδηά, “ΤΏὮΏΣΟΒ 



ΙΘΑΤΑΗ. 1. 

ὡς [ Απά] ν}}]] ταγη τὰν βαπὰ ὑροη 
ἴπες, Δπά ᾿ραΓΕΙΥ ρυγρα ἀννὰγ τᾺγ ἄτοβδ, ! Ηεδ, 
δῃά Ἐξ ἈΨΨΑΥ 4]}] τῇγ τη: γαφυρυδα 

Υ. 25, 26. 43 

ΓΟΚΡ οὗ Βοβῖβ8, ἴε πλὶρῃτν Οπε οἵ 
Ιϑγδεὶ, Αἢ, 1 μι} δα8εὲ πὶεὲ οὗ πιὶπα 
λάνετγβατίες, ἈΠᾺ Ἄἀνεῆρα πιῈ οὗ τηΪη6 

Ὧ0 
ΜΝ ἐθ 

ΘΠΘΠΊ65: 

ἴῃ ἴΠ6 γϑαγ 5}4]}} 4}} [ΠΥ ταὶς ἀρρθᾶσγ Ὀοΐοτο 
1δὲ Ζογά, οῃονδ ἢ" (ἔχοά. χχὶ!. 17); “Ὀρέογθ 
ἐῤε Ζογά, ͵ ΘΒόναῖ, ἐπε Οοά οὗ [5Ξγ86] (Εχοά. 
ΧΧΧΙΥ. 2 3). ΕἸδοννῇογο 1 σοῦ 5 ΟἿΪΥῪ ἰη [54]. 
ἴ. 24, ᾿π Σ, Χ. τό, 23, ΧΙΧ. 41) εὐ (αἴϊεσ ἃ. 
υοίρδίοη ἔτοτι [561 8}}}} ἴῃ Μ4). 1]. 

[τ ἀοϑιρηδίος Οοά δ5 [ἢ Ἐβ πατῶν ̓Αἀπηηίϑ- 
[ταίοσ δηά πάρο. ὙΤΠΘΥ Ππδὰ ““δρρεοαγθὰ Ὀθέογο 
Ηἰϊπι᾽ (νυ. 12}. ΠΊΠΟΝ 845 1 πο Ὺ νιοτα ρδί ΓΟ ]Ζ- 
Ϊῃ5 οὔθ βοὴ ἴεν ννεγὲ Ὑ]]Ππρ ἴο ρ]Θᾶ56 
ἢ ἃ ρταπὰ ραροαηῖ, δι ννῆο Πδὰ πὸ γσϑᾷὶ] 
(ΟΠΐΓΟΙ] ον ῦ {ῃ6πὶ (ςΡ. 5. χὶ. ς φψάον») ; δηά 
ΔΙοσ “ἰγαιηρ της" ΗΚ σοιιγῖα μδὰ ρὸπὸ Ἰουῖῃ 
ἴο ΟΡΡτοβ5 {Πεῖγ ΦὉ]]ονυηθη. Ηδ νν}}} πον 
Ρῦονο Η]πλβ6]Ε ἴο 6 ννῃδῖ Ηδ νν5 σφ] δά. 

Οὐ:. ἴῃ 4}} ἴῃς ραϑϑαροβ ἴῃ [5Ξαϊδῇ 1{ 15. ἔοϊ]- 
Ἰοννοά ὈΥῪΥ “πὸ Τοτὰ οὗ Ηοϑῖβ," δπά ἰ5 σοῃ- 
προϊορα ΜἸ 4 βοηΐθηςθ οὗ αϊνίπο σοι ὈυτΊΟη. 
(ρ. αδπιεβ ν. 4: “"Βεβοϊά, {πὸ Πῖγθ οἵ {πε 
ἰδθουτεῦβ.. ν ΠΙ ἢ Ι5ΟΕγ οι Κορέ Ὅδοκ Ὀγ ἔταυά, 
σΠΕἢ; δηὰ :ῤὲ εγίφι. ῥαε ἐπίογεα 1π10 ἐδὲ 
ΩΓ: τ ἐδο ΣοκΡ Οοά ὁ} ϑαῤαοί δ." ((φ. Κεν. 
ΧΥ͂Ι. 

δὲ ΠΩΣ Οπε 9 ]εγαῇ Μιρηΐ ἴο δο- 
ΠογηΡ] Ι5ῃ ΗΙ5 Ράγροβε τοραγαϊπηρ [5Γ86], ὄνεη 
γῇθη ΠΟΥ ὈΥ͂ ΠΟΙ, 51Π5 566Π) ἴο αν Πιιίγαιοα 
11; τα ΒΗΓ ἴο πλακο ΗἰΚ βρι Πίυδ] [5γἀ6] ἘΠ Ρἢ, 
ΠΝ {που ἢ ΠΟῪ ἌΡΡΘΑΣ ἔογ ἃ ψνῆΠ6 ἴο Ὀὸ 
οὐουιν ΠοΙπιοὰ Ὀθηθδίῃ {π6 ρετβοουζίοη οὗ ἐδμεῖσ 
σΔγη Δ ]-πιιπἀρα Ὀγείῆγεη. 
ὝΠΙ5 15 ουϊἀθητ!Υ ἐΠ6 ἔογοθ οὗὨ [Π6 ΘΧργθβϑβίοῃ : 

ὙΠΙΟἢ οσσιγα ΠΟΓΟ ΟΠΪΥ͂, Ὀμΐ 15 ὑπάοιι δέον 
ςαϑὶ ἴῃ {π6Ὸ πιοιϊὰ οὗ “16 ΜΙιρνπῖγ Οἠθ οὗ 
]ΔςοὉ᾽" τὰ ΧΙΙΧ. 24, Θἰβθνν ογΘ ΟἾΪΥ ἴῃ ςἢ. 
ΧΙΙΧ, χό, ἶχ. τό. 5. Ἔχ χχῇϊ. 2, 5). 

7οϑερῃ, 1Π6 ΝαΖισιῖθ σὨ ἃ Οὔ 5γλα], ν᾽ 5 ἐ 5οσὸ- 
'γ ριονοα" ὈγῪ [6 ἀγοἢοῖβ , δυΐ ““ 5 δηκϑ νγογα 
τηλάε κἴγοηρ ΟΥ̓ ἴπῸ παηάς οὗ ἴπΠ6 ΜΊςμΕΥ Οπὸ 
οὗ ]Δςοῦ ;᾽ 5ίγοηρ ἴο ἀϊβε!ρ! πο τΠ4ϊ ἀπροάϊγ, 
γεῖ Ξοἰ τ Ὠίθουσ, ἕδταν (Οεη. χχχῖν. 2 ς---- 21), 
πὰ Ὀτίπρ' ἵπεπὶ ἰἤγΟΙ ἢ 5ῃδγΡ Ῥαηρβ οἵ σοπὶ- 
Ῥαπμοίίοη ἴο τορεηΐδποθ δηὰ ἔογείνεηθϑο; Ὀυϊ 
4150 (Όεη., ΧΙν. 7, 11.) ““ἴο ἐ5:80}|5}} ἔογ᾿ Ἰθεπὶ 
“4 τοτηηδηΐ " (“. αὐ. α. οἢ. ΧΧΧΥΙΙ. 4, 22, ΧΙνΙ, 
4) ἴῃ ἴῃε φαγῇ, δπά [0 ΡΤΈβΕτΥΕ πὸ ἴο “"ἘΒοτὴ 
ἴοῦ ἃ ρτεδὶ δβοδρίηρ᾽ (ὕ. αὐ. α. ἅδονυθ, υ. 9, 
ἐ( χρηηδηΐ). 

80 ἴοο σχῖἢ “4ΠΠ[|ςἰοα " Ὀανιὰ (Ρ5. οχχχίϊ. 
,«Οοά ρα ΟΠ 411 5 δπαπλε8 Ὀεΐοτα 
, δηὰ ργοπιηιϑοὰ [Πδὲ “16 5ϑοη5 οὗ νν)οκοά- 

Ὧ655 5Που]ά πὸ πογὲ φὔε ΗΙδ5 Ῥεορὶς “"48 
Ὀθεέογείπγθ. (2 8. Υἱῖ. 9, σο.) 
80 ἴῃ (ἢ. ΧΙΪχ. 13, Δς Ηδ ψου]ὰ γόϑοιδ “Η!5 

δΠἸςῖοὰ ουἱ οὗ ἴπ6 μαηὰ οὗ “1Πε ἴοιτΊ 0 ]6,᾿ 
Απά ἴῃ ᾿ἰχ. 14 Ηρ νοιϊὰ παῖ “(6 5005 
οὗ ἐδενι ἐῤαὶ αὔηιοίεά" Ζίομ “᾿σοπὶε Ῥεπά- 
ἴῃν ἀονχῃ υηΐο᾽ Πεῖ. Απά 51:Π}}|ΔΥὙ]Ὺ δογα ἰξ 
ἔο]]οννϑ--- 

νοι. Υ. 

26 Απά 1 νψ}]] γεβῖογε τῇγ [υάρεβ 25 

“Αῤ, 1 «υἱἱ! φαθ γ»ιὸ 97 »εῖηέ ἀἠι κά αεεεη 
τι ἀἰπρ τλγϑ οὶ οὐἨ ἴἤοβϑα ννῆο πᾶνε 50 ἰοῃξ 
ἐποὰ τὴν ἴογρεάγαποθ (υ. 14). [ἴ. “1 ψ}}]} 
ςοπιέοτί πὴὸ τοπὶ᾽ ἰποπὶ. δὲ ἘΖεκ, ν. 12 
(..«ὑ.); ορ. ϑειῖ. χχχῇ!, 36. 

ἐς δίοσῃ ἸΓΟὴΥ οὗ ννοιπηάδα ἰονε! ΑΖ πιυςἢ 88 
ἴο 51Υ, ΤῊΙ5, 4145} 15 ἴΠ6 ΟΠΙΥ ΨΑΥ {ΠΕΥ Ἰεᾶνα 
Με οἵ ξβείξίπρ σοπιοτῖ ; ΟΥ̓ νἱπαϊοδϊηρ ΜΥ 
ΒοΙίποθα ἴπ πε Βυπμ!ἰαιίοη οἵἩ δε δ. ]γ." 
(Ετοπι δοἢπιιθάρυ.) 

“Δ, 1 «υμ]...71 Οτι, “ΑἸ451" (“. 4).ὄ “ Ηε 
55 }5 αἵ Ὀεηρ ᾿ζοπιρεὶϊοὰ ἴο 86 115 βονε γ᾿ 
((δἰν.) 

ἀπά αεέλσε πιο ΟΣ »ιμδ περι] Ορ. Ὠεαῖ, 
ΧΧΧΙΙ. 3ς, 41) 42, 43. 

11 ἰβ ονϊάθπε [παῖ [6 “᾿ ΘΠΘΤ 65 ΠΟΓΟ ΔΓ 
Π6 ὉΠ ΤΠ δ] ἴῃ [5γαο]. ΒΥ {πεῖγ σορϑ! θη 
ἀραϊπδὲ Οοά ΠΟΥ πιδάθ σουησηοη οδι56 (ἢ 
Π᾽π|---ἰῃ6 ΘΠΟΠΊΥ---ῇο ἔτοπὶ ἴῃς Ὀορίπηϊης 
δὰ 5εῖ Πιπιϑοὶ ἴοὸ τηᾶγ Οοὐ 8 ψόοσξ οὗ Ἰονθ 
ΟἹ ΟἿΓ φοαγίῃ, ἴο εχίουτηϊπαῖα [6 Ποῖῖβ οὗ 
ΡΓοηϊσθ. ΤΠΘ ““νοηρθδηςο,᾿" ΓΠΟΓΘίοσο, 15 ῸΓ 
ἴπΠ6 ἀε]νεύάπος οὗ Ηἰ5 βυβεγηρ οἷεοῖ ({υκ6 
ΧΙ. 3- 8 ; ςρ. Χχί. 22). Ηε ννᾶ5 ρετβεουϊεά 
ἴῃ {Π6Πὶ (Ζεςῃ. ". 8; Πρ. Αςἴϑ ἴχ. 5); ἱπ ἀνθηξ- 
ἴῃς {πεῖν σδι56, Ηδ ψν85 ἀνεηρεά, ΟΡ. 5. ΧΙ. ς. 

Οὐ:. ΟἿ ὴγ αἷἱοης νὰ “4 ἀδὺ οὗ νεηξο- 
δησο᾿ σοι]ὰ "" ΖΊοΠ᾽ 5 ΠΟ ΓΏΟΓΒ᾽ οὐδίδίη σοη- 
ἴοτί (ἰχὶ. 2, 3). 

25. 1 «νὴ! ἐμγπὶῇ Οτ, Ὀσῖίπε Ὅ80Κ (νυ. 
26, .-. «.) γὮ} ῥαμά μροη ἐῤεε. ὍΒδῖ “" βίγσοηςξῷ 
Βδηά," Ὑῃῖσἢ Πδά Ὀδοη θὰ ὰρ ἴο σγεάθοτῃ 
Ιβγϑοὶ ουϊ οὗ Εεγρὶ (5. Ἰχχχῖχ. 13), 5ῃουϊᾷ 
ἃδαὶη Ὅς ρυΐ ἔογἢ ἔὺΓ ἃ ΒΙρθεῦ ογκ οὗ τὸς 
ἀεπηρίϊοη. (ὦ. χὶ. αἰ, χχνὶ. 11.) 

ὙΤὴῈ “οτάς ἅτ δἀάγοββθά ἰοὸ εαῤίξυε Ζιοη 
(εΡ. «. 27)» ἴογ ΠῚ ἐπσουγαρεπηεηΐ. 

Οὐ.. Νοβειλῖδῃ, ψνῃο ἴῃ ἴ. τὸ ρῥ᾽θδάς ἴοὺσ 
ἔθοθθ ἐν βοπὶ ὙΒοῖι μαδὶ γεαρεγηεά,, ΌΥ 
σίγοη ῥαπά,᾽" ἴῃ 11. 8 ὈορΊη5 ἴο βρεᾶκ οὗ ΠΕ 
βοοὰ Βαπὰ οἔ ΤΥ Οοὰ ὑροη της." ((ρ. 5. 
Ιχχχ, 17; ΕΖΓᾺ ΥἹ]. ό, 9, 28.) 

ἀπά ῥμγείγ βώγχε ααυα}} [1Ὲ, “ἐ Ψ}}] διπλοῖς 
ουϊξ 45 νυ] Ὀογαχ᾿᾿ (οτ, ϑν ἢ 41Κ4]1}; [86 541 
Ὀοίηρ δὰ 45 ἃ ἤϊιιχ ἴῃ πο] πρ {Π6 πηρίδὶ]. 

αἰ ἐὸν μη Οὖὶ "“Ἰοδὰ Ὁ ΒΓ [ἢΠ6 511ν 8 Σ 
(νυ. 22) μαά ἀεθαϑοά. 

Οὐ»... ΤΠε ἤτε οὗ {π6 ΒΥ ]οηϑῃ σΔΡΕΨΙΥ͂ 
Ρυγροά ουΥν  ἴπμε οἹὰ 1Ἰἀοϊαίτου 5. δ'ογ. ΗΟ 
ΙΓ ἢ τοῖο ἀθοιϑῖινο ἃ ρυπβοδίίοη, ἔτστοπὶ 
νου ἀ]Π Ἰηὸ55 δηὰ ἔοττηδ  ισπὶ δηὰ 56] -σοησοῖξ, 
ΤΩΔΥ Ὀδ Ἰοοκοά ἴογ ἃ5 ἴπ6ὸ ἤπδὶ ἰβδϑιιθ οὗ {πεὶγ 
Ἰαῖογ ρεγιοὰ οὗ δηιςοξοη ! 

4268. “4Ἵπὦ4 1 «υἱ}} τετίογ] ΟΥτ᾽, ““Ὁππὴρ ὈΔΟ Κ᾽" 
(.. ω. «. ἴῃ “. 25). ϑγ1ηπι. ἃπὰ ΤὮ., ἀποκατα- 
στήσω. 

α: αἱ ἐῤὲ ἤγἢ Ἰοαῖ, ᾿ τό, 1’ --ΌΥ, 85 δὲ 

ς 
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αἵ τῆς Βγβϑέ, δηά (ΠΥ σου 56} 1εγβ 88 δῖ 
τῆς θερ!ηηίηρ;: αἴζεγνναγά τῆοιι 50.410 Ὀς 
οδ]]εὰ, Τ ἢε “ΠΥ οὗ τπἱρῃιθουβηα85,) ἴῃς 
(Δ Πα] ςἰγ. 

.4. 27 Ζίοη 5841] 6 τεάδεπιβεά νντῇ 
"δ Ἰυδρηγχεπῖ, ἀπά 'πεῦ σοηνεγί ψν ἢ 

ΓΙΡΗϊεου 5688. 
- 28 Δ Αμπάτδοε Τ᾿ ἀεδοιγυςίοη οὗ τῆς 

δνεαλίκξ. 

ἜΣΕΙ 
δ᾽: 

"ὋΝ" ξξ ἊΣ 
6. 

ὩΡΆΡΡΝ ΑΘ Δ σι: ῳ οὶ 

186 {{π|ὸῸὸ θη [6 υδρη οὗ ἃ ἀϊϑίδπί ἰδηά 
σουϊά 51Υ ἴο δοϊοπιηοῃ : “" Βεοδυϑε {πὸ 1 ογὰ 
Ἰονοαὰ [5γδ6] ἔοσ ὄυοσ, ἰπογοίοσε τηδάς Ηδ [ἴῃ 
Κιίηρ, ἴῶὼ ἀο ἡυάρτηθρηξ ἀπά 7 ,5Ε|ς 6. ὍΠ6 ρῇο- 
Τὶοιι5 ΓΟ] χαϊοη οὗ ννδί (ἢαϊ Ὠιδίογυ ἰγριδεά 
ςΡ. 5. Ιχχὶἱ) 5ῃοιϊὰ Ὀε δθθη "1 {π6 ἰδίζογ 
γ᾽ (ςΡ. οη ἰϊ. 1---4); ἴῃ “186 {{πλὲ5 οὗ ἐῤὲ 

γεσίογαίοη (ἀποκαταστάσεως) Οἵ Δ8}] ἐΐηρϑ, οὗ 
σοῦ Οοἀ β8ρᾶκε ΟΥ̓ ἴπ6 πιο οὗ 481} Η8 
ΒΟΙΥ ργορδῃεῖβ. (Αςῖϑβ 1. 21. ΟΡ. οὐ συ. 21.) 

εἰδγ ὁ γἱσῥίεοισπε.} “ΤῺΘ νἱβίοῃ οἵ ᾿Ιχ. 14 
ἢδ5 ἀλνγηθά οἡ [86 ῬσΌρμεῖ 5 ογθ. Οὔ. 7εγ. 
Χχχί. 22, ΧΧΧΙ, σό. 

ἐδε Κα εἰ] Οτ, “5ἰεάξαϑε οἰϊδάο]"» 
ἴω 21). Το ““ 5ἰοάξαϑί," ὙὩ]Ο ἢ ἴΏ Ὁ. 21 Γδ- 

ἴο 50] εἴϊνο. ΑΥΤΉ 658, ΟΥ ΟΥΔΙΥ͂, ΠΟΤῈ 
ΤΏΔΥ Ὑ611 ἴακα ἴῃ ἴῃς ἰάθα οὗ οδ͵]θςῖνο ἤστη- 
1655, ΟΥ̓ 5.40} ὺ (45 ἴῃ ΧΧΙΙ. 23, 24) ἸΥ. 2: 
Σ 5. 111. 20, χχυ. 28). Ὁ Ποῖ ἴδε ἢγϑὲ 8 ὑρτθὸ- 
δοηΐ, {Π6 ἰΔ5ὲ νν1]}] [ο]]ονν. ΟΡ. ΥἹ!. ο, χχχῆϊ, ς, 6. 

47. γεάερρηεά «αυἱὴδ ἡμάσνιο] ΜΝ Ώοη Ηἰς 
7αδῖ Ρυπίϑῃπιεπί (Υ. τό, χχυῇ!]. 17) Βαά ἄοῃης 
15 ψνουκ οἡ Ζίοη δηὰ Ὀὑσγοιρῆξς ΠΟΙ 50ῃ5 ἴο 
φῬοηϊΐεηςο, ἔπε ᾿ἴ ννοι]ὰ θ6 “4 γί ῥίεοις ἐῤίπρ 
ψῖῃ Οοά (1 ὙΠ Ε55. 1, 6) ἴο ““ τεάθεπι Πεῦ 
ἔτοιῃ {Π6 δῃθγ " (5. ἰχχν. 42, ΟΥ̓. σχο. ΟΥἹῚ. 
4). Ηἰδς ““Βαπὰ ννου]ά [αν δοίά .»»" ἡμάφημσηΣ" 
(θευῖ. χχχὶϊ. 41); ψου]ά σέβοιε ΠΟΥ ἔτοπι [Π6 
ΤοτΥΊὉ]6 οπ 6 πεν 25). ΟΡ. Ιἰχ. 18---2ο. 

80 ἴῃ Ἐς. ἰχχίϊ. χ--τὶ4, Ηὄδ νῦο “ γεάφε»!: 
[δ 5011} οὗ {ῃ6 ποράγ ἤτοσ ἀδθοοὶξ δηά νἹοΐθησθ " 
----ὀἨἨ πιθοῦ ραγίηρ ἴδ6 ΓΑηϑΟΠΊ---ἶἰθ ἢ. Κίηρ, 
ψ 0 “}υάρε5 Οοαά 5 ρϑθορὶε ευὐό γγδέεοι πες 
δηὰ Ηἰβ ροοῦ «υ ὑἡμάφνηρι!." [Ιῃ δηὰ ὉΥ 
ΓΙΒὨϊοουϑηθβ5 Ηδ “πᾶ ροθ (πὸ ὑσίποθ οὗ 1}15 
ννοῦϊά, "δηά ἀο] νοῦ ἰποϑο ννῆο νγοτὸ 'η θοπάδρε 
ἴο δ 1Π|.---Απα {πὰ ἰδία ἰηΐο ψ ῃς ἢ Ηδ χοὸ- 
δἴογοβ. {ῃθπὶ 15 οπὸ οὗ Πρ ϊθουβηθθα. [Ἃπ (δα 
τοάἀδοτηδὰ Ζίοη, “" ἡάρτηοπὲ δηὰ 15:10 6 5}4]} 
Ὀδ (6 πιδηϊοσι ῬΓΠΉςΙΡ]65 θοίἢ οὗ Ηἰ5 ξονεγῃ- 
ταοπΐ (ἰχ. 7, χὶ. 4, 5; Ηοϑβ. ἵϊ. το ; 58. ΧΟΥΪ!. 
1, 2), Δηὰ οὗ ΗΙ5 ρθορ]θ᾽ 5 οοπάυςί. 

δὲν εοπυεγ 1 1, “ΠΟΥ ταϊζυγπίηρ ΟΠ65: 
παῖ ““τεΐιγη τὸ ἴπ6 1ογά" (Χ. 21; ορ. Ὠεουΐ, 
ἵν. 10, ΧΧΧ. 2, 8, 10); παῖ ““ {ΓΗ ἀΥΔΥ ἴτοπὶ 
ἰΓδηϑρτοβϑίοη" (ἸἸχ. 20). 

48. ΤΠ Τμαρίοσ ἤοτδ τγονογίβ ἴο 115 σοπΊ- 
Γπεποοπιοηῖ : [Π6 “ ΤΥΑΠΒΡΤΘΘΘΟΥΒ ὈΘΙην {8 γ 
Ὑγ8Ὸ “το Ποἀ" (σ. «υ.} ἴῃ «. 2 ; 186 ““ 5ΠΠΟΙΒ 
πὰ “ἼΠΟΥ ἰπδΐ ἔογβακθ [6 [,οτὰ  Ὀοὶηρ 85 
ἴῃ ν. 4. ὙΒοὶγ “' ἀεβίγαςτοη," οὐ “" Ὀγθακὶπρ 

ΙΘΑΤΑΗ. 1. 

{ΓΔΠΒρΡΓΕβ80Γ5 ἀπ οὗ τῃ6 βἰπποῖβ σῤαί, 

ΙΡ. 2 -- 6. 

δ τορεῖμοτῦ, ἀπά τον τἢδξ ἔογβαΐε τῃς 
ΓᾺΡ 5841} θ6Ὲ σοηϑιιπγαά. 

29 Εσογ {ΠΥ 584]1} θὲ δϑδῃδιιβά οἵ τῆς 
οὐΚβ ψῃϊοἢ γε ἤᾶνε ἀδϑβιγεά, δη4 γε 
864}} 6 σοπίουηάεά ἔοτ τῆε ραγάθῃϑ 
τηδῖ γε ἢᾶνε Ἵἤοβεη. 

20 Εογ γε 53}4]} θὲ 45 δη οἷ ννοβε 
Ἰεαῦ ἔλάειν, ἀπά 45 4 ραγάεη τῃδὲ μδῖὴ 
ὯΟ νγαῖοῦ. 

ἀοννη" (χΧΧχ. 13.) 14, 26, 11. το) ᾿ἰχ. 7, ΙΧ. «8, 
“. αυ.), 5ῃου!ὰ ὃς 

ἐοφεῖδογ) δὰ δϊορεῖμοῦ ; ον γσιασε, πᾷ 
αἱζεγῪ (5. χχχυ!!. 48... αὐ. ; Πρ. (ἢ. Ἰχνὶ. 17). 

“δα! δὲ εοπεμρηθ)] 5.«υ.α. ἴῃ Ῥ5, Χχχχυΐ, 
40. 

40. ΑΚ ἰδδ ᾿ἰαϑί νϑῦϑθ σδγτίθοϑ. Ὁ5 Ὀδςκ ἴο 
Ῥξς, ΧΧΧΥΪ. 2ο, 28, {Π6 "" οὐ κ5᾽ οὗ ἴΠ6 ργεβθηΐ 
γΟΥΒ6 της δὲ ἴακεοη οὗ {π6ὸ νυν Κοὰ πη ἴῃ 
ξτοδλῖ ροννου, “" ϑργοδάϊηρ ΠΙΠΊΘΟΙΕ Κὸ ἃ νογάδης 
ἴγοθ οὔ 115 οὐ 5011 (Ρ5. ΧΧΧΥ. 39). Τΐ8 
νου ἄρστοθ ἢ [Π6 χοίογθησε οὗ “" οδῖκβ οὗ 
Βαβῆδη᾽ ἰῃ 1. σ1; ἢ τη ““Οὐτβοά ἰ5 [Π6 
τήδη ἰμδὶ {γυϑίοι ἢ ἴῃ »πεη᾽ ΟΥ̓ [6Γ. χυ!. ς, 6; 
δηά, δῦονε 4]1], νυ ἢ Α Π]Ο5 1]. ο (566 Οὗ Ὁ. 21). 
ἴῃ τηδὲ σᾶ36 ἴπ6 ““ ραγάθδηβ᾽" ψου]ὰ ϑυτῃῦο}1Ζ6 
ἰυχυγίουϑ ΠΟΙΆ ΠῚ Π1165. 

[ἴ 15, Πούνουοσ, ΚΟΏΘΓΑΙΥ τοίοστοα ἴο ἰάοϊδ- 
ΓΥ :--ἴῇο ὁ οαἰ " Βεῖηρ “16 στθθη ἴγθθ᾽᾿ ὉΠΑΘΓ 
τ ὨΙςἢ (ΠΟῪ δεῖ ὉΡ ἱπιᾶρθβ (2 Κ. χυὶϊ. 1ο), δηὰ 
(Π6 ““φαγάδης᾽" (ςρ. ᾿ἰχν. 3, ἰχνΐ. 17), Ροβϑιγ, 
πΚὸ ἴῃοϑε οὗ αρῆπθ, πᾶσ Απίϊοςῇ. 

[ἢ ΘΙ ΕΠΟΣ ᾿856,---νν ΠΕ ΠΟΥ ἴπογ Ιάο]12 θὰ ννοτ]ά- 
ἿΥ Ῥονγοῦ δηὰ σγδηάθυγ, οἵγ ἰγιυιϑίδα ἴῃ 1ἀ0]3,--- 
ἴδον νου]ὰ ὃς Ἰεξδ ἴῃ ΒΕ  ρ 655 ΠΡ ΒΡΟΝΙ Πα 
(χχ. ς, χ]ν. ο, χὶν. σ6) ἰη {86 ἀδὺ οὗ νϑηρϑδῃςθ, 

«υῤίε γε δαῦε ἀεείγε] Ἧδξ ννᾶ5 βρθακίηρ οὗ 
“δ 5 ἤπεγβ;" δα βυάάξηΥ ἴυγηβ τουπὰ ἴο 
[86 τηδῃ οὗ ἢἷβ οὐ ψεπογδίοῃ, δηὰ 54γ8, 70 
ΔΙῸ {86 πιοη, νὴ ἃγὲὸ (ἢ. δἴοσί ῃρ ὉΡ 5}.8Π16 
δηά ςοηδιβίοη. 

ἐδαὶ γε ῥατυε οροτοη]---ἰῆθ πδίυτε οὗ γΟὺΣ 
ἌἙδοῖςς ἢανίηρ Ὀθδη πλοϑῖ ἀἰ5Έ 1 ΕῪ Ἐχρ δηθὰ ἴο 
γοῖ!: “866, 1 μάν 8ϑεῖ Ὀεΐογε γοὺ [ἢ}5 ἀδὺ 1188 
δΔηἀ σοοά, δηἀ ἀδαΐῃ δηὰ δΥ]] ;...1 ς4}} ἤθάνθῃ 
δη οδτίῃ ἴο τοοογὰ {815 ἀδὺ δρδιηϑὶ γου, (μδὶ 
ΙΒαγνὸ ϑδοὲ Ὀεΐοσγε γου [Π{6 πὰ ἀθαδῖῃ, δἰθβϑίης 
δηὰ συγβίηρ; ἐδεγείογε εροους ἐξ, ἰδὲ ὈοᾺ 
ἴδοι δηὰ [ΠΥ ϑοθὰ ΠΊΔΥ ᾿ν6. (θοῦ. χχχ. τς 
--ἰ9. ΟΦ. |ο5ἢ. χχίν. σς; [υάξ. ν. 8.) 

80. οευδοις ἰεα᾽ ,)αάε}}] 80. πο σοπίοδβα 
{Ποῖγ δίδίθ ἴο Ὀ6, ἱπ ᾿χῖν. 6. Ορ. χχίῖν. 4, ΧΧ ΥΠ. 
1, 2, ΧΙ. 5, 8. ὙΤΠΟΥ ννοῦο νυτδους νι} {7 5 
Ὀδοδιι56 ΠΟΥ δα ποῖ “σἤοβθη 11 Ὸ. ἔογ, 58] 
Μορεβ, “"“ἼὌε 1ογὰ (ἢγ Οοά,...Πε ᾿ς τὸν 2" 
ἸΡΗΣῸ ΧΧΧχ, 20). ΗἮδ ἰ5 ἴπε οἠΐγ “τε οὗ 
16." νβουῖϊ Ηἰπὶ 5 πο Ῥαγδάϊϑο ροβϑίθ]δ. 

ΟΡ. ΤΪογ. χυἱ. 4---7. 
α σαγάφη ἐῤαὶ ῥα! πὸ «υαἱογ] Ἐσογ ἴπογ δά 

ἐ γβάκοη 1η6 Εουπίδίη οὗὨ ᾿ϊνίηρ, ννδῖοσ ,᾽) δηά 
(ἢ οἰδίογηβ ΠΟΥ μδὰ μεινοὰ ουΐ ννεῦα “Ὅσο. 



γ. 31. 

41 Απά {δὲ βἴτοηρ 51] θὲ 458 ἴονν, 
πε Ἰληὰ τῃε πΊΔΚΕΥ ΟΥ̓Ϊξ 48 ἃ βραῖΐ, ἀπά σον 

Κοη δηά “ὋοοὐἹὰ ΠοΙά ηο νγαῖεν᾽" (7 6Ὁ. 11. 1 3). 
Το σοηίΓαϑὲ 15 ρίνθῃ ἴῃ ἵν}}}. 1. 

381. “πώ δὲ εἰγοης «ῥαϊΐ ἐφ α: ἰοαυ] ἘΔ9 
δύτοι αὶ τὴδη; δΙοΥγπς ἴῃ Ουϊνναγαά γτθαῖηθθβ. 
ΤΠ νογά οσσιγϑα οἰϑονν βοσα ΟἾΪΥ ἰῃ ΑΙηῸ8 ἰ]. 
91: “Υεἴ ἀεβίγογοά 1 ῤε “Ἅ»πιογὶ ἐδ ἔγοτη ὈθίογΟ 
ἴδοι, σσῆοϑε πεοιρσῃς ννα5 {πκὸ ἴη6 Ποῖρῃϊ οὗ 16 
οδάλγϑ, δηά ἢδ νγὰϑ ΒΤΚΟΝΟ (ἦς ἐδε οαῖς (ΞΡ. οἡ 
1]. Χ1}); γεῖ 1 ἀσϑίγογθά ἢϊ5 ἔππιῖξ ἀῦονο δηά δὶ5 
τοοίβ. Ὀοηοαίῃ." [{ [5γαοὶ [6]1 Ὁδοκ ἱπίο {πῸ 
Απιογε 5 δἷπ οἵ ργουὰ ϑεϊξοοηβάεποθ, ὃς 
πγυ5ῖ ρογ5ἢ ᾿ἰκὸ ἢπη. (αρ. Νοίο ΚΕ.) 

αηά ἐῤὲ »παξογ οὶ 1 επάοσ (85 ἴῃ "παγχ. 
Ἐ.Ν.), δ15. πόσο; 41} {πὶ 6 ἴπ ἢ 5 56]- 
ςοηβάξηςο [85 50 ἰδδογίοιιϑὶυ ργοάυςεα (ἸΧ. 6); 
το οΥ ἢϊς νου] ἢ] γ βοἤοηθ5, Οὐ ἢΪ5 ἰάο]8. 

α: α “ῥαγἡ}] Α πδηβ οὕσῃ 5ἰη δείηρ πηδάθ 
ἴο ᾿ρῶϊ ὺρ ἴῃς ἤτθ οὗ ρεηδὶ γεϊπ υξίοη (ςρ. Ἰ. 

ΙΘΑΙΑΗ. 1. 25 

ἘΠΕ 5081] Ῥοι δυγη ἱορείδεῦ, δηὰ 
Ποης 8}2]} φιθης ἢ ἐῤέηι. 

11); ἴ6 νυἱοκοὰ θείην “" βηδγεὰ ἴῃ (δε νοῦκ 
(-. «υ.) οὗ δῖῇ᾽Ά5 οσῃ μαπά᾽ (5. ἰχ. τό; ςρ. 
ΧΧΥΙΪ. 4). 

ποπό “ῥα! σμεποῦ ἐδερὴ ον [6 ἤτγε ἰβ 
τηδϊηἰαίπεαὰ ΟΥ̓ [86 ΠΟΙ ἴον οὗ ΗἩϊΪπὶ νόθα 
“ἰ ἤΔΙὴ6 15 [εδ]ουβ᾽ (Εχοά, χχχίῖν. σ4); δηά 
Ηἰ5 Ἰονίης [εδουϑΥ ὈΌΓΩ5 ἢ “ἃ πιοβῖ τθ- 
Βεοιηθηΐ Πδπηθ, ννΏΙΟἢ ὁ ΊΔΩΥ ννδίοσβ σδηποῖ 
υσηοδ᾽" (ϑοης οὗ 80]. νἱῖ1. 6, 2). 1ἴ ν»ἱ]} Ὀυγη 
ἴο {Π6"“ποῖμεν Η δά" (ΒΘ ευξ χχχιϊ. 22); “ σπιοὶ 
ἃ5 Ηδάθϑ᾽" 1561 (ϑοηξ οὗ 80]. νἱῖϊ. 6). 

Οὐς. τ. Τἢδ ἱΠΊΔΡΟΓΥ ΓῸς 815 ἴηδὲ οὗ υν. 
)---ο ;; ἄγανγῃ ἴτοπὶ ἴῃς οἰζίε5 (αὶ “σὲ εῖ 
ἔοτἢ ἔοσ. δὴ ὀχδηηρὶθ, κυ οσηρ [6 γεηρθδηοα 
οὗ εἴογηδὶ ἤγο" (]ἀδ γ). 

Οὐ:ς. αλ. ὝΠΟ επὰ οὗ ἴθ ἤγχξε σῃαρίοσ σοσ- 
Γεβροπάϑ ἴο [Πδὲ οὗ ἴΠ6 σβοὶα ὈοοκΚ (ἰχνὶ. 24). 

ΝΟΤᾺῈ Α. 

ΤῊΕ ΡΑΚΑΙΜΕΠΙΒΜΩ ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΟΗΑΡ. 

νντῇ Ὁ. 2,  Ηδαγ, Ο ἤράνθηϑ,} 
“ἐ ΠΒΠ]άγθη.ἢ 
(ἐ 4οίἢ ποῖ Κηονν," 
ες σοΟΓΓΟΙΡίοΓβ," 
Δ), 
εἰ ἔργϑάκρη, ἮἾ 
εἰ φηίοη,᾽" 
(ὁ φγηϊἴδῃ γεῖ τιοσο, 

3» 
4: 

Ἰ,ου. 

[ΑΝῸ ΓῈΡ. ΧΧΥῚ, ὨΕΌΤΥ. ΧΧΥΝΙ---ΧΧΧΙΙ. 

οΡ. Πευῖ. χχχὶϊ. σ᾿ (ΧΧΧ. 18, 19, χχχί. 28, 29). 
,.,) ΧΧΧΙΙ. ς, 6, 18, το ((Ρ. χῖν. 1). 
,.,)γ ΧχχΙϊ, ό, λ8. 
,» ΚΧχχῖ. 29 (ΧΧΧ!!. ς). 
.,)χ, Χχχὶ. 20. 
,»,)κ Χχίχ, Ὡς (24), χχχὶ, σ:ό. 
,. ΧΧΥΙΠΙ. 12, 27, 28, 35. 

ΧΧΥΪ, 18, 21) 27), 28. 
ΠΟ, 

6, ““ἔγτοπι (ἢ 5016, ὅζς." 
ἐς γγουηάς, ἅζτς.} 
“ὁ ἀρβο]αΐθ," 
εὐ σΠ65 Ὀυτγηῖ,} 
εἰ ΙΓΔΉΡΘΓΒ, ὅζς,ἢ 
ὨΞΒΠΌΣ, 
εἰ δράοῃ,, (Φοπιοτστδῆ, 
εὐ ον] οὗ γουγ ἀοίηρ5,᾽" 
εἰ νεάον...᾽" 
ὃς Πρ ἀπά Ὠράγκθη,᾽ 

Δ 132. Νὰ 
“ἠἀονοιτγοᾷ οὗ ϑινοτγά," 

, “" Βατίοῖ," . 
ἐνν}}] ο496 τηθ.᾽" 
ὁ 7 1Π6 ἘΠΟΙΠΊ165,᾽" 
(ἐ ΔΥΘΠΡῸ χη6,᾽ 
ὩΒΡΌΣ, 
ΓΣ Ὁ, 

49, ὉΠ ΥΊΣ, 

866 450 Οὐ [1]. 1, Υ. 2ς, 26. 

27) 

θυ. χχχὶ. 29. 
»» ΑΧΧΥΙ, ,ς. 
,,), ΧΧΝΙ, ς0, 61, ΧΧΙΧ. 22, 23 (ἌΣ, 22). 

Ἰ,ου. χχνὶ. 41. 
Πουΐ. χχίχ. 22 (ΌΡ. χῖϊ!. 16). 

,,) ΧΙ. 22) 48-- 2. 
,,2, ΧΧΙχ. λὰ (ΕΟ. 23). 
,»),)5 ΚΧΧΧΙΙ. 32. 
,»,)γ, Χχνυ. 20. 
,, Χχνὶϊ. το ((Ρ. Χ. 18). 

μεν. ΧΧΥΪ. 21, 27. 
Ὠοιΐ. χχχὶ. 27. 
μεν. χχυΐ. 2ς,) 22 (θδυῖ. χχχίῖ ἃς, 41, 42}. 
Ὠραῖ, χχχὶ, τό. 

,»,χ ΧΧΧΙΙ. 16 (ΧΧΥΠ, 64). 
»,) ΚΧΧΧΙΙ. 41, 42. 
,»,» ΧΧΧΙΙ ,ς, 41. 
.,) ΧΧΧΙΙ. 41. 
,,) ΚΧΧΧ. 2, 8, 10 ((Ρ. ἱν. 10). 
ὉΠ ΧΧΧ. 19. 

Οὐχ. Μιοδὰ νἱ. 1---τό ἴῃ {πκὸ ΠΙΔΠΠΟΥ ἰοοκβ δδοῖ ἴο [(εν. χχνῖ. τό, χό δπὰ ει, χχνιπ, 
28---.ο. 

ς8Δ 



46 ΙΘΑΙΑΗ. 1. [ν. 1, 2. 

ΝΟΤῈ Β. (Ὁ. 5.) 
ΟΝ ΤΕ ἈΕΝΡΕΕΙΝΟ, ὁ) [-- 19 «υδαὶ 2ωγρο"ε] “δομά γε δὲ “»εεη ΤΉ ὑπο οἢ γε «υἱ]ῇ,, 

(4) [εἰ πατβῆ ῬΒΠΟΙ είς ΠΥ ; βίπος ΠΟ Ὁ. 
("ἴογ ννῇῆδὶ τεδβοη" ποῖ ““ἷἴὁ ψμδΐ οπά ἢ) 
ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ Γοΐοτβ ἴο ἴπ6 τηοίινα οὗ {Βοϑο νγῇο 
ἅτ [Π6 συ δ)]εςί οὗ ἴῃ6 υϑτγῦ. 

(2) ὙῈ τηγίμπι οὗ (86 σεῦϑα ἄοεβ ποῖ 
δον οὗ 50 Ἰοῃρ ἃ ρϑι186 ΔΕἔΕῖου “ὁ τηοσγθ." 

(3) Ἴδε ςετίδιηῖν [8δὲ σοά νου]ὰ 5π|ϊ6 
διϑῖῃ δηὰ δραίη, {1} [ἢ6 οπὰ οὗ Ἵογτεςίίοῃ νγὰ8 

δἰἰαλίηθα, νγᾶς οἶθαῦ ἔγτοπὶ 1,ουὐ. ΧΧΥΪ. 14----2. 
δηά ἰ5 δϑϑυχμηθὰ ἴῃ (ἢ, Υ. 25) ΙΧ. 12) 17) 21) 
Χ. 4 (εΡ. Απιοβ ἵν. 9--- 12). 

(4) Τῇβε ρυγροϑὲ οὗ ἴπ6 γτεπηοηβίγδηςε 15 ἴο 
ἄγακυ ἐδορε ὀαεξ ἔτγοτη τευοὶξ, ηοΐ ἴο τ6}} [Πόσα 
[δῖ {ΠῈῪ ψου]ὰ σοπίϊημο ἰη 1. 
[ΧΧ. τί ἔτι πληγῆτε προστιθέντες ἀνο-» 

μίανῚ 

ΝΟΤῈ ΓΟ. (υ. 13.) 

[ἡ [6 τοηάογίηρ βίνθη δῦονς, 5}Ν νῷ [ΠῚ 
ἰλκθη δοϑοϊ μοὶ (ΟΡ. [ετ. χχ. 9). Ὑεῖ 1ἴ ἰ5, 
ἴῃ 1δουρηῖ, σοηποοϊοθὰ Ὀοΐδ ἢ {πὸ ἐς πον 
ΤηοΟΉ.... Δ556 Ὁ ]γ.,.) [Πα ρτγθοθάεβ, αηᾶὰ ἢ 186 
Ἰ))ὲ (Πδὲ ἔΟ]]οννβ. 1{ ννᾶ5 (ἢς Ἰἰοηρ |15ῖ οὗ ρυπο- 
ἴυ2}}}7 οὐθογνοὰ ξεδλϑίβ, {πδξ νγὰβ ἔθ] ἴο ὃς 
ἱπβΌρροσίδοϊε; ἀπά ἴπ6 σδυϑε οὗ 15 Ὀεὶπρ 50 
ξεὶ νγᾶβ, {πὲ [ΠΟΥ νγετε 4}} νοϊά οὗ ἴσῃ ζοα]}- 
655. ὙΠῸ ΠΥ σοηηθ5 ἰῃ δ {Π6 οπά 85 (δε 
εἰϊπιαχ οὗ {πε ἱπίογγιυρίοα ϑεγῖθϑ: “186 50] ἜπΊη 
τηρεῖν ἴοο ! "ἢ 

ΝΟΤΕ, Ὁ. 

ΤΕ Τάγρυμ Δ Κο5 (ἢ6 ““ἰεαυθη 7 οὗ Απιὸβ 
ἵν, ς ἴο Ὀ6, βοοάϑ ἈΠΙΔννΓΪΥ σοϊίοη. [6] 1 ΖΘ. ἢ 
ποίοοβ ἃ Τ αἰπιάϊς ραϑϑαρο νυν] ἢ βᾶγϑ, (παῖ ἃ 
ΙΏΔη ΨὴῸ Βιαὰ ἰδκθὴ ροβϑοβϑίοπ οὗ δποῖδμεγ᾽β 
Ἰπμογϊίδηος ἐὐὲσ δῇοσ ννεηΐ ὈγῪ [86 ἤᾶπηλα οὗ 

ΝΟΤᾺ ΒΕ. 

ΎΤἢΣ παιταῦνο οὗ [πῸ ἀεσίγιςζίοη οὗ ἴῃς 
Ατπογίίο οἱτ165 5 φίνθη ἴῃ [Ὧ6 Ῥαγαϑθδῃ (Π ευΐ. 
ἷ. 1---1}1.. 22}. ἴο γν ΙΓ ἢ [58]... 1--. ὃ 15 ΗΔ ΑΓΔ. 

ὙΠΟΓΟ ΔΓΘ ϑευοσγαὶ ΠΟΙ ΘΔ Ό]6 ραγα} }6}15π|5 Ὁ6- 
ἔνόθη Ὠουΐϊ. 1 δηά [54]. 1; Ἔβρεςι αν ἴ[Π6 ἔο]- 
Ἰονίηρ : 

Ὠουϊς, ἱ, 12, "ΗοΟΥ σδῃ 1 τῇγϑε] ὈΘΑΣ 
ὈΞΠΊΩ... "Ὁ ον». 1. 12. (4 ψογά οσςυῦβ πο- 
ὙνΒΏΟΓΟ 6Ϊ56.) 

Πευῖ. ἴ. χό, “1 οπαγροά χορ ἡμάφοι" (ἴο 
Ἰυάξε τἰρὨθου 5] γ, Ὀεσᾶυϑε ἴἢς ἡπάρτηθηΐϊ νγᾶ5 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ 1]. 
: 7αίαλ 2γοῤλεείείά λέ εονείρρ ο7 Ολγίρέ᾽ς ξέμερι 

ἄορι. 6 Κπηεξεάμεις ἐς ἐΐξ ἐαιέδε οὗ Οοαὶς» 707- 
σαζίησι τὸ 27ὲ εα λογίείλ “9 ,αγ, δείαεε ο7 {λέ 
2σευεγγμ ἐβέείς ο7 Οοά» »ια7γεείγ. 

ΤΠ τοηάοσίηρ ρσοροϑϑα ὈΥ βοηθ, "1 σδηποῖ 
δηάυγο ᾿παυ Υ δηά {Π6 δοϊθπιη πιθεῖ!ηρ,᾽" τὸ- 
4υΐγοβ Δ δρι τα πΊΔ1ς ολρῃδ515 ἴο 6 ἰδ] ἁ οἡ 
[ἢ ““δηά," ΙΓ ἢ 15 φυϊΐε δἰίθη ἰο (6 Ηεῦτονν. 
[1 αἷϑο ἰεᾶνεβ [86 οἰδιιδὸ “" ποὺῦ τηοοη..." (ποῖ 
2επάεπε τ ΟΤΕΙ͂Υ, ὙΥὨΙΟῈ 1 5: Ὀμὰ1) Θπέτγεὶν ἀϊ9» 

ςοππεοίεά. Απά ἰδϑίυ ; ἃ5 5}: δὉ 15, ἴῃ ἴῃαῖ 
ς856, υϑοά νυ] ἢ δὴ 6]}1ρ5]5 οὗὨ ἃ {γδηβιενθ νογὺ 
(ςρ. Ὠευΐ. 1. 9), ννὲ 5δῃοιυ!ά Ὄχρεεΐ 1 ἴο σοπὴθ 
αἱ (ἢ6 εηὰ οὗ ἴῃς οἶδιι56, 85 'π ᾿5. εἰ. ς. 

(νυ. 17.) 

Βε5-Οδίη»ηέφομ (ΠΟΑΙΙ͂Υ “. «ν.). 
[τ 5. ἰχχὶ. 4 186 ράγίς!ρ]6 (ωδονριδί 2) 15 Ἰοϊπϑὰ 

ν ΟΨΌ, “ἢ6 ρογνεσῖεσ οὗ τσ" (866. οἡ 
χχνΐ. 10). 

(νυ. 31.) 

Οοὐάϑ). (ρ.!]. 26. 
Ὠεουῖ, 1. χό, ΠΝ εῦ, (Υς νου]Ἱὰ ποῖ ξο 

ὉΡ" ἴο ακε ροβϑδεβδίοῃ οὗ 16 ““ροοά ἰδηά." 
ΟΡ. 1. 19. 

Βεαῖ. ἴ. 31, “.Α5 ἃ τηδη ἀοίἢ ὕθᾶγ 15 5οπ," 
οἸριᾶς 
Ὠδθυῖ. ἴ. 423, (ΤΕΥ τοθο]]οὰ δραϊποὲ Οοάβ 

ςοιητηδηά, δηά ννεσὸ ἀεβίγσογεὰ ΌὈΥ ἴῃ6 Απιοῖ- 
ἴ[65,} σρ. 1. 20. 

Πεαῖ. 1. 4.5) ὙΒΕΥ͂ ““νορί Ὀεΐογε {δ 1 οτά: 
δυΐϊ [88 Ποτγτά τνου]ά ποῖ Πϑαγκεθη," ςρΡ. ἵ. ας: 

ΗΕ νυογὰ δὲ βϑαΐδῃ (ἢς 8οῃ οἵ 
Απιοζ βὰν σοησογηίηρ [πάλῃ 

δηά Τετγυϑα θη. 

ΠΗΑΡ. [1---ΝῚ. ὙνΒοΐδοσ οἢ. νἱ Ὀδ6, ἴῃ 
δἰ Γςίηοϑ5, που ἀθαὰ ὑπάσογ (6 ““ «υογα 97 ἐῤέ 
Πογά ΝΥ ΒΟ 5418}... .5Ὧνν ᾽ (11. 1), οὐ ποῖ, [ἢ 
ον ἤνα --παρίοιβ ἃγὲὰ ἱπ| Δίου ὑπο ἴῃ 
ἰᾶςῖ. 

ἴα οὃὮ, νῖὸ Βοαγά δον ἴδ6 οβοβεη ρθορὶς 

δᾶ 5:5 ῃϊοαά ποῖ ΗΟΙΥ Οπο, ρῥγοίαποὰ Ηϊς 
σουγίβ, δηὰ Ὀγοκθη {πεῖν σονθηδηΐ νον5: δηὰ 
ἢονν, ἴῃ σοηδοηυεποδ, [6 ἀροβῖαίθ οἱΕΥ̓ νγᾶβ ἴο 
6 σοηϑιρηδὰ ἴο ἴπ6 Ρυπέγιπς ἔγε οὗ ἀϊνῖπο 
Ἰυάρτησπί. [η ΤΒΉἢ. 1|---νὶ, Ἐ116 [ἢ6 5[π οὗ [π6 
Ῥέορὶε δηὰ σοῦ β υάϊςοϊδ] ϑεπΐθεῃοα ὑροη ἴμοτὰ 

2 Απὰ “1 5}8}} σοπιε ἴο ραβ8 ἰῃ τῆς ᾧ μία ἃ 



γυ. 3. 

ἰαλϑὲ ἀδγβ, ἐῤαὶ τῇς τηοιπίαλίπ οὗ τῆς 
"ον, ς ΠΟΚῸ᾿Β Βουβε 5}8}} θ6 | ἐβΌ 8] 15Πεἀ ἴῃ 

(π6 ἴορ οἵ [ἢ πιουῃίδ!η8, Δηα 541} θ6 

ἅΓ6 5εῖ Του ὙΠῈ τυοῖ στοδίου ἤιπ685 δπὰ 
ἀϊξιμοϊπεβο; δὲ [86 βᾶάπιθ {τὸ Οοὰ ἰ5 56θῇ 
“ἰ ρχαῖοά ἴῃ Ἰυάστηρης " (ν. τό), ““αἴοῃε εχ- 
ΑΙϊοα " (ἃ. τσ, 17), “ΙΒ ἢ δηά ᾿ἴρὰ ὉΡ᾽ ἴη 
Η!5 Βράνθη]ν ἴοΏΡΙ6 (ΥἹἱ. 1, 566 ἴῃς ποῖεθ), δηά 
εἰ ΒΠΠΙηρ [86 φαγί αἷϑὸ ἢ Η]5 βου" (ὙἹ. 3): 
δίποα. ποῖ οὐ ϑατῃ Ηδ Πᾶς ἃ ΠΟΌΪΕΓ 
Ζίοη, ΟΥΟΣΥ͂ οὔθ οὗ ψῃοϑθο οἰ] Ζθη5 15 ὨΟΙΥ͂ 
(ν. 3), ἃ ““τηοιπηίδίη οὗ ἴῃς ουδὲ οὗ {Π6 
Πογτα," ἴο ψν ςἢ 81} παξίοηϑβ ἃγὸ ἄγαννῃ (11. 2). 

Ι͂π ἢ. 1 [6 ῥγοπιποηΐς ἤριγε ἰ5 ἀΡῈῈ 
σοπηίηρ ἴο ἴῃ6 ΠΕΙΡ οὗ γεὐθοϊθα πλοσου, δηά 

ὑτιηρ οὐξ γοηροᾶποα οὐ {ΠπῸ βἰπᾶιμ : ἴῃ ΟΒἢ. 
11-νὶ {15 Μεσου, ΟΥ̓ πιθ8η8 οὗ }ι5[ϊςο, {τ Ρἢ- 
ἸῺ ἱπ (ἢ6 τοβίογσδξίοη οὗ ΠΟ] 1655. 

ὙἼΒΕ6 σδαγαοίεσγίβτς οὐ ςἢ. 1 15 (45 γὸ μᾶνεῈ 
86θη, (ἢ. 1, Νοίθ 4.) 118 πϑιϑί πρὶ οπ [16 5ίογη 
ἀοπυποϊδξοηϑ οὗ ἴῃ6 ϑίπαι[ς 1ὰνν σοπίφιποα 
ἴη [κν΄. χχυὶ, ᾿οιΐ. χχυ]]---χχχῆϊ, ννὮ}]6 τῃς 
Τείεσεηοθ ἴο 5. ᾿χχίϊ! (υ. 27) 5 βιιρογάϊηαίε : 
ἴῃς σδιαγαςίογίϑεις οὗ ἰ1----νὶ 15, (πδΐ, τπου ἢ τπ6 
ΤΏΘΏΔΟ65 οὗ [Π6 [,ϑἋὋνὺ ἅγὸ 511} ποαγὰ 1π {Π6πὶ 
(1. τς, 101, ν. 24,25), ἴἴ 5 ΟἿΪΥ δϑἔῖοσγ [Π6 
αἰεαγεϑί ἀϑϑυσγαησα ἢ85 Ὀδθη ρίνθη ὑπαΐ [ῃ6 Ργο- 
Ῥἤθοϊοβ οὗ 2 5. υἱῖ δπά Ῥϑ. ᾿Ιχχὶ! 5841} Ὀ6 
ΤΟΔ]  Ζοὰ, (866 Νοῖς Α Ὀεῖονν.) 

ΤΠαΐ σδἢ. ἡτττεν Ὀείοηρ ἴο ἴδ {{π|6ὸ οὗ 
Ὁ ζΖίδῃ, 15 [86 πδίυγαὶ ᾿πέθγεποθ ἔγτοτῃ 1. σ δηὰ 
Υἱ. τ. ΠΕ ςοηϊεηΐβ οὗ (Π6 σμαρίογβ τὸ βυςἢ 
85 1βογου θη σοηῆγπι (ἢ]5 ΟὈνϊοιιβ Υἱοῦ. 
ὙὝΠΔΟΥ τοίοσ ἴο ἃ ροτοά οὐ ργοβρογιυ (. 6---- 
16) ἀπά ᾿ΠπιχυτΥ (11. τ 6-- -22); ψΠΘη ἔΠοΓδ νγᾶ5 
ξτοαΐ αἰζθηίζοη ἴο ΠΊΠΙΠΑΓΥ ργοραγαϊίοηβ (1]. 7) 
1ς, 111.. 2) δηὰ σοχησηοσγοθ (συ. 16), ἀπά ρτοδῖ 
ΤΟΙ ΙάποΘ Οἡ Πυμηδη ρον ΘΓ (Ὁ. 22). Αδονθ 
4}1}; ἴξ 15 ΟἿΪΥ ὈΥ̓͂ τοπηοιηθοτηρ πονν, “ἤθη 
Ὀ Ζίδῃ νγᾶβ βίγοηρ, μἰ8. ἤδαγὶ ννᾶ5 "πο ἀρ 
2 (Πγτο. χχυΐ. σ6), δηὰ ἢθ ἱηνδάδαά [πΠ6 ΗΟΪΥ͂ 
ἶλοθ, {πὶ γε σδπ ΠΙΪΠΥ ἀρργεοίαία [86 θη- 

Ῥδδίις δϑϑοσίίοη οὗ σσοάβ ἱποοιηραγδῦὶε ὀχδ]ίδ- 
ἄοπ δηά [νι Ὁ ]6 βαποῖ! Ὑ τυ] ἢ ρῥγενδὶ]ς 
ἱβγουρδοιξ [15 βεσίίοη. (δε. Νοῖες Β, δπά 
ςΡ. ἱπῖσ. ἴο ςἢ. νἱ.) 

ΟΗΑΡ. Π1. ἼΠε Ὀοαγ οὗ ἴδε Ἑ᾿δβαρίεσ (υνυ. 
)--Ξ-Ξ2} 15 Δὴ δχρδηῃϑβίοη οὗ ἱ. 21, “ἴῃς βίγσοηξ 
ΟΠΕ 5[|4}} Ὀ6 ἃ5 ἴον." Τῇςε ἱπἱγοάιποίζίοη (συν. 
2--4} δίνεβ. δὴ δϑϑιγαηςς τἢδῖ, ἀπιιάϑὶ [86 
τος οἵ δοϊοπιοπβ Κίπράοπι πὰ θαυ η]Υ Ζίοηῃ, 
1ῃ6 ΡΓΟΠΊΙ565 τιδάθ ἴο Πᾶν! ἃ 584}} δίδηά βγη). 

1. ΤΡὲ «υογά δαὶ Σιαίαῤ.. “ααὉ} ((ρ. 
Ατοβ ἰ. τ; Μίςδῃ 1, σ.) [1 ννὰβ “ἐπ; γοῖ 
1Π6 ΜΊβίοη ννᾶ5 βρι Δ]: (ῸΓ ννῆαΐ νγᾶϑ5 ϑθθῆ 
νν» 5 ἴΠ6 ““ννογά,᾽ γευθδιηρ ἴο Βυπιάη ἐπουφῃς 
[Π6 υἱεπλαΐς ἀοβίρτιθ, 85 ὙνῈ}} ἂἃ5 (86 σῇοσδ 
ἰτηπηοά δῖα γοϑοῖνοϑ, οὗ (6 αἰνπὸ ἍΜ]. 

Οὐ;. τ. ὙΒΟ ““ ψογά" 15 βροίϑῃ οὗ, 45 ἢ 
ἴδ μαὰ δςίυ] εχἰβίδθηςε : Τρ. ἰχ. 8. 

ΙΘΑΊΤΑΗ͂. 11. 

Θχαὶτοά ἀρονς (δ ἢ}}ἰς ; δηά 41] δίῃ β 
80]] ἔονν ιἱηῖο [{. 

2 Απά πΊΔΗΥ ρθορὶς 5}4}} ρὸ δηά 

Οὐν. ,.. ΤὨς Μιβίοη ἴδ οὔθ. ΒΟ ΠΊΟΓΟ 
ΑΠῪ Ὀεϊοηρβ ἴο Πιαίαδ; δ οὔποθ Εναῃ- 

δε 15ὲ οὗ Ζίοι, ἀπά οἵ ἔμὸ (ὐσεπέ]αβ. 
Οὐ:. 4. ἴπ «ἢ, 1 Βὲ μαὰά βϑροκδβῃ 858 ἴῃς 

ΤΟΡῸὈ]Ι5ΠΟΣ οὗἩ (06 [,νν: “ Ηρασ ἴῃς νογά οὗ 
ἴη6 1 οτά,. εἶνθ οὰσ ἴο ἴῃ ἰανν οὗ οὐὖγ σοά᾽ 
(υ. 10).--ᾷἢς Ρῥ]αίη, οἰρασ, ννογβ. οὗ 1ῃ6 {ἃ,ἂὺν7ὺῪὺ7 
(θεῖ, χχῖχ 29). Νον δὲ 15 ρογπλοα ἴο 
566, Δη4 ἴο υην6]], Ξοπλ6 οὗ 6 ““βεσγεῖ {Π1Π85 ᾽ 
10.) νος Οοά μαὰ τοβεγνεά ἴο Η!πιβο]Ὲ, 
ἼΣΑΝ [86 τεϊδίίοῃ οἵ Ῥϑβαὶπιβ ἱ δηὰ 11.) 

ΤΠἼο πορθεῖ οἵ {πὸ 1,ἂνν ἀπά {πὸ νογά δά 
Ὀτουρδς ἐ1Π6 ἀδιυρῆῃΐοσ οὗ Ζίοη" ἴο θὲ ἃς ἃ 
Ἰοπεὶγ δυῖ ( 8). [ἢ ἴῃ ΝἸδίοῃ ΖΊίοη 15 ἃ σεηΓδ 
ἴτοπι νης “6 [ἀν δηὰ “πὸ ννΝοσγάα 
ταάϊαῖο ἔοστ! ἴο 411 Πδί!οη5. 

ὕπάον {πὸ [,νν {6 σοιιγίβ οὗ {86 1οτὰ διδά 
Ὀδαη “ἰγοάἀάθη ἄοννῃ " (1. χ2): ἴῃ ἴῃς Ψ βίοη 
(Π6 Ὠοιι56 οὗ (δε 1, οτὰ 15 “χα! θά δῦονθ (86 
1115." 

ΤΠΕ [νν δά βεοηϊθηοθὰ ἴδ ἰδηά ἴο 6 
« ἀονουγεά ὈΥ ἴῃ6 ϑννογά " (1. 20), [6 ϑσυνοσὰ 
ΟΥ̓ “ΒΕΓ ηροῦβ ᾽ (1. 2); ἴῃ τῆς Νδίοη ““πδὕοῃ 
ΠΟ ἸοηροΥ 18 ὉΡ ϑυνογὰ δραϊηβῖ ἡδίϊοῃ." 

ἼὮΙ5 οἰοβοηθθς οὗ τοϊδίίοη Ὀείννοθη Ἵἤἢ. 1 
Δηᾷ 11 15 ΠΠυπιγαϊθά ΟΥ̓ ἴμ6 νγᾶὺ ἴῃ ψνῃ] ἢ [86 
ΊΒΙΟΠ σοΙΠΊΘΠς69 :-- 

2. “Ἱπά4 ἐ «ῥαϊ εορι ἰο ρα..]--ἰῃς ἴοτ- 
τηυΐα, ὈΥ νν σι σοπιέογ Δ Ὁ] 6 Ἀπποιποεοιηθηΐβ 
οὗὨ Ὀ]οβϑιηρ ἀῦὸ ᾿ηἰγοάιςδά αἱ ἴῃὴ6 ὈορΙπηϊπρ οὗ 
ἃ Πανν 5θσ ΠΟ ἴῃ Ἰ)οιξ. ΧΧΥΙΠ. 1, ΧΧχ. α; [06] 
11. ,8, Η. [᾿. σ. [ἢ Ηοβ, !. το, Η. ". σ, ἴθ 
ΔΗ ΠΕ515 15 50 δίσοηρ ἴμαῖ Ε. Ψ. σεπάριβ 1, 
ΟὙὝΕΤ, ..584}} Ὀ6." 

ΤΠΙ5 ἰ5 ἃ βυβηοιθηΐ δῆσννοσ ἴο ἴΠ6 ἀγρυπιθηΐ 
ὙΠΙΟἢ Πα5 ᾿πο Ππ6α σενογδὶ οἵ ἴῃς Ὀοβί Ἰηΐογρτο- 
ἴοτβ ἴο {π|π|κ [η6 ραβϑᾶρο ἃ 4ιιοϊδι! ῃ, --νν ΠΕΊΒΟΣ 
ἔτοιη 8 δαγ!εῦ ρτορῆεί οσὐὁἠ ΠῸπιὶ Μιςοδὴ ([ν. 
1:---2).. ὙΠῈ ἀαιυεδίίοῃ 495 50 ἱπηρογίδπέε ἃ 
Ὀδδηῖηρ οἡ ἴπ6 ψνΒοΐο οὗ τἴπ6ὸ ῃγβί 5ἱχ σδβαρίθυϑ 
οὗ βαῖδὴ ἰδαῖ 1ἃ ψΨ}}} Ὀ6 ΠΥ ἀϊδουδοθὰ ἴῃ 
Νοῖθ Ὁ. 

Οὐ... τ. ἼΤπε ραβϑᾶρο, ᾿ευΐϊ. χχχ. 1, 18 
Θϑρθο Δ ἱπιροτγίδηϊ ; δίπος [86 σοηίγαδε οὗ 
ει, χχὶχ δηὰ χχχ δα ὕδεη ργεβεηϊθα [ἢ 1. 
45 7 ἃ5 ςοιῃραγοὰ ΨΊ 1, 27. 

Οὐ... χ. ῊΙ5 ἀγριπηθηΐ 15 ΒιΓεηρι μοποὰ ὉὈΥ͂ 
ἴδε ἕαςΐ [δὲ ἴῃ Πεαΐ. χχχὶ. 2ο (τεξεττθά ἴο ἴῃ 
ἱ. 4,) 5) νγῈ τιϑεῖ ψ τ [86 ἐχρτγεββίοη, νυ] ἢ 
ΠΟΥ͂Ν [Ο]]ονΥ5 :-- 

ἐπ ἐδε ἰασὶ ἀα).1 1ἀϊ, (ἴἢε ἐπά, οὐ “εχμεὶ, 
οὗ ἀλγϑ5:;" “.4ὑ.4. ἴῃ ΧΙνΙ. το, “ οοϊαγίηρς 186 
ἐπά ἔτοτη τ86 Ὀορὶπηϊηρ." ΟἿ (ἢ6 ἐχοσοῖϑο οὗ 
{μὲ ἀϊνίηθ ργεγοραῦνα ΟἿἿ τοχί 800 165 δ 
1ηδίδῃςθσ, 

ἼΠ6 Ἔχργϑϑϑίοῃ ““Ἰδϑῖ, οσ, ἰαϊτίεσ ἀδλγ5᾽, ὁσσυγὸ 
ἢγχϑί ἴῃ [8ςοΡ᾽5 ἀγιηρ δά άγεββ (1π Ψν ΒΙΟἢ πηεῃ» 



. ΕΥ̓͂ {μεῖγ τερεηΐδηςε (ἷν. 20). 

ΙΘΑΙΑΗ. 1. 

847. Οὐὐπη6 γε, δηὰ εξ υ.8 ρῸ υΡ ἴο (ῃς 
τηουηΐδίη οὗἩ ἴῃς ΠΟΚΡ, ἴο ἴῃς Ποιιβ6 
οἔτδε (σοά οὗ Ϊάςοῦ ; δῃά Βα νψνὶ]] ἔβᾶς ἢ 
113 οἵ 8 νγᾶγϑ8. ΔΠ4 ννὲὰ νν1}}] νυ αἱ ἴῃ ἢ18 

ἄοη ἰ5 τηδάδ οἵ (86 σοπηίηρ οὗ ἴ6 5.110} ἀπά 
[6 καί μοππρ οὗ {πε ρϑορὶεβ ὑπο Η] πὶ), Οεη. 
ΧΙΙχ. τ. ἴῃ Νυῃι. χχῖν. χά ἴξ ῥργθοθάθβ [ῃ6 
ταθηϊοη οὗὨ “Πα 5ίδγ (δι 5βῃου]ά σοπὶὲ ουΐ οὗ 
]Δςο00,᾽ ἄς. 

ἴη εουῖ. χχχί. 29 (χχχὶϊ. 20) 11 τείευβ ἴο (ἢ 6 
ΤΩΟΌΓΗΝΙ) ἰϑϑις οὐ [5.865 βίη : ἴο Ὀ6 ξοϊ]οννοὰ 

Ι͂η Ὠδαυῖ. νἱ}}. 
τό, Ηοςϑ. 11. ς, [ὴ6 ννογά 15 υϑοά οὗ [86 ἔπι οὗ 
15γ86}}58 γθσούθιγ. ((ρ. Αςῖβ 1. 17); Ηθθϑ. 1. 
41 1 Ρεῖ. ἱ. 20.) 

δὲ »ποιμγίαὶπ 95 ἐδὲ Ζοκρς δοι ἢ Ὅ86 
τηουηίδιη Ὡοἢ Οοα νν}}}] ΘϑίδὈ]} 5} ἔοσ Η!5 
ΒΟ 3680], ἔμ6 ΟΒυσοᾺ ;----ἰῃς δηθγρίςδὶ Ζίοη. 
(ῴφ. 5. χν. 1, χχῖν. 2.) ᾿ 

“ἐ Μουπίδίη " 15 ἔτεα ΕΠ ΕῪ υιϑϑὰ 85 {δε 5υπῖ- 
ὈοΪ] οὗ ἃ κὐπηράοπι οὐ ετῆριτε (5. ᾿χχνί. 4). 
ἴῃ Τ6γ. 11, 2ς ΒδΌΥ]οΟη 15 ἃ νοϊςδηο, [μπδΐ ἀε5ο- 
δῖος [6 σνβοὶς βασίῃ. 

“ῥα! ἐκ εεἰαὐ᾽μῥε ὝὍὌΠῈ νοσὰβ υϑοὰ ἴῃ 
4 5. Υἱ]. τό, χό. ΤΟ πιο Ηδσοὶγ οὗ ᾿ανι 5 
γομθ ννουἹὰ σεᾶῦ τρ Ζίοη οι οὗ [86 τιυΐη 
οδυδοά ὈΥ {πε ἰανδ-τοττεηΐβ οὐ Βδθγϊοη ; ἀπά 
ΤΆΔΚΟ ὨΟΓ ἴο 6 ἴῃ ἀεορά, ννϑδὲ Βαθγίοη μαὰ 
ὙΔΙΠΙΥ δἰγνθη (ὁ Ὀδοοπια, ἃ σθηῖγα οὐ ὉΠΙῪ 
ἴογ ἴῃς ννοτ]α. 

Οὐ.. Τδ θυ] άογβ οὗ Βαρεὶ ὑτθὰ ἴο δγεοῖ, 
ἢ δα ΠΥ τηδίοσιδ]β, ἀπ οἡ ἃ Ὀα4515 οἱ δασίῃ, 
ἃ ἴονγεσ “ἡ ΏοΘα ἴορ δβοιϊὰ Ὀ6 'ῃ ἤξάνθη᾽" 
(σεη. χὶ. ,---). Τεῖγ οἤοτί ἐπάξὰ ἴῃ σοη- 
ἐιβίοη δπὰ αἰβρεγβίοη. Ὑῆδ ςοηίγαβι ἰ5 51Ρ- 
ῬΙΙοὰ ἴπ 1Βε νἱϑίοη οὗ σξδη. χχυ ὶ, 12, νυν ΏΘΓα 
7ΆςοὉ 8Ὧνν ἃ βίδιγ- ναὺ ἰεῖ ἀόννῃ ἴο {Π6 δαγίῃ, 
δηὰά ἤχοαά ἴβοε, “ποθ ἴορ τοδομοὰ ἴο 
Ὠεανθη." Απά οἡ ννακίῃρ Π6 5αἱά, “" ΤῊΙ5 ἰ5 
οπο οἴδοσ δυΐ 2ῤε Ποις 977 Οοά," 

ἐπὶ ἐδὲ ἸοΡ οὗ 1δε πιομπία!η.} 80 ἴῃ 5. Ιχχὶ]. 
16. ΟΥ̓́ “δ ἴῃε Πεδά οἔ.... ;") Πραΐ. χχ. 9. 
(ὥΡ. 7εγ. χχχὶ. 7; 5, χυἹῇ 43.) [πὶ εἰ πο 
Ολ56, 115 οτοϑί ννουἹὰ δὲ {πὸ ϑυπιτηϊξ οὗ [ῃς 
ὙὙΠ0]6 γάηρο (ςρ. ΧΙ. σα). ΤῊδ τηουπηπίδ! 5 
[πδι πον ἀοπγιπαίθα ονεσ Ζίοη (Ἐ5. ᾿χυ ]. ας, 
16) Μου]ά “ πιοὶξ δὲ Ηΐ5 ρσγέβθηςθ " (ςἢ, Ἰχῖν. 
1). Βαῦγϊοη ννουϊὰ Ὀ6 δὴ εχζίπεὶ νΟΪΟΔΠΟ 
(9εὉ. 11. 25). Οὗ. ΕΖΕΚ. χ]. ; Ώδηῃ. 1. ,ς. 
απά...ἐχα]ε ] ΟΥυ, Ἰιζῦθα ὑρ, ..«υ.«. ἴῃ 

στ. 12,137 14... 8ὅ6ε Νοίδ (, ,, (4). 
απά αἱ (ἢ ποὺ παίίοπς σῥραὶ ἥοαυ μπίο 11} 

ϑιγατηιηρ ὑρννασά ; ἀγαάννη ὈΥ ἴῃς ΠΡ ΠΥ δἷ- 
ἰγδαοϊΐοη (5. χἹ, 4, ν οὗ ἴπΠ6 Ηουϑο οἵ ἐδ 
Πογά. Οὔ. Ιχ. 2-|ς; 5. ἸΧΧῖ στ, 17. 

Οὐ:. τ. Τα νοῦ οσσυγβ, οὐδ 6 [6 ρΓδ- 
δοηΐ ρᾶβϑαρε δηά Μιςδὴ ἷἱν. 1, ΟἿὨΪΥ ἴῃ 6. 
ΧΧΧΙ, 12 δηά 1. 44; ννΏ ΙΓ ἢ ἃγὸ Ρ]ΔΙΗΪΥ 8η{1- 
(δεῖς. [πα (86 ἢγϑὶ, [86 παίϊοηϑ “" ἤονν ηΐο 
ἴδε ξοοάποθβ οὗ ἴθ ἰ,οτγά "ἢ “ὁ τῃς6 Βεῖρῆϊ οὗ 
Ζίοῃ : ἰὴ (6 ϑΞοοοηά, “ἴπ6 πδίοηβ 5}2]] 
ὯΟ τροτὸ ἤονν" ἀονηναγὰ “ἀπῖο Βεὶ ἰῃ 

Ψ 

ἵν. 4 

ΡΑῖΠ5: ἴογ ουῖ οὗ Ζίοη 8841] γρο ἴοτ 
ἴηε ἴανν, Δπ4 (ἢε ψογὰ οὗ τε ΓῸΚΡ 
ἔτοπι. [θγυβδίθπ). 

4 Απά δε 5}4}1 1υάρε δηπιοηρ (ἢς 

Βδεὶ,".--ἰπίο {μαῖ ἀατκ ρυ] οὗ ἰάοἸ Δί ΓΥ δηὰ 
51η, 

Οὐ». ,. ΤὨΘ ΡγοΟρΏΘΟΥ Ὀορδῃ ἴο δ6 Ε]1εἀ 
ἴῃ [Ιοδη χὶϊ. 2ο---- 312 (1, 1 θὲ ᾿δοὰ ὑρ ἔτσι 
106 φαγί, νν}}} ἀγανν 8411 πιθὴ ὑπῖο Μο:"" [0]- 
Ἰοννῖηρ ὕροη, “πονν 5841} (86 ρῆποθ οὗ [18 
νου] Ὀ6 σαϑί οὐ ᾽)). 

8. “4:4 »παὴῦ ῥεοῤ᾿] Μαὴῦ ῬὉΘΟΡ168: 
ΧΥΪ. 12; 5. ἸΧΧΧΙΧ, ςο. 

ἐῤὲ »ιοιριαὶη Οὗ δέ ὙΡΚΡῚ 
ὙΏΟΓΟ 1ἴ ΟσΟιΓΘ ΟΠΪΥ ἴῃ σξεη. ΧΧΙΪ. 14; ΡΒ 5. 
Χχίν. 3: (Ζεςἢ. νἱ}}. 2). [Ιη Οθηῃ. χχίὶ!, 1ἴ 15 
ξΟ]]οννοὰ ὈΥ, ““[π ΤΥ 56θα 58}4}} αὐ θὲ παλίορισ 
οὗ ἴδ ϑοατίῃ Ὀε Ὀἰοθϑθά." [ἢ ῥ5. χχῖν, 1 [0]- 
ἰοννβ, “"ἴῆε δαυίῃ 15 186 1,ογὰ 5" (Ωρ. Εχοά. 
Χῖχ, 9). [ἢ Ζοοδ. νὴ], ἃ 15 ἔο!ονγοά (ἴῃ 
Ὁ. τ ὈΥ, “ΤΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ65 δπά βἴγοῃρ πδιοηβ᾽" 
(ςοπιθϊπιηξ [581. 11. 2 πὰ Μ|Ίσδῃ ἵν. 2) “" 54} 
σοπῖα ἴο 566κ ἴῃς [ογά ᾽" (5. χχὶν. 6) “ἰῇ 
7ογιιβαίθτι." 

ΟΣ. Μοϑθβ δίοπο νγᾶβ ροιτηϊοὰ ἴο δβδοθηὰ 
ἴο “186 πιοιιπὶ οὗ Οοά;," διπαὶ (ἔχοά. χχῖν. 
12---17)). Τὸ “186 πηοιηΐ οὗ [86 1, οτὰ," 
Ζίοπ, 411} πδίϊοηβ ἃγθ ἴο ἢδνυϑ δοοῦϑβ8. 

ἐῤδε ῥοιε Κ᾽ ἐδὲ Οοά ς᾽ Ψαεοὐ)] ἴῃς Οοά, 
ΠΟ Γενοδὶθὰ Ἡ!πΊϑο] ἴο [ᾶοοῦ δὲ Βεῖ}- ΕἸ 
(ςΡ. οἢ συ. 2): δηά σϑησννθά ἴο ἢϊπὶ [ἢ ργογηῖϑθα 
δίνοῃ ἴο ΑὈγαμαμη οἡ Μογδῃ: “1 866 δηὰ 
ἴῃ 1ῃγ 56θὰ 5}}8}} ἃ}} (ῃς ἔδπ}}}165 οὗ [6 βασι Ὀ6 
Ὀ]εββθὰ ̓"" (Οδθη. χχυῖ!. 14). 

Οὐ.. Τπὸ {1116 “ Οοά οὗ ΪΔςοὉ"" οσςιτβ 
οἴβαυνῃοσε (Εχοά. "]. 6, ὅζε., ἄζτὲ ποῖ ἴῃ ροϊηῖ) 
ΟὨΪΥ ἰῃ Κ5. Χχ. 1, ΧἸν]. 7, 11. Ιχχυ. 9, ΙΧΧΥ͂Ϊ, 6, 
Ιχχχῖν. 8, χοῖν. 7. [ἢ 585. χχ, ΧΙυΐ, ἰχχυϊ, 
Ιχχχῖν, τηθηζίοη 15 πηδὰθ οἵ Οὐϑά 5 ϑαποίυδγυ, 
ΟΥ̓ Δ ὈΘΓΏΔΟΪο, δηὰ οὗ Ζίοῃ, οἵγ ἴθ οἰ οὗ 
Οοά; ἴῃ χχ, χὶνῖ, Ιχχνὶ οὗ νναγ-οῃαγιοίβ, 28 
,561655, ΟΥ 845 ἀδβίγογοὰ ὈΥ Οοά. 

ῥὲ «υἱἱ ἱεαερ 15 Ἡφῦγ. γογερ; ἴῃε νεγῦ 
ἔτοπλ νι οἢ Τόγαρ, ἴμ6 νν (Τοδοη5), 
οοσα5. (15 Ἵχρ δἰ π8 86 “" ἔογ " οἔ [86 ηδχ 
αἶδιι56.) 

ΟΥ δίς «υαγ5] ΤὍΒα “ὁ οὔ" 15 Ἰοοϑεῖὶυ ρασεἶνς 
(ὕπὸῦ., Ῥ τες 5]... 11 15 θυξ “ἃ ροσγίιοη οὗ ΗΙβ 
ὙγΑγ5 ([00 χχυΐ. 14) (Πα τῆδῃ σὴ ΚΠΟΥ 
δεῖ (1 ον. χἱ!. 9) ;---ϑυδῆηςϊεπί, μονγονεσ, τὸ 
ΕΠΔΌΪΘ ἴμεπὶ ἴο ““νναὶκ ἴῃ Ηἰἱ5 ρδῖ}5" (Ἀ5. 
ΧΧΥ. 4.) 5) 8--,͵ἼτΟ, 12). 

ομἑ 9. Ζίοπ «ῥαϊΐ κο ζογιδ 1δὲ ἰααυ]ὴ ΟΣ 
ΤΑΊΠΟΓ, “ἃ αν" (οἵ τοδομίηρ). Ορ. 1]. 4 
“ἃ ἸΑΝΥ 5848}} σὸ ἔοτί (.. «υ.) ἔτοπι Με." 1Ὲ 
Ψ01} ργοοθθὰ ἔτοπὶ Ζίοῃ  ᾿ἶἰκῈ Ἰρῃς (Ηοςϑ. νἱ, 
5.; 54]. 11. 4), ταάϊδί πρὶ οἡ 8}1 δἰάεϑ, ((ρ. 
Χ]. 4; 1ὰὺκὸ χχὶν. 46, 47.) 

ομξ 9 Ζίοπ.. ἤγονι )εγιμαίο}) Ορ. 70εὶ ἱἱ, 

Χχχ. 29. Ε56- 

τό 

4. “πώ δὲ :ῥα]} ἡμάφε] 88.811 δαπηιϊηΐδιος 
}υδείςε 45 Κίηρ, χυὶ. ς. 



0 υ, 
δι 15. 

νυ. ς, 6.] 

πδιϊοηϑ, Δηἀ 5}}4]] γε διικα τ ΠΥ ΡθορΪΘ: 
ἈΠπὰ {πεν 5}2]}} θα ἐπε ῖ]γ ϑυγογάβ ἰηῖο 
ΡΙοννβῆδγεβ, ΔηἋ ΓΠ6]Γ βρθδῖβ ἰηῖο "ργυη- 
ἸΏρθοοΚϑ: ἠδζίοη 8}4}} ἤοῖ 1 ὺρ 
δυνογά δραίηϑὲ ἠδῖίοη, πεῖθοῦ 588} 
ΤΕΥ ᾿ἰδάγῃ ννᾶῦ ΔΠΥ͂ Πλογε. 

“νον ἴδε πιο) Ἀδίμον, θϑύνοοι (ν. 
4; Ὅεῃ. χχχὶ. 3). ΒΥ Ηἰ5 ρτγονι ἀθπίιδὶ 
τοι υοπ5 Ηδ νν}}} ἀδοϊάθ [ῃο586 ᾿ητεγη δι οηΔ] 
4ιυεϑιϊοηβ ουΐ οὗ ψ ὨΙσἢ νναΓ ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ 5ρτηρ5 
(ον. Ρ5. ᾿Ιχχνΐ. 8, ο ; ἔο]οννὶπε ΟἸ ΘΟ οα {ΠῸ 
4“ (οὰ οἔὗὨ Ϊδςοοῦ ᾽). 

“πᾶ «δα γεδωζε ἩΩΙΣ ἘΌΡΕ ΟΣ ΣΟΡΙΟΥ͂Θ 
ΧΙ. 3, 4) »ΩἼ ῬΘΟΡ16Β. ΤΠδ στερτγοοῦ [5 

ἴ οὗ δηῃ ᾿πϑοίγιοΐοσ, γῆο 15 Θπἀδδυουτηρ ἴο 
Ῥτοάϊιςα εοπυϊεξίοι ἰὰ ἴΠ6 τηϊηὰ οὗ οἣε νγνῆο ἰ5 
Ἰ ΟΥΤΟΓ:---ὙΒ] ἢ 15 [Π6 οβῆος οὗ Οοά 5 δριίγιῖ 
([Ὁδη χυὶ. 8--- 11) ἀπά Ηἱἰβ5 ψογά (2 Τίπι. 1, 
16). ΧΧ.- ἐλέγξει. 
αν 1ῤεγ «ῥα ἤδε ἢ ΤῊ Ϊ5 5841] Ὀ6 ἴῃ "1ῆ6 

δῖε ἀδγ;"---ἀνοασγ [6 Ἰοὴρ ρεγιοά ἀυπηρ 
ΜΉ ἢ ““πδίίοη νοι Ἱὰ τϑ6 ρδίηϑδί πδίίοῃ ἢ" 
Μαῖξί. χχίν. 7; Ηδρξ. ἴϊ. 21, 22);---πὰ δέϊζεγ 
δὲ ουϊοτγοδκ οὗ ἢυπιδη ῥγίάθ, ἴοο, νη .8}} 

ὨΔΙΙΟΠ5 ᾿ 5}4}} γδίποσ ᾿ορϑίῃοῦ ἴογ ἃ πα] δηὰ 
ἀεςϊσῖνο οἴοσγί ἴο ἀξϑίγου Οοά᾽5 Κιπράοπι οἡ 
ΘΑΙΊΝ ; 345 15 ἕογοίοϊ ἃ ἴῃ 1η6 ρᾷάββϑαρε οὗ οεὶ 
(1. τοὺ), ἴο ννῇϊς ἢ βαδῇῃ τείεγβ. 

πεδον “ῥα! ἐὸν ἰδαγπ «υαν...ἢ 2214} 
ὍὋ5 [λυηθὰ ἔ2Υ δηὰ νἱάθ ἔογ ἢ15 ἱπνθηίίοη οὗ 
ὮΟῪ ΘΔΡΟΙ5 οὗ νγὰσγ (2 Οἤγτο. χχυΐ. 11---1 6). 
ΤΕ εἰδίίοη σδιιϑοὰ ὈΥ π656 Δο ιονθιηθηΐβ 5661 5 
ἴο δανγθ Ὀδοη ννῆδὶ Ἰθὰ ἴο ἢῖ5 πηδὰ ἀρεά οὗ 
Ῥτοΐδπθηθδθ. ὙΠαΐ υάριποηξς οἡ ἴῃς ἱπνδάθγ 
οὗ Οοὐἷβ βδποίιιασυ ν 5 ἃ ἴΥὺγὲ οὗ ἴῃ ἢπαὶ 
ἀεσδίσυςτοη οὗ ἴῃς ““ὙΥ ἸοΚοά οπθ᾿᾽" (χὶ. 4):-- 
ὙΠ 5}4}} 50 αἴδεςϊ ἃ}} πδίϊοῃϑβ {παΐ ἴἤθυ 5}4]}} 
εἰδάὶγ “αγηπ τσ θοῦ βη685" (χχν!. 9), 5υύδ- 
ταϊἰπρ ἘΠοπηβοῖνος ἴο {πὸ δμδησραίης γΌ ΚΘ 
οὗ (δες ““ Κογαὶ 1ἂνν" οὗἉ ἴονε. 

δ. ΤΠϊ5 Ὀτῖρῃϊ νἱβίοη οὗ {ῃ6 παίίοῃϑ ἤον- 
ἴηρ ἴο Ζίοη ἰ5 επηρίογθα ὈΥ ἴπῸ ρσγορβοῖ ἴο 
δ! ὋΡ 5γδθὶ] ἴο “" 71θδίοιιϑυ. (Η!χὶς νν εὶ} 
ΠοπΊραγος ΚοπΊ. ΧΙ. 11---4.} 

Ο βοισὁ 9 ,αεοὐ)] (1. 17. ΧΙνΠ]. σ, ὅζς.). 
80 [53γο] νναβ δ θά, ννῆθη 1 αγγίνθα δῖ “16 
τιοιηῖ οὗ Οοα " (ἔχοα. χίχ. 3). ὙΠῸ “Βοιι56 
οὗ Ϊδοοθ᾽" ννα5 ἴδογε το]ὰ τμαΐ, 6 ΠΥ ννου]ὰ 
Κεοὸρ Οοά᾽β οσονεπδηΐ, ἴδῃ, ὑγΠ116 “6 4}} (6 
ΘΔ" ννὰ8 Ηἰἴβ, ἴΠοΥ δῃοι!ὰ 6 ἃ ““βρθειδὶ 
ἔγεάϑυσα ἴο Ηϊπὶ αὔονο (οἵ, οὐὔυξ οὗ) οἷ 
»εορίε: 5 (Ὁ. “. 5). ΨΜῊ! ἘΠῈΥ ποῖ ἐνθπ ποὺ 
(" δἰδϑ! 5:πῦι] Ὡδίϊοη! 1. 4) ἴυγη Ὀδοκ ἴο 
{πεῖς Οοά δηὰ Κίηρ, δηά ὃὲ γεϑίογεα ἴο ΤΠΟῚΣ 
ἈΙΡῺ ργν!]ερο) 

Οὐ». ὙΠε δηρεοὶ, ννῆο ογοιοϊά {πὸ Ὀἱγἢ οὗ 
7εθυ5, ““ἴῃε δοη οὔ ἐπε ΗἸρμεβί," ἀπά 186 Βεὶσ 
οὗ ““1Ἃἢ6 ἴῇτοπο οἵ Ἰλανιὰ " ([μὺκΚ6 1. 21, 22, 
ςΡ. οἢ σ-. 2), 5414; ““Ηδ 5}4}1 τϑιί ζῇ οὐϑὺ ἐῤέ 
δῪὸμμε 97) ὕαεοὐ, ἀπὰ οἵ Ηἰ5 Κἰηξάοπι ἴΠογὸ 3}4]]} 
θὲ ὯὨο ἐπὰ" (0. ον. 32). 

ΙΘΑΤΑΗ. 1. 

ς Ο Βοιιβε οὗ Ϊαοοῦ, οοηλε γε, δπὰ 
δεῖ 8 νναὶκ ἴῃ τῆς Ἰίρῃς οἵ τῆς [ΟῸΚὉ. 

6 4 Τπμετείογε ἴῆοι. ἢδβῖ ἐογβάκεη 
[ΠΥ Ρεορὶες τῃ6 Βοιβε οἵ Ϊδοοῦ, δε- 
σδι58 ΤΠῈΥ δὲ τερἰεηἰβηεά "οτα τηε "τ, 
αλϑί, Δηά “γέ βοοϊῃϑαγθιβ {|Κὰ τὴς Ῥἢ]- δὴν δι, 

ἐεέ τῷ «υαἱᾷ ἐπ δὲ ᾿έσδὶ οὗ 1δε 105 }}] ὙὌδαῖ 
ννογά, ννϑϊο ἢ ϑμουϊά Πογοδῆῖοῦ ρμὸ ἐογίῃ ἔγοπι 
Ζίοῃ, “8 ᾿ϊρῃξ οὗ ἴπ6 (σθπε]]65" (ΧἸ. 6, χ]χ. 
6, 11. 4), ννᾷ5 ΔΙγθδαγ δθοηρ ἔδμεῖῃ: ἔογ “ἢ 6 
ἴανν νγᾶ5 ᾿ἰρ ἢ" (τον. νἱ, 21: 5. οχίχ. 120). 
ὕμπαάον τ πὸ Ἰιρμξ οὗ Οοαὐἷβ σουπίοπδηςο 
(5. χὶῖν. 2) αἰγεδάυ γϑοϊθά προ τῃ6πὶ ;---ἰἢδξ 
νν5 {πΠ6 σονθηδηΐ δίοβϑίηρ (Ν πι. Υἱ. 2ς). Βυῖ 
{Π15 ννὰϑ ΟΠΪΥ ἃ ἴγρϑ οἵ ἃ τίσμογ Ὀ] βίην : 
νν θη Οοά νου]ὰ 50 ““τῆακο Ηἰ5 ἕδος ἴο 5ῆϊπὸ 
ἀροη {ποτι... (Πα Ηἰ5 βανίης Ποϑ ἢ σμου]ὰ Ὀ6 
Κηοννὴ ἃπιοηρ 411 ἡδίοπ5." 

Οὐ-:. τ. ὙΠ15 Ἰην!δίοη ννὰ5 γοηθννοὰ (ΤΉ Βη 
ΧΙ. 247--41) ὉΥ Ηἰπι, Ψῆὴο ννᾶ5. "16 ΓΓῸΘ 
ΓἸφὩϊ ν Βιςἢ ΠΡ ΘΙ ἢ Ἔνογυ τπδηῃ " ([οἢη 1. 9, 
ΧΙ, 4ς).- ἔνθη 586, γῆο Παά 5ιι)]θοϊοα Πογβοὶ 
ἴο {πὸ συγϑὸ οὗ δε ἷᾶνν 85 Δη δ] ογθ55 (γ65, 
δνθη ἴπ6 ““Βλιγὶοῖ οἰἴγ.᾽ «ἢ. 1. 21), πιρ "" ΒΟ, 
ΔηΔ 510 ΠΟ τηογο, ἀν μθη “186 ΠΡ οὗ [Π6 
ννοτ]  " βαΐθ ἴπ τῇς ἴθῃιρ]6 ἃ5 Τθδο μοι ([οὁΠηῃ 
ὙΠ], 2--- 12). 

Οὐ:. 2. Α5 5διδῃ᾽ 5. ̓πυϊδίϊοη πιοεῖβ ἢ 
ὨΟ ΓΕΒΡΟΊ56, 50 ἴῃ ἴῃ6 Οὐοβρεὶ ([Οοδη χίϊ!. ες 
--οἄ1τὃὸ8»ὰε. ΝΝαΙΚ,  ΠΠ6 γε αν τῃ6 Ἰρῃϊ"- 
ΡΓδοθαρά ὈΥ, “1 Ψ1}} ἀγανν 41} τηθη απὸ ΜῸ᾽" 
(5δεε. οἡ συ. 2).---ἰβ [Ὁ]οννοὰ Ὀγ, “ [655 ἀϊὰ 
ΠΙάθ Ηϊ πιθοῦ ἔγοπι ἴῆοτη " (ςΡ. ςἢ. νι]. τ7), 
οὐ Υ̓ρΕ [ΠΘΥ Ὀοϊενεὰ ποῖ οἡ Η!π|,᾽ δηά ηυοίδ- 
οῃ5 οὗ 1541. 111, 1 ἀπά νἱ. 9, 1ο. 

6. Το “οι άτοη οὗ {πὸ Μοβὶ ΗΙφβῇ " δῖ 
Γεβοϊνοὰ ἴο “ὑναὶῖκ οὐ 51}}} ἴῃ ἀδγκηθβδ" {ν 
Ιχχχὶϊ. ς, 6); 50 186 ργορῆεί [υγη5 ὨΙΠΊ56}{ ἴο 
Οοά (85 ἴῃ υ. 9). 

Τρεέγεζογε) Ἐαῖθοσ, “ΟΣ " ΟΧΧ, Νυΐξ., 
Ἀ εὶ]., Κποῦ.). Οτ,"[{15 Ὀδοδι56,᾽" οὐ, ΘΌΓΟΙΥ "ἢ 
(πῆρα, “’δηϊπινογο ᾽). ΤῊΘ ᾿πηραβϑιοπθα ς4}} 
ἴῃ τ. ς Πρ] |6ἀ (νμαΐῖ οἢ. 1 δὰ 5ἰ4ιθ4) {πὲ 
ῖ5γαθ] νγᾶβ ποί δη]ογίηρ ἴθ Ἰσῃς οὗ τῃ6 
Ι,οτγὰ." ὍΠῖ5 ἕδοΐϊ, αἰοηρ ἢ (Π6 οαυ565 οὗ 
1ἴ, 15 πον ΔΎ δεῖ ἰογίῃ. 
εἰ τΔΔΥ 1 15 ἀρρεαὶ ἴο {πὸ ποιιϑε οὗ 

͵]λςοοῦ:) Εοτ---" 
ἐῤοις ῥα ἤογιαζεη ἐδν ῥεοῤίρ...71 Νοῖ νὴ }- 

ουἱϊ ἔγεσαθηΐ σοπάοηίϊηρ οὗ 5ἰη 'π ἴῃε6 ραϑῖ, 
7υάξ. νι. γῇ; 5. Ἰχχν!. ὅο, ὅς :-ῇοῦ γεῖ 
νου Ππορὸ οὗὨ ΓδΟΟΥΘΓΥ, 1 8. χί!. 22; 58, 
χαοῖν. τ4 (.. «υ.). Ορ. [6Γ. χῇ 7. 

ἐδὲν ἐκ γορ επί ροά ἤγορε ἐδ σα ἢ [Ι͂ {πεῖν 
οὐῇ δϑεϊπγαϊίοη ΠΟΥ ννΈγῸ δ ΤΙΘΒ "ἢ ἀπά “ δά 
πορὰ οὗ ποίη " (εν. 11]. 1}:---Ῥείηρ [1}} οἵ 
[86 ϑιιρογβε οη5 οὗ {πὶ ϑγγίδη ἰδῃμὰ (ἸΧ. 12, 
ΧΙ. 14}, ἔτοπὶ νυ ἢ Βαίδαπι δὰ Ὀθθη Ὀσγουρδὲ 
ἴο συγϑὸ ἔθοπὶ (ΝΌπι. Χχὶ. 7):--τῶϑ 1Ε ναὶ μδᾷ 
ὈδδΏ 80 ἱπιροϊθηϊ, ννξδη δπιρ ογθὰ ἀραϊης’ ἴΠθπι, 



ΙΘΑΙΑΗ. 1. 

᾿ς Πα5, δηὰ {ΠΕῈῪ 3 ρε48ε {Π6ηΊδεἶνεϑ ἰη 
ἴῃς σὨΠ]άγθη οὗἉ βίγδηρεῦϑ. 

" ΤΠεῖγ ἰδηά αἷβο 18 [ι}} οὗ 5Ξ'ϊνεσγ 
Δη4 ρο]ά, ΘΠ 6Γ ̓ς ἐῤέγεέ ἀπν επὰ οὗ 
ἘΠΕΙ͂Γ τΓΘΑϑΓ65; {ΠοῖΓ ἰαπά 15 αἷϑο {μ]]} 
οὗ Ποῖβεβ. πειῖμεῦ ἐς ἐῤδέγέ 4η} ἐπὰ οὗ 
(ΠΕῚΓ σδαγίοῖβ : 

8 ἼΠεῖγ ἰδλπά αἷβο 15. {1 οὐ 14οἷϑβ : 
ἴΠΕΥ νγουϑἢ!ρ τ[Π6 ννοσῦκ οὗ {πεὶγ οὐνῃ 

σουἹὰ ποὺν θὲ ἴο ἴῃοπὶ ἃ πιθδηβ οὗ παῖϊοῃδὶ 
ΡΙΟΒΡΟΠΙΥ. 

“οοίξυαγεγ)] ΟΥ̓, ΒΟΥΘΘΙΘΙΒ (Ἶν|]. 3). [ἰ 
5 ΠΟΑΙΎ 1ῃ6 54π|6 ννογά 45 ἰῃδῖ ἵπ [ ει. χν]], 
1ο, 14. ὙΠΟ 15 ταπάογθα “" ΟΌβογνογ οὗ {{π|65.᾽" 
ἴπ ὈοΪῈ [ἢ696 γϑῦϑοϑ 1 15 Ἰοιηθὰ νυν “ὁ ϑοοῖἢ- 
ϑάγ 5 " ([ῃ6 ννογὰ υϑοὰ οἵ Β4]Δ4π)). 

Οὐς. ἰτητηθάϊαιοὶν αἴεν θυ. χυηΐ, 14. [0]- 
]υγνν5, ἴῃ δίγοηρ Ἴοηίγαδί , Ἴδὲ [οτά, (ὮΥ 
Οὐοὐ, νν»}}} τῖϑα ἃΡ υπίο ἴποὲ ἃ ΡῬγορῇοὶ ἔγοπὶ 
{Π6 πλάσι οὗ ἴῃ66, οἵ ἐγ Ὀγείῃγοη, κὸ υηῖο 
τῺ6.᾽ (ὦ. οἡ νἱῖϊ!. 19, ᾿ἰχ. 21.) 

ἐζε δὲ βριδμεπεα) ΜΈΏοΘΟ αἰνίπεῦβ (1 8. Υἱ. 
4) οοιὰ ποῖ ἢεδαὶ [ἢ6 ννοιιπά5 ἱπβι!εϊοα ΌΥ [Π6 
Ατκ οὗ Οοά: γεῖ ΑΠαζίδῃ 5επί ἴο ἰπημῖγο οὗ 
ἴῃς κοὰ οὗ ΕΚτγοη, νυῃποῖθοσ μ6 5ῃου]ά σγϑσουοῦ 
ἔτοτῃ Ὠἰ5 5: Κηῆ655 (2 Κ. 1. 2). 

απα ἐῤεγ ῥίεαιε ρει είυες πῇ Οτ, “δίγικα 
μιδηάβ ἢ" (Ὁ 65., θε]., Κα.): οσ, "" Βηά {δποὶσ 
δ ΠΠσίε ΠΟΥ ἴῃ ̓ " (ςρ. ἴῃ6 ποιη ἴῃ [οὐ χχ. 22). 
ΑἼΥδονν, ἰΠῸῪ νυ ϑῃθα ἴο [ογροῖ {Π6ῚΓ ἀϊνηθ 
δάορίίοῃ. 

7, 8. ἴπ [θυΐ. χνῖϊ. τό, 17) π6 ξαξυγο Κρ 
νγ5 ὑναγη αὶ ραϊηδῖ “τ ] ΠΡ  γηρ ἴο Πἰπιβοὶε 
ΒΙνοΓ δηὰ ρμο]ὰ "ἢ δηά “" Ποῦϑεβ." ϑοϊοπΊοῃ 
ἀϊεγοραγάθα [ῃ15 νναγηπρ (α Κὶ. ἰν. λό, χ, 21-- 
29); 8ηἀ δ [6]] ἱπίο Ἰ4ο]αῖγΥ (ςρ. Ηοϑ5. χίν. 3). 
ΕοΥ (Π6 Ῥοριπηίηρ οἵ ΙΔο]δῖΥ 15, {Γιιδὲ ἴῃ 561} 
ΟΥ πῃ ΘΑΓΉ]Υ ρβοοάβ (566 οἡ ᾧ. 22 θεῖον δηὰ 
ςΡ. ϑευΐ. ΝΠ}. τοτ-τῖο, ΧΧΧΙ, 20, ΧΧΧΙΙ. 1ς, 
16). Τα ουϊνναγὰ ἸἀοἸδίγΥ πλαίκοα ἰῃἢ6 ἂρο- 
δἴδϑυ ἴοτο ον! ἀθηΐ, ποῖ τηογὸ ὨθιΠΟυ5. 

Οὐω. τ. αν! ἃ πουρποά δ σμδγιοῖ- ουϑο5, 
Ὑν ὨΙΓἢ Πδ ἴοοκ ἴῃ Ὀφίε]ε ἔγοπι ἴῃ6 ϑγτίδηβ (τὸ - 
βεγνίηρ, μοννενοῦ, αὶ ὀμπάγεα), 2 5. ν}}. 4. 

Οὐ:. .λ. Ἐπ ]ὰ (' Η. οὗὨἁ 1.᾿ 111. ΡΡ. 204, ς) 
δροακϑ οὗ ϑοϊοπηοη 5 {6 45 ""οπθ οὔ [86 τηοϑῖ 
Ἰπιτισαῖς Κηοίβ ᾿ οὗἩ [5γαοῖῖς Ὠἰδῖοσυ  ἂπά οὗ 
ἢ]5 ΓοΙΡῃ 85 κἀμὲ Ὠιρμοϑὲ ἀδνοϊοριηθηΐ οὗ πᾶ- 
[Ἰοπ4] Ργοσρε ΕΥ̓ ΡοΟβϑιὉ]ς " Ὡπάογ ἴΠ6 οχιϑιίηρ 
ςοῃδίυζίοη, γεῖ “:φε ὀερφὶππίης οΓ α' εαπάογ, 
ὙΠΟ ΠΟΠδΙΔΠΕΥ σσονν5 ἀπά θηάβ ΌΥ σογτγοά- 
ἱπ ἐνθυυίῃηρ Μ Ϊη 115 τοδοῖ." 

Θ. ἰάοἰ:] ῬτΟΡΟΙΙΥ, “ἀΠγΘδ 165 :᾽ Πΐηρς 
οὗ πουρῃτ᾽" (1|6γ. χὶν. 14: σρ. [00 χίδ. 4); 
ἐ ΟΠ 65, εἴδωλα. 866 4'σὸ 5. χουν. ς, 
Χον!. γ; ΗδΌ. ἱϊ. 18. Ορ. οἢ. χ. 1ο. 

«υδίεῦ ἐδεῖν' οανη ἥηφεγ: ῥαὺε νιαάε] (ΧΥ]ϊ. 8). 
ΤΠ 5 (Π6 δβϑεποθ οὗ {π6 ἀγρυγηθηΐϊ ἁραϊηβὶ 
ἰ(οἸδίγγ ἴῃ οὨ ἢ. χ]]---χ νη. (ΟΡ. Πεαυΐ. ἴν. δ, 

[ν. ἢ-.ἴ τ. 

Παπάβ, {πὶ ννῃς ἢ τΠ6ῖγ οὐ βηρῈΓ 
ἢανε πιδάς: 

9 Δπά τἢε πιεδῃ πιδῃ θοννεῖῃ ἀοῦνη, 
ΔΠὰ τῆε ρσγεδῖ πηᾶπ ἈΠ ] 6 τἢ ἢ πηδο]έ: 
{Πογείογα ἔογρίνε τῆεπὶ ποῖ. 

Ιο  Βηΐεγ ἰηΐο τς τόςῖκ, δηά πιάς 
{πες ἴῃ τῆς ἀιιδῖ, ἔογ ἔδαγ οὔ τῆε [ζοΚ Ὁ, 
Δῃά (ογ τῇς Εἰοαγ οἔ ἢϊ5 πηΔ]) 6βίγ. 

11 Τῆε ὀϊοίῖν ἰοοῖκϑ οὗ πλδῃ 581] θὲ ΕΙΒ : 

ΧΧΥΪ, τς, ΧΧΧΙ. 29; Ηοβ. ΧΙ. 2, χὶν. 2; ςἢ, 
ΧΧΧΥΙΙ. 19.) 

9. »ιοῶμ »1ΩΠ.. Γαΐ »45)] πὰ 50, δ]] 
αοἶαβϑὸβ οὗ πιθη (5. χχ, 2; σον. ν"]. 4). 
Βυϊ {π6 5:1ᾺΡΊΘΓ σϑηάἀθηρ (Πρ. «ν. 11) 15 ΠΊΟΓΘΟ 
[οσοῖῦ]ε : ἀπά ταδ 18 Ὀοτγθὰ “Ἅοαυ»,--τηδῇ, 
τιδάθ 'ῃ Οοὐΐδβ ἱπιᾶρο, [5 Ὀον οά ἄἀοννη ὑδεΐογο 
ννηδί Π15 οὐ ἤΠροΓΒ ἤᾶνὸ βῃαροά , “ὁ ἸΠ5Ὲ]ΠΠηρ 
Ὀοίὴ Οοά δπά δυπίδη παίιτγο" (ΟγΠ|] ΑἸ.) ;- 
από ἐδὲ σγεαὶ γιαη ἐς Ὁτουξαῦ 1ΟὙ,-- ἢς, 
ψ ο56 1η16]Πρόπος δηα ϑθηϑ8 οἵ ρμεύβοηδὶ ἀϊ- 
ΠΥ ([6τ. ν. 9) πρῃΐ Πᾶνα βανθαὰ Ὦϊπὶ ἔγοπλ 
ΒΘ. ἢ ἃ ἀορτδάδϊίίοη. ὙΠῸ ΒΟ] ΘΧχργοϑϑίοῃ 
ΤΟΟΌΓΒ ἴπ ν. ἃς: δηὰ [ῃ6 νοῦ ἂὸ υδοὰ [πῃ 
ττὐ. 11, 12, Χ7 (ςΡ. Χ. 323, ΧΧΥ. 12, ΧΧΥΪ. 5, 
ΧχΙχ. 4); θυΐϊ νι 4 ναγδίίοη (βοδγοοὶγ, οὗ 
ΤΘΔΠΙΠΡ, 50 ΠΊΟἢ 85) οὗ ἴοηθ. Ὑ ΠΟΥ, ἴῃ ΤΠΕΙΓΣ 
50] κᾺν}}. σἤοοβο ἴο Πᾶνα 1ἴ 50:-πἰὐῆθη, 1ἢ βδίθγῃ 
ΓΟ] ΠΥ, 1[ἴ 5141} ὈῈ 580οθ.. Βεῖίίογ ἔογ ἱπεπὶ ἴο Ὀ6 
Ια! ἃ Ἰονν ἴῃ πλίϑεσυ, πῃ ἴο Ὀὲ ἴδε δ᾽]θεῖΐ βανεβ 
οἵ 5ἰη. 

ἐῤεγεζογε ἤογσί ας ἐδεηι πο1]-- -Ὀθᾶγ νι [Πδτὰ 
ὯΟ ἰοηρεῦ. Ὑπὸ νοῦ 5 ἴ)ε δαπὶθ {παϊῖ ννᾶβ 
ιι5οὰ ὈγΥ Μίοβοβ ἢ ἢ15 ᾿πἰογοθδϑίοη ἔοσ [5.86], 
Νιυιϊηῃ. χῖν. το; 685 ἴδου ῥα ογσίεη ἐρὶς 
2εοῤίε ἴτοπι Ἐργρί ἐυθῃ δι Πογίο."" Νον [86 
ὙΟΓΥ ᾿πίθυσοβθοσυ 15 σοιηρο]οεὰ ἴο δἱΐονν {86 
ΠΕΟΟΒΘΙΥ Οὗ ΡΌΠΙΒΏΙηΡ ;---[Π γῸ 56 615 ΠῸ ΟἴΠΟΥ 
ΨΑΥ, ἴῃ ΠΙοἢ {Π6 ῥγοπηῖδο, "" 4}} [86 ϑαττἢ 
5}4}} Ὀ6 Π]]|δὰ ἢ της βοῦν οἵ {πῃ 1, οτὰ "ἢ 
([Ὁ. «. 21), σδη Ὀς πιδάς φοοά. ((ρ. οῃἡ νἱ. 2.) 

Οὐ.. ΑἰἸτοδάγν (ἢδ ργορῆεὶ Ηοϑβεα δά Ὀδθη 
ἰηϑίγυοίοα ἴο 54Υ (1. 6); “1 ΜἘῈ[. ποῖ ΔῃΥ͂ 
ἸοηροΙ ἤᾶνθ ΤΊΟΓΟΥ οὐ {πε Πποιιδὸ οὗ [5146]. (δῖ 
Ι μου] δἱτορεῖθοῦ φόγχίυε 40 εν" (υδῖηρ ἴῃ6 
58Π16 ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΠ). 

10. 80 πονν (πὸ ἀϊνίπο ᾿υάσπηθηξς 15 ϑθθῃ 
ΔΡΡΓοΟδο ϊηρ, νν 1 ΙΓΓΘΒΙ 5.106 ἔογοθ. 

Επίορ ἱμίο ἐδὲ γοοὰ) ΟΥ̓ οἹά, [ϑ5γϑοὶ ἤεοὰ 
Ὀοέογο δὴ ᾿πνδα!πρ ΘΠΟΠΊΥ ἰηΐο σανο5 δηα γοςκϑ 
(πάρ. νἱ. 2: 1 85. χς 6). Νοῦν ἃ ΠΙΡΒΈΕΘΙ 
ἰηνδάθσγ ννᾶ8 Ὀροὴ ἱμοπὶ: ἔἕτοτη νομὴ {ΠΕΙῸ 
ὑγὰ5 Ὀιιΐ ΟΠ6 τοίυρε , “γ|5πο ἤιρεῖο ἃ οὶ 
Εὐρὸ δὰ [ ουπι." 
“ΤῊ Εοοκ ᾽" 15 (ἢ6 παπης οὗ Οοά ἴῃ οι. 

ΧΧΧΙΪ, 4. Απάᾶ ἴῃ ᾿9αἰδῃ ννὸ μβᾶανὸ "ἴθ Κοοκ 
ΟΥ̓ ΤΥ 5ἴσεηρί ἢ!" (χν. 10), “ἴθ Βοςκ οὗ 
565" (χχυ!. 4}, “ἴδε Κοςκ οἔὗἉ [5γ86]" (χχχ. 
29); ((ςβ. χ]ιν. 8). [ἴ 5665 ἴο Ὀδ6 ἴῃ ςοηίγηδξ, 
ἐπογεΐογο, ἢ [ἢ6 “' σος 5" οὗ νυν, 19, 21. 



γ. 12-10. ΙΘΑΙΔΗ. 11. 41 

Βυμη θεά, ἀλη (με ἢδιρ ΒΕ Π688 οὗ πλθη 
8}2}} ΡῈ θοννεὰ ἀοννῃ δηά {πε [ΟῸΚΡ 
Αἰομε 51141}} θὲ Ἂχαὶτβὰ ἴῃ τηδῖ ἀδγ. 

12 Εογ τε ἀδγ οὗ τῇς [ΟῸΚΡ οὗ 
Πιοβῖβ αὶ! δέ ἀροῃ ὄνεῦυ ομδ ἐῤαὶ 1ς 
Ρτοιά δηά ἰοῆῖγ, ἀπά Ἰροπῃ Ἔν ΎΥ ομέ 
ἐῤῥαὶ τς ᾿ἰπεὰ ὑρ; ἀπά ἢ 5814}} ὃβ 
δτουρξ ἴον: 

12 Απά ὑροη Δἃ]] {πε σεά185 οὗἁἉ 1,6- 
Ῥδηοη, ἐῤαὶ ἀγὸ ὨΙρἢ δπά 1 δά ὑρ, ἀπά 
τΡροη 41] τῆς οὐκϑβ οὗ Βαδβῆδη, 

14 Απά υὑροη 14}]} τῃε Βϊρῇ πιουμ- 
ἰΔῖπ8, δηά τροπ 81} {πε ἢ1118 ἐδαξ αγέ 
᾿πεά ὑρ, 

ΤΠ ς4π|6 ννογᾷ 5 υϑϑά, ἴῃ Εχοά. χχχὶμ, 21, 
22, οὗ (Π6 σοςῖκ, ἴῃ ψῃοϑο οἸοῆς Μοϑεϑ νγᾶ5 ἢιά, 
ὙΠ ἐ1Π6 σἴογυ οὗ {η6 [ογὰ ραββθὰ ὃγ:"--- 
συ ἤδη δὔοσ [πΠ6 δδυηάδηϊξ ἀδοϊαγαίίοη οὗ αἰνηθ 
ΤΩΘΥΟΥ͂ ἀπά Ὀ]ΔΟΔΌΙΠΥ 1 νγᾶ9 δά ἀθά, “" δπά 
(μαῖ ννὉ}} ΌΥ πὸ πιθᾶῃ8 οἶθαῦ δ ΒΕ} 1γ})»" 
(Σχχῖν. 7), Οὐ ἐ]θανα ἀπριυη πη ἢ" (76Γ. Χχχ. 
11). 

ἢ5. ““οἸο οἵ 186 οςοκ᾿ σνοιυ]ά ἌρΡρδασ, 
{Πογοΐοτγο, ἰο Ὀ6 ἃ βείπρ παρὸ οὗ {Π6 ἰοπιρο- 
ΤΆΤΥ τοϑιηρ-οἶασα οὗ [Π6 Ὀ]ε5ϑεά:---ἃ ΥἹ 
δἰ ΓΟΠΡΙΥ βυρροτίθα ΟΥ̓ Χχυΐ. 20, 21. 

ῥὲάε ἐδεε ἐπ ἐδὲ ἀμ] [πὰ Βυπμ)]δίοη (0Ὁ 
ΧΙ. 12, 13, 5.40.). ἼἼ6 νἱενν ἴδκθ οὗ ἴῃς 
ἔοσπηοσ εἶδιιϑα ΔρΡΡ]165 «αἷἰϑὸ ἴἰο {ῃ15. [πη Ρ5. 
ΧΧΙΙ. 1ς, 6 Ὦᾶνο “ὁ ῤὲ ἐμαὶ οὗ ἀθαίῃ :" δηᾷ ἴῃ 
7οὉ χῖν. 12; “ΟὮ (πμαὲ Ὑ που ννουϊάθϑὶ ῥίαε 
»ς ἐπὶ ῤὲ σγασε, ἰλᾶῖ ὙΠπου ννοι!]άἀοϑί Κορ πὶθ 
βεογεῖ, μηϑ Τῶν αὐγαὶ δὲ ρα..." 

,)ῶν αν οξιδε Δ οΚ}} Οὐ, "ἴσχοια ὈΘΙοΟΣσΘ 
0 ὍΘΙΤΟΙ οὗ ἴΠ6 ΠΟΚΡ " (συ. 19, 21). 
566. 2 (ἤγο. ΧΥ͂Ϊ. το. ΤῈ ΕΧΧ. ἀπὸ προσώω- 
που τοῦ φόβου Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ :--ΘχΑς]Υ [ἢ 5ΔΠ16 85 ἴὴ 2 Τ 655. 
ἱ. 95 Ἔχοορῖ [πμδΐ φόβου 15 οπρ θά. 

11. Τρε ἰοδν ἰοοξ 1,11. ““ἐγθ5 οὗἉ Ἰοῆϊ- 
Π655:᾽) Τρ. ν᾿ 1ς. (ΟΘη [δε νγογὰ ἔογ ""Ἰοῦγ," 
566 Νοίοθ Β.) 

ἐδ δαμῥιέπεις οὶ (ετ θα Ὁ) »ιοπῇ] Α51η υ.9. 
ἐδε ΠΟΚΡ αἰογο τραδί ἐε ἐχαἰει[]----ἸΟ 6 5}8]] 

βίδηἀ ἃ ΒΙρἢ δηὰ ϑδΐε δϑυίιμτι (45 ἴῃ6 ννογὰ 
ΣΩΘΔΠ5); |ἰκὸ ἃπ ἱπΠρΡΙΈ ΠΔ0]6 τος κ-ξογίγεβα 
(..«ὐ.α. ἴῃ Ὁ. 17, ΧΧΧΊΙΠ. ς ; Πρ. 5. χ]νῖ. 7,11). 

ἡη ἐῤῥαὶ ἀἐαν})ὴ ΤὙὍΠε ἀδγ δἰγοδαῦ βροόκθη οὗ 50 
ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ ὈΥ ΪοΕ]-: 1. ας, 11. 1, 31, 11. 14; ΟΡ. 
(ἢ. Χὶϊ!. 6, 9, ΧΧχιν. 8. 

12. ἔον ἐῤε ἀαγ...71 Μοτδ Ἔχδοι γ; “ ἔογ 
86 [ογὰ Βδίῃ ἃ ἀδγ," ἨἮΐ [δ5 ᾿ξ ἰπ γέβεσνε; 
ΤΟΔΩΥ ἴἰο Ὀ6 Ὀτουρῃΐζ ουΐ, θη ἴῃ6 ἴἰπη6 οὗ 
Το ΘΑγΔΠΟΘ 5 ΟΥΕΓῚ; ΓΟΔαΥ ἴο σοῖθ ὠῤοπ (ΟΥ̓, 
Δξϑιη5[) 811 ἐῤαὶ ἐς ῥγομά απά Ἀ1ΦᾺ, ἀπά προ 
(οτ, ἀρδίηϑ) 811 ἐδαὶ αὶ ὑδβεά μῤ. 

13. δ ποδ]οδὲ δηά πιοϑὶ ἀυγαῦ]θ ἴγθθϑ, 
οἡ (86 Ἰοξιοβε τπουηΐδιη ταηρόθ, 5ίαπαὰ 85 
δγτὉοΪ5 οὗ τσ ςΥ νγδιτίουβ, ἴῃ χ, 34 (οθάδτβ 

6 θονγεά ἄἀοννῃ, δηά τῆς Πρ τ 6588 
οὗ πιῇ 84}}] ὃς πηδάβ ἴον: ἂδπὰ τῇς 
ΓΟΚΡ ἴοπε 83}4}1] δὲ Ἂχαϊτθά ἰη- {πᾶς ᾿Οτ, ἐς 
ᾷαγν. κέϊονὲν 

18 Απά ἔπε ἰάο]5 ἢε 5821} υἱτετν Σ ἤρα τὰν 
ΔὈΟ]Ἰ5ἢ. τ τὰς 23. 

19 Απά [ΠοῪ 588]] ρὸ ἱπίο ἴῃ “ἢ οἷε8 ἐδ. ας, 
οὔ τῆε γόςῖϑ, δηά ἴηῖο τῆς οᾶνδβ οὗ {πε ἃ ἐφ. δ. 
ΒΔΓ, ἔοσγ ἔδαγ οὔ τῃεὲ [οκΡ, ἂδπά (ογ ἐκ ἄμε 

ΟΥ̓ ΠεὈΔΠΟἢ) ἀπά ΑπΊοβ 1Ϊ. 9 (οΔΚ5 οὗ Βαϑῆδῃ; 
566 Οὐ ἱ. 321). Ορ. Ἀ5. Χχίχ. 9, 6 (γγΒοτα 
δϑισίοη, οὐ Ηογίθοῃ, σογγεβροπαβ ἴο βδϑῆδῃ 
ΠΟΤΕ ; 566 [οβῆῇ. χἱϊὶ, 11). 

Οὐ... Ἴπμε ννογὰ τεπάογοά “" ὑακβ "ἢ ἴῃ ἷ. 29 
5 υϑϑοὰ ἰῃ 2 Κ. χχίν. τς ; “Ηθδ σαγτθα δυνΑΥ͂ 
]οΒοϊδομία το ΒαΌγϊοη...Δηὰ 411 ἐῤε »πὲψ ῥὲν οὗ 
[6 Ἰαηά." 

14. »πομρηέαίπς.. δι} 5... ϑγτηθο] Ζίηρς Κιίηρ- 
ἄοπιϑβ (566 οὐ σ΄. 2). 

15. ευεὲρρ ῥίσρ (ἸΟΥΌΥ, τ. 11) ἐραυεν) 
Ὀ 2 δἢ “ Ὀ01]Ὲ ἴονγοῦβ ἴῃ [Θγιι54] 6 πὶ... δηά ἔογςσ 
τἰβοὰ {Π6πὶ," 2 ΟἾγο. χχνυῖϊ. 9. 

ευεγν Ἰύπεεά «υα]}} -.«υ.α. ἴῃ Ῥευξ. χχν]. 
521 6ρ. (ἢ, ΧΧΥ. 2, ΧΧΥΙΪ, 1Ο, ΧΧΧΥΪ. 1; ἨΟΒ, 
ΜΠ]. 14. 

16. «ῥίῥε οὶ Ταγεδί. 2] ϑυςὴ 48 νγογε Ὀ011Ὲ 
ἴον ἴῃ6 Ορῃιϊγ-ῖγαάθ δ {πὸ ρογίβ οὗ τῆς 2 ]Δη]- 
τς Ουἱϊξ (ᾳ Κ. χχι!. 48). Ὀχζίαῃ δά τὸ - 
σονοιθά δηά τοις Ε]ΔῊ αἵ τ86 Ὀεριπηΐϊηρ οὗ 
815 τείρῃ (2 Κ. χίν. 22). Ορ. 5. χὶνη, 7. 
2 εασαη ρίοιμγ 5] ΝΟΑΙΙΥ͂ ἴ86 βϑῖὴς ννογά 

85 ἴῃ [,ον. Χχνὶ. α ; Νυπι. ΧΧΧΙ. 52. [{ ΞΘΟΙῺ8 
(Πτ [μον. χχνΐ. 1) ἴο μανθ ἱποϊυάθα 5ου]ρ- 
ἴιγε5. δηὰ ἔγεβοο-ραϊπίίηρβ. (ΟΡ. ἘΖεκ, γἹ}}, 
12.) 

17. 16 ῥαμσῥίέϊποσς ΟΥὙ ν»ισπ...ἢῚ ΟΥὍ, “δὲ 
ῥαμφῥεμεις 977 Ετϑαῦ γ»ποθ σαὶ δέ Ὁτουπεὰῦ 
ἔραυ. 

18. “41:4 ἐδε ἰάοἰς..7]Ὶ ὌΠ πηᾶγρίηαὶ τεη- 
ἀογίηρ ξῖνοα (6 σοττθοΐ 56η56 : ἐδὲ ἑώοίς 8811 
ἈΥΌΘΙΙΥ Ρδ88 ΔΎΔΥ. [{ἰ16ΓΆΪ] γ, “ἀπά [6 
ἰάο]5 -- [πῃ ννῃοθ (π|855}) 5}8}] ΠῚΪ ἀννᾶῦ ;᾽ ὕ1κ6 
1π6 ρῃδπίοτῃ οὗ ἃ ἀγθδη. “1}᾿ἢ ἃ νεῦϑὲ σοῆ- 
βἰϑίίηρ οἵ [Ἀγθὲ ννογάϑ, {πε Ὶ1 ἀθβο ΠΥ 15 ἀθοϊαγοά 
ἃ5 ΜΙ 4 ἢδβϑἢ οὗ Πρτηιης " ( 6] 1256). 
Ορ. 6γ. χΧ. ασ; Ζεςδ, χιϊ 2. ὙΤΒο Βεαὺγο- 
Ἰοηϊϑὴ σΑΡΌΝΙΥ ἀϊὰ τὰκ ἂἃπ υἱίογ επὰ οἵ 
7Θνν 5} ΙΔοἸδίΓΥ. 

19. ἐῤε ῥοίες οὶ τῶε γοοβ ἢ Οὐ “σανοβ,᾽" 
ΤΠ νογὰ 5 υϑοά Ὁ 186 “" ςᾶνθ᾽" οὗ Μαςῃροί δῇ 
(Οξεη. χχῖ!, 9, ὅζς.). ἤ 

ἐῥε αῦες ΟἹ τε εαγ! }} Οτ, "ἐσᾶγνοσῃβ οὗ [88 
ἁἀπαὶ " (85 ἴῃ σ. 10). 



42 Ι95ΑΙΔΗ. 1. ἴν. 2ο--22. 

ἴῃς ρἷοιγ οὐ [8 πια)εβίγ, τθεη ἢς 
Διιϑεῖῃ ἴο 8ῃλίςα τουτὶ Υ (ἢς φάγῃ, 

.:. 20 ἴῃ τῃδῖ ἀδγ ἃ πιδη 8881] ςδϑὲ ᾿ Ηΐ8 
ξέῤρεν, ὅθε. 1015. ΟΥ̓ Βνει, δῃ4 8 ἰ4ο]8 οὗ ρο]ά, 
τὐλίκα ἐμ ᾿ ΜΟΙ (ΠΘΥ πιδλάς φαε ορφ ἔογ ᾿ϊπηβαὶῇ 
πακίε βογ τΟ γγΟΥΒἢΙρ, ἴο [Π6 πλο]68 δῃὰ το τε Ραῖ8; 

21 Το ρὸ ἰηἴο τῆς οἰεῖ8 οὗ τῆς 

τοοΐκ8, δηὰ ἱπίο (ἢς ἴορβ οἵ ἴῃε γαρρεά 
τος, ἴοσ ἔξαγ οἔὗὕ (ἢ [οΟΒΡ., δηά ἴοῦ 
ἴηε ρου οὐ δἰβ πιδ)βϑῖγυ ψῆεπ ἢδ 
ΔΙΙΒΘΙἢ ἴο ϑῇακαε τογγ ΪῪ τὴ6 δαί. 

22 (ὑελᾶ8ε γε ἔγοηι πλᾶης γγοβα Ὀγθᾶτῃ 
'Σ ἴῃ ἢ]8 ΠΟΒΈΓ8: ἴοὺσ ννῇθγοὶ 15 ἢ6 ἴο 
θ6 δοοουηϊεά οὔ 

«υδὲη δὲ ἀγὶφο!} οὐυξ οὗἨ ϑθεγηΐηρς ἱπδοίίοη 
ἰφης 2, ΧΧΧΙΙΪ, το; 58. ΥἹῖ. ό, ἰχ, 19, ΧΙϊ. ς, 
ῶ). 
10 “ῥαᾷζε ἐεγγὶ δ} ὙὍΠ6 ᾿ἱΠΊΑΡΘΤΥῪ ΤΊΔΥ, Ρ6Γ- 

Παρβ, 6 ἄτγανγῃ ἔγοπιὶ [Π6 γγϑαΐ δδγίπαιακα 
ὙΥΠΙΟἢ ἴοοῖκ ρῥἷδοθ ᾿π }2214}}}5 σεῖξτι (ἀπιοβ ἱ. 
1). ΤΠδῖ ρῃγϑίο8] σοηνι ϑίοη ννᾶ5 ἃ ργεϑαρδ 
οὗ {δ 5ῃδκιηρ οἵ [ῃε [εὐν]5} ΡΟ ΠΥ ; δηά (ἢ15 
ἴῃ ἰἴ5 [ὈΓῚ νγ85 ἃ ἴγᾷρδ οὗ ἃ νδϑίοσ ςοπηγηοίίοῃ, 
οχίθηιηρ ἴο "6411 παίίοπβ." Ορ. Ηδρᾷ. 11. 22. 

Οὐ. Μοάοτχῃ βείθησθ [6115 15, ον ἃ Ὀγίοῦ 
ουΐθιιγοξ οὗ ᾿ἰρῃξ οὐ ἴπ6 βϑυηδβ ϑυγίδοθ ἢδ5 
ςσοπιπιιηϊςαΐοα δη εἰοςί τς σθοςκ ἴο ἴῃ6 ψγἢ0]6 
οἵ οὐὖγ σίορθ. (Μζν Ρχγοοΐου δ. “ἼΠῈ δυη.) 
νμαῖ, (ἤδη, ννουϊά ομδ ἢδϑῃϊηρ ἔογί ἢ οὗ [86 
ΤΤῃοχοδίθα 1Ἁἰρὴϊ ποΐ οἤδθςςὶ 

20. 7.1δαὲ ἐαν α »καη «ῥα ει. ἘΔΙδοΥ, 
δ (Ὁ. 22) 5Π4]}] οδδῦ ΔΎΘΔΥ. Μαδηκιπηά 
82}} ννᾶκθ ὉΡ ἴο ἃ 56η986 οὗ δ ὶγ {γι σοϊδίίοη 
ἴο σοά. 

«υδίερ ἐδεγ »παάδ (εαεῦ οπ6) ζῶν δίιραοῖζ,.. 
Οἵ, αὐδίερ Ἀδὰ Ὅθθπ 2849 701 Βΐπι,,,:--- 
{ποθ ““τϊηγ5 οὗ πουρῃῖ" (566 οἡ υ. 8), 
ὙΠΟ. δά δε τηδηιίδοϊζιγεά δὲ 50 ρτϑδῖ 
ςοϑί. 

ἴο ἐδε πιοίος...1 ἈΔίμεΥ, ἔοΥ 166 »ιοΐες. ἀπά 
ΖΟΤ...;--50 σοηζεβδιηρ μον Ὀ πὰ {Πα {Βοιη- 
βοῖνοϑ δὰ Ὀδθεη; νΠΘη, γοιδιηρ ἴο “ἐν α}κ ἴῃ 
τῃε Ἰίσμέ οὗ [δε 1 νογὰ " (νυ. ς). ἴπὸγ μδά δυγοά 
ἘΠΟΠΊΒΕΪγε5. ἄνΑΥ ἰῃ ἴΠ6 ἀδικποθθ οὗ δαγί]Υ 
ἀεπίγεβ δπά οἔ ἔουϊ, ξγονειηρ, βπυρεγϑξκίοη. 

4]. 10 50 ἱπί|ο] Οτ, ““ξοίηρ ᾿πῖο.".--- ΠΟΥ 
ΠΙηρΡ ΑΥΤΑΥ {πεῖν 1408, σα. ἐδὲν γε ἐπὶ ἐδεὲ ἀεί 
οὗ πιακὶπρ ἘΠΟΙΓ ὄϑοδρο ἰηΐο “ἐ2ῤε εἰ: οΥ᾽ 1δὲε 
γοσῖ:" (ΟἾΪΥ οἰβονγθογα ἴῃ Εχοά. χχχηΐ, 22). 
απ ἱπίο ἐδε ἰοῤε] ἈΔίδεγ, οσϑνῖοθα (..οὐ.4 

ἴῃ [ν]}. ς; [υἀρ. χν. 8, 11). 

92. Οἴαιε γε ὕἥγονι να [τρ] γίηρ ἰἢδῖ 
{πεν Βαὰ ΠΑ ΙΑ] ((. «υ. α. ἴῃ 1. χό; Ρτον, 
ΧΧΙΪ, 4) ἰγυδίοὰ ἴῃ τηδη: δηά ἰῃδῖ [815 νγᾶϑ 
[ς οᾶυπε οὗ {πεὶγ δροβίδϑυ. Ὅἢδ 58Π)Ὸ 
δοσουπηΐ οὗ [υἀδῃ᾽5 5ἴη 15 βρίνθη ἰῇ |6εγ. χυὶ 
1γ.: 

ΤῊϊς "ς»αηπ,, ΜΜΏΟΘΟ ἀοιηρβ τὸ νἱονγοὰ ἢ 
50 Τυ(ἢ ἱπογάϊπαϊο δάμηχιγαίομ, ννῆ0 πλᾶῖκος δὴ 
1Ἰά0] οὗ Πἰβ οννὴὶ ψουκ, ννα5 ἔογτηθα ἴῃ βοῇ ἃ 
ὙΑΥ 85 5θοηθὰ ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ πηοδηΐ ἴο "46 ργάα 
ἔτοπὶ μηδη " (ΤοὉ Χχχῆ!. Σ7); ἔοσ Β6 μοὶ 5. ἢϊ5 
ΘΑΓΙὮΪΥ ἴδ οἡ [ἢ6 ΕΓΔ] ἴδητε οὗ “:δε ὀγεαΐϑ 
οἵ Π΄5 ποϑβίγ 5," (ορ. Οεη. 1ἰ.. γ; [00 χχχίν. 14, 
Ις, 20). 

Οὐ... ΔύΒεη Οοά “'ἄγοϑὲ ἴο 5ῆδκε [ουτΊ ὈΪΥ 
{Π6 δαγίῃ,᾽"" δἱ ἴῃ6 ρεποά οὗ δηϊθα!Πυνίδη ὑγιάθ 
δΔηά ΠογΟ-ουβῃρ, 6 8]1, ἐπὶ φυῤοῦς ποιῖγΐς «υᾶς 
ἐῤὲ ὀγεαεῤ οἱ Π7ξ, ἀϊοὰ " (Όη. νΥἱῖ. 22). 

,)ὸν «ωυρεγεῖη... ἢ ἴῃ νν δὲ τεβρθοΐ 15. δέ 
ΜΟΓΓΏΥ οὗ δοσοιπεὶ ἴῃ ννμδΐ ΝΥ οδη δε Ὁδ 
τοσκοπρά 45 μανίηρ ἱπίΠη5ὶς νγογίὶ }----δο, ἀραῦῖ 
ἔτοπλ σοά. ΤὍΤΠα δηϑννοσ 15, “" Α]] παϊϊοῃβ Ὀ6- 
ἔοτε Ηϊπὴ δῖ 85 ποϊδίηρ ; ἴΠ6Ὺ ἅγὲ δοσουπίοδά 
ι «υ.) 1655 [Ώδῃ ποίῃίηρ δπά δἰξορείβοσ νδηϊγ ἦ 
ΧΙ]. 17). 

ΝΟΤΕ Α. 

ΟΝ ΤῊΗΕΒΕ ἘΕΡΕΚΕΝΟΕΒΊΙΝ 3ϑ.1. 11. 2--τ-ᾧ ΤῸ ἃ 5. Ν11 ΑΝῸ 8. [,ΧΧΙ]- 

(1) ὝὙΠδ δ] υβίοη ἴο 2 8. υἱῖ 15 ουϊάθηϊ: 
5αἷ. ἴΐ. ἃ, "Ὁ ΤῺ ἽΠ ΠῚΠΡ 112). 
2 8. Υἱῖ, χό, ὈΡῚΨ ἽΨ 11,22 ΠΤ ἼΝΌΞ, 

» 46, Ἴ)» 112) ΠῚΠΡ “ ΤΊΩΝ ΓΔ. 
(1) ὙΠῈ βϑποσαὶ δηδίορυ οὗ συν. 2----. ἴο 

Ἐ5. ΙΧΧῚ 5 οὔνίουβ. Βαΐ ποῖδ ἰῃ ραγίϊσυ]αγ, 
[541]. 1. 2, ὩἽΠΠ Φ ΝΣ ἼΔ. 
Ῥϑ. ᾿χχιὶ. χό, ὉΠ 2. 
ἴῃ 5. ἰχχῇϊ, με Κίπρ “"7υάρεθ᾽" τ8ὲ ροογ οὗ 

᾿ Ὧδε ρβορὶε (υν. 2, 4). ὙΤῊΘ “ὁ τηοιπίδιη5 ἀπά 
815 ὈΘΑΓ ῥέος (υ. 3.) (Πρ. τ. 7); “411 πφξίοηβ" 
βετνε ΠῚτη (Ὁ. 11, Πρ. Ὁ. 17). 

Νοίοδ αἷϑο, ῃδΐ ἴῃ ν. το νγὸ ἤᾶνθ, “Ἰεῖ {π6 
ὙΒοΪΘ δατῖῃ ὉὈ6 ΗΘ ἢ Η5 ΡΊΟΓΥ 7 ΠΟΑΤΥ͂ 
85 ἴῃ (ἢ. νἱ ἰἴ 15 βαιά οὗ “""ἴῆθ Κίηρ," {πδῖ “16 
ὙΜΠ0]6 ϑασίῃ 15 ὅ}} οὗ ΗἸ5 β]ογγ" (υ. 4). 

ΤἼΘ σοποϊυβίοη ἴ5, ἴπαΐ οἢ. 11. 2--τ-άΑἪ νγὰ8 
τλϑδηΐ ἴο δϑϑιιτὸ {π6 ἔα ἢι]}, τῃαῖ, ἀπιιἀσῖ τΠ6 
σοπληρ ἰυάρτηοπηῖ οη Ζίοη, (σοῦ 5 ργογηῖβοβ ἴο 
Πανὶ ἃ 5ῃοιυ! ]ά Ξἰαπὰ ἄττῃ ἔου ὄνοσ, 

Οὐ... ὍὮΪ5 ρυγροβο 15 τηδάε πιογε αἰβιϊηςξ 
ὈΥ τὴ6 γοίργρηςθ (ο [06] 1. τὸ ἴῃ α". 4. ΕῸΓ 
[ἢ5 Θδγ Ποῦ ρατί οὗ οο] μαὰ Ὀθθη {111 οὗἩ τῇγθδί- 
Θηΐης (ΠΡ. οη στ. Σ1,) 12}, ῬΜΏΠ6 1Π. δὲ 15 (αἱ 
οὗ σοπιίοτί. 



ΙΘΑΙΑΗ. 1. 

ΝΟΤΕ, Β. 

ΓΗΗ. 11-͵ὶὴν7ο ΒΕΙΟΝΟ ΤῸ ὈΖΖΙΑΗ 8 ΤΙΜΕ. 

Τηδί ἴδ ργορἢθοΐθβ 'ἴπ ΤΠ ἢ. 1 τον ῥγεσοάοὰ 
[8 ἀεδίῃ οὗ {22 Δ} 18, ἀπάοιιδίοάϊγ, [Π6 ἡδέυγαὶ 
ἰηέεγεηςε ἔγοια ἴδε οσάεν ἴῃ ὙΜΙ ἢ [ΠΟΥ ϑἰδπά. 
Απά {8ὶ5 [6γ., Ογπὶ ΑἸεχ., Τποοάοσγ., ἅζε. ἴῃ 
Οἷα {ἰπη65, Δη ἀ οὗ [6 τλοάογῃς Ηρηρϑί., ᾿γοςβ., 
ὅζςο. υμμογϑϊοοά ἴο ΡῈ ἴΠ6 ἔδςοϊ. 

ὙΠΟ οἰϊοξ τράϑοη ΨὮΥ οἴβεγα αν ἱδουρδξϊ 
οἴβεσγινίϑβα, 15, [δὲ ΠΟΥ μάνα δάορίθά δῃ Ἔεἰτοῦ 
Γεβρεοίίηρ ἴμ6 ἀδίθ οὗ ᾿ἷ. 2---4 (5εεὲ Νοίβ Ο). 
ἼΠε ΓΟ] οννῖηρ ΡΑγΑ 6] στὴβ Ὀδΐννθθη ΟἿΓ σμδρίοῦ 
διά (η6 δεσουηί οὗ [722 Δ 5 ἀοϊῃρ8:1η 2 (Ὦγο. 
ΧΧΥΪ δηὰ 2 Κὶ. χῖν νν}}} 5δῆενν ῃονν ᾿Ββογου  ὨΪῪ 
[με οὐνίουβ νἱδθνν ἰ5 ϑιιρροτγῖθαά ὈΥ ἱῃνεϑι ζδίοη. 

(1) [58]. 11..), 1... 416 το τλδγίδὶ ἀστηδ- 

πιθηΐῖβ (1. ἃ, ΠΌΠΟΙ ΦνηΣ) Ἴ)22). 
2 ΟἾγο. Χχνὶ. 11-ττῚς ϑρϑᾶκς οὗ [2218 5 

ὙυἹάθοσργοδα ἔλπιθ Ὸσ ΠΛ] Αγ ογραπιζδίίοη 

(αν. τ, 13, ΠΌΓΡΟ ΠΟ δ. ΥἼ}2)). 
(2) [54]. 11. ᾿ς, ἐΘΥΟΓΥ ΚΒ ἴονεσ δηὰ 

ΘΥ̓ΕΙΥ͂ ἐρηςοα νν8}}.᾿ 
2 ΟἾγο. ΧΧυΐΪ. 97.1.5, Ὁ 27ιδἢ Ὀ01 ἴονγοῖβ δπά 

διτηθὰ ἰἤδπὶ ΜΠ ἢδνν ΘηΡ Π65. 
(3) [54]. 11. χό, “ 5ῃ1ρ5 οἵ ΤΑυβὨ 5}. 
ἴῃ Κι χῖν. 2, ὕζ:ιδῃ μδὰ σχεσδρίυγεά 

ΝΟΤΕῈ (Ὁ. 

ΕἸΔΙ ; ἔγοπι νυ ς ἢ “5}1ρ5 οὗ ΤΑγϑῃ ἢ" βδιδά 
( Κ. ἰχ. 26; ςρΡ. χχί!. 49). 

(4) [541. 11..2,. δ συὐπηϊηρ, ΔΓ βςεΓβ." 
4 ΟἾτο. χχνὶ. 'ς, ἴ2Ζιδἢ ““τηδάθ ἴῃ 6 Πι- 

58] 6 δηξίΠο5, ἱπροηϊουβ τσοτκ οὗ δηρίηθοΙβ.᾽" 
(5) ἴῃ [541. 'ϊ, {ἴ, ν,ν νγὸ ἤᾶνα ἴῃς ἔγεχφυθηΐ 

Τοουτγγοηοο οὗ ἴΠ6 νοῦ 22) δπὰ [15 ἀδγινδίινεβ 
(1. ταὶ τς, 17.) ὔ{]. χό, ν. 15), ἴῃ τοίεγεηοε ἴο 
ἴδε Θχα]δύοη οὗ ογραῖθα οὈ]οςίβ : ἰῃ σοπῖγαϑε 
ὙΠ ᾿ΒΙΟἢ ἴῃ ν. τό 15 5) ΓΔ). 

ἴῃ  αἶτο. χχυΐϊ. στό {86 σδυϑὸ οὗ [7}2214}}}5 
Ργοίδηδίζοη οὗ (6 ϑδηῃςίιδγυ 15 ἀϑϑρπθαὰ ἴἢιι5: 

Δ ΓΔ. 
(6) δε Ξίτοηρ ᾿ἰδηρσιιᾶσε οἔ {], 8,“ ἴο ῥτο- 

γΉ Κα {δε ἐγε5 οἵ Η!5 βίογυ " (ςρ. ν. 19), Ἔχδοῖ! Υ 
δοσογάβ ἢ ἴΠ6 ἀοβογιρίίοη ἴῃ 2 ἶτο. Χχυ!. 
τό--οἰο: “ϑθ {τεβραβϑθα δραϊηβῖ {πε ΓΟΚῸ ἢϊ5 
Οοά,--νγθηΐ ἰηῖο 186 [δπλρὶῈ οὗ ἴῃ6ς [.0ΚΏ.-- 
Ὀείογε {Π|π6 ῥγίεϑῖβ ἰῇ {με βουϑε οὗ {86 ΠΟΚΏ.᾽ 
«() 1541. 11. 11, “186 ἸΟΙ͂Υ δγθθ οὗ πιδῇ 

1 θ6 Ὀγουρᾷί ἰονν.᾿ 
2 Οἴχτο. χχν]. 19---.ςὮὸω 1. [6 ἰδργοϑυ Ὀσοόκε ουζ 

οη [22 4} 5 ἔόογοῃοδά - “"δηά τῇδ. [χιϑί τα 
ουξ ἔτοτμῃ ἴποποθ, γόδ, Ὠἰπϑε] ἢ Ὠδϑίθα 4150 ἴὸ 
ἔο ουΐῖ, Ὀδοδυε ἐμ [,οτὰ Πδά πηι τοη ἢϊπ.᾿ 

(ΟΝ 11. 2.) 
1. 2---4 ΙΒΑΙΑΗ 5. 

Τῆο ἐΟἸ]οννπρ τολϑοης ἔοσγ ἰακίηρ [58]. 1. 
4--β4 ἴο Ὀε 5414Π5 οὐνἢ ἄρρϑᾶσγ ἴο Ὀὲε ἽἿοῃ- 
οἸ υϑῖνθ, 

1. ΤΠο ἘΕΕ ἴῃ στ. τ ΓΕ] γος. 5 ἴο ΓοσθῖνΘ 
[ΠΘΠ 85 ἢΪ5, 1Π|655 ἴΠογα 6 βοῖὴθ ἱπϑιρογδοΐθ 
Βιπάγδηος ἴο οἷιγ ἀοίηρ 5856. ὙΤῊῸ ἀγρυμηθηΐ 
Δ] ερρὰ 15, (πδξ (6 ρᾷβϑᾶρε Ὀεξίηβ νυ ἢ, "' 4πά :᾿ 
ὙΏΙΟἢ, Ὁ 15 8αι ἃ, 15 Ὡηϑυϊ δ Ὁ ]6 Πογο, [βου Ρἢ 
υϊῖς ἴῃ ῥἷδςθ ἰῃ Μιωδῇ ἵν. ἱ. 
Το τολασκβ τηδάθ ἀῦονθ, 45 ἴο ἴπ6 σοῃ- 

ἰγαϑῖβ Ὀθεΐννοθη οἢ. ἱ ἀπά ἌἽἢῆ. 1᾿-τονί, δῆθνν [ῃδῖ 
[Π6 υἱὲ οὗ [π6 σοπηδοζίηρ ραγίς]θ ΠΘΓῈ 15 δου η- 
ἀλη! 1πι5ε 16. 
᾿Αξαιηϑῖ ἴῃ6 ϑιρροϑιτοη οὗ 115 μανίηρ Ὀθθη 

Ὀοττοννοά ἔγστοπιὶ Μίοδῃ 15 {πῃ6 ἕαςξ [πὶ ςἢἢ. 
11--ν θεϊοηρ (45 ννὲ ᾶνε 566η) ἴο [}2214}8 
Γεῖχιι; ὙΠΠ6 ΜιΙσδῆ Ὀερᾶπ ἴο ῥγΟΡθΟΘΥ ἴῃ 
7Τοϊῃδηιλ 5 γείξῃ (Μίςοδῃ 1. 1); δηὰ τὲ ψνου]ά 
Ἔνθ ἈΡΡΘΑΣ ἔγοπι ουὺ. χχυϊ. 8 {παῖ ἴῃ6 ργὸ- 
ΡῬΒΘΟΥ, Ὡς ἢ ἱπηπιθάϊ οὶ Υ ργεσθοβ Μιίοδῇ ἰν. 
1--Ὁ, ψν45 ἀο] νογοά ἴῃ Η θΖο κί δΠ 5 ἘΠ16. 

4. Ὅ6 τοίθγεηοο ἴο 5, ᾿ἸΧΧΙΣ 15 1ῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ͂ 
ὙΠ ΟἾΠΟΙ γτοΐεγεησεβ ἴοὸ (ῃ6 βᾶπι6 ρϑαὶπὶ ἴῃ 
Ι5δϊδὴ (566 χὶ. 2, 3) 4) ΧΧΧΙΪ, 1) 17) ΧΙΧ, 7) 22, 
23). 11], 2, ΙΧ. 6, 9). 

3. ΤΒο ἑαπσμασε οἵ ἴῃ6 ρᾶϑϑαρθ 15 βίηψιι- 
ἰΑεὶγ σοη βυτηδίοσυ οὗἉ ἰῖ5 δείηρ [541 4} 5: 

(α) Τὸ ραγίοῖρ!ς δῖ) ἴῃ. 2 (θεά ωῤ 
δῦονα [86 8}}}5᾽}) ὁσουγβ ὑεϑίἀδϑ ἴῃ [54]. 11. χ2, 

14, 14, Υἱ 1, ΧΧΧ, 25, 1]. 1.3, {ν]}.. 7, το. Ὀυῖ 
ΠΟΝΥὮΟΓΟ οἶδα ἴῃ Μιοδῆ, οσ ἐπ ἐῤε «υδοίς Βιῤίρ. 
Ιηἀεοά, δῆ σοηῃϑιάσπηρ ἴῃ »αππογ ἴῃ ΜΉΙΓἢ 
115 υϑοά, νγὲ τη σαϊ ννῈ}} σὰγ [δι (ἢ15 οπθ ννοσὰ 
5 βιιδῆηοϊεηΐ ἴο βἰδπιρ [26 ρᾶϑϑᾶρὲ 85 [5418 8, 
ΤΠ6 ννογά 5 66 --- 

[π τεΐεγεηςθ ἰο Οοά, ἴῃ 11. 25) Υ]. σ᾿ (Ὁρ. χχχ, 
18), [ν1}.1ς. 
, ΟΥ̓ δα ΒΥ τμϊηρ5, ἴῃ ἰδ. 12,13, 14) ΧΧΧ. 25, 
ΥἹΐ. 7. 

(δὴ) ϑΒο Εν αὔεσ οπς οὗ (6 ραβϑϑᾶροβ ᾿υ5ὲ 
αυοῖροά, χχχ, Δς, ννα ἢπᾶὰ δηοίποῦ οὗ {86 οδδ- 
τασίεγιϑίῖς Ἔχ ργθβϑίοῃβ οὗ [54]. 11, 2---4., Τὴ ἍΠ 
(υ. 3). Τ5 (ἴ ννὲ ὀοχοορὲ Μίοδῃ ἵν. 2) οοσυ 8 
οἴϑονν ΠΟΘ ΟἿΪΥ ἴῃ Οεη. Χχὶϊ. 14: 5, ΧΧΙΥ. 3:1 
Ζεςῆἢ. νἱῖ. 4: οὗ ψΒΙ ἢ [86 451 ἰοοῖκβ Ὀδςῖ ἴο 
534]. 1. )ό. 
(Ὁ Τῇὲ νμογάβ “1,ἂνν 5841} γσὸ ἔογίι" 

(υ. 3) οοσυγ ἀραΐῃ ἰπ 11. 4: θὰ πονγβοζο οἶ986. 
ὯΒΦ «πὰ ΓΙ ἂθὸ ραίη υϑοὰ, ἰῃ 

Ῥάγα 6] 15πὶ, οὗ {πὸ ΕἸΡΒίθοιυβ Κίηρ ἴῃ χί. 314. 
(ὃ ΤὍε ἐο]]ονιης 5 ποῖ {86 1655 σοηνί σης 

ἔογ (5 Ἰαΐθηςγ. 
ΤΠΗΘ {{|6 ““Οσοά οὗ Ϊαςοῦ᾽" (νιοὶ 15 οἱ 

ΓΆΥΘ ΟΟΟΌΓΓΕΠςΘ, 566 ΠΟῖ6) 15 ὙΟΓῪ ΟἸΟΘΟΙΥ σοη- 
ποοίοα ἴπ 8. χχ. σ, χὶνῖ, 7, 11 (ςΡ. «50 χοῖν, 
7, 2) Μὴ δ). Ηδτγε, ἴῃ 1βαΐδῃ, ᾿ὲ 15 0]- 
Ἰοννοά (νυ. 1, 17) ὈΥ̓͂ ἃ ἀουδῖε, ἀπά Ὑε 
οηρμδίϊς, δπιρὶ ουπιθηΐς οὐ 22; ψΒΙΟΒ ποσά 
ΟΟΟῸΣ5 ΠΟΎΏΕΓΕ εἶ5ὲ ἴῃ Μ|οδὴ, 
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44 ΙΘΑΙΔΗ. 11]. 

ΔΙμσέ ψγ͵ὸ ποῖ ἱπέογ ΠΤῸΠπὶ 411 1815 1πδὲ τὴς 
ῬΑβϑαρθ νγὰ5 σογίδ! ΠΥ νυ τη ὈΥ ἰβαϊδῃ ((86 
ξΕιεαὶ Ῥγορῃμοῖ οὕ ἔπ σεμε 85) [{ 566 Π|5, 
τπογοίογο, [δῖ θη Μ|ςοδῃ Παά ἀο]ινεγεὰ {πᾶ 
τηοϑὲ ἀεῆπιίς Ργορῆθου οὗ Ζίοπ᾽ 5 ἀδβοϊδίϊοη, 
Πα δάορίοἀ πρᾶτ]γ [Π6 νγογάϑβ οὗ ἢ15 δἰ ἀθσ σοη- 
[οΠΡΟΓΑΓΥ 588 ; ἰῃαΐ 50 “'π τῃ6 πιουῖῃ οὗ 
ἔνσο νυ] [Π65565 Ἔν εΓ ὑνογὰ τ ζ Ὀ6 Θ5᾽Δ0}15Π64.᾿ 

ἰν. 1- 5. 

[1 5. τοιμδυκαῦϊο ἐπδὲ τὴ6 Ῥσγορῃοὶ ΖοοβδΓΙΔΝ 
((π τῆς σπαρίογ. ᾿υ5ὲ αιιοίοα, νἱῖϊ, 2) 7οἱ 
ἐοσείρογ ἴῃ ρἤγαβοβ υϑεα ὈΥ [Π6 ἔννο νυ] Π6 5868: 
15414}5 Ὁ Δ ὉὮΜ δηὰ Μιςδῆῃ5 ΟῚ" ὨΝ,Δ. 

Οὐε. Μιοαὴ ν. 1ο---ἴ2 ἅρρθᾶγβ ἴο ἴοοῖὶκ 
Ὀδοῖκς ἴο [54]. 11. 6, 8: δπὰ ἴδε ἽΥ2)" οὗ Μ|Ίςδ8 
ἵν. 9 διυρξεβί (86 τβουφδὶ οὗ ἃ τεΐσγοηςε ἴο 
ςἱ. ἰχ. 6. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 11Π. 
1 71ε »γωΐξ ερμγμείο» τυλίοΐ κογμοίά ὧν οἷπ 9 

74: ἐνιῥμαίέμεν οὐ ἀξ 2εοῤίς. τα 714: οδῥγεξ- 
σον απ αὶ ἐσυείομσηεες οὗ 14 γμέωσε. τό 726 
ἡμάσιπος τοῤῖολ «ἀαΐ ἐξ γον ἐὰς ῥγιάς οὐ ἐἀξ 
τὐογρρε. 

ΟΕ, Βεἢο]ά, τῆς 1, οτά, τῆς ΓᾺΡ 
οἵ ᾿οβῖβ, ἀοῖῇ κα ἀνγᾶὰν ἤῸπὶ 

οἵ νγᾶγ, τῆς άρα, δηά ἴῃς ρῥγορμπεῖ, 
δηά τῆς ρῥγυάςξηϊ, ἀπά τῆς δησίεηΐ, 

3 ὙἽΠε σδρίφίῃ οἵ ΠΗ͂γ, ἀπά ἔτῆε ᾿ Ηεδ. 
Ὠοπουγαῦ]ς πιᾶηῃ. ἂἀπὰ τἢ6 σομηβ6]16Γ, ἐρείνεηέ ἐπ 
πὰ τῆς οσυπηΐϊπρ ἀγιῆςεγ, δηά δ 
Πα]οφιεπί ογδῖογ. ΜῊ 

4 ΑΠπά 1 Ψ}] ρῖνε “οἈΠάγεη 1 ὅδ τρεεεὰ. 
τῃεῖὶγ ργίηςεβ, Δπα δαῦεβ 5]1} γὰ]ς ονδῦ το σός ]οτυβαίςι δηά ἔτοπι [πιᾺ44} τῆς 5814 

Δη4 τΠ6 51ΔἘΠ τ[Πε ννῆοϊε βδγ οὗ ἠρελὰ, 
δηά τῆς νυ βο]ε βἴαυ οὐ νναΐεσ, 

2 Τα τλῖρῆτγ πλλη, ἀπά [6 πιδη 

ΟΗΑΡ. 111. Ὑπό σοηνο;βίοη οἵ ἴΠ6 πδίϊοῃβ 
(. 2-.42 ννουἹά 6 ρτθοθάρα ΌΥ ᾿υάρπιοηῖδ, 
απο ΜΠ ςἢ ἸΔΟἸΔΙΓΥ ννου]ά Ὀ6 νυ ΟΙΥ ἃπη]- 
Ὠ]αϊοα ; ἀπά {πῸ νηΐ οὗἩ πιᾶη, νῃθη 56 ρ8- 
Ταϊθα ἔγοπι δ1ϊ5 Οοά, ννοι!]ά Ὀ6 τηδάδ ον ἀοηΐ. 

Βυϊ "πάρτηεηϊ πιλιιϑὲ “" Ὀορίη δἱ {π6 Ὠουϑ6 οὗ 
Οοά." ὅ80ο πον ἴπε ργορβεῖ ἴυσγῃ5 ἴο [πάλῃ 
δηὰ Ϊογυϑαϊοπι, ἀπά ἀθοϊαγο Οοά᾽ 5 βεηΐθηςθ 
(νυ. τ, 8, 13, 14) δραϊπδὶ [86 πρῃΥ ἀπά 
γγ156 (νυ. 2---7), ἴ[ῃ6. βαγ δηά Ὀεδυῖθι]} (υν. 
16---22ὁ). ὙΝΒεΩ Οοα [45 νιπάγαννῃ Ηἰ5 
Ῥτοίθοξϊοη, ΠΕῪ νν1}} Κπονν [86 νας οὗ {ΠΕῚΓ 
δυπιδηϊδγίδη (ἤϑοῦθ5. 

ὙΤμδι [Ποτὲ 5 δὴ δάἀπιηχἕιγο οὐ φἰ]ΘΡΌΓΥ ἴῃ 
(86 σμαρίοτ, μᾶ5 Ὀδεη σι ΡΠ ΕΥ ἰηΐογτεα ἔγομπη (ἢς 
τοϊδίίοη οὗ υτὐ. 6, 7) ἴο ν. 8.(. Τδαῖ {ΠοΓῸ ἰ5 ἃ 
γεῖ ἐγίμογ Δ]]ΟΡΌΣΥ ἴῃ νυ. 1τ6---ἀό ν}}}} δὲ 
βῆδνγῃ ἴῃ (6 ποῖδ8. 

1. δὲ Τογά, δέ ΤΟΚῸ ὁΥ δοι 1] ὍὌΠε 
δυρτεπε υ]εγ δηὰ Τυάρε (1. 24) νν}}} πονν 
ἱπίογροβο, 

δε “αν απά ἐδε «ἰὦ7} Ιπ Ἡεῦτεν (86 
δεςοηά ποι 15 ἴπ6 Γεπληἰπο οὗ πῃ ἢγβί. ὙΠΟ 
ῬὮΓΑΘ6 5 αι να]θηΐ ἴο, “ἢ εύενν ἀπά οἵ Ξυρροτί.᾽" 

Οὐ... Απςρςοτγάϊηρ ἴο χΧ. 20, }. το, 2 ΟἾτο. χ!. 
18, Ῥϑ, Χνῇ,. χ8, [86 {τὰ 5ἴδύ οἵ ἴῃ6 παίΐοῃ 
"25 σοὰ ΗἰπΞεῖῦ. [δ νη πμάγενν ΗΚ μαπὰ, 
-- 15. σονεηδηί---(ἢς ΒΟ] ἔδΌτγὶς, ρος] 
δια εςοἸοβἰαϑιϊςαὶ, πλυϑέ ΠΟ] ρ56. 

δε «αυδοΐε “αν 9 ὀγεαά...]Ὶ ΟΡ. [,ον. χχνὶ. 
246. Α5 ἴΠ6 νϑῦϑοβ. ψνΠΙ ἢ ἔοϊ᾽ονν τοίοσ ἴο 1Π6 
ξταάυλὶ ννοακοηϊηρ οὗὁἨ [6 πηογὰ] σἴγοηρίῃ οὗ 
{Π6 πδίίοῃ, 1 ϑϑθηβ ργοῦδθϊα ἐμαὶ “" Ὀγθδά " 
ἃπὰ ““ τυδίοσ "ἢ Πογὲ (85 ἴῃ Ϊν. 1, ςρ. χχχῆϊ. χ6) 
ΒΥΤΊΌΟ]1Ζ6 (ἢς 5ριγτ 4] βυβίοηδηπος νυ δἰ σοἢ ΠΟΥ 
ἀεγινεὰ ἔγοπιὶ Οοά.--- Εὸν Ηθ,᾽" 541 ὰ Μοϑοβ, 
“615 [ἢγ 116. (ευῖ. χχχ. 29). ὙΒΘΙ͂Γ ρο]εὶ- 
3] δηά 5οοΐδὶ Ὠδρρὶποϑϑ νγυᾶϑ8 ἘΠ γΕὶν ἀδροηάρηξ 

{Πεπὶ. 
ς Απά τἢξ ρεορῖδ 54]] θὲ ορργεϑββεά, 

ΕνΝΘΤΥ ΟΠΘ ὉῪΥ Δποίδϑτγ, δῃά Ἔνεσγ ομα Υ 

Ὄροη {ΠεῚΓ πιαϊηἰαϊπῖηρ ΗΙ5 σονεηδηῖΐ (1. Ὁ. 9, 
1Ιο, τό--α8). Ορ. Θϑρθοῖδιν Απιοὸβ ἢ]. σὰ; 
76. χῖν. 2,31 ΕΖ6Κ, νἱῖ. 19. 

2. {ρὲ »ιϊσῥὶγ »ιαη] Οὔ. οη ςἢ. 11, Νοίο Β. 
ἐῤε ῥγμάεη ΟΥνἉ, “186 ϑοοίμϑαγογ" (8 ε]., 

ζο.). Βυϊΐϊ 45 4}1} [6 ἰδ τ5 ἴῃ τσ. 2, 3) 6Χ- 
σορῖ 115 ἀπά 186 ἰαϑὲ ρῇγαϑθα ἴῃ τὺ. 3, πᾶνο ἃ 
δορά πιρᾶηϊηρ, [86 τοπάογιηρ οὗ ἘῸΝ. (πά 
1, ΧΧ. στοχαστής) τλᾶγ Ὀ6 οἡ [ῃ6 ΠΟΪ]6 Ὀοδβῖ, 
ΤΠ πιᾶη ννῇοβο Κπον]οάρσε δηὰ Ὄχρουθηοδ 
ὙΈΓΘ 5 Οἢ ἴπαϊ ἢ6 βοεπιθά ἴο ἀϊνίηθ [6 διΐαγο, 
δῃουϊὰ δ6 νυπάταννη.---ΤΠὸ ΡΊΗ ἴῃ 56} ννᾶς 
ξοοὰ ; που ρῆ, νν ἤθη υϑοὰ ἴον 56} ἢ5ἢ} ὁπὰβ (1ῃ 
ἴΠ6 ννΑὺ Βαίδδπι ιϑεὰ 5 Κπον]θάρθ) [ἃ Ὀδοδπηδ 
ΤΏΟΓΕ 5οο  ἤϑαυτηρ. 

δὲ ἀμποίθη}] Οὐ, “"ο]άεν; -Ίῃ6 μοδά οὗ ἃ 
ἔΆΤΛΙΥ ; οτ, δἰἀθγπιδῃ οὗ ἃ οἰγ (υ. 14). 

8. δοπομγαῤ᾽ε »ια"}ἢ Οτ, “πᾶ οὗ γῇ 
τὰ Κ᾿" (2 Κ. ν. 1, .. «υ.). 

εἰοφμοη ογα!ογ] ΟΥ̓́, “5Κ1|181} οπομδηΐοσ," 
Ῥχγοῦδοίγ, ἰῃθ πιᾶῃ Ποὺ αρυδεὰ [6 ρονοῦ 
Ὑνῃ ΙΓ ἢ 5 ΟΥ̓ΔΙΟΓΥ βᾶνε ἢ Ονοσ σθῃ : δπὰᾶ 
νῆο, ᾿ἰπβίοθδα οὔ :ηπιπιοϊϊηρ ἔπσπι, ἰοὰ {δοπὶ 
δῦουϊ δί νν}]}}, Ὧ5 1Ε 1 Υ τοῦ ξαϑοϊπαῖθά. 

4. 1 «αὐ σίυε εῤίἰάγεη] οὖ, γουῦδβ 
{ 5. 11. 17). δει. Οὔϑονοβ, "" ἼΠ6 τονϊναὶ οὗ 
οἰοιποηβ βίοσυ (υπάογ {022 4}- [οἱ ΒΔ 11) ἰ5 ἴο 
6 [Ο]]οννθὰ ΌΥ ἃ σοσυγγοηςθ οὗ δμοθοδπι 5 
{ἘΠππ|65" (α Κ. χιϊ. 8 41.). Ὁρ. Ἐςεϊ. χ. τό. 
απ δαῤε.1 [1ῖ. “" ΠὨ] 58 ἘΠΙηρ5 ;" “ῥυε- 

ΓΠΠΕ165 "ἢ (ἰχνι. 4, “5. «υ.). 

δ. Ἀεπάογ: “πώ ἐδε ῥεοῤίε “ῥδα] οὔντϑβα 
ΦΌΦΡΥ ὁπό αμοίρογ, 78, δΌΕΝΡΥ οἷέ 16 ἵτιοπᾶ; 
απά ἐῤὲγ «ῥα ἑ ἀθ81 ῥγομάΐγ, ἐδε γοι δ αραϊπεΐ, 
ἄς. ΤῈ ψογά ἴῸγ “" 464] ργουάϊυ ᾿" 15 (ῃλὶ 
ἔτοπη ψςἢ Εργρί μδὰ [6 ϑυγιθο]ὶς ΠᾶσΩΘ 
“ ΚΔΒδῸ " (5ε6 οἡ χχχ' 7). ΤΕΥ ψου]ὰ ΠΟΥ 



ΙΘΑΙΑΗ. 111. 45 
ΓΩΥ ἤοι8ε ἐς πε Γ Ὀγεδά ποῦ οἷοι ἢ- 
ἴηρ: πιᾶκα πιὸ ποῖ ἃ συ ΐεγ οὔ τῆς 

ορΐε. 
8 Εογ [εγυβδίεηι ἰ5 γυϊηεά, δπα [ὺ- 

ἀδῇ 15 [8]Π]|εἢ : θεοδυβε {Πεῖγ τοηριε ἀπά 
ΠΕῚΓ ἀοίηρβ αγ ἀραίηβε τῆς ΓΠΟΚΡ, ἴο 
Ρίονοκε ἴῃς ἐγεβ οὗ ἢϊ5 ρίογγ. 

τ. 6- -ο.] 

ἢ]5 πεῖρῃθουγ: τῇς. ΟὨΠ]ἃ 584}} θεδανα 
ἨΙΠΊ56 1 ργοιὶγ ἀσαϊηδῖ τῆς δηςίεηῖ, 
Δηὰ {πεῈ Ὀλ86 δρδίηϑδῖ ἴῇῆ6 Ποπουγαδρὶθ. 

6 ΝνΏδη ἃ πιδῃ 5141} ἰακε ἢο]ά οὗ 
ἢϊ5 Ὀγοῖδεῦ οὔ πε ἤοιιβε οὗ Π15 ἔδίῃεσ, 
σαγίπσ, Του Παβῖ οἱοῖῃίηρ, ΡῈ τποι 
ΟἿΓ τυ Ϊοῦ, πὰ ἐσὲ τἢ1]5 ταΐη ὁ ὑπάσγ 

"Ηο, ̓  τὴγ Βαπα: 9 ἴ ΤῊε 8ῃενν οὗ τῃεὶγ σοιιηϊοηδηςα 

Ἵ 7 ἴῃ τῇαδξ ἋΔΥ 5}8}1} 6 ἴβννεαγ, ϑᾶὺ-ὀ ἀοζῇ νγίΠ6855 δρδίηϑδι τΠεπι; ΔΠᾺ ΠΟῪ ὁ σε. τῳ 
ἐπ 2. ἵπρ.) 1 νν}}} ποῖ δὲ δὰ ᾿ββΆῖεγ; ἔοσ ἴθ ἀδοίαγε {μεὶγ 8ίη 85 ὁ ϑοάοπι, {πῈγ Πἰάς Ὁ δεν 

6 τηϊπηαῖοα ὈΥ {πὸ ἰπϑοϊθηξ, τε οἤίουβ, σριτ 
οἵ Βργρί; ἔογ {ΠΟῪ ννεῖο πὸ ἰοῆρεσ Οοάϊδξβ 
ῬθορΙθ. Ηδθ μά νἱἱπάγαννῃ Ηἰ5 ρῥγόϑδεηςο ; 
{πὶ ργθϑοποθ ννῇοϑθ δι δίδι ΠΡ’ ροννοῦ---ρ η[]6 
ἃ5 ἴῃ ργθθθι ΙΒ ΟΥἩἨ 1Π6 πη οθρῃοσο ἡ ΟΥΓ 
ὑοά!ο65--- δὰ ὉΡΠοΙΪά [ἢη6 νδιίοι!5 σὰηκβ δηά 
ογάουβ οἵ [πὸ ϑοςί] σοπϑίοη. ΑΠΔΓΟΒΥ 
[ο]]οννϑά. 

θΘ, 7, 8.(ἁ Τὸ ννμοΐθ πδίϊοη, ἀοργίνοα οὗ [15 
ΒΌΡΡΟΙΙ, 15. ΠΟῪ ““ 5Θ(0ΠῚΌ} Πρ ̓" (νυ. 8) ἴῃ πἱΐοῦ 
ΘΆΚΉΘ55, ΠΊΔη ἀραϊηδξὲ ΠΊΔη: δα ϑϑεκιηρ 
ΒΘρΡρογ ἰτοπὶ {πὸ οἴπεγ, Ὀιξ 411} Αἰκ Ποῖρ- 
[655 .---οαςὴ νουπάρα ὈΥ ἢ15 [4]] οὐϑθὺ “"1ῃ6 
δἔ απ] Ὁ} Πρ ὉΪΟςΚ οὗ 158 ᾿πυϊγ "ἢ (ΕΖεΚκ. νἱ!. 
19). δυςῇ 5 ἴπ6 ἔοτςθ οἵ ἴΠ6 δ] ροΌ συ, ννῆθη 
Ἰηἰογργοῖοα ἴῃ ἴῃ Πρ Οὗ [γον. χχνὶ. 247; ὙΠ} 
16γ. χινῖ. 12, τό, }. 22, 45 ξοῃιπηθηῖβ. ((ρ. «͵5ο 
«ἢ. χΧΧΙ. 2, Χ]. 20, [ἰχ. 10. 14; 1 8. ἢ᾿. 4; Ηοβ. 
ἵν. τον. ς, χίν. αν, 9; 60. νὶ. χα; ἘΖοΚ. ν]}. χο ; 
ΖΟΡἢ. 1. 3;-:.-1ὴ 4}} οὗ ψ ῃςἢ [86 5απὶῈ ννοτὰ 
15 υϑϑδὰ νυ] ςἢ Πογο, νύ. 6, 8, 5 τεηάεγοά ὃν ΕΝ. 
χη.) [υάδὴῃ ἢονν ἴῃ 115. ον ἰδηά σῃοιυ]ά 
Ὀεξίη ἴο μανε {πᾶΐ ργορβμοῖϊς βεπίθηςθ δ} Ἀ]1οὰ 
ἴῃ 1ἴ. 

Οὐ... ὙΠ ποὺη (ν. 6) Οσουγβ. οἰβοννῃογα 
ΟΠΙΥ ἴῃ ΖεΕρῆ. 1. 3, Ψ ΒΘΓ 1ἴ 15 υϑρὰ οὗ “" τἰοί:.᾽" 
ΤΠῃ6 τεῦ (τ. 8) ἴ8 ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ Δρρ]ρὰ ἴῃ 
2 ΟἾγο. ΧΧΝΣ. 22. ἴο {Π6 συ Ὀτγοιρῆΐ ὩΡΟοη 
ῖϑγαθὶ ὈὉῪῚ Αἢ47᾽5 ἰἀο δίγυ. “""ὙΠΕΥ ((Π6 ρμοάς 
οὔ σὙ1|8) σϑιιϑοά διπὶ διὰ 411] [5146] ἴο 
βἴι Π10 6." 

ἼΔΠογο ννα5 Ὀὰϊ ΟἿο, γνῆο σοι] “ὁ δἰπά Ὁρ "" 
(υ. γ); ἴῃ 5Ξᾶπι γῆο παὰ ννοιπάρα (ςἢ. ΧΧχ. 
46, Ἰχὶ. 1; Ηοσς. νἱ. σ ; ορ. Ηοϑβ. χίν. 1). Βαΐ 
Ης, [6 4]}-ν δ. ρῃγϑιοίδη, δανν ποοὰ ἤγϑί ἴο 
εαμίεγίπε μα νοιπά (υ. 24), νν ἢ ““(ἢς 5ριτ οὗ 
)υάρπιεπί ἂδπά πὸ ορὶπὶ οὗ δυγηΐηρ " (ιν. 4). 
Νο δυπίδη Ὀείηρ σου] ἀο [ἢ15.. Μαιςῇ [685 
οουϊὰ ποὺ ψ 0 ““Βαϊθα )ιάρτηθηϊ "6 Α] 
(]οὉὐ χχχίν. 17: γβόγο {π6Ὸ ψψογὰ τοηάογοὰ 
“ἰ ΞΌΥΕΓΗ ᾿ 15 ῬΓΟΡΕΓΙΥ ““ Ὧ64] " οὐ “ Ὀἰπά ἀρ:᾿" 
ὅ. «υ. α. ὮοΤΕ). 

Θ. ὙΠΟ ρϑηοταὶ θα Κης55 σπου] Ὀ6 5ῃαγοὰ 
ἔνθ ΟΥ̓ ἰδὲ ἑδνοιγοαὰ Ὠοιιδθσ, ψν ῃ ἢ Πα 50 
δίηρυϊαν ΠΟΓΟΙΑΓΥ ρΓΙνΊ]Θρο5,---ἴης Πουδθ οὗ 
1ονὶ (1 8. 11. δὴ, 30, 21) δηὰ {πε Ποιιϑε οὗ 
Πανὶ (ςἢ. Υἱῖ. 17: ορ. Χχίϊ, 24). ὙΒΠΟΌΖΗ 
ϑοπιο δ ἢ 1] τηδη τοπηδηθαά, γοῖ ποηθ Του ὰ 
ὑπάετίλκοε σβάγρο οὗ (ἢ6 “" τη" (ΠΕ ὁ“ πιᾶ55 οὗ 

βέυ Δ θ]1πρΡ.). νΠεη Τιἀλἢ δὰ Ὀδοη "' τηδαθ 
πακοὰ " ΌΥ ΑΒᾶΐλ (2 (ἧτο. ΧΧΥΠῚ. 190}, 16 
πδίοπ᾽5 ἀοοπὶ νν85 βοαὶϑά. Νοί Ἠδχθεδῃ οἵ 
7οϑβίδῃ, ποῖ [β΄ ἢ οὗ [ΘγεπΊΔῃ, σου] ΒΌΡΡΙΥ 
“ὁ ΟοὨηρ  ἴο ἰάθ “186 5ῃδαπιθ οἵ τιιο τ 
πακοάμποβϑ " (Κ εν. 1. 18). 

εἰο!ῥὶη] ϑύς ἢ γαϊπηθηΐ 85 ννᾶ8 διποηρ [Π6 
Πεοοβδασίοβ οὗ 6 (θειῖ,. χ. 18). [ἴ 5 ἴ6 
ψοζσὰ υϑρὰ ἴῃ Εχοά. ΧΧΙΙ. 27; "“ἴπλι 15 δ 15 
ΟἾΪΥ σονογηξ ; ἰξ 5 ἢ15 γαίηριθη} [ΟΥ̓ 5. 5Κῖ.." 

δὲ ἐῤοι ομγ γμίεγ) Οὐ, ἡπάξ9 (“.«υ. ἀ. 1. το). 
ΤΟ ννογάβ ἅγθ ὩΘΑΥΪΥ πόθο νυν ῃιοἢ νεγὰ δ- 
ἀγοβϑοὰ ἴο [θρῃίθδῃ (ἀρ. χὶ. 6), δἴ ἃ {Ππ|6 
ΠΘη [5γ80] δὰ ""ἔογβακθη ἴη6 [,ογά," δηά 
νν85 ἴῃ εχίγοηγ οὗ ἰγουῦ!ε (Ὁ. χ. 9---14). 
Βυῖϊ ποαὺν ὯΟ “ΤΩΙ ὨΥ τηδη οὗ ναϊουγ ᾽" τνου]ὰ 
6 [Οὐ Ββοοπηης. “ὙΠῸ νυδίῃ οὗ ἴη6 1 οτὰ ᾿" 
νου ἃ “᾿41|56 ἀρδίηϑί Η!5 ρΡθΟρίθ {11 [Πθγθ ννὰβ 
ΠΟ ΓΕΠΊΘαΥ ̓" (2 αἶτο. χχχνὶῖ. 1:6). 

7. «ῥα ] δὲ τ«υεαγ»ἡ Οτ, “11 ἊΡ 5 νοῖςθ "ἢ 
(ΧΙ. 2, 11); ϑρεακίηρ ἢ ἀθερ εἐπηοίίοη. 

1 «υἱἱΐ ποί ἐφ απ ῥεαίογ)] ΟΥ̓ “" Ὀἰπάθσ ὑρ.,᾽; 
ἐς ΘΏΓΡΈΟΗ ; ̓---ἰο ἀγεβ5 ἴῆοβο ζοβίθ ιηρ νοιηάϑ 
οὗ τῃ6 παίίοη ὑνῃ] ἢ ἔου 50 ἰοηρ ᾿δὰ “ἰ ποῖ 
Ὀδεη θοιιπά ὑρ ᾿ ((. 6). 
ἡμῖν δοι. 6] Ἐνθη ἴῃς ἔδνν, ψῆο δά ἐοοὰ 

Δηα ταϊπιθπΐ ρίνεη {πὸπὶ (ΧΧχῆ!, 16) ἔοσ {ΠΕΙΓ 
οὐ ποοάβ, οοιϊὰ ποῖ ϑυρρὶν ἴῃς ποεάβ οἔ 
οἴβεῖβ. (ἕρ. Δι. χχν. 9.) 

8. υὑδγισαίο» ἐς χη] ΟΥ̓, “Βαῖἢ βίη» 
Ὀ]Θα " (566 αῦονθ). ὗρ. ἢοϑ. ν. ς. 

ψωάαρ ἐς γαἰη πὰ ἰ5 ᾿γῖπρ ργοβέγδϊο, 
Ορ. Απιοβ νυ. 2: “ὙΠΟ υἱγρίη οὐ [5γ86] ἰβ 
[4116 η." 

αγὸ ασαΐπε δὲ 7.0Κ0] ϑΠΟΕΥ, “τονναγά5.Ἶ 
ἼΤΠΘΥ ἢᾶνο ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ το ἀνναῦ ἤτοπὶ Η!πὶ 
(45 ἴῃ ἔοστπου ἀ4γ5). διιὲ μᾶνὸ ἀἰγοοῦν ἑυττιοὰ 
τονναγάβ Ηἰπι, ἰο βτοηΐ Ηϊπι; ἴο ““γουοῖο 
δὲ κγε: οΓ, Ημ σίονγν.""---ς 2 21Δ δὰ ἀοης 
ὈΥ ἢϊ5 ἀεῆαδηϊ ῥγοίδηδίιοη οὗ [Π6 βαποϊυδγγ. 

ἼὝΠοΚΒ6 “ Ἔγοο οὗ δΊ]ΟΥΥ " Ὀεαπηεα ἔογί ἢ ἔτοπλ 
ΗΙ5 Τειαρὶο ἢ Ἰονθ, τοδαν ἴοὸ 01655 Η!5 ἔα [ἢ- 
[Ὁ] ρεορὶς (1 Κ. ἰἴχ. 3; ορ. θυΐί. χι. χ2; 
2 Οἶτο. χυϊ. 9); δϊ α͵δὸ ἴο ἀξβίγου ἴῃ6 
ΒΙΠΠΟΙ5 (ΑΠΊΟ5 ΙΧ. 4, 8; Πρ. [μεὲν. ΧΧΥ. 17, 
ἘΖΟΚ. χνυ. 7). 

Θ. Τρε “ῥεαυ 9 δεῖν εομπίεπαηοε) 115 ὈῸ] 
βίδ υιηρ οἩτοπίογγυ, ---ϑιι ἢ 45 σδῃ 6 ἀθορἢ 
νου ΔΗΥ 5Κ1}} ἴῃ ΡΠ ΠΥ 5 ΟΣ ΠΟΠΊΥ. 



46 ΙΘΑΙΑῊΗ. 111. [ν. τος β. 
ἐΐ ποῖ, Ὗοε υπἴο τπεῖγ 8ο}} ἔογ {ΠΕ τπεεισαυβ8 ἐδέέ ἕο ἐγ, ἀπά '᾿άἀεβίγογ το ! ἘΠ, 
ἢχᾶνα γενγαγάβα ὃν] το ἘΠ πηβεῖνεβ.Ό ΨΨΑΥ͂ οὐ ΤῊΥ ρδῖῇβ. ". 

10 ΒΑΥ γα ἴο τῆς τἱρῃίεοιιβ, τῃδῖ ἐὲ 12 ΤῊΣ ΠΟΚΡ βίαπαςῃ τρ ἴο ρἰεαά, 
“αἱ δέ γεὶ τὐἱἱὖ ῥίπι: ἴον {ΠῈῪ 5141} δηά βἰδηάβδιῃ ἴο ἡμάρε 16 ῥβορίδ. 
εαΐ της ἔτι οὗ τῆ 61Γ ἀοίπρϑ. 14 Τῆς ΠΟΚΡ ν»}} δηΐογ ἰηἴο Ἰυάρ- 

11 νοε υπίο Ξἢς τίς Κεά " 12 εραϊ τπεπὶ ἢ τῆς δηςϊεηῖβ οὗ ἢΪ8 ρεορὶε, 
δὲ 111 οὐἱἐῤ δέπι; ἴοτ τῆς γενγαγά οὗ ἢ δπά τπε ργίποεβ τπεγεοῖ: ἔογ γε ἢᾶνς 

"Ηο δῃἀ8 5}8]] ὃς 'ρίνεη Ηἰΐπι. ᾿εαΐεῃ ρΡ ἴΠ νἱπεγαγὰ; (ἢ 5ρο]] οὔ! τ 
δέν. 12 4 22: ῶῶγ ΤᾺΥ ρβορΐε, σι] άγεη γε τῆς ροογ ἐς ἰῇ γοῦγ τὰ δι 
ῖ0ν ἢ 
ΚΑΡΥ τολίρὰ {πεῖ ΟρΡγέβϑογβ) ἀηά νγοηηθη γυΐε ονοῦ 

ἐλφσ 
15 ὟΝ Βαῖ ππεδη γε ἐῤαὲ γε δεδῖ σῇ 

ἀεά, ἴδεηι. Ο ΤΩῪ ρεορΐο, ΠΓμαγ νυν ῃϊς ἢ Ἰεδά ΡεΕορίε ἴο ρίεςεβ, δη4 ρτπά τῃς ἔλςα68 

ἀοέρ «υἱΐπεις αρφαίμεὶ ἐδορι] ἴχ. 12. ΟΡ. 
Ηοϑ. ν. ς, Υἱῖ. το, “1ὴ6 ργὰδ οὗὨ [5γ86] ἰδϑἰϊ- 
Βεῖ ἴο δῖ5 ἔδοβ᾽" (“. ω.). 

δὲν ἀεοίαγε ἐῤειγ “'πῈ δὰ ΡΟ Ό]Π58 18, 4- 
νοῦν [ἴ ΟΡΘΉΪΥ. 

ἃ: ϑ8οάο»»"] νγὮοϑο βίη οτίεὰ ἴο ἤδανυρῇ (Όσῃ. 
ΧΙ, 13, ΧΥΠ. 20, 21, ΧΙΧ. 13};}; ΠοθῈ ἰῃ- 
ΒΔ Δπῖ5 8οὲ [6 864] ἴο Π61Γ οὐ σοηάριη- 
Ὡδίίοη ΟΥ̓ οπάρανοισίηρ ἴο ἀσβίγου [86 ομθ 
τἰρῃίθουϑβ πλᾶπ, ννῦο τοργονθὰ {Πϑτη, 

ἐδρν ῥᾳυε γεευαγάεά (οΥ, ἀντατ 64) ουὶ ὠπίο 
ἐῤενιεοίυε] Ασσοτγαϊηρ ἴο ἴῃ ἰᾶνῦ 50 οἰδατὶν 
ἰδλιὰ ἀονῃ ἴῃ ἴεν. χχυΐ; Πθυζ, ΧΧΥΠ---ΧΧΧ: 
δηὰ Βογὸ ὈΓΙΘΗΥ διιπιπιθὰ ὉΡ ἰῇ στ. 1ο, 11. 
ΤΠ ὈϊζοΣ “νναξοβ᾽" οὗ 5ίη, ὑνἤθη δαγπθᾶ, ΓΊΔΥ 
ποῖ 6 ἀδοϊ!ποά. ὍΠε βἰπποσ ΟΥ̓ ἢ15 οννη δςῖ 
δα ἀερά 56415 (6 ἱσγενοσδῦϊς ἀννασά. (Ορ. 
ΑπΊοϑ Υ. 14.) 

10. δαν.)ε 10] Οτ, “οὗ " 
ἐδαὶ ἐξ εραὶΐ δὲ «υεἱΪ «υἱὲ δε ἨἩθῦτγ. “παῖ 

(ἰἰ 15) ξοοά :" [η6 ννογάβ υϑοὰ ἴῃ Οδηῃ. ἱ. 4, 
1Ο, 18, 21, 25ς. ΤΠο ΓρΡῃΐθου5 πηδῃ 15 ἴῃ ΠαΓ- 
ΤΊΟΩΥ ΜΙ Π15 Ογεαΐογ᾽ 5 ἀδϑίρη, δπὰ ἢδ5 Ηἰ5 
Ὀ] σης; τοϑίϊηρ Ὀροη Ηϊπὶ; 50 (ἢδί 15 οΥΚ 
504}} ὈδΩΥ ἔγυ (5. νι}. 11). Ἐγνρῃ 1 ἢ 
[411] οὐ ΟΥ}} ἀᾶγϑ, ἢ15 ἔχις τοτηδίη8: “" 15 Γο- 
νυνδιὰ 15 ρτοδΐ ἴῃ μοᾶνθη." 

11. 21 «“ῥαϊ! δὲ 1] «υϑ δὶ» ἨἩξεῦγ. ““(ἱ 
15) 6ν}}." ((. Ὠευΐῖ. χχχ. 1ς.) . 

ἐδε γεαυαγά 0} δίς ῥαπά 4} ΟΥ, ““1ῆο ἀννασά οὗ 
15 οὐ δαπάβ." ὍΠΟΥ ἤδνο σἤοβθη [86 νἱὴθ 
οὔ ϑοάοπι ; {ποὶγ στάρθ5 νν}}} Ὀ6 ρτᾶρεβ οὗ μ4}}. 
(θευϊ, χχχί!. 32.) 

15. οεῤίἰάνγεπ γε ἐξεῖν οῤῥγεσσογἿ ἘἈΔΙδοΥ, 
105 Οῤῥ͵εέοῦς ΔΥΘ ὈΔΌΘΒ; ὑπ40]6 ἴο ἀϊ5- 
ΠΟΥ Ὀοίννθοη βοοά δπά ον] (Ηθῦγ. ν. 1.3, 14); 
Ῥοαϑοά ἢ ϑυνοοίπιεαϊβ οὐ ἴογβ8, δηά σιϊοὰ 
ΟΥ̓ΟΥ ὈΥ ννοπιβῃ. 

ΤὨο ἀϊνίπο ργεβογίριίοη νγᾶ9 [ἢδξ τηδη 5ῃπου]ά 
ἐσ] οὐογ σοι (Οδεη. 11. τό, ..«ν.) ; 
--ΤὌνοὸῦ Ποῦ, ῆΟ τ ϊϑοὰ ΌΥ ἴἢ6 ἀρρεάγαποθ οὗ 
ξοοά, δπηά Ὀγ ἴδ6 ἀεϑῖγε οὗ ραϊπίηρ ἃ “"Κπον- 
ἰεάρε οἵ ψοοά δηά ον], μαὰ Ὀγουρῆϊ οἡ ἢοῖ- 
861 [ῃ6 ΕΥἹ] Ὡς ἢ Οοὐ 8 αν μαὰ αἰ 5Ε πο γ 
αἰἰδοποά ἴο ἰγαηϑρτοϑϑίοη. Ετοπὶ (ἢ6 Ἐπ|6 οὗ 
ϑοϊΪοσηοη ἀονγηννασγά [15 αἰνὶπθ ογάοσ παά 
Ὀδθη ἱηνογίθα :---οσ ουθὴ [86 νυ βοβέ οἱ τηθῃ [6]]} 
ἰηῖο 1ἴῃὴ6 ΡᾳΘΠ ΠΥ οὗἨ 5ςθρίςοϊθπὶ ἀπ 8ιρεῖ- 

δ: Ποὴ . ἀπά ἀπάον (ἢς ἰοδοδίηρ οὗ ἢ5 4066 η8 
Ἰεαγηῖ ἴο ργαίεϊα δϑοιξ Ὁμοιλοϑῃ πὰ ΜΙ]οοσι. 
Ηἰβ πᾶπιὲ βἰδπάβ δἱ {π6 μοδά οὗ ἴῃς 11ςὲ οὗ 
[3Γ86}᾽ 5 Ορρυθβϑουβ (1 Κ. χίϊ. 4). 

Ιπ δἔϊεγ ἄδγϑ, ἀπιοηρ ἴῃ 6 ν ΎΎ ὑγογϑὶ ργορᾶ- 
ξΒαῖοτϑβ οὗ ἰάοἸδί ΥΥ σνοσε 4υξοη5 Μαδοῃδὴ (1 Κὶ. 
ΧΥ͂. 13) ἅπὰ |6Ζ606}}5 ἀδιιρῃῖοσ ΑἸΠΑΠΔἢ (2 
Κ, χί. σ, 18). 
δὲν «υδἰεῤ ἰεαά ἐδέε αι {δες ἐο ὀγν ΑἿΧ. 

16})] ΟΥ̓, ἐδὲγ «υῤίερ ἀϊτοοῦ ἐῤέε Ἰθδὰ ἐδέε 
ΔΒΟΓΘΥ; (Ρ. [εγ.]. 6; Μίςδῃ 1. ς. Ὑ6 πλᾶγ- 
δΒἰη4] τοηάδογίηρ, “ΠΟΥ νι οἢ 68}} {[Π66 ΠΑρΡΡΥῪ " 
(ΜΙ. 11. 12.1.5), Γεργεβϑθηΐῖβ νἱνι αν ἴδ6 πιο μοὰ 
δάορίοά ΒΥ {πε ἔ8 196 ργορῃοίβ ; ννῆο ἰῃηϑίθδά οὗ 
ννΑγΠΙης {Π6 ΡΟΟΡΪΘ ἀραϊηβί (ἢ ἀδηρεῖβ οὗ ρσοϑ- 
ΡΟΓΓΥ, νγετε οὐοσ ἐς Δ ηρ πολ ἀροὸη ἴΐ, 
ΒΔΥΊΠΡ, “Ῥεδοθ, ρϑᾶςθ, γε γᾶ5 ΠῸ ρϑᾶςβ," 
Βυῖϊ [6 ἰοχίυδ] τοπάογίηρ ἀρρϑᾶγβ ἴο ὃῈ [86 
Ρτείογδ 6 οπθ. 

απά ἀξείγον ἐδ «ὐαν οΥ᾽ τὸν ῥα δ. ΟὈΪ οτγαῖ- 
ἴῃς [6 νγδυ-τᾶγκ5, ΟΥ̓ ὑνὮϊο ἢ [ὨΥ ῥδίἢῃβ 
(Δεγοββ [86 νου ἀ 5 ν]ἀεγηθβ5 ἴο (6 Μομπηί 
οὗ σοά, 1. 5. .. 40.) σγογε ἴο ὈῈ τηδήρ ρῥἰδίῃ. 

580 (ΠΟΥ, Ἰη5]4θ [5γδοὶ, βανα ἄοης {86 νσοσῖ 
[μὲ Βαΐδδπὶ (““ϑυνδι]οννοσ οὗἩ ρθορ]θ.}) σοουϊά 
ποῖ ἀο. ὙΠΟΥ δᾶνὸ ἀγίνθη γόοι ΔΥΨΑΥ ἔγοπὶ 
(δὲ ῥγοπηϑοὰ ἰδηὰ ὑάςκ ἰηἴο ἔπο ἴγοκ]θ55 νν}}- 
ἄἀογηθβ8. 

18. ΤΡ] 0ΚΡ0 »ἐαπάειδ 0] ΟΥ᾽, “"μιδίἢ σοπιδ 
ἔογνναγὰ " (“. «υ.«. Ῥ5. ἸχχχΙὶ. 1). 

10 ὕμάσε ἐδε ῥεορ]] ΤηῈ Ῥθον»]168 (Ἀ58. Υἱῖ, 
8): ἃ]} ἴῆε ῬΘΟΡΙε5 οὗ {86 νοηῇά : Ὀυϊ Βτεὶ οὗ 
811 (νυ. 14) Ηἰ5 ονγῃῇ ϑρθοΐδὶ Ῥβθορῖβ. 

14. απμεῖομ! 866 Οὔ Ὁ. 2. 
Α5 ἴδ Ἰατίου 841] οὗ σ. 12 ὑ͵)ᾶἃ8 ἃ αϊγοςΐ 

δάάγοββ ἴο {6 ρεβοῃϑ βρόκϑῆ οὗ ἰῃ ἴθ ἤγχεὶ 
ΠΑ] 580 δόγθ, ""απά γου---γὸ ἔδυ δαΐθῃ 
ὉΡ, ἄζε.,᾽" ἅγὸ ἴπ6 '᾿νογάϑ οὗ σοά. 

Υου---[ἢὰ Κίηρβ, ἀηὰ ῥγίηςθβ, ὑσίοςίβ δηᾷ 
Ῥτορδείβ---ἰθ φυδγάϊδηβ δηἀ ἀγόβϑοῦβ οὗ ΜΥ͂ 
Υἱπογασὰ (ν. 7), βᾶνθ ἄἀοπο [ἢ6 ρατί οὗ γανθῃ»- 
ΟὐΙ5 ΤῊΣ ἴῃ 1 (συ. ς; Εχοά. χχίὶϊ. 4, ΕΝ. ς, 
“. 4υ.). 

16. σῥα! »πεαη γε] Ναὶ 5ίγαδηρο β, νὸς 
ΨΕΙΒΙΕΥ͂ [45 γουὶ “ὙΝΒαδῖ διδίῃ 
γουὶ" ((Ὦ. χχί! χ, τό.) 

απά αγίπά ἐδεὲ ὕαθες Ὁ δε ῥοογ Οὐ, ἴῃοὶδ 
ῬΟΙΒΟΙ5 δηῃὰ οδιι5ε5, [{ ψγου]ὰ 5θοτὴ ἴο τηθλ ἢ. 



ν. 16] ΙΘΑΙΑῊΗ. 11. 

οὗ τε ροογὴ β41:1ἢ (δὲ Γιοτὰ οΡ οὗ 

47 
16 4 ΜοζἊοονεγ τῆς [ΟΚῸ δ, 

ΠΒορβῖβ. Βεσδιβδε τῆ6 ἀδιυρηζειβ οὐ Ζίοῃ δγε 

ετὶπάϊηρ ἴπεπὶ ἄοννῃ ὉΥ ππ)υ5ῖ ἀδς βίο 5, 50 
1ῃδΐ ἘΠΕΥ πιᾶΥὺ Ὀὲ δὔογνναγάβ ἀθονουγοά. ((ρ. 
ῬΞς χῖν. 4; [ΚῸ ΧΧ. 47. 
σαὶ ες Ζογά ΟΟΡ ὁ ῥδοι 7] {Ρε Ζιονά 

(Πεῦτγ. ““ἀονιαγ), 9 Τιοτὰ 9" ΗουἹ (“. «αὖ. α. 
ΧΧἸΪ. 12) 14.152). Οὗ. οῃ Ϊ. 24. 

Οὐ:. τσ. ὙΠ ϑος!4] ἰπ]ιδέῖςθ, το  ἢῖς ἢ {Π6 
“ογάβ ἴῃ {πῸ ἤγϑὶ ἰηδίδηςς τοίοσ, ννᾶ5 (86 5!:5ὴ 
οὗ ἃ ἔα ἀθοροῦ γος ἄοης ἰο Οοάδβ ρϑορὶς 
(85 ἴῃ {6 οᾶ56 οὗἉ ΕἸ} 5 50ῇ5, σ 8. 1ϊ. χ)). Τῆς 
“ροογ᾽" ποράθάα, δῦονθ 4}}, (6 σοπιξογί ὩΙΟἢ 
Οοά Πά ργονϊἀθὰ ἔογ ἴοπιὶ Ὀγ Ηἰβ5 ἰανν ; (6 
οοπιίοτε οὗ Κποννηρ {μα Ηδ, (Π6 [οτὰ οὗ 
Ὠράνθη δηὰ βαγίῃ, πδὰ ἃ ἐδί ΠΕ ΪΥ τοραγὰ ἔογ 
{πεπὶ (1ν. χὶχ. 9, το: Πευῖ. χν. 7-- 1). ὙῈ6 
86 Π5ῃη655 οὗ [86 συ ]ογβ οὔ [ιάδῃ, τὰ δαάϊξοῃ 
ἴο 115 σγπι6} ᾿πῇἢϊοϊοη οὗἩ τοιηρογαὶ σγοηρ, ἀθ- 
ργινοά τὸ ροοσ οὗ ἴπ6 ργαςίιςαὶ ουϊάθηςς οὗἉ γὸ- 
Ἰισίοη. “ἼΒ6 Ροοῦ δηάᾶ δρᾶν βου ρῇῃϊ ννδΐογ, 
Δ ἴποτε νγᾶϑ πῶ , δηά {ποῖὶγ ἰοηραθ ἔδι]οά 
ἴοσ {δῖτϑι " (χ]1. 17, σρ. χχχὶϊ. 6). ΨΒαῖ 
ἍΟΤΟ ἴῃς βούβθουβ σογοπ πη 415 οὗ {πὸ ἴοι ρ]6 
ἴο ἴποῖι θυ ἃ πιοςκεγγ ὍΤῆα νἱςςπι5 οἴεγεα 
ἴῃ 5ΔοΓ ἔσο νγεγο, ἴῃ ἔδεΐϊ, 5Ρ011 ἴδίκθρῃ ἔσγοπὶ 
1Βετὰ (ΩΡ. Χ. 2, ἰχί. 8). 

Οὖ:. .λ. Ἡδρῃοο ἰΐϊ 1:5 ἃ ργογηϊποηΐξ ἔγαϊξ ῃ [ἢ 
σδμδγαςίον οὗ [6 ΕἸζῃΐθοουβ Κίηρς (παῖ Ηδ ν}}}} 
ἐιάρο {πΠ6 ροογ" (χί. 4; 5. ΙΧΧ", 12, 12). 
ΟΡ. χῖν. 22, Χ]χ, 12; 5, ἰχνἱ]]. 1ο. 

Οὐ“. 3. Ἐβρθοῖα! Υ ἴο 6 ποίρά ἰ5 ἴῃς ἕδεΐ 
ἴῃαἴ ἴῃ Ῥτον. Χχχ. 12---ὄ14 νγὸ ἢᾶυθ ἴῃς Ορργοὸϑ- 
δίοῃ οὗ 6 ροοῦ πιοηίοηθὰ ἴῃ ἃ ραβϑᾶρθ νυν] ἢ 
5 ἰῇ {Π6 οἸοβεϑί χοϊδίοη ἴο οἢ. ἵν. 4, 45 ΜΜῈ}} 
ἃ58 ἴο (ἢ. 11---ν φζθπογαγ. “.Α κεπογαίίοῃ 
ῬΌΓΕ ἴῃ 115 ονντὶ Ἔγθ5; δηὰ γεῖ [ἴ δᾶ5 ποῖ Ὀθεη 
Ὑγϑῃ θα ἔγτοπὶ 115 ΠἸΕΠ (βαπὶθ νγοτάβ 85 ἴῃ ςἢ. 
ἦν. 4): ἃ ρεπογαϊίΐοη, οὗ δον Ιου ἀγὸ {ΠΟΙ 
Θγε5, ἀπά [Ποῦ ογοϑ  ά5 ἅγὰ θὰ ὑρ (ςρ. «ἢ. 11. 
ΙΙ, Υ, 1): ἃ βοπογδίίοη Ώοθα θεῖ γα 
ϑυνογάβ, πᾶ {ποῦ Ἰανυοϊοοῖ ἢ 45 Κηΐνοθ, ἴο 
ἄξενον ἐδε ῥοον ὅον»ι ο ἐῥὲ φαγί, απά θὲ 
ποοάγ 7γογηι αρπορρ γιεη. ΓΓῊΪ5 15 ΓΟ] οννθὰ ἴῃ 
ΧΧΧΙ. 4---ο9 ὈΥ ἴῆε δάπηοηϊτοη ἴο Κίπρα ποῖ ἴο 
ΑἸ ογ [Π6 Ἰυάρπιχοεπὶ οὗ ΔηΥ οὗ ἰῃς «Π]]οῖϊοα "ἢ 
(νυ. 2), θυΐϊ ἴο ““ρῥ]οδὰ ἴπ6 σδιιϑ6 οὗ ἴπ6 Ῥοοὺῦ 
ἃπὰ προράγ᾽" (νυ. 9); δηὰ ἰὴ χχχὶ. 1ο---21: ὉὈΥ͂ 
16 ἀεδοτρίοη οὗ [Π6 ““νἱσίυοι5 νγοιηδη,᾽) νγνο 
480 “5 γεϊοῃείῃ οὐἵ μοῦ μδηά ἴο ἴπθ6 ροοῦ : 
γοᾶ, τϑδομοῖῃ ἔογῖ ΒΕΓ παηά ἴο [π6 ἡδϑὰγ 
(υ. 20). Τραὶ ν᾽88 ἴ86 σμαγδςοίοσ οὗ ἴδ6 ἴσια 
ἐἰ ἀδυρῆϊος οὗ Ζίοπ,᾽ οὗ ψῇοπὶ ᾿ξ νγᾶ8 ϑαϊά, 
“Οἷνα Ποὺ οὗ ἐδε “ἐξ 9 δὲν δαπάς" (υ. 31, 
ςΡ. νυ. 1ο, 11, δθονο). 

Οὗ“. 4. Ῥτον. χχχ, χχχὶ, δείηρ δά δὰ ὃγ (6 
“Ὁ Μδη οὗ Ἡδρζεκίδῃ " (Ρτγονυ. χχυ. 1), ἀδϑεγνε 
δρεςα] αἰτϑηἰίοη (566 Νοίε ( ἴο ςἢ. ν). 
ΝΕ ἀϊδογθηῖ νγὰ5 [ἢ οδαγαςῖογ οὗ “186 

ἀδλυρῃΐοτβ οὗ Ζίοη"" πονν ἰῃ {π6 ἀδοϊϊπο οὗἩ {86 
Κιηράοχι. 

106--24. ΤΠ 656 σεῦβεβ ΈΓῸ, πὸ ἀουδῖ, 8Ρ- 

ΡΟ Δ Ό]6, ἰπ ἃ ᾿ἰΐογαὶ ϑθηϑα, ἴο ἴδ Ἰδάϊεβ οὗ 
76 πιϑαϊοη. ὍὙἼΠ6 ννου]  Π1π655 οὗ ἰῃ6 ρθορ]θ νγᾶβ 
τοῆοείϊοά ἴῃ {Π6 ἸυχυγΥ οὗἨ [ἢ6 Τξπια]θβ, ἀπά {86 
ΠΟΘΕΙ͂ ναγεῖυ οἵ {Π6ῚΓ σγοῦθ5 ἃπὰ ογηδιπδηίϑ ; 
ΒοπὴῈ οὗ {πότ᾿, ἴἴ ννουϊὰ 5θοῖι, ᾿πλϊϊαϊοαὰ ἔγοπὶ 
[6 ϑδςεσάοίδὶ νϑϑίπηθηΐβ, ἀπαὰ οἱ μοῦβ σοΓΔΙΠΙΥ͂ 
Ὀοττοννθὰ ἔγοπι ἰἀοἸΔΓΥ. 

Βυϊ μαῖ ἃ ἄἀθδρϑοὺ πιοδηϊης ΑΥ̓͂ ὈΘηοδίῃ (Π6 
ἸΠτογα], ΠΠΔΥ Ὅε ἰηΐογγοά ἔγοπι ἴδ σοϊδίοη ἴῃ 
ὙΠ σἢ (ἢ6θ6 νογϑοβ βίδῃα ἴο σύ. 2ς, 26. Τὴ 
βυάδά η ἰγαπϑιτοη ἔγουιλ ““1η6 ἀδιρῃίοιβ οὗ 
Ζ᾽οπ᾿᾽" ἴο Ζίοῃ ποίϑε! ἢ 15 ΝΟΥ απηδίμγαὶ, }1655 
6 οὔϑεγνε (ῃδΐ, ὑπάογ (ἢ6 ἀοβορίίοπ οὗ 
ἔδιμδὶο δίίγο, ἴμοτα ννὰ5 δὴ δ᾽ βου αἰπηθά 
αἱ {πὸ 1 ενιςα] ΟΠαΓοἢ ἃ5 ἃ νΠΟΪ6. 

ΤΠῈ στουπάβ ἔογ {πιηκιηρ [ἢ15 ἴο Ὀ6 [86 
(856 ΔΓῸῈ ΥΘΥΥ 5ἴΓΟΉΚ. 

:. ὙΠῸ ρῆγαβο, “ἀδιρῃίειβ οὗ Ζίοη,᾽ 
ΟΟΟυ5 ΟΠ]Υ ἰῃ ᾿ἰϊ. τό, 17, ἷν. 4, πὰ δοηρ οὗ 
50]. [Π. 11. ἰπ ἷν. 4 ἴἴ 5 βυστουπάρά Ὁ 
ΔΙΙΘΘΟΓΥ ; 85, οὗ σουγϑο, 1ξ 15 'ἰῃ δϑοηρ οὗ 850]. 11}, 
11; ΜνΠΘΓο [06 ὁ ἀδιιρῃξογο οὗ ΖΙΟΩ᾽ ἃγὸ ἰην θὰ 
ἴο 566 [ῃ6 σογτοπαίίΐοη οὗ Κίηρ δοϊοπιοῃ. 

Δ. Το βυάδάδξη ᾿ἱπνεζβίοη οὗ {Π6 γἈγίμπι δὲ 
(Π6 οπὰ οὗ συ. 4 ξίνοβ ργοδί δι ρἢδ5:5 ἴο [Π6 
ννοχὰ “" θοδιΥ ," --ῃς ννογάὰ υϑεὰ οὗ Ζίοη ἰπ 
Ῥ5,]. χ; [,4π|. 1ϊ. τς (ςρ. ἘΖοὶκ. χυΐ. 14, 15) 
24); δῃά οὗ ἴπΠ6 Ομυγοῦ ἴῃ Ῥ5. ΧΙ. ΩΣ (ΟΡ. 
νοῦ ἴῃ ϑοηρ οὗ 80]. ἱν. 1, 7, 10). 

4. Ἧἵνο οὗ [86 ννογάξ ἴῃ (86 [15 οὗ ογηδ 
Ταθηΐ5 (566 Νοίθ Α. ἃτὲ υϑεὰ ὈΥ ΖΕΘομΑτΔῃ ἧι 
111. ,---ς . 841η 8] βοῦς] ραβϑαρα, νυ Πς ἢ ΡΙΔΙΏΪΥ͂ 
τοίου ἴο οἷ. ἵν. 4, δηὰ ψῃὶςἢ ἰ5. ξο]οννθα ὈΥ̓ 
ὉΠΟΙ͂ΟΣ ρᾶϑϑᾶρο (6---9) ΠΟ 1655 ΟἸΘΑΙΪΎ Τεξοτς 
τίηρ ἴο «ἢ. ἱν. 2. 

Οπε οὗἉ {με56 ννογάβ ὁσουγζβ οπὲν μοτὸ δπά ἴῃ 
ΖΕοςοβγδῆ: (ἢ6 οἴδοσ 15 ἐουαηά οιυἶϑιάς 5418 ἢ 
δΔηὰ Ζεςομαγιδῇ ΟΠΙΥ ἴῃ [οὉ χχῖχ, 14 (1561 ἃ 
δευγαῖϊνο ρᾷϑ5α 6). 

4. ϑονογδὶι οὗ [ἴῃς ἰοστηβ ἴῃ [δ6 1|5ῖ οἰ οϑ οὶ 
ΓΕΘ ]6 [6 ΠΔΠῚ65 οὗ ρατίβ οὗ ἴῃ6 ῥγ ΘΕ Υ 
ἄγεβϑ5 (Εχοά. χχυμ[θ, ΧΧΧΙΧ) ΟΥ̓ ἃΓῸ Οἴογνν 86 
δυρρεβῖνα οὗ 8] ΟΓΙΓΔ] 41}π5οηθ. (δθε Νοῖδ Ἃ : 

5. ΤὙ[ε ρδου αυ ῦ ἴῃ Ὁ. τό, οὗ [δ6 ῥγο- 
ποτ ΐη8] 5 Β1χ ἴῃ ὁἘΠοῖγ ἔδει" ὈδΙηρ ΤηΔ5Ο.]1π6, 
γα πὶ ποῖ ἀθβογνα διίθητίοη, 1 τ τεῦ ποῖ 
1ῃαἱ νγὸ βπά ἃ [{κὸ ᾿πάϊοδεϊοη ἴῃ ἴπ6 Δ] θροσῖςαὶ 
Ῥᾶβϑᾶξο χχχίϊ. 9---12. (866 ου χχχὶϊ. 11.) 

ἼΠοϑε σοῦ 5μονν ἰΠδὲ νγα ποοὰ ποῖ δη- 
ἀδάνουῦ ἴο ἀσίοστηϊηθ (Π6 δχαςΐ τηθαηὶηρ οὗ 
ἴπ6 ἴεττιβ ἤετε επιρίογεά (ϑενεσαὶ οὗ ψ ΓΟ ἢ 
Οσουγ Πετα οἡἶγ). ὍΤΠδ ροιπΐ οὗ ἱπιροτίδποδ 
15. ἴο ποῖϊςο:---(4) ἴῃαξ [δ τι ἘΠ] ρ θὰ οχίογηδὶ 
ἀεοοτγαϊίοη, Ὀεὶπς πε εἐχργοββίοη οὗ ἰηνψαγὰ 
ῬΙά6 ἀπά ἱπιρυγΥ, ΟΠΪῪ τηδάς {Ππεῖγ ἀθ ογΠΆ ΕΥ̓ 
1ὴ Οοὐδβ 5ισῃξ ἴῃς στοδίοσ ; ΟὨΪΥ͂ πηδάθ (Πθπὶ 
1685 {κὸ (Π6 ἐ"ΠΟΙΥ στοιίθη οὗ οἷά πιο, 
ἐγ ῇοϑο δάογηϊηρ νγᾶ5 ἴΠ6 ὨΙἀἄδη τηλη οὗ ἴπ6 
Βεατῖ, ἰῃ [Π6 ἱποογγαρίθ!ε ογηαπλεηξ οὗ ἃ πιεοὶς 
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μδιρΉΥ, δηά νναὶκ ἢ 5ιτγεισμδά 
μνρας Σ ἔοστῇ ἀρο ηά 'Γννδηΐοη εγα8, νγᾺ}Κ- 
εὐ ἐλεὶγ ἰὴ ρ;' Δηἀ ἔπ ποίηρ ας {ΠΕΥ ρο, δηά 
Γός, τηλκΚίηρ ἃ {ΠΚ]Ιηρ νι τῆεῖγ ἐξεῖ: 
μένε 17 ΓὨετςίογε ἴῃς ΓΤ, ογά νν1}}] 5πλῖῖα 

ὑντἢ 4 βςαῦ τπ6 σγζοόνν οὗ τῆς Πεδά οὗ 
της ἀδιιρῃζεῖβ οὔ Ζίρη, δά τῆς ΟΚ Ὁ 

ΙΗ. ψ}}} ἰἀἴβοονεσ τῆεῖγ ϑβεογεῖ ραγίϑ. 
παξεά, 18 ἴῃ τῆδλῖ ἀδὺ τῆς [ογὰ νν}}]} τε 

ΑΥΝΑΥ ἴῃς ὈγΆνογΥ οὗ ἐῤφῖγ τη ΚΙΙηρ οτ- 
πλιηθηῖβ αδομξ ἐῤεῖγ εὶ, ἀπ ἐῤεγ 

(τ γώ, [68.115 ἀπὰ ἐῤεὶγ τοιπὰ εἶγεβ {Κα τῆς 
ΓηοΟῇ. 

δἃηὰ φυϊεί Ξρίτις " (ἡ Ῥεῖ. 1..2,. 4): (δ) {πὲ 
[815 5οςῖδὶ Ἰαπηοάϑῖυ, 85 [ἃ νγὰ5 ἴῃς οὔδβρτιϊηρ, 
νγ5 4150 ἃ 5υγῆῦο!], οὗ ἴδ σοὶ ρίουβ ἱγτονοῦ- 
ΘῆςΘ, ὙνὨΙ ἢ πιδάθ ογπδίθ σογοηοηΐαὶ οὔϑοῦ- 
ὙΔΗΓΘΘ ἃ σοΥθῦ ἔογ δμαδιίυδὶ πορίοςς οὗ τῇς 
ἀυιτ65 δπ᾽οϊποά ὉγῪῚ {Π6 ϑεοοπά Ἴαῦ]ς οὗ ἐδ6 
χλνν. Ὑνδαῖ νγόγὸ [Π6 ὑγ β Υ ἀγοβϑοβ ἀπά [ἢ 6 
ἐς Διγ Ὀοδαῖγ " οὗ {Π6 ἰοπρὶΘ πον υϊ [Π6 
τηεγείγιοϊοιιβ οὐπαπηθηΐα οὐ [ῃ6 δροβίαίς εἰ {Υ̓ 

; ((. 2χ)} ᾧφ. 6τ. νἱ. 17, 2. 

106. δαμ δὶ} {.«ὐ.4. ἴῃ ἸἸΟΙΙ, 15) 17, Υ͂. 
Ις. 

φυἱρ εἰγείοδεά ζογ περι] Οτ, ““1ῃγοδῖ ᾽" 
(ἰν11. 1); ἃ5 ἤδη ἃ ΡΘΙ͂ΒΟΠ 15 5Βῃοι ἴηρ. 
πα «υαπίοη 6γε11] ΟΥ̓ “' ϑίδτιπρ ἢ ΤΠΕΙΓ 

ΟΥ65." ὍΤΠὲ σεῦ οσσυῖβ ῥέγέ οπὲγ: πὰ 118 
ΤΑΘΔΠΙΠΡ 15 ΟἿΪΥ σοπ͵θοϊυγεα ἔγοπὶ ἃ 5ἰ πη] Γ 
νογὺ ἴῃ (Πα άθθ. Μϑᾶῃγ Μϑ55. δπὰ βαϊοηϑ 
ἢανθ ΔῃοῖΠογ γοδάϊηρ ; νυν! ςἢ τηθδῃδβ, “ὁ Ἰγ]Π 5, 
οὐ “" ἀδα]ηρ [4]56}γ " (“. αὖ. α. ἴῃ [Χ11}. 8). 

γ»ϊπαησ] ΟΥ̓́, “Ἰακίηρ ΔΗθοίοα Υ 5ῃοτγί σἴαρϑ᾽" 
(θεγε οπὶν). ὙΠῈ γεγὺ οἰ βεὶν τ βεπι 65 {ῃδΐ 
ἕγοπιὶ νι ἢ [Π6 που ἔργ “" Ῥῃγ]δοΐουε5 " 15 
ἀεγινοά. ὙΠ 656 ννοῦα ἐδοίθηθα οἡ ἴπῸ Ὀτονν 
εἰ δρίαυεεη ἐρϑ γος," δῃὰ δά νυυΣεπ οἡ {Π6ΠῚ, 
διηοηρ Οἴου ραβϑβϑᾶρβοβ, [ θυ. νἱ. 4---. 

»παξίης α ἐπκἰη] ὙΠῸ νογῸ Οσσυγβ ῥὲγὸ 
οὖν. ὙΠε σοτγοϑροηάϊηρ ποῦπ, ἴῃ Ὁ. 18, 15 
ἰλκθη ἴο ἀξηοίε “δῃκ]οίῖβ ᾿ (οἱ 5] νοῦ, ΝΟΥ, ΟΓ 
Ἔυθη Ρο]ἀ), βοῇ 845 δἵδ 5{1} ϑθὰ 1ηὴ ϑυΓΊ, 
Ἐκγρῖ, δηὰ [πᾶάϊΔΊ΄ὶ Τθ ποι Οσσι 5 οἶδο- 
Ὑ ΠΟΓΘΟ ΟΠΪΥ ἴῃ γον. ΥἹἱῖ. 22. 

(ἃ νετῦ οὗ αἰπιοϑῖ ἴῃ6 βδὴηθ βουηά 15 υϑοά 
ἴῃ, “ΒΟΥ πᾶνε πιδάθ ἵπθπὶ ογοοϊκθαὰ ραίῃ5,᾽" 
Ἰιχ. 8.) 

17. »ιη6 «υἱὲ α “.«αὖὦὋΨδ᾽ Ἡσγε οπἶν. ὙΤ86 
νοῦ ὙΠ ἢ σίνοθ ΠΑΠῚΘ ἴο {Π6 ὁ 5040" οὗ 
ἸοργοϑΥ (μεν, χα. 2, 6---8, χὶν. ς6}) 15 Αἰπγοϑβί 
ἐάοηςςα]. Τ 15 ννου]ὰ σαιι5ὲ ἴῃ6 Παὶγ ἴο 14]} 
ο΄. 

ἀλεουεγ Οτ, ἐ]ΔΥῪ Ὀδτε." ὙὨε 'ννοτγά 15 υδοὰ 
οἵ γσακίησ ἃ ΟἸἿΥ (5. οχσχχυῖ. 7). ὙΠ6 πουῃ 
ὙΠ ςἢ ξΟ]]ονν5 οσσιτα δὸγο οαἦν. ὙΠῸ ΨῸΪΓ.) 
8 Ξοπε [ενν5ἢ δα ΠΟΥ Ε165, τεπάθυ Ὁ ἢδὶτ ".--- 
8 πεῖν 5:Π|1|4Γ ποι Ὀοῖπηρ 50 υδοὰ ([μ6γν. χΙχ. 
417: Γ(Ρ. 767. χὶν}]. ἃς; 1(ΕΥ-0 ΧΕΙ, 30). 

ΙΘΑΊΤΑΗ. 1{1|. [ν. 17---24. 

19 ΤῊΘ Το δίηβ, δηά τῆς Ῥγαςείεῖβ, εὐϑρῦ ουκιει 

δΔηά τς ᾿ πιῇ] 6Γγ8. "ΟΣ - 
20 ἼΤἢε δοππεῖβ, ἀπά [6 ογηᾶ- δας 

τηθης8 οὐ ἴῆε ἰερβ, δηά τῆς πεαά- "κα 
δαηά5, δΔηά τῆς ᾿ταὐ]εῖ8, πὰ τῆ6 δαγ- [ξτὺ. , “ 
ΓΙΠρ5. ΓΝ εἰδιᾷ 

21 Τῇε τίηρϑ. ἀπά ποβα εὐνεΪ8, 
22 ΤὮἼς σπαηρθδῦϊε δυ1τ5 οὗ ἀρραᾶτγεὶ, 

ἈΠ τῆε πλδηῖ|6ε8. ἀπά (ἢ τ» Π1ρ[68, 
ΔΠὰ τῆς οτίβρίπρ ρ΄ ἢ8. 

23 ΤΠε ρἴλββεβ. δηά {πε ἔπε [ἴπθη, 
δηά τῃ6 Ποοάβ. ἀπά τῆς ν41]5. 

24 Απά [ἰ 58.4}] σοπια ἴο ρ485,) ἐῤσὲ 

18. ὁ ἐδ ὀγαυθρ ΤὍΤΠδ .. «ὐ. 15 τεηάογεα 
ὈΥ ““σΟΠΊΟΙΥ ᾽ ἴῃ ἱν. 2. [ἴ 15 δρρ)οὰ ἰο [6 
ἴδηρὶθ ἴῃ Ιχ. 7, ἰχῖν. 11, ἴο [ογυβαίθπι ἰῃ 
ἃ Ὅτ. 11. 1; ἴο [{Π6 ὈΓΙΘΘΕΥ τοῦθ5 Εχοά. χχυῆ!. 
2.) 40; (βΡ. (ἢ. 1". τ. 

ἐϊπξίπρ ογπαριεη] ΟΥ, δα 108: 566 Οἡ 
υ. τό. 
εαμ} Οτ, “'σᾶρ5 οὗ ποίννοτκ :" ---οεσοζηαῖο 

ἴο {Π6 ποιῃβ τεπάεγοα “' Ὀγοϊάογεά (ννοσκ)}" 
(Εχοά. χχν. 4) δηά “" οὐ ομ 65" (Ὁ. 11, 13, 
14) Ἴ) 

γομπα {γος δε ἐδ γιοοῦ)] ΟΥ, ογϑβοθπῦβ. 
ΤῊϊ5 δπὰ ἴῃ6 ἢγϑί ννογὰ ἴῃ τ. το αγὲ ἴῃ ννογάς 
υϑοὰ ἴῃ [πάρ΄. ν}]. 26 οὗ ἴπ6 ογπιαπηθηΐβ ἰἌΚθη 
ἔγτοπλ ἴη6 Κίηρβ οὔ Μιάϊδῃ. Ὅθθθο {πηϊοῖς 
[οστηθὰ ρατί οὔ τῆς Ερβοά, αἴογ νης ἢ “6 4}} 
15γδοὶ ννεηΐ ἃ ψνΒοσγίηρ ᾿ (πάρ. νη]. 27). 

19. Τρὲ εῥαϊ“] Μοὶ πιοάσγηβ, 
ἄἀγορϑ." 

»ιμθεγ.] ΟΥ̓ γ9118:-ἰ]ρηϊ δηὰ {τεσ υϊουβ. 

20. δοηπο. ἴϑεοά οὗ [Π6 ῥυίθϑ  μοδά- 
ΠΡΡῚΣ Εχοά. χχχῖχ. δ; ςρ. οἷ. ἱχ]. 2, τὸ 
ἥ. 40.). 

( ογπιαηγιοί, οζ...1 Οτ, “"ϑἰθρρίπε-ο δίῃ ,᾽" 
ὙΉΠΙΟΝ ἐοϊθηρά [6 ἔννο δηκ]οῖβ (ορθεῃοῦ. 

ῥεσάδαπά.] ΟΥ̓́, ““ 54ϑῇθϑ"" (76Γ. 11. 32). 
ἐαὀίρ.1 Οὖ, "“᾿ϑοεπί-θοχεβ." [|| “Βοιι568 

οὗ 50}}.᾽" 
εαγτίηρ.] Ἐδίμογ, δια α1θὺ5; ΟΠδΊτηβ8, ΌΓῃ 

85 ἃ Ῥγοΐδθοςιοῃ δραϊηϑί ου]]. 

22. εραπρεαδίε «μῖ!ε...1 ΟΥ᾽ “ Ἐ508] τοῦ β8.ἢ 
ΕἸΞΟ ΠΘΓΘ ΟὨΪΥ ἴπ ΖΕςἢ. 11}. 4. 

«υἱ»ιρἰ.51 Οὐ, ἐἰ5ῃαν)β:" ΚΌΣ 11]. Σς. 
ἐγ ρῥίης ρὶπ.}] ΟΥ̓́͵, Β86}618; ΟΥ̓́, “ῬυΓΒΟΒἢ 

( Κ. ν. 23). 

δ -ἰὰν 

28. ρία:ε:] ΟΥ, “ΤΆΪΓΓΟΙΒ ;᾽" οὗἉ ρο]Ξμοὰ 
τηδῖΔ]. (ΟΡ. νι}. 1, 5. «υ.) 
πε πη) Οτι, “τυ β.η,᾽" Ηθδγ. «εὐ, Ῥτγο»- 

ὈΑΌΪΥ, κὸ ΟΥ̓ ““5δίϊη,,") αἰκίπ ἴο οἱπάδη, οἵ 
[ηἀϊάη-οἸ]οίῃ. ΕἸΒοννΒοσα ΟὨΪΥ ἴῃ [υἀξ. χὶν. 
12. 13: Ργον. χχχὶ. 24. 

ῥοοά4] ΒΑΙΠοῦ, ἀϊδάθιαβ (Ἰχὶ]. 3; Ζεοοδ, 
11. 5). Α΄ δ᾽ ]Πθὰ ποι 15 ϑοὰ οὗ ἴδ6 ῥγ ΒΕ 
κε γηΓ6,᾿" Εχοά. ΧΧΥΪ]. 27, ὅτ. 



Υ. 25, 26. 

ἰηϑβίοδα οὗ ϑνγεοῖ 5516] {Πογα 83}4}} δα 
βΒ[[ΩΚ; δηά ἰηδίθδα οὗ ἃ ριγάϊα ἃ γεηΐξ; 
Δηα ᾿ηϑἴοδά οὗὨ νγε]] 56ῖ ἢδιγ δ] 4Π688 ; 
Δηὰ ἰηβίθδά οὗ ἃ βἰοιηδοῇεγ ἃ ρίγάϊηρ 
οὗ βδοκοϊοιίῃ ; σπά Ὀιγηΐηρ ἰηϑιθδά οὗ 
Βαδιῖγ. 

τυαϊ] ΟΥ̓, “5οδγίβ,") (ἰβευνῃογα ΟἿΪΥ ἴῃ 
δοηξ οὗ 80]. ν. 7). 

24. ἐπείεσά 07 Ξ«ὐεοὶ “»ηο]],..1 Οτ, ἐπαϊεαά 
0 “«υεεί Βρ1598 (Εχοά. χχχ. 23, ὅζς.) ἐδαϊ[ δὲ 
τοῦ.--- 6 Ἰαϊῖοῦ ποι ΟσσΓ5 οἰϑοννῃαγα ΟἾ]Υ 
ἷπ ν. 24; Ὀυϊΐ [15 νεγῦ ἰ5 ἰϑϑὰ ἰὴ 1,δν. ΧΧΥΙ. 20: 
“ἼἬΉΘΥ (ἢδῖ ἅγὸ Ἰεξξ οὗ γοὺ 5}4]1 2ίπο ααυαν ἴῃ 
{86 ῖγ τηἰχαϊγ." 

ἑπαίεαά οι σίγα] Οτ, “4 νγ61}1-ῖτὶ ἀγοββ.᾽" 
4 γε] Οἰγάϊο δῃὰ τοῦθ ἴοστι δϑυπάοσ ὉΥ 

186 Πδηά οὗ νἱοϊθποθ, Πδρε οἷν. ὙΠΟΊΧΑΧ., 
 υϊξ.. ἀπά οἴμογβ, "ἃ τορε." 

«υεἰΐ «εἰ ῥαὶγ] [1ἴ, “σΑτνοεὰ ψ σκ," ΟΥ̓ 
“ἐ δραΐθῃ ννόγκ : Εχοά. χχυ. 16. 80 εἰαθογδαίε 
νγὰ5 ἴΠ6 ϑεζ[πρ οὗ [Π6 σπρ]οθί5. 

δαίάμε:.1 ὙΠ Παῖγ ὈδΙηρ 5θοστ 45 ἰῇ ἀδὸρ 
ΤῊΟΙΣΠΙ ΩΡ, Απλο5 ν]}]. ΤΟ. 

α «-ἰογπιαορεγ)] Ἡδτδ οηἶγ. Α σορηδίε ννοσὰ 
15 υ56α ἰη Εχοά. χχυη!. 28 οὔτμε Ό]6 Ιᾶσθ Ὡς ἢ 
ξασϊοηρὰ (6 Ηἰρἢ- Οσ θϑι 5 Ὀγθδοιρίδίο ἕο ἐδ6 
Θρῃοὰ ; δηά ἰπ Νυπι. χνυ. 218 οὗ ἴῆ6 Ὀ]ὰς ἰᾶοθ 
ὙΠΙΟἢ γ)ὲ5 ἴο 6 ρυΐ ὈΥ 15Γδθ}}65 οἡ 1} [4856] 
οὗ {πεῖγ ψαγπιθηΐβ8---ἰῃθ ἐΔ556], ννῃ]οἢ νγᾶ5 ἴο 
τοὺ πὰ {μὲπὶ ννῆοθα ΠΟΥ ννεῦο; παΐ γὲδ 
ϑϑδσγοῇ ποῖ δἰζοσ γοιγ οὐνῃ Πποαγ δηά γοισ οννῃ 
6γ65 ; δου νυ ἢ] ἢ γδ ρῸ ὅ-᾿ ῃογίηρ." 

δωγπὶη}) Ηετε οηἶγ. Ἴδα ρᾶγα]]εὶ νγοσγά ἰῃ 
ΑΥ̓ΔΌΪς 15 σοΟΠΊΠΠΟΗΪΥ υϑοὰ οΟὗἨ επμέοσγυ. Τὸ 
ΒυπΊδη Θγα5 41} μβαὰ Ἰοοκοά 1:κὸ πε Ὀϊοοπι οὗ 
ΠΟΔΊ Ή, ----ο τς ρογέδοξίοη οὗ Ὀοδυῖγ" ([μἅπ|. 
1. 15). ΤΠ νγῖδο δηὰ ροοά ϑυγρθοη οαπΊ6 
ΠΟΔΓ δηά σχεπιονεὰ ἴῃ6 ψαὺ οἱοι ίηρ, ἀπά ἴΠοτὸ 
Ἧγ͵ἘῺἯ8ν 5 566 ἃ ἐδϑίουηρ σΔΠΓΟΓ Ὀοποδίῃ, ψν ΠΟ ἢ 
ΟΔ]16ὰ ἔογ ἔδθ δρρ]ϊοδίίοη οὗ “186 βριγΐ οὗ 
Ὀυπιΐην " (ἰν. 4). 

45. ΤΠ ἰαςὲ τυογὰ ἢδ5 ἀ:ϑοϊοβθα [ἢ6 4]Πὶ 
οὗἩἨἉ 16 δ)]θρογγ. Ζίοη Βούβϑιῦ 15 ἴο Ὀ6 ἰαϊά 
Ιου. ὅδ {γδηςιτίοη ἰ8 τηδάθ ὈΥ (π6 56 οὗ 
ἃ Ῥοου] ασ νγογά, νυ Π]ς ἢ 15 υϑοὰ οὗ [6 ΠΊΟΠΊΌΟΓΒ 
οὗ ἃ σοσῃπλ.ηγ ---- 

ΤΡ) "πεη] ὙΠῸ νογά ἴθ ϑϑά ἰη Ὠραῖ. 1]. 
24, πὶ. 6, οὗ ἴῃ6 πιρη οὗ {πὸ Απιογιθ οἰ Ε165 
παῖ γεγο ἀενοίοά ἴο ἀοϑίγυσοη. ΑΚ1]45] 
Ιηυκί Ζίοη ποὺ 6 ἰαϊὰ υηάογ ἴμ6 ||κ Ὀδηὶ 
(ὥΡ. οη 1. 31.) 

απά ἐδν ρηφ2}} [1 “ἸὮΥ τῆς; (ἢς 
Θπίϊγε ὈΟΩῪ οἵ ΠΟΥ ΤΙΡΓΥ πιθη (Ὁ. 2). 

ΤὨΘ θαυ οσ ροσίίοη οὗ {86 σμαρίον Ἀρρθᾶῦβ 
ἴο Ὀ6 βιιπιτηθὰ ὩΡ ἴῃ Ὁ. 25; ἴ86 ἰφτίογ 'ἴπ υ. 26. 

4Θ. δεν φσα!::] ΟΥ ἄοοτβ ((}6 σοπηπιοη 
ταοδηῖης οὗ {Πε νογά). ὙὍὙΠ6 ἀοοῖβ οὗ 186 
ΦΌΘΘΩΪΥ οἰἐγ᾽5 ραΐᾶςο:-- ΟΣ, Ρογμδρβ, [6 ἀοοῦβ 
οὗ 186 ἰοπιρίθ, οποθ ρἰδδάἀεηοα ΟΥ̓ [Ὠγοηρίης 
ογονγαβ οὗ ττουβῃΡΡΟΙΒ. 

γον. Υ. 

ΙΘΑΙΤΑῊΉΗ. 111. 

25 ΤῊΥ πιθη 584] (]] Υ τῆς 
ἰ ΓῚ Ὅ 4 

ϑυγογά, δηὰ (ΠΥ ᾿παρητγ ἴῃ τῆς ΡΝ 
ΑΓ. 

26 Απηά ἢεΓ ραῖεβ 5}4]} ἰαπιεηῖ δηὰ ᾿ 
. τι 

ΓΛΟΌΓζη : λπ4 56 ὀείγσ ᾿ Γἀοςοίαϊο 5 .Δ]] δνεβρίρ, 
: δ δὉ 81 ὕροη τΠ6 στουπά, ; 

ἰαγ»πεηΐ απά »ιοση} Α5 ἴποϑθ Ψῇὴο τηλκθ 
Ὑνδιηρ ἴοσ [Π6 ἀοδά, ὙΠΕΓΕ ἃγὸ ΠοΟηΘ εἶβα ἴο 
ταοῦγῃ νΥ ἢ τῃς ἀϊδεοηπϑοϊαίθ ΖΊοη. 

σῥε δείησ ἀγεοίαϊε, ας. [11, "“Δηά 586 541} 
6 Ρυγροά : οἡ ἴπ6 ϑασίῃ 5}4]} 586 511." Βοίἢ 
ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΠ 5 4.6 ΠΟΙ ΘΔΌΪΘ, 

(1) ὙὝεῈ ἰδιξογ οῃθ ἰ5 ϑαϑῦ. [{ Ὅσο ΟἿ] 
ἴπ χίνῖ χα: 6 οπιο ἄονη. δηά 51} ἴῃ 1π6 ἀμιῖ, 
Ο νἱγρίπ ἀδυρηῖοσ οὔ Βαῦγίομ, «Ἃἱδ οκ δὲ 
σγοωπά :.--ἰπ Ἰοῦ 11. 11: “50 ἴπῈγ «αἱό ἀοαυπ 
ὙΠ Πϊπὶ ρον ἐδ σγομπά,.. ; πιὰ ΠΟηΘ 5ρᾷΚ6 8 
νογά υπΐο Πίπι; ἴογ {π6Ὺ 8ανν ἢ]5 δ ποῖ νγᾶϑ 
ΨΟΓΥ ρτολῖ:" ---ηδ ἴἵἴπ 1 ,Ὧπ|. 11. το: “ὙΠ6 
εἰάογβ οὔ πε ἀδυρῃϊίοτ οἵ Ζίοη οἱὐ προη {δὲ 
ὅ͵τομπά, ἀνὰ θὸρ 5:16 ποθ." Μοβὶ σοτηπηθηΐᾶ- 
ἴογβ ἃΓῸ τοπιιηάοὰ οὗ [ῃ6 ἘοπΊλῃ πιοάδὶ ἰῃ 
ψ οἢ μέσα Οαρία") 15 τοργοβθηϊθα ἃ5 ἃ 
ὙΥΟΠΊΔΠ 5ἰΓ{ἰπρ ἴῃ δὴ δίζἀθ οὗ ἀοβραιτιπρ 
ευιος, 

Οὐ»... Το ΧΧ. [45 εἰς τὴν γῆν ἐδα- 
φισθήσῃ: ΜΈΝ ΜΏΙΘΕ ορ. υκΚ6 χΧΙχ. 44, 
καὶ ἐδαφιοῦσί σε (ἃ ἰἰ{{1|6 θεΐογο [6 ῬαγδῸ]6 οὗ 
[86 νιπογαγά, χχ. 9--- τό). 
ΤΟ ΠΧ Χ. υ865 ἔδαφος ἴον “ ἀμι5ῖ " 1ὴ χχν. 

12, Χχυΐ. ς, ΧΧΙΧ. 4. 
2) ὉΠ δα ]ΠΘΥ ΟΧΡτΘβϑΊ0η 15 ΠΊΟΤΘ αἰ ΠΊΟΪΈ, 

[ξ 15 υϑοά ἵνιοθ (Νιιπι. ν. 1ο, 28) οὗ (Π6 
ὙΟΙΏΔΠ ὙΠῸ ννᾶ5 ϑιιυδ)οςϊοὰ ἴὸ [6 ὙτιΑ] οὗ 
Ἰρδϊοιϑυ :---- ὀείροι ἤγεθ ἔτοπι [Π15 ὈΙΓΟΥ νυδίου 
[ῃδὲ σαυβοῖῃ [ἢ6 σιιγϑε "ἢ (υ. 19): {πη «ραν 
σῥε δὲ ες, δινιὰ 5}.4}} σοποοῖνα ϑεθα " (υ. 28). 
ΑΚ τεραγάς (πὲ δρρ ιοδίίοη Πόγα, ννὸ πλιιϑῖ Ὀθασ 
ἴῃ πηϊηὰ [6 σοτρ εχ σπαγαςσίοσ τΠδὶ Ὀοϊοπρβ ἴο 
Ζί'οη. Ας ἴϊπδ νιϑῦϊο Οδυτοῆ, 5ὴ6 δά Ὀθρη 
ὈΠΕΔΙΓΠΗΙ] .---ἰπογοίοσε ἴῃ6 “" ὈΠΐοΓ νναΐογϑ ἢ 
Ιηπϑὲ ἴακο εἴοοξ οὐ ΠΟ (σρ. 6τ. 11. 19)... 
ΤὨΕΥ πιιϑὲ νοῦ οὐ {ΠΕΙΓ σιγβα οἡ ἔΠ6 θοάγ- 
δος οϑιϑίῖοαὶ. Ὑδ6 Θχίογηδὶ ἔγαπιθννοσκ πιυϑῖ: 
δο ἴο ἄδξςαγ. Βαῖΐῖ ἴῃς ἴγὰῃς Ομυτοῇ, ἴΠ6 ΗΟΪΥ 
δορά (ν]. 13), οου]ά ποΐ ροπϑῃ. Ἂν Βαΐ ἰο {π6 
ουϊνναγὰ ΡΟΪΠῪ νγᾶ5 ἃ σδιιϑα οὗ ἀθαίῃ, 5μοι)]ὰ 
θ6 ΟΠΪΥ͂ “ῤωγηγαΐϊίοη " ἴο [86 ἴσῃ Ζίοη. ὅΤΠΘ 
ἔα Οἤυσοῦ σουϊὰ ἃγῖϑο δὔἔοσ ῥϑϑίπα 
(Πγουρῇ {Π15 ογάραὶ, δηὰ “ἐρυΐ οἡ Βογ Ὀθδι- 
ἔα] ξαττηθηΐβ " (11]. 1). 

Οὐ:. τ. ὙΠ ννογά 15 ῬΡΥο ΔΙ υϑοὰ ἢ ἃ 
5: ΠῚ114ν χεΐδγοηοα ἴο Ν πὶ. ν ἴῃ [6Γ. 11. 2.ς. 

Οὐ:. λ. ὙΠοτα 15 δὴ ονϊάδηΐ 4]]5οπ ἴο 
Ναυη. Υ. 22 ἰῃ Πουῖ. χχὶχ. 20, 21, 2) (ΗΠ οὗν. 
19, 2ο,) 26). ΟΡ. οη εἢ. Ιν. 4. 

Οὗ:. ,.. ΤῆῈ υΧΧ,, Πᾶ5 καὶ καταλειφθήσῃ 
μόνη. Τἢδ βᾶπὶ6α ψογὰβ ὁσσυγ ἴῃ ΙΟἢΠ ΥἹ]], 

. 1ἴη [πὲ ννοηάογ]} Βἰσίοσυ, τ ]ς ἢ [6115 ΠΟΥ 
6 ΜῈῺΟ νγᾶϑ “πὸ Πιρῆϊ οὗ (6 ΥΝ οὐὰ " 6χ- 

ογιοὰ “86 ςρίγιὶ οὗ Ἰυάρτηοηϊ,᾽") ΒΥ 5ἱοορίηξς 

5 

εἰσανκμςεαῖΐ. 



δ0Ο ΙΘΑΙΔΗ. ἵν. 

ον δηὰ “τι ηρ οἡ ἴδ6 ϑασίῃ," Ἠδς τὸ- 
τηἰϊπάδα [ἢ6 5ο ΠΣ ῚΥ Ζεδῖοιι8 Ομαπηρίοη οὗ [ἢ6 
νν παῖ 15 σἰΓ865 γοϑϊθα οἡ 4}} ψγῆο ““ ἔοΓ- 
βᾶΚα {πΠῸ [τὰ "ἢ ([6γ. χνῖ. ς, χ2). ἼΠΕη, 
ὑπάοσ (6 ϑογ ΠΥ οὗ ἰδὲ ϑοοτεῖ Εγδ, Ὡς ἢ 
οὐ ΘΟΑΓΌΠΟ5 [Π6 Πραγίβ δΔηά {{|68 ἴῃ τεΐης᾽) (1Ὁ. υ. 
10), ἐδ 411 σσεηξς ἔογί ἢ ἔτοπὶ (δ ἴεπιρὶα ; 
ἰρανίης (π6 κυ] - 5: ΠΟ θη ννοσθδὴ τ βουΐ Δ 

[ν. σ. 

ΔΟΟΌΘΟΣ : ἰοανίηρ ΠΟΙ δοηθ, ἴο ἮΘΑΣ ἔσοπι [16 
1|0Ρ5 οὔ ἴῃ6 οπὸ Ἴ τους Ῥγίοϑδὶ {πὸ δεηΐθηςθ, “" ο, 
Δηἀ 510 πο πιοῖρ."᾽ ---ὅο ννου]ά Ηδ πονν Ὀδη!ϊϑὰ 
“(6 5 ΠΠΟΓΒ ἰπῃ Ζίοη ᾽᾽ (ΧΧΧΙΙ!. χ4), “ΠΟΥ ἀ6- 
ΒΈΓΟΥΘΙΞ πὰ ἴποπι {παΐ ἰΑά δῖ νγαϑίθ᾽ (χ]ῖχ. 
17})}} ἴῃ ογάογ [δὲ 41} ψγῆο τσεπιδιηθὰ πιϊρ ας 
“6 σδἰ δὰ ΒοΙγ " (ἰν. 4). 

ΝΟΤΕ Α. (υν. τ6--24) 
1. ἴπ Ζεοῆ. Π|. 8 ἴδετε ἰ5 Δη υπάουδιοά 

Τοίογθηοθ ἴο 54]. ἵν, 2: “ΠΥ ϑογνδηΐ, ἐφέε 
Βναποϑ." Βυΐ ἰῃ ν. 4 [οὈβδῆυα [6 ΗἰρΕ-Ρυίεβῖ, 
ὙΠῸ νυᾶ5 “45 ἃ Ὀγδηά ρ]ιςκεά ουἍὲ οὗ [Π6 ἤγε; 
---ἸΒὸ σεργεϑοηίδίνα οὗ ἴδ οἷος Ομυτοἢ βανοὰ 
ουΐ͵ οὗ ἴδ6 ἤγοβ οἵ Β4Ὀεὶ,---ἰ οο Ββοά σῇ 
ὨΛΥΣΠΘ: ἃ νογά (δὶ οσσυτβ δοϑι 65. ΟἿΪΥ ἴῃ 
1841. 1]..22. ὙΠ 5 “σἤδηρα οὗ γδιτηθης᾽ ἴοοΚ 
16 ρἷδοθ οὗ ἢϊ5 “ ΠΙΕΠγ ψαττηθηΐβ: (Π6 ννογὰ 
ἔογ “ΘΙ, ὈΝΝν, Ὀείπς οπθ νυ δο ἢ οσςογς 
ΟἾΪΥ ἰῃ ΖεςΒ. ", Ὀμΐ 15 ἀογίνοά ἔγοτι Πεν, 
ψὨΙΟΒ Οσουγα ΟἿΪΥ ἴῃ [58]. ἷν. 4; χχυῇ, 8: 
ῬτοΥ. χχχ. 12. 

Αἢογνναγάς [οβϑῆυδ ἢ45 ἃ "τη γ᾽ 5εῖ οἡ ἢΪ8 
Βοαά, ΠΥ, ἃ ννογτὰ νης ἢ οσοιιγβ οἰβοιν μοῦ 
ΟἾΪΥ ἴῃ [581]. 111. 2.3. 1Χ]].. 2, δηὰ [0Ὁ χχίχ. 14. 

4. ΤΠο ξυ]ονπρ ννοτάϑ γεΐοσ ἴο {πε Ῥγ ϑίὶΥ 

ὈΦ (υ. 18): οσοοπιρᾶῖο ῬΦΠ δηὰ 
ΠΥ ΦΌ. ὙΠ σοπηραϑοη νν»ὰβ ρίνθῃ ὈΥ 
ΤΠ ΠΠΟΝ δηά 15 δάπη θὰ ὈΥ πιοϑῖ Ἰἰοχίςορτα- 
ῬθΕΙΚ. 
ΠΥ Φ (υ. το, Ὀγαςο]οθῖ5): ἅ. Χλ. ΟΡ. ΠΣ Ὁ 

((μαῖπ5), ἔχοά. χχυ πὶ. 14 (ςρ. 22); ἡ Κ. 
ὙΨῈ. 17. 

ὈΤΝΕ (συ. 20): “. «υ. α. ἰη Εχοά, ΧΧΧΙΧ, 28. 
ΓΖ (ὦ. 21): “. «ὐ. α. πη Εχοά. χχυΪ!, 

44---.28, ἄο. [1ἴ οσσιτβ ἴῃ Ἐχοάιπ5 16 ἘΠ Π|65:; 
Ὅυϊ οἰϑοννθεγα οπἦν δόσε. 

ΤΊΝΕΣ («. 18): “. αυ. α. Ἐχοά, ΧΧΝ. 2, 40. 
4. Το [Ὁ] νης Ἰεπὰ ἱποιηϑθοῖνοθ το ΠΥ 

ἴο ἴδ Δ]]βογγ: 
ΠΕ (υ. 17), οὗ 5πι|ἰπρ νυ ἢ (ἐρτου5) 

ΒοΔῸ: σρ. ἴμδν. Χῖϊ, 2. (ΤῊΣ “πεδά" οοη- 
ἰλἰπίηρ δῃ δ] ]ιιβίοη ἴο [02ΖίΔ}.) 

Ὁ ΒΑΡΤΕῈᾺΕΒ Ἱν. 

72.: 1}ὲ ἐχέγοηίν ὁ ουΐΐς, Ολγίξς Ζίμρυρνε 
σα δὲ ὦ τανείμα7}. 

ΤῸ (υ. 17), οὗ Ἰαγίης Ὀατὸ [6 ἔουηάδιοηϑ 
οὗ ἃ ΟἿ οἵ ἢουβο (5. οχχχνῖ! 71; ορ. ΗδΌ. 
ἢ], 113; ΖΟρῆἢ. 1]. χ4). 
ὉΠ (υ. 18), ἀπὰ ΠΊΒ ὯΣ) (νυ. 19), οὐσυΓ 

ΟΠΪΥ ἴπ {π6 πηδητίοπ οὗ {πῸ ἘΠ Κοῖβ (ἈΚεη ἔγοπὶ 
ἴῃς Μιάϊδηϊ65. ἰπ μιάξ. νἱὴϊ (υν. 21 δηὰά 26). 
ὙΠ οἤξεοξ ργοάυςοα ὉΥ ἴἱπ ἱπίγοάαμπςτίοη οὗ 
[Π656 δηά οὗ ἴ86 ὈΨΙ) (Ὁ. 20) ἱπίο, ἔῃ 115 15 
ΨΟΓῪ ἧκε ἐπὶ οὗ ἔμ ὯῸΡ δπὰ ΨΟ 1122) ἴῃ 
νυ. 5, 8. 
ΦΒΡ ἃ (υ. 10). Ορ. ἴ6 ΣῊ) ΠΟ 

ὮΣΦΨΒΣ) ΠῚ οὗ Ἐζεῖ. χχίν, 21: (οὔ [δ6 
επιρῖ6), δηά ΠΌΠ "3, ΕΖΕΚ. χχυΐ. 12. 

ὈΦΖ (υ. 24): Εχοά. χχχ. 23, ὅζα. 
ΠΡΟ ΠΟ ((0.); Ἐχοά. χχυ. 31, 26. 
Ἐ" (ἰδ., οἵ Ζιοη), 5. 1. δὶ 1[,ἅπ|. 1. Σς; 

ἘΖΕϊκ. ΧΥΪ. 14, 1ς, 25. ΟΡ. ϑοης οὗ 801. 1. 8, 
Ις, ἄζε. 

Ὁ. ἩΗρηάογξοη αιυοῖοϑ ἴπ6 Ασαδὶς ργουογῦ, 
“ΑΠΟΥ πιδάϊοϊηθ δυγηΐηρ (αἰ -44}7)." 

4. Α ΥΕΙῪ 55:8 σὔδηρε 15 πεοάθά ἔοσ 86 
ἔο! ]οννπρ: 

ΘΠ Β (υ. 24), Πεγδ οἡἱγ. Ορ. ΘΒ, Εχοά, 
ΧΧΝΙΣ. χ8; Νπι. χν. 18. , 
ΠΥΦῸ (υ. 16), Βεγε οηἶἷγ. ΟΡ. ῬΨΦΌ, Ἱχ|][. 

8: [μδν. χῖχ. τα; Ρ5. χ]ὶν. 17: (7[ςτ. νἱῖ. 4). 
ὉΞΡ (υ. 16), ἢεγα οἡΐγ. Βυϊ ΡΨ 15 υϑοὰ 

οὗ πιακίηρς Ἵγοοκοὰ ρδί!β, [ἰχ. 8; σου. χ. 9 
(ς᾽. Ρτον. χχυἹ]. 18). 
ΒΒ (υ. τό), Ποῖο ΟΪγ. Ορ. ΙΒ (ἴοσ 

ΓΊΒΩΒ) Εχοά. χῆ, τό; δυΐ. νἱ. 8, ΧΙ, 18. 
νΏΙΠΚὲ ἐ1Π6 ἔτοπίεῖ Ὀεΐννθθη ἴἢ6 αγοβ 5ρΌΚθ 
οὗ {π6 ἀυΐγ οὗ ἰονίβρ Οοά ϑιιργεπιεῖγ, {ΠΟΥ 
εἰ ρἰαγοά [1156 δηὰ ρψαζοὰ οἡ {μεὶγ ἰάοὶβ οὗ 
ξοϊά πὰ εἱϊνου. 

ΝῺ ἴῃ τπδὲ ἀδὺ βενεῃ ὑγοπΊεη 5}4]] 
ἴλκα Πο]ά οἔοης πη, βαγίηρ, να 

Ὑ}011 εἴ οἵγ οννῃ Ὀγεδά, πα ννεδγ οἱΓ 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. Αἵ δὲ οπά οἵ οἢ. ἢ στὸ διδά 
[ἢ ρἱἰςΐυγτο οὗ Ζίοῃ, ποῖ σουδὶ ἤοιιϑο δηὰ ἢοσ 
[οπιρίο, ἰῃ ἀοβοϊφἰίοη. [1 νγαβ ἃ ἔ}]Π16ὺ ἀ6]}π64- 
ἤοπ οὗ ννῆδὶ Απιὸς δά ἔογοίο! ἃ : “411 [Π6 
ΒΙΠΠΘΙΒ Οὗ ΓΩΥ͂ ΡΟΟρ]Ὲ 5141} ἀϊε ὧν 2δε “«υογά"" 
(Απιοβ ἰχ. το; ορ. οἷ. 1. 25). Βυΐ Απιοβ 
Ῥτοςδεάρά ἴο 54Υ (υ. 11): “πᾳ ἐδαὶ ἀἄαν ΜΠ} 
ΓαῖθΘ ὉΡ ἐῤε Ιαῤεγπαοὶς οἱ αν νυ Ὡς ἢ 15 [4] θη, 
.“.««1ἴῃαἴ (ΠΟΥ ΤΔΥ ῬΟβ5655 {Π6 γοπιηδηΐ οὗ Εἄοπι, 
δπά οὗὨ 41] [6 Ποδίῃθη, ὠῤοη «δον »4}7 παρ ἷξ 
εαἰϊοά, 5411 τς Τοτγά παῖ ἀοδῖὰ 115." 80 

Πεγὸ ἰβϑαίδῃ Ἴοπλοβ ἔογνγαγὰ σῇ ἃ ἰεά 
Ἔ]η τῃδὲ ἀδγ᾽ (νυ. χ, 2) ἴο βροδκ οὗ ἃ τὸ- 
βίογθα δηὰά δπηοθ θά ΖΊοη. 

1. «“ουεη «ὑοῦ “ῥα! ἑαξεο ῥοϊά ὁ οπε »ιαπ[) 
ΎΠΟ ΚΟΥ ἴο {πὸ πηθδηΐηρ 18 ΞΡ] οὰ Ὁγ 2 ΟὮγτο. 
ΥἹΙ. 12--δη (ξι Κ ἰχ. 1---9}; σἤθγο ϑοϊοπιοη 
15 ἰοΪὰ τῃαῖ [ἢ ϑγαϑὶ “"οσβοοκ ἴΠ6 1, ογά, τΠοῖῦ 
Οοά,᾽" δηά “"Ἰοοῦ ῥοίά] 97 οὐδεν ροά!, ἀπ νοῦς 
βηϊρροά {ποπὶ," Ηδθ σνουϊά τοοῖ ποτὰ ουὖἱ οὗ 
[86 Ἰδηά Ηδς ᾿δά ρίνθρ {μ6πὶ:; ᾿δηὰ [ἢϊ5 που, 
ΨΏΙΟΝ 1 μάνα ΒΑ]ονγοὰ ΓῸΣ ΤΥ πᾶπιρ, ΜΕ]! 1 



ν. 2,3. Ι5ΑΙΑΗ. ΙΝ. 

λάλος! ας ΟΥ̓ ΔρΡΆΓΕΪ : οἡΪγ ᾿]εξ 8 δε οδ]εά ὃῪ 
ἀκ οαὐά τἢγ ΠΔΠΊΘ, ᾿ἴΟ [ΚΕ ΥΤΑΥ ΟἿΓ Γεργοδοῆ. 
τδυῤ 2 ἴῃ τηδὲ ἀδὺ 5}4}} τῇς Ὀγαποὴ οὗ 
Ι ᾽ . Φ 

μπὰς ἑάσα τῆς ΓΟΚΡῸ ὃς ᾿Ρεδιβι! δηὰ ρ]ογίοιι8, 
{ εῦ. δεακμέν ακά κίον. 

ολϑῖ ουῊξ οὗ τι οἰσμῖ, δηὰ [5γδοὶ 5112}1 Ὀ6 ἃ ργο- 
ψογῸ δηὰ ἃ Ὀγννογὰ ἴο 8}} ρεορ ββ." 

ΤΗδὲ [ῃϊ5 15 ἴῃς ἔογοθ. οὗ [δ6 νοῦ “"ἴδκα 
Ποϊά οὗ" 15 ἔυγί μοῦ δϑοογίδίπθα ΌΥ 115 ι.156 ἴῃ 

ΟΧΧΝΙΙ. ς, "1οῖ Ὠἰπὶ ἐσάς δοϊά ΟΣ ν» “ἰγεησί δ," 
ἴῃ ἰνὶ. 4, 6, “(1([8Ὠ6 βοῃβ οὗ 16 βίγδηρεγ) {παῖ 
ἑαάε ῥοίά οΥΓ νιν οουσηαηὶ,") ἀῃα ἴῃ ᾿χὶν. 7 (6), 
ΦΤΏογο 15 ποης ἴΠδῖ 5Ὀγγεί ἢ ἃΡ Ηἰπιβοὶ ἴο ἑαζε 
ῥοίά οὶ ΤΡεε." ((᾿. Ρχον. 11. σ8.) 

ΔΝ μαῖ 1Ὲ [9γ8ο] ῃδὰ 5): ϊθαὰ ΠΟΥ ῬΥν]ορ 5, 
δηά Ὀδοη οαϑὶ ἀσαγ Οοὐΐβ ρυγροϑθο 5που]ὰ 
ποῖ [241]. Ηδεγ 1ἰοβ85 5ῃοιιὰ Ὀ6 δϑυπάδπεΥ σοπὶ- 
Ῥοηϑαϊοα ἴογ; βιυρρὶιοα ""ϑευθη(οἹά." ((. σ 
5. 11. 5.) ϑένθῃ ννοπῆθη βῃοι]ά ““ἴακ6 Πο]ά 
οὔ" 186 σογεηδηΐ δϑίδ ἢ 5ῃθά ἴῃ, ἀπά ὈΥ, ““2δε 
»η ΜΝ ΏΟΘΘ ΠΑΙῚΘ ἰ5 ΤΠ Βτγδηςῇ ᾽" (Ζεςἢ. νἱ. 
12). Ψῇο 5μοιϊά ““υ ἃ [Π6 ἴοπιρὶς οὗ (6 
Ι,οτά,᾿" δηά Ηἰϊπιβοὶε “Ὅθασ 1ῃ6 ρ]οῦγ," δηὰ 
ἐἰ 51} 85 ἃ ργίεδξ ὕροη Ηἰ5 τῃγοης᾽" (10. Ὁ. 11). 

Οὐς..1. ἴῃ ον. 1---ἰ!!, σευέπ 15 [6 τιγϑίς δ] 
ΠυΠΊΌΕΓ οὔ ΠΟ Ὀγάηοἢ 65 οὔτε (δίμο!ς ΟΠυγοι, 
ὙνΒΟ96 ΟΔΠΠ πρὶ 15 ἴο ““Πο]ά ἔαϑε {π6 πδπιθ᾽ (. 
12) οὗ Ηἰπὶ ψῆο ννᾶὰβ ὅἼΠΚ6 απΐο ἴῃ6 ϑοη οὗ 
Μδη," γεῖ νν45 “ἴδ ΕἸγϑβί δηὰ {πὸ [,451.᾿"ἕ (Όρ. 
Ῥγον. ἰχ. 1.) 

Οὐ... λ. ὙΠα ψογὰ ἔου “"πλδη" παά ὕδθη 
ΔΙΓΟΔΑΥ υϑοὰ ΔΙ] ρ γα! γ, οὗ (ὐσος β γεϊαίίοη ἴο 
[ϑγδοὶ (1π σοηϊγαϑί ἴο {πΠ6 βααίῤΐ»ε), ἴῃ Ηοϑβ. 11. 
ΤΟ (ΕΧΧ. ὁ ἀνήρ μου). Βρ ΜΝ ογάβννοστῃ ςοπὶ- 
ΡᾶΓγο5 52 (ΟΥ. ΧΙ. 2. 

ἤνε «υἱἱ ταὶ οἕγ οαυπ ὄγεσιῇ ὙὮσθα ΠῚ 
σΟπΊΓΛι 165 σσουἹὰ ἢοΐ Ὀ6, ΙΚὸ [9γὯ6] οἵ οἱά, 
υπηάον Οοα δ ἱπηπιρά αἴθ [οι ρογαὶ ρονογητηθηῖ; 
---κποῖ ρἰδηϊοά ἀοννη ΌΥ Η τ ἴῃ δαγῖ ]Υ δηδδῃ8 
ὈΠάΘΓ ΡΟ 1565 Κὸ ἴμοϑα οὗ [,ον. ΧΧΥΪ. 4----1ο. 
λ)θυῖ. ΧΧΥΠΣ 2---14. ὙΠεΙΓ γοαιοϑὲ ννου]Ἱὰ Ὀ6 
ἴον [ῃη6 βριγιῖυαὶ ρογίίοη οὗ [5γ46] 5 θυ νι! ορθ5. 
(ῶρ. 2 ἼΒεβ8. 11}, 8--- 1 2.) 

οπὲν ἐεέ ΄τῷ δὲ εαἰράά ὧγ Ιδν παρ] ΤῊϊ8 
ἔογπι οὗ Ὄχργεβϑίοη 15, ΨΥ οπα οχοθρίίοη (2 
8. ΧΙ! 28), Αἰννᾶγβ υϑοὰ οὗ Οοάβ πᾶπηθ. 866 
ἐσ. Ὀδαῖ. χχν}. 9. τὸ (ἼῊς 1, ογὰ 58}4]] οβἕδ- 
ὈΠ5} [πδ6 α ῥοίγ δεορίε απο Η]πηβο ἢ, πὰ 41} 
{Π6 ρεορ]οϑ οὗ ἴῃ ϑαγίἢ 5Π4]} 566 ἰῃδϊ ἐῤε παρὸ 
ΟΥ δὲ Ζιογά ἐξ εαἰεα ὠῤοπ 1δεε))} τ Καὶ. νὴ}. 41: 
4 ΟἾγο. νυἱ. 33, Υἱῖ, 14: οἢ, [ΧΙ]. το; [6ζ. ΥἹῖ. 
1Ο, 11. 14, 30, Χὶν. 9: Ὦδη. ἴχ. 18, 19. 

ο ἰαᾷε σαυῶν οἷν γεῤργοαερ)ὴ ὍὩῆδ τοργοδοῇ 
οὗ δαγγεππει: (Όξφη. χχχ. 22). ΤῊ 5 τοργοδοῦ 
Ῥεϊοηξεα ἴο [ἐνν ἀπά Οεπίϊε Ἰῖκε ὈΥ παῖυτε 
(Ερῆ. 11. 3); 411} θείης ἀθδά, δηὰ γὶεϊάϊης “186 
υηΐγυμ} ννοσκ5 οὗ ἀλγκηθοϑ᾽ (Ὁ. ν. 11). ΟἿΪγ 
ψὨθη “4υ!οκοηθά τοροίπογ νἢ ΟἿ γιδι " (0. 
ἴϊ. ς), σου]ὰ ΔΠΥ Ὀτίης ἔουι ἢ “πὸ ἔγις οὗ τῇ 
δρι γι." (ἕρ. νυ. 2,3.) 866. αἷϑὸ χχν. 8, 
ιν. 4: [6Γ. χχχὶ. το; [410 ν᾿. 1. 

Ὡ. [ἰδανιἀ 5 ςσονεοηδηῖ --- [6 ὁ ΘΥοΙ] βτΠ 

δηά (6 ἔγυϊς οὗὁἨ τ[ἢ6 φαγῇ :ῥα] δὲ ὁχ- 

-- 

8ῚΙ 

Πα] ]δηξ δηἀ σοπΊεὶγ ἰΐογ τπεπὶ (δῖ ἀγα ᾿ Ηοῦ. 
ογ εβοαρεά οἔὗὨ [βγδεὶ. “ 
ΧΩ 4. Απὰ [ξ 5841] σοπης ἴο ρ488, ἐῤαΐ ἦέ“ 

ςονθηδηξ" (2 8. χχὶϊ!, ς)---ἰησιοδά οὗ ""ρουτηὶ- 
Ὡδίηρ ᾽" (10.), δὰ ϑβοεπιθὰ ἴο ὃ6 οἰγίςκθη νυ ἢ 

Π655, δηὰ πτηδάθ [6] “νοϊά " (ΡὈ5. 
Ιχχχῖχ. 390). Βυῖ “1ἴη ἰδὲ ἀαγ᾽" 1ἴ 5841} Ὀδ 
5. Δ] 5ηθαὰ ὈΥ Οπο ψ}ο ἰ5 ἤοσὸ ςδ) δὰ, -- 

ἐδε ὀγαημοῦ ἡ δε ΖοΚ Ὁ] Νοῖ {δε 54πὶ6 νγοσὰ 
85 ἴῃ χὶ, 1 (πόϊεγ). ἼΠ6 ννογά ἤεῖα ιιϑε4 
(μεηιας 8) 15 (6 οπα ἴπδὲ οσοιγβ ἰη [6γ. Χχὶ. 
ς, Ζεοςἢ. 11]. 8, νἱ. 12, οὗ Κιηρ Μοβϑίαῃ. [ἴ 
ἀρηοΐος ἃ δυάάϊηρ ΟΥ ϑσργϊηρίης ρίδηϊ; “8 
βρτοιιῖ,, ὙὍῃε νογὺ ἔγοπι Ὑν ΠΏ] ἢ 1ἰ σΟπΊΘδ 18 
5664 ἴῃ ΧΙΠΐ, το, χὶν. 8, ἰχ]. τὶ, δυΐ. ΧΧΙΧ. 
23 (22); 2 5. ΧΧΙ. τ; 5. ΙΧΧΧΡῚ 11, ΟΧΧΧΙΙ, 
17. : 

Οὐ... τ. Τῆδθ ϑοηΐεηςσθ οα ἴπῸ τη] 
ἰαλπά, Τϑουΐ. χχίχ. 23 (22), νγᾶ58: “1 584} ποῖ 
Ὀ6 δοννῃ, ποῖ βεηά ἔοσίῃ δυά (“. «υ.).) Νον 
ἴΠῸ συγβὸ ἰ5 ἴο Ὀ6 γοπλονθά ΌὈΥ Οπθ ἴῃ νυ οτι ἰξ 
ἀἰνὶπθ [πὸ “16 βοσοηά πιδῃ, (ἢ 1Ἁ,οτὰ ἔτοπὶ 
Βόάνθῃ : ΠΟ 15 “4 [δ -ρινίηρ δρὶ 1" (α ον. 
χν. 4ς, 47). ΤΠοιρῃ σου δ ὁ ρΡΙοαβδηΐ ρ]δπι᾽" 
(ν. 2) νοῦ σοοϊδά ὑρ, Ηὀδ δοάθ ἔογ βδνυϑγ 
ἢ» Τσας ΝίηΘ᾽" (]οδη χν. 1). 

Οὐ:. ,χλ. Ζεςῇ. νἱ. 12 Ιἀδης 165 [86 ““πΊδη 
οὗ ν. 1 ψ [ἢ15 αἰνίπο “ϑρτοιυῖ:" δ5 τ[ἢ6 
Κίης οὗ τὶ ϊεοιιϑηθβ5 15 ἴῃ ἃ {Κ6 ροϊηϊθαὰ υνΑῦ 
σα] θὰ “4 πιδη.᾽" ἰῃ ΧΧΧΙΪ 1, 2;---Ὀοΐοτε [ὴ6 
ΔΙΙΟΣΟΥΥ τοβροοίίης (ἢ6 ““ννοπηθη (ῃδὶ ἃσγὲ δ 
6456" (υ. 9). 

δὲ ὀεαιμί απά γσίογιοι. 1 [1 15 ὈετοΥ ἴο 
Τοπάογ Π1ἴ., ΧῸΣ ΟΥ̓πδιιοηῦ δά Ζ0Σ ΕΊΟΣΥ; 
85 ἴῃ {πο ποχί οἰδιιϑε ἴο γοηάογ (6 ννογὰϑβ “""6χ- 
ΠΟ] ηΐ δηὰ σοΟΠΊΟΙΥ ̓ 11ξ., ΖΟΣ 1805 Ὸ διά 70 Σ 
Ῥοδαῦγν. Τῇδ ννοτὰβ “"βογυ" δηὰ “"δοδυῖγ 
ΑΓῸ ἴποβο νυῃι ἢ ἀτὸ υἰϑοὰ ἴῃ Εὐχοά. χχυἹ, 2, 40 
οὗ [πὸ ῥγιθβί Υ γοῦθϑβ: 50 ἴπδὲ ἤθγε νὰ μᾶνθ (ἢ6 
ΔΗ ἢ 6515 οὗ [6 δ)]θροτγίςδὶ ἀοβογιρείοη ἴῃ 1, 
τό6----.ά. Ηἰδ8 ΒοΙ 655 νου ]Ἱὰ Ὀ6 [86 γοϑ  Ὑ, οὗ 
ὙνΒΙΓἢ [6 “ΒΟΙΥ δἰγο" νγὰ5 δυΐ ἃ ἤρεγο, 

Οὐ.. τι. ἴῃ Ηθθ. νῖϊ, ψἤογο (ἢς "Ῥηοϑὲ 
ἴῸΓ δνοΡ δὔογ (Π6 βίγὶβς οἵ Μεὶςβιζθάεκ᾽" 18 
Ρἰδορὰ ἴῃ δηἘ Π6515 ἴο τὴ [ον ς4] ῬΠοβιΒοοα, 
Δηὰ [ἴ ἰ5 γτοπιαγκοὰ μδὲ "ουγ ογά τῤγαηρ ομὲ 
᾿ιάδῃ, Ἔδ6 νεγΌ υϑρὰ (ἀνατέταλκεν “᾿βρτουϊοα 
15 [ἢ 5ᾶπιὸ δῖ ἰ5 αϑοὰ Ὁ. [86 ΧΙ Χ. ἴῃ χ "]. χο, 
ὅἄς.; Ὠευῖ, χχῖχ. 23; 5. Ιχχχνυ. σὰ; ΖΟΘΟΒ. Υἱ, 
12. 
Οὐ. ,λ. ὙΠῸ ννογὰ [ῸΓ “π]Δ) ϑΕγ " 5. [6 

5816 ἴῃαϊ νγὰβ υϑεοά ἴῃ ἰϊ. 1ο, σῷ, 21 οὗ Οοὐ 8 
ΟῚ 14] 651Υ. 

Οὐ.. 8. ἴῃ χΧΧΥΠ]. ς, ἴδ 8 582.4: “1π {πδὲ 
ἐδν ἴπ6 [οτὰ οὗἨ Ηοϑῖβ 3141} Ὀ6 ἕοῦ ἃ σγσγοντῇ οὗ 
ογηαριθη (5. «υ.), ἀπὰ ἴογ ἃ ἀΐϊδάθπι οὗ δεαω 
(“. «υ.) ἴο τμ6 τοπχηδηΐ οὗ Ηἰ5 ρεορὶθ."" (ώρ, 
Ιχ. χ9.) 

απαὶ δὲ ιω ὁ 1δὲ σαγὶ }] Ἠδΐς σψῇο νγϑβ 
ἢ σρζουξ οἵ ἴῃς 1οτὰ "ἢ νγᾶ5 αἷϑο “"ἴδο ἔπιιὶξ 

Ὧ 2 



52 ΙΒΑΙΔΗ. ἵν. 

ἐδαΐ ἐς Ἰεῖς ἴῃ Ζίοῃ, δηά ὁὲε ἐῤαὲ το- 
ταλί οι ἴῃ [εγιβαΐθπι, 504}1} δε οΔ]]6ἀ 

οὗ ἴῃς δατ ἢ" (ςρ. χὶν. 8; Ῥ5. Ιχχχυ. 11); οὗ 
[815 5ἰῃ-«5ἰδἰποὰ δαγίῃ : ἔοσ Βὸ ἴοοκ [86 συ 56 
ΔΥΤΑΥ͂ ΜΏΘη ΗΘ Ὀδοδπη 85 “ἃ ρταίη οὗ τνυβοαΐῖ 
{π4ξ [4115 ἰπῖο 1π6 δϑαγίἢ δηὰ ἀϊ65,") δηὰ 30 
“ὁ γηβ5 Του πιυςὴ ἔπι." 

Π εἰ Ζϑοῦ οὔϑεγνος; “ΗἙ νγἂᾶβ ἴπε σταίη οὗ 
ψΠοδῖ, ΒΙΟἢ τοάδοπιηρ ἴον βονοὰ ἴῃ [Π6 
οαγτίἢ οἡ Οοοά-ΕΥΙΔΥ: Ὡς ἢ Ὀορδη ἴο ὈγΘΑΚ 
ΚὨγουρὴ ἴδ σγουηά δηά στονν ἰονγασγάὰ ἤραυθῃ 
Οὐ Ἐδϑίογ ϑυπάδΥ; ψνβοβα ροϊάθη ὈΪϊδάς 85- 
σοηάοα ποανοηνγαιὰ οἡ Αϑοθηβίοη- ΑῪ : ὑγΠοϑο 
τηγτιδά οἱ δἂσγ Ὀεηΐ ἄονγη ἴο [Π6 φαγί ἢ οἡ [6 
ἀδγ οἵ Ῥεηϊεοοοβί, ἀπά ρουγϑὰ οἷ [Π6 ρτδίῃϑ 
ἔτοπι νυ ἢ] ςἢ [86 ΠΟΙΥ ΟΠ ΓΟἢ ποῖ ΟΠ]Ὺ νγᾶ5 ὈΟγῃ, 
Ὀνι 51} σοπίῖπιθ5 ἴο Ὀ6 Ὀοχτ."" 

Οὐς. τ. Α5 ἴδε ψοσζὰ ᾿Ανατολή, υϑοὰ ὉΥ͂ 
{Π0 ΠΧ Χ. τη Ζεςἢ. 11]. 8, Υἱ. 12 ἴογ "" Βγδηςἢ,"" 
5 ιϑϑοὰ οὗ ἴπμ6 γισὶηρ οὗ [6 ϑιη ([υἀξ. ν. 21, 
ορΡ. οἡ [μ|κὸ 1, 8), δηά (1π ἴδθ ρ]γ41) οὗ 
(π6 Εαϑὶ ; 50 οὐσ αυεγ 18 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἔτοπὶ [86 
5416 τοοῖ 45 ξω-2. 

Οὐ.:. χ. ἴῃ [|6γ. ΧΧΙ, ς ψγ͵ὸ το: “1 ψἹ}} 
Γαῖβο ἃρ (ΠΧ Χ. ἀναστήσω) υπἴο [αν] ἃ Γρἢίο- 
οὐ Βιαδηςῇ :᾽ δηὰ ἸΝ Αὐπα Ἰ. 2--- ουῦ [οτὰϊΐς 
οἰ Ἰρραγγθσίίοη ἔγοπι ἴῃς ἀθαά᾽" 15 βροκθη οὗ 
ἃ5 ἀεβη Ἰν 6] γ ἀθοϊατης [Ππ6 ἀϊνηθ ϑοηβῃρ οὗ 
Ηϊπι, ννῆο ννᾶ5 “"Ὀοτῃ οὗ (Π6 βθϑὰ οὗ λανίά 
δοςογάϊηρ ἴο [ῃς6 βο5ῃ." [Ιη Ηΐ δἷοηα σοιυ]ὰ 
“6 τἀὈογηδςὶο οὗ αν ἃ ψ ΏΙΟἢ ννᾷ5 ἔ] ]θη 
ἄοννη " Ὀε ταϊϑοά τπρ ουῖΐ οὗ 115 ἅ5η65 (ΑΠγῸ5 ΙΧ. 
αι, ΧΧ. ἀναστήσω). 

Οὐς:. ,.. ΑἴὯοΓῦ βρθακίηρ οὗ Η!πΊ56]} 85 ἃ βορὰ 
(Πδι 5Ππου]ά [4}} ἱπῖο π6 στοιιπηά πη ἀϊθ, [6515 
ϑαῖῃ 5ροκὸ οὗ Η!πιϑοὶῖ 85 “πὸ Πἰρῃ τ" οὔ [Π6 
τνοσ]  (7οὁδη χῖϊ. 3 5).--το Πρ ῃῖ,," γεῖ ὁ ϑόνγη " 
Ῥς. χονῖ. 11); Μηδ ποθὴ 5 ἴΠ6 δαγνεβί} 
Μηδ, διξ παῖ ψΠϊοἢ νγᾶ8 ἔογοίο]ἁ ἴῃ 5. 

Ιχυ] -π-ὸ οά πιακοβ Ηἰ5 ἔλεος ἴο 5ῃϊπ6 οἡ Ηἰϊς 
ΡΘΟΡΙΘ; 411 [6 παίοηβ ἀγὲ ρδὰ δπὰ ἰηρ ἔὺσ 
Ἰογ; ἴδ φαττῆ γ᾽ο] ας ΠΟΥ ᾿ΠΟγΘΆ96. 

Οὐν.. 4. Ττγουρὴ Ηΐπι, “ἴδε βγεῖ - ἔπ 115, 
τς Ὀοάϊ65 οὗ ἴδ ςαης(ποά, δον 1π σΟΙΓῸ 
ἴἰίοη δηὰ αἀἰβδῃοπουῦ ἃηὰ υνθαίκηθϑϑ, 5}4]] 
ΓΑιδοὰ ἴῃ ἱποοιτιρίοη δηά βίου δηὰ ροῦνγοῦ 
(.: ΟοΥ. χν. 42---44). 

,)ῶγ τδόρε ἐῤαὶ ἀγὸ σεαρεά οΓ᾽ Ἰεγαθη ἴπαῖ 
ἢδνο βυγνινοά (δὲ οτγϑὶ5 οὗ ιάρτηθης, Τμδὲ 
[ΠοτῈ σου] Ὀ6 σις ἢ ἃ τοπηηδηΐ πμδὰ Ὀδθη ἔογο- 
το] ὰ Ὀγ [οεῖ, 11. 212 (Η. τ. ς, “. 4“0.). ΟΡ. 
Οὐδά. ν. 1). ΟΣ 1}15 ἴΠογὸ ννᾶς ἃ διϑβίοσι δὶ 
ἴγρδ ἴῃ ἴμ6 ἀο]ινογαησθ ἢ ἢ [5414 ΒΙΠΊ ΘΟ] 
Πνοὰ ἴο 866 (ΧΧΧΥΪ. 21, 5. αὐ.). 

Αποῖδοσ ἢἰβίογίοδὶ {γῃ ννᾶ5 ΞΈΡρεα ὉΥ {πὸ 
Τοπηπδηΐ ὑνῆο σοϊιγηθά ἔγσοιῃ Βαῦγίοη. Βυΐῖ 
[Π6 ΡγορἤθΟΥ νν45 δά δαιδίεὶυ 1] Π]1δἀ ΟΠΙΥῪ ἴῃ 
ἴποθ6 νῆο “᾿βανθὰ {ποιηβοῖνεβ᾽" (Αοΐβ8. ἰ]. 
47) ἴτοπαη ἴδε μβοπεγαίίΐοη ψΏΙΟΝ Γα]οςίοα 
ΟἸγίϑι. ὙΠαὶ τοτηπαπὶ ννὰ5 {Π6 ροῖτῃ οὗὨ [δ 
Ομυτοῖ Οδίμο]ϊς : τπηδάθ ϑιις ἢ ὈΥ Ὀοίηρ ἱποοῦ- 
Ροταίφαὰ ἰηΐο ἴΠ6 Ττυὰς Νίμθ. Ρασίακιηρ οὗ 

ἶν. 3. 

Ποῖγ, φύδη Ἔν οὴς [Πδὶ 8 νγγϊςζεη 
ἑδταοηρ; {πα Ἰἰνίηρ; ἴῃ [Θγυϑα!θπι: 

Ἦϊ5 νἱτ8] ρονγεσ, [ΠΟΥ ““Ὀγουρῆς ἐοσίῃ τπυςἢ 
ἔπ" (]}0Πὴ χν. ς, 8); δηά ϑεηάϊηρ ου 
ΠΕῸ διιοκεῖθ θεγοπά [6 [1π||ῖ5 οὗ (δπδδη, 
ἴδεν “Ὀγουξαῖ τογῖ ἔπος ἱπ 4}} ἴπῸ νοῦ " 
((ΟΙ. ἱ. ό, ερ. οπι. 1. 13); ἔξ ὙΠ ἢ ντᾶ8 
ἴο {Π6πὶ “4 σγονγῃ οὗἉἩ τε]οϊοιης " (χα ὙΏΕ55. ἰἱ, 
191 ςρ. Ἀπ. ΧΥ͂. 1ό, 17), 85 ἃ (65 ΠΊΟΗΥ ἴο 1ῃ6 
ΤΩΙ ΓΥ Ρόννογ οὗ Ηἰπὶ ἴθ νῃοπὶ δίοηθ [ΠΟΥ 
εἰοπιδὰ (χα ον. 1. 31). 

8. “δαὶ! δὲ εαἰϊεά δον} Ἐ δα] ζίης, [5γδο]}ς 
ΟΥ̓ Π4] νοσδίίοη, Εχοά, χίχ. 6; Ὠθιῖ. χχν], 
9. ϑοῖίδε ἢτβὶ Ογιϑδηβ ὑνεσα δος Δ} ΤοΔ]]1οὰ 
(Δοεἰϑ ἰχ, χ 3). 

Οὐ... ἴῃ Ἀοπι. ἴ, ς---7) (6 ἘΠΙῈ κλητοὶ 
ἅγιοι (““ΠΟΙΥ ὈΥ νοσδίϊοη ᾽)) 5 ξίνθη ἴο 411] νγῆο 
ἅΥῸ ἴῃ (μηϑί. 

δαὶ ς «υὐγὴ θη ἀπο ἐδ ἰϊυΐην}) ΟΥ, 
ἐἐχηἴο {Π{ Ὁ. χορ ϑίογοὰ 85 Ποῖγβ οἵ εἴθσγῃδὶ 1Π{6 
(ἔυκε χ. 2λο; ΡὨ]]. ἱν. 4: Κδν. χυΐϊἹ 8; 
ορ. Εχοά. χχχὶϊ, 32, 23; 5. ἰχῖίχ. χϑ; Ώδη. 
ΧΙ. τς Ηδδ. χίϊ, 23). 

Οὐν. ἴῃ Αςῖβ ΧΗ, 46, 48 1η6 ἴονβ, νῆο 
τοϊοςϊοὰ ἴπ6 ννογὰ οὗ Οοά, “")υπάροὰ {Πποηηβοῖνοβ 
ὈΠΜΌΙΓΓΉΥ οὗἩἨ εἴεγηδὶ [ἰ:.} 116 τπ6 Οθη- 
{Π|65 ““φ]ογι βοὰ ἴπ6 νογὰ οὗ ἴδο 1,ἷὐσά, δηά 
πῶ Ὧ5 ΤἸΏΔΗΥ ἃ5 εΓῈ ογάδιηρὰ ἴο οἰογιδὶ 
ἴἴε,᾽ 

4--6. Μη τπηρ «πὰ 6] 25. ἢ (ἸΚ6 οὐ 
ΔαϊΠοτΖοα νεγβϑίοη) σοηπεςῖ τ. 4 ἢ τυ ῆδῖ 
Ργθοθάθθ. Βυῖ (6 ραγίίςϊς ἢ νυ μῖς ἢ ο. 4 
ΟΡΘΏ5 ΠΟΑΣΙΥ Αἰννᾶγβ ᾿πἰγοάιϊοοϑ [6 ργοΐδϑιβ οὗ 
ἃ ϑεηΐθπος (50 Κηοῦ. ἂπά Εν. μευθ). [ἰ ἰ5 
Ὀεζίογ, τπογοίογθ, ἴο ρὲ 4 1] σἴορ δὲ (Π6 ἐπὲὰ 
οὗ σν-. 3, Δηὰ ἃ φςοΪοη δὲ ἴδ δηά οἵ συ. 4: δῃὰ ἴο 
ΠΟΙ ΠΤ Θης06 Ὁ. ς, “ὝΠΟ Ψν}} ἴπΠ6 1, οτά ογοδίθ." 

ΤῊΙ5 ἀϊνιϑίοη 5 Αῖϑο ἑδνοιιγοὰ Ὀγ ἴῃ γγτηπὶ 
οὗ συ. 2; ΌΥ {πὲ ἕαεϊ τηδὲ {πὸ Μαϑογείθβ. πὰ 
{πον ἢγϑέ βθοιίοη (σεάεγ) ἢ τ. 3; δηὰ ΌΥ͂ 
(Π6 56η56 οὔ {6 ἔο ον νοῦθόθ. Ὑὴ6 ΟΥ̓ΔΕΣ 
οὗ (Πουρῇῆϊ 5 τῃδϊ οὗ 5. 11. --- γα: "ὙΝ 90 
τὴ {ΠΓΟΌΚἬΪΙΥ ἔγοπι ΤΥ ἱπὶ]ΌΥ; στοαῖς. ἴῃ 
Τὴ 6 ἃ οἴοδῃ ποατῖ, Ο Οοά; δπά σθηῆθνῦνν ἃ κἰδά- 
ἔλϑὶ βριγιξ νυν ϊη πιο." {Τεη, "Το ξοοά υπῖο 
Ζίοπ; δοςορί [πὸ βδογιῇςθβ οὗ τἱρῃμέθοιιϑποβϑ, 
[ῃς Ὀυγηϊ-οἴεγίηρϑ [πδἴ πον πιουηΐ ἢΡ οη ΤῊΥ 
ΑἸϊΑτ." 80 ἴοο ἰῃ 2 (ον. νἱ]. τό, ἴπ6 ργοπηῖϑο, “1 
Ψ»}}] ἀννθ}} ἀιηοηρ ποτὶ δη νγαἱκ ἀπιοηρ {Π6π|,᾽" 
ἷ5 ἴο Ὀ6 Ὁ] Π]1οἀ το ἴποθα ννῆο “" οἰδδῆβο 1ῃ6Π|- 
56 ͵ν65 ἔγοπι 4}} ἢ] ἘΠ πο55 οὗ {Π6 Ποβἢ δηά οὗ 186 
βρί γι (10. νἱῖ. 1)." 

ΎΤΠΟ σεῖϑεϑ ἴεεπὶ ΠΏ Δ]]ροῖγ. Τῆς ἔτνο 
Ἰοαάϊηρ ἴγυῖῃς πριυγοά ἴῃ ποτ τὸ ἴΠ 656: 

(1) ΤἢΘ Οἤυτοῦ σδη Ὀεσοιηθ ἔστιν Οοὐ δ 
Ἠουϑε ΠΥ Ὑνῃρη ἴἰ 15 ἃ ρυτβεά “ἐν Πο]ὲ οδσγο 
ἰπξ,,) ἃ “ΠἸν τη" 5δογιῆςθ, ““τγαηβίοττηδα ὉΥ ἃ 
τοπονίηρ οὗ πηηἀ" (Άοπι. ΧΙ. σ, 2). 

(2) ΝνὝεη {δὲ 15 γϑδὶζθά, (ῃὸπ ἰὲ 15. β|]οἀ 
στ ἀϊνπο ΡΊΟΓΥ, --ἰθ [86 ἐγ σροιϑο οὗ (τσῖ, 
--αὐὰ 8295 Η!5 ργοίεςίοῃ, 

! 
ἐο ἐρᾷ. 



ν. 4. 

4 νΠεη τῆς 1 ογά 5}4]1} ἢδνε ννδϑἢῆβδά 
ΔΥΤΑΥ ἴῃς Π|τἢ οἔτης ἀδιρῆτζετβ οἔ Ζίοη, 
Δη4 5}4]}] ἢᾶνε ρυγρεά τῃε δ]οοά οἔ 6- 

4. )Ρῥεη δὲ Σογά «ῥβαϊῥαῦε «υαεδεά ααυαγ 
{δεῖν εἴοτί5. πδὰ Ὀδθθη δἱϊοροί δοσ βιιροσγῆςι 
(Ρ 1. 16. 24}; τηδγα τα] οἸοδηϑίηρ; 50 παῖ 

εἰγ “ΤΙ ΘΟυ θη ασθῈ5. νΟΓῸ 45 ἃ ΔΙΠΥ ραγ- 
τήθης" (χῖν. 6). Α5 Βαῖβϑεβηθρα πδὰ οὐϑογνοά 
Ῥυησξ που 5. (ἢ 6 σΕΓΕΠΊΟΠΙΔΙ “" ἘΣ Οὐδὲ δ ἴτοπὶ 
ὈΠΟΙΘΔΠΏ655,᾽ 116 5816 νγᾶβ βΈ ΠΥ οὗ σοη]υραὶ 
1πΠ 6] Υ (Δ 58. ΧΙ. 4; ορ. Νυι. ν. 19); 50 1Π6 
1ἐννῖϑὰ ΟΒυτΟἢ διά 115 ἀροβίδϑυ Ὀοδϑῖθά, 
“ΒΟ ἐεηρ]α οὗ ἴπ6 1 οτγά ἅἃγὸ {Π 656 (76γ. νι]. 
4). πὰ 54:14, “1 δηλ ἱπποσθηΐ " ([6Γ. 11. 3). 
Βυΐ ἴῃς ρῥγορῆεξ ἰοϊά ποῦ: ““ἼΠουρΏ δου 
γν 5} ἴποε νἹἢ ὨγῈ δηά ἴδ κὸ ἴῃ 66 τλις ἢ 50ρ6, 
γεῖ {πϊηθ ἱπαυ ΠΥ ἰ5 τραγκοά Ὀθέοσγθ πηθ, 5: ἢ 
[86 [ογὰ Οοά᾽" (16γὉ. 1... 22). 

ὙΤδογείογτε Οοα Ηϊηβεὶῖ ταιιϑὲ οἰθδηϑθο ΠΟΥ 
ἰ. δε; ΕΖΟΚ. χχχνὶ. 17---.-31). 
ἐδὲ Μὲ οΥ 1δὲ ἀκαμσῥίεγς 9» Ζιοη] οἵ ἴδ6 

δοηογαίίοη ἰμδὲ νγὰβ “ἐρΡΌΓΘ ἰῃ [15 οὐ δγ65:} 
566 ΡΙΌΥ. ΧΧΧ. 12 (ᾳιοϊοα ἃῦονθ οὐ 1]. 1ς, 
δηὰ Νοίο Α). Ὑδδῖ 1Π15 ρυτβοδίίοη ννᾶ5 ποῖ 
οἤεοίοα ΌΥ {πε ΒαΌΥ]οΠπΙβἢ σδρτυΥ, 15. δν!- 
ἄεηξ ἴσοι Μαὶ. 11}. 1, 2: "ἪἫἨδ 15 κὸ ἃ σϑὸ- 
Βηογβ τε, δπὰ {πὸ ἔ}|6γ5᾽ βορθ." (Ὁ. «α͵5ο 
Μα!. 11. 3; ΡὨ]]. 11. 8.) 

απά “ῥα ῥᾷυε ῥεγφεα] Α τάτα ννοχὰ, ΠΟ ἢ 
ἷἰς ιϑοὰ ἴῃ 2 Οἴτο. ἵν. 6 ἀπά ἔΖεκ. χὶ. 48 οἵ 
Γιηϑηρ ρα οἵ {π6 “τη -οΟἤογιηρ." Τα 
ΟἾΪΥ ΟἾΠΟΙΓ ρῥἷδοθ νῆοσε ἴῃ6 ννογὰ ΤΟσσΓΒ 15 
16.11.22. ὙΠΟ ΠΧ Χ, Πᾶ5 Ποὰ ἐκκαθαριεῖ. 

δε ῥιοοά ΓΚ “εγισαίοι)] ΟΥ, Ὁ]οοά- 
ξα!}υπ 985. (566 οὐ ἷ. τς; ΠΡ. 2 5. ΧΥϊ. 7; 
06] 1. 21; ΕΖ6Κ. ΧΧΙΙ, 2--- ς.) 

ἐξδε πιά ἐῤογεο τ" Οὐ, “πη Βογ,᾽ 
“.«υ- 4. ἴῃ Ὠδαΐ. ΧΗΣ. ς (ΗΠ. 6). “850 ἴδποιυ 5}4]ξ 
Ὀυγη ἀν ἴῃ6 Εν} ,ονι «υἱἐδὶπ ἐξεθ᾽" (4150 
«υἱὲρ ἐῤὲ τανε σεγὸ ἴὰ Ἰϑεαῖ. χνὶϊ, 7, ΧΙΧ. 19, 
ΧΧΙ, 21, ΧΧΙΙ. 21, 24). 

ὙΠΟ 54Π|6 ννογὰ ἰ5 υδοᾶὰ οὔ “πὸ Ἰηνναγάβ᾽" 
οΥ (δ6 Ὀυτγηϊ-οἰοηηρ, ἢ Ψψεῖα ἴο Ὀδ 
οὐ γγαβϑῃοα ἢ νναίεγ" (1μεν. 1. 9, 132) Ὀεΐοτα 
θείης οἴετεά, ((ρ. [μϑν. ν"}. 21, ΙΧ. 24.) 

Οὐς:. τ. ἮΖο, ψῇο ννᾶ5 ἴπ6 οὔδ ΟἿΪΥ ϑιιδϑὶ! ὁ: 
ταῖΐο ἔογ ἴῃ ἰεραὶ οἤξεπηρϑ, 5α)ά, “1 ἀρ ῃΐ ἴο 
ἄἀο ΤῊΥ νψ|}}, Ὁ Οοά; γεοα, ΤῊΥ ἴδνν 15 αὐὐδὶπ 
(11.) πὶγ Ὀοννοὶ5᾽ (5. ΧΙ]. 8). 

Οὖ:. λ. Οἠϊγ θη (ἢς ἰανν νγὰθ νυτι θη 
ἴῃ [86 “ἰηνναγὰ ραγίβ᾽ (..«υ.) οὗ 586] (7εγ. 
Χχχὶ. 322) σου!ά που Ὀδσοπὴθ τιν Η 5 ρθορίε; 
-- ΟὨΪῪ 950 οουἹὰ [6 Ἡοὶγ Οπθ ἀννε}} “ἴῃ [868 
τηϊάϑὶ οὗ (.“. «υ.) Ζίοη " (ςἢ. χὶ!, 6). 

Βευῖ ἢονν ννᾶβ (Π]5 οἰοδηϑίηρ ἴο ὯὈδ οἤες(εά ὁ 
ὁγ δὲ «ρἰγὴ οὗ ἡμάσνεπί (ΧΧΥνΊ, 6}]7 ΟΡ. ἱ. 

17) 21, 27, Υ. 16. ΤΠ Κίηρ, ἴ86 Βγδησῇ, οἡ 
Ὑπό δ [δα ϑριγιῖ οἵ 86 1,οταά" που]ά γτοβῖ, 
ἹνουἹὰ “ποῖ ἰυάρε αῇοσ ἴΠ βίης οἵ Η!5 Ἵγεβ," 
Ὀυϊ “ὙΠ δ Ὀτοαΐ (ϑρ: 1) οἵ Η!5 πηοι ἢ 
Ης νουϊ]ὰ 5]ΔΥ 1ῃς νἱοκοά (ΧΙ. 3,4). ΟΡ. ἢ}. 
14, Χ. γ1 ΜΔ]. "1, ς. 

ΙΘΑΙΑΗ. ἹΝ. 

τυ 5416 πὶ ἔγοηι ἴἢς πγά5: (Πεγεοῦ ὃγ (ἢ 6 
βρί Γι οὗ Ἰυἀρπηεηΐ, ἀπά ὈΥῪ τΠ6 5ρ|τξ οὗ 
δυγηίΐηρ. 

απά ὧν ἐδ «ῥἰνγὶξ ῥγπί πε} Οτ, “οὗ εχ. 
[εστηϊηδίίοη." [ΙΕ 15 ἴῃ6 ννογὰ υδρὰ ἴῃ Ὠοιξ. 
ΧΙ. ς, ὅζο. (φυο ρα ἀθονε) ; δηά δἷϑο ἰπ τ Καὶ. 
ΧΙΥ. 1ο, “1 1] εἰσαν σαυαρ (οΥ ὈυΓΏ) ΔΕῸΣ 
ἴῃς Ποιιξα οἵ Ϊογοδοδπὶ, ἃ5 ἃ πιδῃ εἰραγεῖ 
ααυαν (οὐ Ὀυγπθίἢ) ἀσηρ, Ε]] ΙΕ θ6 σοηϑυπιεά." 
(ϑεε αἷδο 2 Κ. χχί!, 24; 2 Οδτο. χίχ. 3; 
ἘΖοΙ. χχὶ, 4, 5. «υ.) 

[τ 15 ανϊάθηϊ [δὲ ““«υαοῥίησ" ---ν "'α «ρἰνὶ 
---ἀηά πὲ “οὗ δωγηίπ,) τηυϑὲ Ὀ6 δἰ θροσιςαὶ. 
Τῆρ Δ᾽] ΡΌΓΥ 15 Ἔχρ] δηθὰ ΟἾΪΥ, δηὰ ἔμ}, ὈῪ 
1 Ν.Τ. 

(α) ]οδη Βαρίϊϑὲ βϑροῖκο οὗ ἴῃ Κίηρ, ννῆοβϑθ 
ΔρΡγοδοῦ ἢ Βογαϊἀθά, 845 οὔθ ννῇο 5Ποι]ά 
“ὁ δαῤῥίίπε ἢ [Π6 Ηοὶγ δριγὶ διὰ νι γε; 
δηά [6 εἴεςξ οὗ (5 νγου]ά 6 ἴο “ΓΠΥΟῸ  ὮΙΥ͂ 
Ρυγρε (διακαθαριεῖ) ΗΪ5 {Πγεβῃϊηρ -βοοτ,"᾿ ἰεᾶν- 
1η5 (86 σῇ ϑῆ ἴο Ὀ6 "“Ὀυγης Ὦ ἀπ σ ἢ 40 ]6 
ἤγθ᾽" (ςΡ. Εζεκ. χχὶ. 4). ΤὨΐδ ἱννοζοϊὰ τὸς 
51}{---οἡ ἴῃ Ὠρατίβ οὔ ᾿πάϊνιάιια]5, ἀπά οἡ [ἢ 6 
ΟΒυΓΟἢ ἃ5 ἃ σοΟΠΊΠΙΠΙΪΥ --- 6 ΠΊΟΓΘ Ρ]ΔΙΏΪΥ 5εῖ 
ἕοσιἢ Ὀγ δῖ Ρδυὶ]. 

(4) ἴπ σα ὅοσ. ν. 13 (ςρ. υ. 2). δὲ φμοίοε [ἢ6 
ννογάϑ οἵ ευΐ. χνῆ. ) (ΧΧ.), ἐξαρεῖτε τὸν 
πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν: ἴἢ}15 ““ΟΧΙΘΓΙΛΙΠΑΙΟΙ ἢ 
Ὀεηρ ἢονν πιδάθ ὈΥ ἃ βρί γϊυδὶ σθηΐθηςθ, ρος 
ὨΟΘΠΟρα “ἐπ ρὲ παρὸ ΟΥἿὙ οὐὐ Ἰιοτὰ 6505 
ΟΒηβι") (ςρ. 581. ἵν. 1); “ΜΝ Βθη γ6. ἃΓδ 
ξαϊμεγθα ἰορθίμεοσ, δηὰ »πῦρ “ρίγὶὶ, τ 186 
Ροννοῦ οὕ οἷ [ογὰ [6515 ἢ σι" (Ὁ. υ. 4). 

Βυϊζ ἴῃ {π6 πεχί σῃαρῖογ ἢθ ργοσθεάβ ἴο βρθᾶκ 
οὗ 186 σμαιαςίογ οὗ ἴῃ ἱπαϊνιἀ 415, ννἢο 5841] 
(ΠΟΤ {πΠ6 Κηράοπι οὗ Οοά;,᾽ δηὰ ἢθ ἀθϑογιθο5 
{ποῖ 85 “" «υποροά, σαποιβεά, Ἰαπι πο, ἐπ ἐδὲ 
παῖδ Οὗ ἐδε  ογά ὕεσμς" (ςρ. 155]. ἵν. χα) ““δηά 
ὁγ ἐῤρε δρὶ γὶὶ 9» Οοά." ((ρ. (Π6 ΟοἸϊοςῖ δὲ 186 
οροϑηίηρς οὗ [6 (οτηπηιηίοη ϑεγνῖςθ.) 

ΘΙΓΏΠΑΓΙΥ : ἴῃ 2 Οὐχ. νἱ, 14--. 18 Π6 5ρ68Κ5 οὗ 
186 οἰοδηβίηρ οὗ Οοά᾽ 5 Ποιιβοῃο!ὰ ᾿ΤΌσπ σοτη- 
Ιηυηίοη νυ [86 ὑπο] ονπρ οΥΎΪΠ6 5:7 }}} ; 
δἃηά ἴῃ νὶ!. στ οὗ ἱπάϊνιάϊα] ΟΠ Γι η 5. “" ροΓ- 
ες ΠοΙΙη655᾽ ὈΥ “" οἰοδηδίηρ {Ποπηϑοῖνοϑ 
ἔτομι 11 Β]Π|η655 οὗ τῆς Πόβῃ δπὰ οἱ" ἐῤὲ «ριγὶ." 

Οὐ.. τ. ἴῃ {15 ἐννοξο!ἀ οἰοαηϑῖηρ νγὸ ἤᾶνθ 
[ἢς ἌἜχρίδηδίϊοη οἵ ἴῃς οηϊρτηδίῖς τγοϊδίη Ὀ6- 
ἔνθοη [6 ““ἀφιυρηϊοτβ οὗ Ζιίοη," δηὰ “6 
ἀδυρῃῖοῦ οὗ Ζιοη." ὙΠ Ἰαϊζογ ἴθστῃ τϑρτθ- 
56η5 [6 σοι ΠΥ : ἘΠ6 ἔουτηοΓ [{5 ἱπάϊν! ἀκ] 
ΤΩΘΠΊΌΟΓΘ. 

Οὐ:. ,. Βοῖίἢ ρῥγοςδϑϑοβ οὐ οἰθδηβηρ ΡῸ οἡ 
τοροίθοσγ, ἀηὰ ἤθηςθ (δ σογτεϊδτίοη οὗ “" ἀδιρἢ- 
ἴεγβ οὗ Ζίοπ᾽᾽" δηὰ “" [ογιιϑ4] θη" ἢ ο. 4. 

Οὐν. 3,3. Α5 υπάοσ (ῃ6 οἱά οογνοηδηΐ [δ 
“αι Γ Πρ οὗ [86 δροβίδίε οἰἵυγ νγᾶβ ἴο τυ6 ἃ 
ἸΙἴΟΓᾺ] οας (θυΐ. ΧΙ. στό), [ ϑορθυ5 νγὰβ 
δροα κῃ τλοτὲ {ΠῚ ῚΥ ἴδῃ ρεγῆδρβ ἢθ ᾿πιοπά θά 
ὙΠ Θη ἢ 45ϑρηδαὰ ἃ ΠΊΟΓΑΪ 5 ΠΙ ἤσΔΠΟΥ ἴο [ἢ 6 
Βδτηθ5 ννὩ]οἢ ΠΟ 547 Ἀρρτόδοδίηρ, [86 ἰδπηρ]6 
(1. Ν'ῇηΟοῬ.᾽ ν1. 2). 615 ποῖ ἴδ ς11γ---γοᾶ, δῃὰ 4]} 
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ΙΘΒΑΙΑΗ. ἵν. [ν. 5, 6. 

5 Απά τῆς 10ᾺΡ ψ}}] σγεαῖα ἄροη βαδηπηίηρ ἔγε Ὀγ πἰρῃξ: ογ 'ωροη 1] "0τ, 
ἜΥΕΓΥ ἀννα!]!πρ ρίαςε οὗ πιοιηῖ Ζίομ, τῆς ροῦν εὐαίἑ δὲ 'ἃ ἀείξηςεα. ἘΝ 

ὁ Ἐχοὰ. 13. Δῃἀ Ἰροη ΠΟΙ 4556 Π10165, ἃ “οἰουά ἀθὰἙ 6 Απά τἢεγε 5841 ὈῈ ἃ ταρδεγηδοὶς “Ἢ 
Ἶ ΒΠΊΟΚΕ ὉΥ ἀδν, ἀπά τἢ6 βῃϊηίῃηρ οὗ ἃ ἔογ ἃ βῃδάον ἴῃ ἴῃ6 ἀδγτίπηα ἔγομῃ (ῃς 

54 

(86 ἰεπιρὶο ἴοο---Π]1οὦὐ ἢ γουτ ςοτγρϑοϑὴ 
Τἤεη, ἰξ 15 Οοά, Οοά Ηἰϊπιϑοὶῖ, ννἢο, βιάϊηρς 
σι [ῃ6 Ἀοπίδηβ, 5 ὈΓΙΠΡΊηΣ οἡ ᾿ἴ δωησαίέυε 
γε ὑολσοον πῦρ), δΔηὰ ἰ5 ϑνθρίηρ ἀΥΝΑΥ ἃ 
ΟΥ̓ ἰδάθη ψὮ δυςῇ ΡΟ] οπ5." 
Τα ἢγοὲ ἴδηρὶα ννᾶ5 ἀοοπιοὰ ἴο ἦγε Ὀθοδιι56 

Μαδπαβϑο “ἈΠ|δὰ εγυιβαίοπὶ ἢ ἱπποςεηΐ 
Ὀ]οοά" (2 Κ. χχὶί. σό) ; εδῃ ἴξ Ὀε ἀουδιεὰ τΠδὶ 
[Πε βοσοῃὰ ἴθπλρὶο βιβοεγοὰ ἔτοπὶ ἃ κὸ σδυϑοὶ 
866. Μαῖίΐ. ΧχχυἹ. 24,2ς. τοιᾷδε σι] οὗ Πα 
ογπηθ, Βονγονοσ, [6 Ῥϑορὶθ 5}|4}} ὈῈ οἰοδηβοά 
“ὴ [Π4ἱ ἀδγ᾽ (Ζεςβ. χιΐ. 1ο, χι. 1). 

δ. ἴη οἱά ἰἰπηθ, ἤθη ἰ5γᾶ0] νγᾶβ ἴῃ [6 
Ὑ]Ἰάθγηθβ5, νυ ΠΟΥ ἴῃ6 Ρῥδορὶθ ννόγε ἴο ὃ6 
βί δ! ΟηδγΥ, ἴΠ6Γ Γοϑίθα ου, οὐ ονοῦ, ἴῃς Τεπῖ οὗ 
Μροίίηρ ἃ εἰομα ὧν αν δηὰ ἴῃς δρρόδγαηςε οἔ 
33γε ὁ πίσῥρι (ἔχοα. χὶ. 3.4--.18; ΝΠ). ΙΧ. 1 ς--α 
23}; ΜΜ ΏΠ6 "16 ΡἸΟΥΥ οἵ ἴπε [ογὰ αἰοά {Πε 
[ΔὈεγηδο ο " (Εχοά. χ]. 34,3). 

Νονν ἃ πονν 1δίηρ δῃουϊὰ δὲ “ογοαίθα " (ςρ. 
ΧΙ ας, Το, 21, ΧΙΝΙΙ, 7, ἵν. τῷ, ἰχυ]. 17). 
ὕροπ, ΟΥ ΟὌνοτ, ευδνν ἀαυεπσ (ΟΥ̓ "ῬΙᾷςε.," [6 
ὙνΟΓὰ 5 σΟΙΠΠΊΟΠΪΥ ιι5εἀ οὗ ἴδ [ἘπΊρ]6, Φ. Κ. 
1 Κὶ νἹ}}. 1.2..39) 9 2ἤομηπ! Ζίομ (11. 2, 3), γιά 
ὠῤοη, Οἵ ονθύ, αἱ ῥὲγ αὐοοριδίϊος (1. 13. “.40.), 
ἴποῖθ δϑῃοι)ὰ Ὀ6ὲ [86 |ἱκθ πιδηιμοϑίδιοηβ οὗ 
οὐ ργέβεηςς. 

Αξαϊῃ ἴῃ6 ἱπζογργοίϊδίίοη 15 τηδὰὰθ οἰθασ ὉΥ͂ 
1 Ν. Τ. ““ Βετὸ ἴννο οὐ ἴῆτεο τὸ σαϊδογεά 
ἐοσείῥεγ ἱπ ἄν Νανιε (ερ. χα ὕοτ. ν. 3, 4) πεσε 
ἂπὶ 1 ἐπ δὲ νά! οΚ ἐδερι" (Μαῖϊ. χνῆϊ. 19), 
νοΓ {Π6 ννογάβ οἵ Ηἰπὶ ψγῆο Παὰ 1ι.5ῖ Ὀδίογο 
ἐἐχρορίνοα ΠΟΠΟῸΣ δηὰ φίοῦυ ἔγοπι Οσοά (ἢθ 
Ἑδῖμοσ, ἤθη [Π6ΓΘ νναθ Ὀσουρῃς ἴο Ηἰπὶ βυςῇ 
ἃ νοῖςθ ΕΥ̓ ἴπΠ6 οχοοιϊθηΐ βογυ (ουΐ οἵ ἴῃς 
οἰ ὀγίσοΣ" οἰομά, Μαῖξ, χνυὶϊ. 5); 115 15 ΜΥ 
Ὀεϊονθὰ δοη, ἰῇ ψνῇοπὶ 1 πὶ νν6}} μ᾽ θαϑθά " 
(α Ρεῖ. 1. τό, 17). 

Οὐς.. τ. Το ΧΧ. [45 ἴογ "ὄνου ἀννο}}- 
ἴῃ," πᾶς τόπος: σρ. τ Τίπι. 1. 8, ἐν παντὶ 
ΤΟΤω. 

Οὐ-. «. ἴπ Ηϑοῦ. χίϊ. 22, 811 ΟΠ γςτίπης. ἃτὸ 
Βροκθῃ οὗ 85 ““σοπὴθ υππίο οι δ[ο»,,) δῃά, 1ἴ 
15 δά ἀδά, “ἴο {π6 Οδυΐοῇ οὗ {ἢ6 ἢγβίσθοσῃ, 
«υδονό παρ αγὸ αὐγ δ ίοη ἐπὶ δεαεη" (Πρ. σ΄. 3 
δΌονο). 

Οὐ. 4. ΟΥὗὨὮ οἱὰ ἴδε εἰουα τοϑίθα ΟΠ]Υ οἡ 
ἴθ τΔθόγηδοὶα ᾿πίο ψνβὶςἢ ἴδὸ ῥγίθϑίβ. δοηθ 
σοηΐ; ΠΟΥ͂ ἰΐ 15 ΟΥ̓ 41} [ἢ6 455" Ὁ 165 οὗ 
Ζίοη. Εοῦ πον ἴδ ΟΠμιγοὴ 15 “Η15 ὈΟΑΥ, 
()6 δΙΪπ655 οὗ Ηἰπὶ ννῆο δ] ]6Γἢ 4}1 ἴῃ 4}}"" 
(Ερῇ. 1. 23). 

Οὐσ. 4. Ὑπο “ἰϑλοκο᾽" οὗ {ἢ 15 νοῦθ6 15 ποῖ 
ταθπιοηοὰ ἰη ἔχοά. χ]ὶ οὐ Νυμη, ᾿'χ. [{ 566ΠῚ5 
ἴο δε ἀογινεὰ ἔγοιη δοηρ οἵ 80]. 1]. 6. “ὝΠΟ 
15 1815 [Βδὶ εο»μοῖδ ἐρ ορι ἐδὸ «υἱάεγηοας ἰῤξέ 
2έδαν: ον “πιοῖσ, Ῥογξαμηθα δνν ἢ τ γγτῃ ἀπά 

ἔγδηκίπορηβα " (ςρ. οεὶ 11. 20.) ὙΠΒῈ Βτίάδ 
οὗ Ομησί, ""βδηςτβοά δηά οἰοδηβοά ν ἢ ἴἢ6 
ννδϑῃίηρ οὗ νναῖογ ἢ 186 ννογὰ" (Ερῆ. ν. 26), 
ΚἰὨγουζβουῖΐϊ ΠΟΙ ρ]]ρτηασο Ὀτγόδίποβ ἔογίἢ 
ΡΓΑΥΕΥΒ ἴῃ (86 πᾶπὶθ οὗ ( γὶϑί, νυ ἢ δϑοοπὰ 
85 ἔγαργδηζ ᾿πσθῆϑο ἴο ἤθδνυθη. 

ἐδε «ῤὶπίπς φῇ α "αμην γε] 1.ἴἪ “186 
Ὀγιρδίηοβϑ οἵ ἃ ἤτε οὗ ἤδη." ““ Μοιηΐ διοη"" 
15 διίοπάθὰ ὈΥ “"πιγγδάς οὗ Δηροῖ5᾽" (ΗΦ6Ὁ. χίϊ, 
22), ᾿'50ηῖ ἰοἢ ἴο τηϊηϊδῖογ ἔογ ἴἤσπὶ τῆαϊ 
884}} Ὀ6 Πεῖγβ οὗ βαϊναιίοῃ " (ἰδ. ἱ. 1.4); δηά 
(Π656 πηϊπἰϑῖογβ οὗ Οοάβ βοοὰ ρῥ᾽θαβϑιγο ἃγὸ 85 
ἐς Μαν»εησ 3γε" (5. εἰν. 4), ἴο ρῥτγοῖΐοςξ [6 
ΟΒυτςοὴ ἴῃ “186 πἰρδῖ, ννυβογοίη 411 (ῃ6 Ὀθαϑίβ οὗ 
(Π6 ἔογεβὶ ἄἀο τοβδιῃ" (Ὁ. υ. 20) ; σοπηξογίης 
[ἢς πιρῃϊ οὗ δῇιιοϊςοηῃ νυ ὨρανθΏΪΥ υἱ᾽ϑίοηβ8 
σοηῃῇβγηδίογυ οὗ Οοαβ σονεπδηὶ (Οεη. ΧΧΥΠΙ, 
ΙΙ, 12). 
ὀδνη . ὙΠὲ νοῦϑεβ νὨΙ ἢ ἤΌ] ]ονν ἴῃ ραϑϑαρθΘ 

7υ5ὲ ᾳυοϊοα ἔγτοπι ϑοηρ οὗ 80]. 11 1]]υϑδίγαίο 
(η15. Ἀουπά «νουξ μὲ Ὀδὰ οὗ ϑοϊοϊθοῃ ἃ 
ἐς ἢ ΓρΟβΟΟΓῈ ΠΙΒΠΥ ΟΠΘ5᾽" (366. Ῥ5, οἰ, 20, 
5.4υ.}) "οὗ 5Γ46|᾿5 τ] ΡΥ Οὔα5... ἜΔο ἢ ΒΑνης 
15 ϑυγογὰ Ὡροη ἢϊ5 {π| ἢ ὀεεαισε ο δὲ πὶσ εν 
“γγΟΓ" ((ρ. Κ5. χοϊ. 4). 

Οὐ.. .. ὙὍδο ἴοπιὸ οὗ “δὲ ϑοὴ οὗ Μδη"" 
νγὰ5 υλγαθα ὈΥ δηρεῖβ; δηὰ δῆροὶβ οαγγθά [86 
501}] ΟὗἩ 1,2 ἍΓι15 ἴο “Α ὈγδἢΑπλ᾽5 Ὀοβοτη." 50, 
ὙνΠθη ἴΠ6 ἵννεῖνο ποῖ οἵ ἴῃ6 ἀδΥ̓ ἃγὲ ΟΥ̓ΟΥ, 
δηὰ [ῃ6 Ὠ!σῃϊ σοπλθ5 ἤθη ΠΟ πλᾶπ σδη ὑΌσκ, 
{Π6 “5ρ: 15 οὗ υ5ὲ πιθη πηδάς ρογέος " (Ηρ. 
ΧΙ. 232) ἅΓ6 ποῖ Ἰοῖξ ἴῃ ἀλγκηθθθ ΟΥὁἨΎ ψυῃουξ 
ΔΏΡΟΙΙς. πληἰσίγαῖίοσθ, ὍὙΠῸ ρμαΐὸβ οὔ Ηδλάθϑβ 
ΔΙῸ ΡΟννΟΙ]655 8ἃ5 ἴο ἴποϑα ννῇο δᾶνὸ ““αἰδὰ ἴῃ 
{Π6 1,οτὰ." ὍΠε εἰουά οὗ τηραϊδίοτγ! 1] ρΊΟΓΥ 15 
ΟΥ̓ΘΓ “᾿ΘΥΟΓῪ ρἷδοθ᾽" 1 [6 ΟΒυτοὶ υπϊνογϑδὶ--- 
{πὸ ρασγί νυῃϊοἢ 15 τα ΠΠαπὶ οὐ [86 ραγί νυ] ἢ ἰ5 
ὀχροοίδηῖϊ. (ΟΡ. Κεν, ἱ. 18.) 
,)γ ὠῤοη (οὐ, ονεγ)ὴ αἱ ἐῤὲ ρίον δα} δὲ ἃ 

ἄξγεηο] ΟΥ, “ἃ σᾷποργ," κ (Πδῖ ὑπάογ 
ὙΏΙΟΒ ἃ ΤῊΔΓΓΙΔΡΘ ΟΕΓΟΙΟΠΥ νγᾶ5 ρεγοιτηρά, 
(Ρ5. χίχ. ς, συ. 

Ουὐοσ (6 ψ μοὶ Οδυγοῖ, ἴπ6 ἰορὶθ οὗ 
᾿νιηρ σἴομποϑ, “" δι] άἀοαὰ τοροῖθοῦ ἔοσ ἃ μαδιῖ8- 
Ὀοη οὗ Οοάὐ ἐῤγομσ ἐῤὸ ϑρίγι1)) ἘΡΏ. 11. 22 
(πγϑαο δ! ἀδβογιυθά 45 “16 Κιηρ᾽5 ἀδιιρῃίου, 
αἰ φίογίοις ἱπαυαράΐγ,") Ῥ8. χὶν. 12), ἴδεσε ἰ8 
βργεδά {πε οἱουὰ ὈῪ ἀδΥ δηά ἤγε ὈὉγ πὶρῃῖ, 50 

6 Ὀγάθ 18 ὈοΟΙΠΘ δΔοῖοβα ἴἢ6 "νυ ]άογηθϑα οὗ 
Ἀυπιδῃ ὨΙσΙΟΓΥ ὉΠῈ] [86 πλιὸ οὗ Ποσ ουϊννατὰ 
ΕἰοπΠοδίίοη ἂγγῖνθϑ. 

Θ. “417πώ4 ἐῤέγε “ῥα δὲ α ἑαδεγπαείο)] Οτ, 
ἙΒΟΟΙῈ ;᾽) “5. «ὑ.4.. ἴῃ 1. 8; 5, ΧΥΙΙ, χα (“Ηἰς 
ΡΑΥΠοη ,)), χχχὶ. 20 (1Π ραγδ  θ  ϑη ἢ ὁ186 
5Πο εν οὗ ΤΥ ρῬγοβεηςθ᾽)). 
ΤΕ 54π|6 ψοτὰά 5 υϑοεὰ ἰη Απλοβ ἰχ. 1ξ 

(ϑθε οῃ Ὁ. 1), “26ε αδεγπαείς οὗ Ἡ)ανϊὰ ᾿μδὲ ἰ8 



ν. 1. 

Βελῖ, δηά ἔοσ ἃ ρἷδςε οὗ τεῆιρε, δπά ἔου 
ἃ ςογογῖ ἔτοηι βἴογῃι δπα ἔγοηλ γδίῃ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΒΚΝ ν. 
 ὥκαίεν ἐἀε ῥαγαῤίε οὔ α νἱμεγαγα σοά ἐχαρείλ 

ἀὲς ςευέεγέ γμάργενί. 8 ΜΠ: 7μργεν ῸΝ 

Δ] ἀονη." Το ἰδθεγηδοῖθ, ἔοσ ΒΓ ἢ 
Ῥανϊά ἴοοκ 50 τις (πουφῃξ---ἰῆς ἰεπιρὶθ [ῸΓ 
ὙΠΟ ἢ ΠΟ πιδλάδ 50 πιο ἢ ῥγου!βιοη--- ἰῃ6 τουδὶ 
Βουϑο νυὩ ἢ ἢ ἐουπάρέ ---[ἢ}]5 [45 4}} “" 4]16η.᾽ 
85 ἰϑ5γδοὶ {6]1, ΟΥ̓ (ἢ “Ἰηυ γ᾽ [ἢδὲ ρτὸνν ὺρ 
στπϊη τ. (Πα. χῖν. 1.) 

Νονν ᾿ξ ἰ5 γαϊϑοὰ ὉΡ ἰο ὃ6 “ἕο ἃ σιδάον 
ἴτοπι μοαῖ: δηά ἴογ ἃ τοῆιξε, δηά ςονετί 
ἕγοτη 5ίογπι δηὰ σδῖη.) Νεδγὶν ἴΠπ6 5δπ)Ὲὲ ἀθ- 
βογιρίοη 18 ρίνεη ἴῃ χχχιὶ. 2 οὗ {πὸ ἈἸρίθοιιβ 
Κὶπρ Ηἰπιϑοῖῦ. “Απὰ 4 »"α4π᾽" (566 οἢ Ὁ Σ 
ΔΌον 6) “.584}} 6 45 ἃ πιάϊπρ- ]δσθ ἔτοπι (ἢ 6 
νη, δηά 4 οονοτί ἔἴτοπιὶ ἴπῸ βἴοιπῃ 45 [6 
βῃδάον οὗ ἃ στοδῖ γτοςκ ἰῇ ἃ γΑΓΥ ἰδηά." 

ΤΠΟ ““ Βτγδηςὴ οὗ 186 1Ἁ,ογαὰ " 15 Η ἰπλβοὶ (ἢ 6 
τεσιοτεὰ “Ἴ δὈεσπιδοῖὶο οὗ αν." 

Οὐ... τ. Τῆε [οτὰ Ηἰμλϑο Γ 15 ἴῃ ΟΒυτο ἢ 5 
ἐς φῃᾳάονν ὈΥ ἀδγ,᾽ Κ5. οχχὶ. ς, 6. 

Οὐ-. ,.κ. Ἧς 15 Βοῦ “'ϑβδάον ἔγοιῃ μεδῖ.:" 
ςἢ. χχν. 4 (.. ..).Ψ 

ΓΗΑΡ. ἼΠε ᾿ἰαϑὲ [γος σῃδρίετθ Ὀθρδῃ 
δηὰ οπάδα ψ] ἰ6]]ΠἸπρ οὗ [Π6 β]οιγ οὗ ἃ τὸ- 
βἰοτοεά Ζίοη. Βιυῖ ἴῃ6 Ὀοὰγ οὗ τἴδ ΡγορῇθουΥ 
νγᾶ5 []}1] οὗ τεῦυκο δηά ἰπγοαίθηϊηρ 845 τὸ- 
ξιαιάδα {Π6 Ἔχ ϑτ!ηρ σομλΓΠλΠΙ(Υ. 

Ιη (᾽6 ῥγοϑοπῖ Ἑμαρίογ να δνθ ϑθηΐδηςθ 
ξοΙΤΏΔ ΠΥ ρτοπουποθα προη ἰ5γα6] ἀπά [ιάδῃ. 
ΤΠ ϑεηΐθρηοας (45 ἴῃ Ναΐμδῃ 5 πηόβϑᾶρε ἴο 
Πανὶ ὰ, 2 85. χὶ. 1-- 12) ἰ5 ἱπίγοάυςοὰ Ὁγ ἃ 
Ράσγδθ]α ἴῃ νυ ῖςἢ {πο ῖγ βῸ}} 15 βεῖ ἔογίῃ. 
ὟΝ πᾶν διγεδὰν μαὰ ““ἴπ6 ἀδιιρῃϊογ οὗ 

Ζίοη ᾽" οσοτηραγοὰ ἴο “ἃ ὈοΟΙἢ ἰπ ἃ νἱηογαγά 
(ἰ. 8), ἀπά τε ρηποοβ οἵ [υἀΔῃ σβαγροα νυν ἢ 
ἐς ῬΔΈΩΡ ὉΡ ἢ (οΥ “" Ὀυγηϊηνς ᾽) Οοα  νπογαγά. 
ΤΟ Ἰδοῦ ννὰβ ἃ ἀδγὶς ϑαυϊπρ, νυδιτηρ ἴο Ὀ6 
οχρ δἰ ποὰ ἴῃ πὸ ργόβοιιξ σμδρίεγ (566 υ. 4). 

(ἢ. ν ἰς οἴοβεὶυ᾽υ σοπποοῖρα ἢ οἢ. ἱν: ἴο 
ὙΥὨΙΟἢ 1 5 4 τοῦτα} δηἘ Π6 55. [πϑιοδά οὗ 
1ηὴ6 Ὀεδυΐδοιια “ἡ σω ΟΥὙ δὲ εαγι "} (ἵν. 2; 
“. «υ. α. 'ἰῃ Νυπι. χὶ, 20, τό, Ὠεαΐ. 1. ἃς οπίν) 
ΤῸ 866 ὴ ὁ" σταροβ." Ενθη ἴἢ6 “" δζίογπ " 
ἴπογὸ Ὀτοιρἢϊ γαΐη ἴο ἔθ γι}}1Ζ6 ἴῃς ἰδηὰ (ν, 6:--- 
ορ. 1: Κ. χνῆϊ. 41, 4.4}; Βούδ ἴΠ6 οἱοιά5. ἅγα 
Ὀιάάδη ἴο ““Γαΐη πο γαὶπ προ ἰξ " (υ. 6):-- 
186 τοτηρεβὲ ἰῃ σέϑοσυθ ἕοσγ ἰξ Ὀοίηρ ομθ οὗ 
ἀενουγηρ γε (Ὁ. 24) δῃά γδίπρ νγᾶτγ- 
ςδαγίοῖβ (υ. 8). 

Οὐ. ὍΤΠο τϑουστοποθ ἰῇ στ. ς οὗ [ὴ6 νοχὺ 
τοηάεγοα "ὁ υΓΠΙηΡ ἴη ἰν. 4 ἰ5 σι τι Κίηρ. Ὅῆαΐ 
ἐς Βυχπην "ἢ γὰ5 ἴο δυγύ ἴδε ΟΒυγοῦ ἔτομι 
ἀοδὰ πιοπλῦοβ, ἀπά ἔγοπι ἴΠ6 γοπηδίηβ οὗ ἰη- 
τνλιὰ σογτιρίίοη. οί ἴῃ656 “" ρυγρίηρϑ " ΔγῸ 
ϑροΐθῃ οἵ 'π [οδη χν. 1---ό ; “" ΕΓ Ὀγδηςἢ 
τηδὲ Ὀδδτγοίῃ ἔγι!, Ηδ διηοὶ ἐδ" (υ. 2); δῃά 
“1 ἃ πιᾶῃ ΔὈ]46 ηοΐ Ιῃ τη6, ἢ6 15 σαϑὶ ἕογίῃ... 
δὰ δωγπεέ" (ςρ. Οἡ Υἱ. 13). ὅ8ὅ66 «ἰθὺ δῦ. 
ἰϊ, 21, 2 (νΒΙ ἢ υηϊίο5 [54]. ᾽ν δηὰ ν). 

ΙΘΔΊΑΗ. ἵν. ν. 

εὐνέϊο 55), ΕἸ ἩΟΝ ἜΠΙΡΜΜΕΣΝ 
ἐριδιεῖν, τὸ σμπαᾶ Ἵ ἐγμέσέϊεα, 
,ϑζοπεῦς οΥ Οοαὶς» ἡμασηιδρς. 

ΟΥΝ ν}} 1 5ίηρ ἴο τ ῦ τνε] ]δ6- 
Ιονβὰ 4 ϑοηρ οἵ πιγ δεϊονεά 

13 ΜΖΦΟΝ 
7λε ἐχ- 

ΤΌ ςοπιράγίϑοη οὗ [5γαε] ἴο ἃ νἱπεγαγά (16 
οἵ ΒΙΟΒ 15 ἑουπά ἴῃ Οεη. ΧΙΪΧ, ΣΙ, 22) 

15 ἄγανγῃ ουξ ἰῃ 5. Ιχχχ. 8---τό. [{ 5 παρ] οὰ 
ἴῃ νδγῖίουβ ραγίβ οὗ [86 ϑοηρ οὗ δοῆρβ. Οπθο 
Ρᾶβϑᾶρὸ οὗἩ ἴῃς δοηξ (ΥἹ1. 14) Ἀρρθᾶγβ ἴο δ6 
Βετα αἰ ΠΠΕΙΥ τοξοστοά ἴο. Εοσ--- 

(() Το νογά τεπάογοα "ὁ ΤΥ Ὀεϊονθά ᾽" 
(υ. 1) ἰ5 ἔουπὰ ἴῃ ἔννοηίγ -5χ ρίδοοβ οὗ {Π6 
ἐς ϑοηρ,᾽" δι ποευϑέπε εἶδε Ἔχοθρὶ ἴῃ ἴη6 ῥγὸ- 
ϑρηΐ Ε6, 

(2) πο οἔ ἴδοϑὲ ρἴδοεβ ἰ5 [ῃ6 ἰαϑὲ νϑῦϑο οὗ 
[86 ϑοηξ ; δηὰ οἡ βοίηρ Ὀὑδοῖκ ἴἤγθα νοῦθθβ νν6 
Γοδὰ }π Α νἱπογαγά ν᾽δ5 ἴῆογε ἴο δοϊοπιοη 
ἴη Βωαί- φ»ποη " (ϑοηξ οἵ 80]. Υἱ}. 11); σοῦ- 
Γοϑροπάϊηρ ἴο (νυ. 2), [ἴ. “Α νἱπογαγα νᾺ5 
ποτε ἴο ΠΥ νν6}]-οϊονοὰ ἴῃ Κογεη Βεη- δῤε- 
γποη;  --ἰῇορ ννογὰ ἔογ “"νν9}}- δεϊονοά " Ὀεϊην 
{πὶ ΙΓ ἢ ἔοτπτηβ πε ἢγϑὶ ρασγί οὗ {86 πιὸ 
δίνεη ὈὉΥ Οοά ἴο δοϊοπιοῃη, 7: 4-Υὴ (566 
Νοῖς Ὀεΐονν) ; ὑνῃ} 6 ἐς οὗ ἴπ6 παπγόβ, ΒαΔ]- 
Ηδίθοη πὰ Κογοη- Βεη-ϑῃόπιθη, 5 σϑρ]εῖα 
ὙΠ 5 ἤσδπογ. (8566 Νοίθ Β, Ὀοῖον,.) 

ΕῸΥ [ἢ6 ργεϑθηΐ [ἃ ΠΊΑΥ 5 Εἔ[ος ἴο 5ΔΥ, 
(α) Ὑμαῖ ῥαριοῖ ΟσσΓβ ἔνῖοθ ἴῃ [Π6 ρΓδ- 

ϑρηΐ σῃδρίεγῦ (υυ. 13, 14); πὰ 
(ὁ) Ὑπμδῖ ϑἴποθ “" Κεγεπιδέεη ") (Βοτη οὗ 

ΟἹ) 15 ἃ ςοχηδιπαίΐοη νη ἢ οὐσυϊθ ΟΠΥ͂ 
ΪΠΙ 8. ΧΥ]. 1, 12 (οὗ ϑαπιιιοῖ᾽ς. δηοϊητιης 
[ανὶά), δῃὰ ἴὴ τ Κ. ἴ. 39 (ο ϑοϊοσηοῃ β Ὀείηρ 
δηοϊηίοα ὈΥ Ζαάολ); νυ Ὦ1]5ὲ “" ὈΡἢ-5Ποτήθη ἢ 
ἰ5 δαυϊναϊθηΐ ἴο “ δποϊηΐϊοα :") νγ6 ΠΊΑΥ ἰηΐοῦ 
{παῖ “ ΚΟΙΡΉ -ὈΘΠ-ϑβοιήθη "ἢ τηθᾶπ5 “ 1η6 Ὠοτγὴ 
οἵ [6 ἀποιϊπίρα " (1 8. 1]. 1). 

(32) Το Ἰαϊίογ ραγξ οὗ ϑοϊοιηοηβ ϑοῃᾷ, 
ὙΠ, αας δἰ ΕΝΕΓΥ οπδ ἔοσ (6 ἔχις {ΠΟΥ Ο νυ 5 
ἴο Ὀγίηρ ἃ τῃοιιβαηά 5:]νο ]]η5,." 15. τοϊογγοὰ ἴο 
ἴῃ οἢ. νἱ]. 22 ΟΥ̓ ΒΙ ἢ ἸΙοοκβ θᾶοκ ἴο ν. 6). 
ὟΝ 8 σοποϊμάθ, ἔπη, {παῖ ἃ βρόςϊδὶ] γοίδγθησθ 

15 Ἰηϊοηάοά ἴο {πὸ αν άϊς (ονοπαηΐ, ἀπά ἴο 
16 Τδηρίθ οὐ ϑοϊοπιοῃ ἃ5 ἴδ 5:4] οὔ ἴδδῖ 
(ὐονεηδηΐ : ΔΙ ΠοΡῊ {με ραγα θα ρρ]ϊε5. ἴὸ 
[9Γ86] αἵ Ἰᾶγρὸ {τ} 

[ϑγαοὶ, {πὸ “ ΟΥ̓ ΑὈγαδαπι, 1ῃ6 {τοπά 
οὗ Οοά " (ΧΙ᾿. 8), ννᾶ5 ἃ Ν]ηδ οὗ ἃ ποῦ]ε βίοοκ, 
νΠΟ56 'νίηθ ννὰβ ἴο “" βἰδάάοη Οσοά δηὰ πιθῃ 
(ἀρ. ἴχ. 13). ΙΕ ννὰ5 ρ]απίοα, ἀπὲ τίς 
ΡΏΥ ΟΡ ε5, θη ρογαὶ δηα ϑρίγιτιδὶ ----ἰη ἃ ἰαπὰ 
[μαϊ ἢοννοά ν ἢ τὰκ ἀπά ΠΟποΥ δηὰ μδά ἴῃ6 
58 ης ΕΠ γἱηρ ργόϑθηςο οὗ ἴδ6 Ηοὶγ πὲ ν τ ἴξ, 
ΠΓ τη6 ψίης μαὰ ργοάυςσορα [15 ἔγαϊξ, ἰἃ ννου]ά 
πᾶνε Ὀθθη ἃ ““ Ὀ]εββίηρ ἴο 411} παίίοῃβ :"" πιδκίηρ 
[Π6 ““ἹΡΒϊθουϑη655᾽) οὗ ἐλιὰ] ΑἸ Ὀγδῆδηι 
(ὕξη. χν. 6) ἴο ονογῆονν ἴπ6ὸ θασίῃ. Βυῖ 
[5γδεὶ ἴῃ 6 ἢγβε σγοὶθ οὐ [15 Βἰβίογγ ---ἰῖκα τμ6 
Ναζιπῖθ ϑαιηβοῃ ἴῃ ἴδ νδ] ον οἵ ϑογχεῖ---νγᾷβ 
βράμποοα ὈΥῪ ἴπ6 ννουά , πὰ θᾶ “ἃ 
ΤΛΟΟΚΕΓΥ " ἴο 15 πεῖ ῃθουτ5. 
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56 ΙΘΑΙΑΗ. Νν. 

τους ίηρ 8 νἱπεγαγά. Μγ νγε ]δεϊονεά 
γ{ς 5.35: μαῖῃ ἃ “νἱπεγαγὰ ἴῃ ἰδ γϑγῪ ἔγαι} 

1υΐες 20. 9. 
"Ὴ Ὁ. “κα 

Ω ζ Φ . . 4 

ἐοη φῇ οἱ νυ ἢ τῆς σΠοϊςοσϑῖ νηθ, Δηα Ὀυ11τ4 ἴοννογ 
Γ 

ἈΠ]: 
2 Απά ἢς "ξεηςεά ἰΐ, ἀπ ραῖδβογεά 

ουξ τῆς βδἴοπαϑ {δεγεοί, δηά ρἰϑηϊεά [ἴ 

ἴῃ τῆς πιάβδι οὗ [ἴ, ἀπά 4150 ᾿ πχδάς ἃ 
ΠΕ Ργαβ8 {Ποσγεῖη: Δη4 ἢς Ἰοοκεά (παῖ 
ἴς 5ῃου]ά ὈΠηρ ἰογἢ ρταρεβ, δηά ἰΐ 
δγουρῆς ἔοι ἢ νν] 4 ρτάραβ. 

ΤἼο Ὀ]οβϑίηρ οὗ Αγαδαπὶ νγὰβ ποῖ σϑα] ζοὰ 
Ὁηάογ [Π6 " ΤἌΑΡογηδοῖο δὲ 5810}. ΤὍΤδδ ἔπ|θ 
ἐ ΘΕΠΟΝ" ννᾶ5 ἴο σοπα ΠῸΠῚ [υἀλῃ, Οοά 5 
4“ ρ]οδϑδπί ρ]δηΐ," 

ΎΤΠδη γσθοσ ργίν ]ερῈ5 511}} σσοτὸ ρτδηϊοά ἴο 
Ῥυανιά. ὍὝὲ ῥγοπηῖϑο ἴῃδὲ δά Ὀεϊοηρεα ἴο 
ἴϑγδοὶ δὲ ἰαῦρθ ννὰβ5 αἰϊδοῃποὰ τογο Ῥθοι ΠΑΥΪΥ 
ἴο αν ἤουθο. Υοῖ παῖ αἷϑοὸ Ὀτουρμΐ 
ἐογἢ ““ νυν] ψγαροβ :᾽" 45 1 1ἴ ἢδὰ ποῖ Ὀδθθη 
δηοϊηΐοα ουΐξ οὗ [δῖ ““ἢοχῃ οὗὨ οἹΪ " ννὩ]ςοἢ [86 
ΒΙχῃ-Ροσὲ Ὀσουρῆς ἔτομῃ [Π6 ϑδδησίυδγυ (1 Κ. 
'. 39). ὙΤἢΘ “ πιογοίεβ " ρταηΐϊοά ἴο [λανίά 
γνΟΓΟ ποῖ γρα] ζοὰ ὑπάθγ [Π6 τορῖα Ὁ} ὈῪ 
δῃοϊοπιοῦ, [6 ““Μ6}}-θοϊονοά οὐ ἴδο [οτὰ ᾽ 
(Δ 5. χὶϊ. 24,25). 
ΚΝ μδῖ ποτὲ σου δὲ ἀοπο, ἴδῃ δά Ὅδθθη 

ἀοποὺ 
Οὐ... Το ᾿πδηϊΐο ροοάηοθς οὗ Οσοά ἔουπά 

ἃ ΨΥ οὗ ἀοίηρ πηογὲ; πιογὲ [ἤδη “" βίης {ἢ6 
Ὀοριπηΐηρ οὗ [πὸ ννουἹά παά ὕθθη ποαγὰ οὔ " 
(ἰχῖν. 4).- “ὝὍΠε 1 ογὰ οὗ {δ8 νἱπεγατγὰ ϑ54:ὰ, 
ῥαε ῥα 1 ἀοῇ (τί ποιήσω; 85 1ΧΧ. δἱ 
υ. 4.) 1 ν]} φοπά ΜῊ ΒΕΙΟΝΕΡ 50Ν᾽} 
(κε χχ. 12). ΝΠδη Ιἴ νν4Ὰ5 ἰοιηαὰ τἢαΐ 
ὄνθῃ Η!5 ““ ρτδοίοιιβ " ργϑβθῆσθ (Ϊ ἢ 1. 14) 
ΟὨΪΥ͂ ᾿Ἰηϊοηϑί θά ἴῃ τρια] χη οὗ [η6 [2 |96 
(ὁ σῃΠάγρη οὗ ΑὈγαμδπι᾽" (7 οὔη ὙΠ]. 39). ἴῃθη 
[Π6Ὸ νπεγαγὰ ννὰ5 ΠηΔΠΥ ρίνθη ἀρ ἴο Ὀυγπίηρ 
(ερ. οἡ |. 6). ὙΠῸ “' ϑεθρίγο " ἀδραγίοα, ξῸΓ 
ἐῤο “" ϑριίορ" Μὰ ἴἤθη σοι .---ἰῃ " δοὴ οὗ 
Ῥανϊ ἃ δηὰ δοη οὗ Αγαμαπι" (δ αϊι. 1). 

1. ΜΝνοαὺ «αὐ 1 .1:50]---ΟΥ, “1 ψνου]ά ἔδιη 
51 Πρ ᾽᾽ (οτ, “1,εἴ πιὸ πονν 5ἰηρ) ----ο »1} «υεἰξ- 
δείουε)] δϑδίποθ ἴῃ6 ννογάβ “1 νν}}} δίπρ ἴο..." 
ΟΟΟῸΓ Οἰθοννῃοῦα ΟἿΪΥ ἴῃ ἔχοά, χν. τ, [ιάρ. 
ν. 3) 5, ΧΠΙ, 6, εἶν. 22, ΟΧ]ν. 9, δηά αἰννᾶυϑ 
αν ἐῤὲ Ζογά ἴον [ῃθὶγ οὐ]θοῖ ; [1 15. ουϊάθηξ 
{παῖ 186 “Ν 6}1-Ὀο]ονθα δ" 18 (ποῖ, ἃ5 {6 Ταὺ- 
δὺπὶ Δ Κο5 1ἴ, [5γδεὶ, 1) (ἢ6 )᾿νῖηθ Ῥοίβοη 
ΒΡοίθῃ οὗ ἴῃ ςἢ, 'ν. ,. (ΟΡ. Νοῖθ Α. 

α τοῖς Οὗ »γ ὀεϊουεα--- βΒοηρ, ννῆις ἢ (ἢ6 
ΟΠ το 5 ὅροῦϑε ἢδ5 βίνθῃ ἴο π|ὸ:---θ οὗ οἷά 
4“Ηἰ5 ϑριΠ βροκὸ Ὀγ᾽" αν! ὰ (5 8. χχ ]. 2). 
ἐπα τε σι ἑ δΠ 866 Νοῖθ Β, 

Ω. “πώ δὲ Ξξπκεεά ἢ 501,ΧΧ. φραγμὸν 
περιέθηκα (ςΡ. Μαῖῖ. χχί. 3.1); δηᾷὰ 5: Π}ΠΑΥ]Ὺ 
{πὸ Ψ υἱρ., ΑὈδη-ΕΖτγα, δϑῃὶ. Ορ. υ. ς, ΘΓ 
Ὀοΐὴ ἃ “Βοάρο" δηά ἃ “νυν 4}}}} ἅτὸ πιοπτοπθά, 

Τρε Ζααυ νγὰ5 'κ6 ἃ ἔρηςθ ἴο βϑοραγαῖθ [5Γδ6] 
ἕτοτα ἴδε ἰάἀοϊδίτοιιβ ἡδίίοηβ, ὙιΠηρα υοῖεϑ 

[ν. 2-. 

4 Απά πονν, Ο ἱπῃδθιτΔηἴ8 οὗ Γεγις 
ϑδἰεη, ἀπά πηεη οἵ Τπάδῃ. πάρα, 1 
ΡΓΆΥ γου, Βεςυν ΧΟ Π16 ΔΠἀ ΤΥ νἱ Πα γατγά. 

4 ναῖ οουά ἢανε θεβη ἀοῃε ποσὰ 
ἴο ΤΥ νἱπεγαγά, ἴῃς 1 ἢᾶνε ποῖ ἀοης 
ἴῃ τ φνῆστγείογε, ννῆεη 1 Ἰοοκεά τῆδι 
1 δῃου ά Ὀτγίηρ οσττἢ ρτγαρδβ, Ὀγουρῆς [ἴ 
ἔογἢ νν]] 4 ρταραϑὶ 

ς Απὰά πον ρὸ ἴο;  νἹ]}} τ6}] γου 
ψῆδο 1 νν}}} ἀο το τὰν νἱπεγατγά: 1 ψ}}}]} 

Ἐρἢ. 1, χ4; “ἴδο πλ 16 νν4]}} οὗ ἔδηςθ᾽" (φραγ- 
μοῦ).---ἔνεη τΠ6 ρῃγσίοδὶ ξθορύδρῆγ οἵ Ῥδ]65- 
πο, 115 οϑοσῖ, 868, Πεθαποη, δηὰ [ογάδῃ, 
455:516 4 ἴῃ βοῦς {Π6ΙΓ ἰϑο δι! οη. 

ἐδε «“ἰοπ65] ννἈϊ ἢ τηδάς [ἴῃς ᾿δηά- Ὀάττθη, 
-- Γἢς Ἰἀοϊαῖγοι5 Τάσθ5 οὗ σδηδδη (5. χἱιν. 
5) ἰχχχ, 8; ορ. Μαζί, "]. 9). ““Ἰμδρίάθοβ ἄθοβ 
εἴ ΠΙοσγιπι οὐ] ον ο 5" {Π ΟΠ 
ρα ῥίαπιεά 1 “. «αὐ. α. Ὅρῃ. 1. 8. [5Γ46] 

νγ5 ἴο᾽ πᾶνε Ὀσθη, 845 Ραγδάϊϑε παρῇς πάνθ Ὀθρη, 
ἃ ςρηΐτο οἵ αἰδρεγβϑίοη, ἔγοπι Ὑνῃι ἢ [Π6 ΓΙΝΘΙ5 
Οὗ [Π6 νγαΐου οὗ ᾿1ξθ, δηὰ {π6 ἔγιξ οὗ [Π6 ἴγθο οἱ 
[πἴ6, Ξῃου)]ἀ Ξργθδά ονθῦ πὸ ννογϊἀ, ((ρ. ἰχ. 
21, ἝἸΙχῖ. 3, 11; 2 8. Υἱὶ, το; 5, ἰχχῇ!, τό; 
Ἐχοκ, χν. 8, ΧΧΧΥΪ, 26.)---ΕΟΓ ἃποῖμεσ τε- 
τ καῦϊο ᾿ποίδηςο οὗ {Π6 ιι56 οὗ {Π6 νοτά, 9566 
Νοῖς 6. 

Ζῥε εροϊεσεί αἱπε]ῇ ἩΡΌτ. ϑογεφ: ΕἸβθνυῃογα 
ΟΠΪΥ ἴῃ Οεη, χΧΙϊχ. τὰ (325 κι.) ἀπὰ δῦ. ἢ. 2ὲ 
“ΠΕ ποδίς αἱπο, ΝΥ ΆΟΪΥ ἃ ΓΔ 1 σοοὰ ΠΧ Χ, 
μπελον καρπόφορον πᾶσαν ἀληθινή ν). 
ΩΑ ἐπθ μος ΘΓΏΞΔΙθΘη, οὐ Ζίοη: [πὸ ΕἸ γ 

ὑῆετε Οοά ρΪαςοά Ης Νία»ιος, ΝΜ ΠΙΠἢ 15. “8 
βίγοηρ' ἴον γ᾽" (Ρτον. χν !. 10) :-πονν το 4]5Ὸ 
Οοάδβ ργιθϑίβ ἀηὰ ργορμοῖβ ζεῤὲ «υαἱοῤ. ((ρ. 
2 Καὶ, χν. ο; οἢ, ΧΧΝ. 4; [6Γ- νἱ. 17.) 

»ιαάε α «υἱποῤγε 1 Ἐδίδοσ, μοχϑὰ οὐὖῦ 
δ ψἰπθ-νδῦ;--ἃ ΓΟΒΟΤνΟΙΓ ἰηΐο νυν ῃϊοἢ [Π6 νυ Ὶηὴ6 
5ῃου αὰ τὰη. ὍΠδ ἰορ]ο ; 45 ἴπ γοσορίδοϊο οὗ 
ἴῃς εἰ ϑ δηά οβθγηρϑ, νυ ςἢ σμοι]α τ βΈ Ἐν οὗ 
ἴδε Ρθορ]θ᾽5 σγαϊ πὰ ἴο Οοά. 

4»Ἃ1 δὲ Ἰοοζεά...} ΟΥ, ψαϊῦθᾶ 7οσ 10 ἴο... 
Ο(ὑ. [Ἀπι|65 ν. 5. (ΧΧ. ἔμεινα.) 

«υἱά ἀγαρεεὶ ΟΥ ξῖδρϑβ [ῃδὲ πόνοῦ τροηδά : 
-π-τῆο Ὀοίίογ ἴπδη (86. 5π|4}}, Παυϑῃ -βανουγοά, 
Ὀοιτίοβ οὗ ([Π6 νά νίηθ. ((ρ. ει. χχχῇϊ, 22; 
]ογ. Πν 21.) ϑγιῆτη. ἀτελῆ: Α4. σαπρίας. 
ΘΟΠῚ6 πᾶ κὸ [6 ϑοηρ ἴο ἐπ ποτ. Βαϊ " 15 
ὈΘΓΟΓ (566 . ς ἐβρθςί!]γ) ἴο βϑῃρροβθ 1: οοη- 
Ἐμπυρά ἴο πο οηὰ οὗ υ. 6: ἴῃ {μ6 ᾿ἰδϑξ εἴδιιϑο οὗ 
ὙΠ Ι ἢ ργΘραγδίίοη 15 π]δθ ἕο ραβϑίηρ ἴο [86 
ἄγος ἀρρ]οδίϊοη οὗ ἢ βοῃξ. 

4. ῥα! εομίά ῥαυε ὀεεπ ἄοπε »ιογε]ὺ ΟΥ, 
ἐς Υ Παῖ ποσὸ οδη Ὀ6 ἀοηο...}}" 

δ. “1π4 ποαὺυ χο ἰο; 1 «υἱ εἰ} γομῇ ΟτΥ, 
«Αηά πονν, 1 ννοι]Ἱὰ [αη ᾿ἰεῖ γοιυ πον..." 
Το σγαπλγλδοα] ἔΟΥΤᾺ 5 ΤΠ 54ΠῚΘ 85 ἴῃ τ. 1: 
--45 1 πλαιηϊδιπηρ {Π6 ἀἰβριῖδο οὗἩ ἴῃ ᾿γτγίοδὶ 
ΔΙΠΟΡΟΓΥ. Ὅἢδ ϑἴθγῃηηθϑϑ ἰ5 ἰὴ (π6 νγογής {πξ 
ἕο ον ;  ὨΙ ἢ σοιμθ ἰῃ ὙΠ [86 υἰπιοδὲ δὺ» 



νυ. 6, 7.} ΙΘΑΤΑΗ. Ν. 

ὭΚΕ ἌΡΑ ἴμα Ὠεάρε (πετεοῖ δηά ἰξ 
8}8]} θὲ εαἴεη τρ; σπά Ὀγελκ ἄονγῃ (ἢς 

κι γεα μρῆ ννᾺ}} τπεγεοῦ, ἀπά τ 58.411} θὲ ᾿ἱττοάάςηῃ 
ἀονῃ: 

6 Απά 1 νἹ}] Ιὰγ ἴτ νναβϑίε : [τ 8}4]] 
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8021} σοτλθ τρ Ὀγίεῖθ ἀπά τμογης: 1 νν}]}] 
Αἰ5σοὸ σοιμημηδηά τς οΪοιιάα (ἢδῖ τῆεν 
ΤΑὶῃ ΠΟ τγάϊῃ ὑροη [ζ. 

7 ἔογ τῃε νἱπεγαγά οὐ τῆς ΠῸΚΡ οὗ, τς 
Ποβῖβ ἐς τῆς ἤοιιβδ6 οὗ [5γδε], δῃά τῆ μάεν τ 
πιεη οὗ Τάδῃ ᾿ἰ5 ρίδαβδης ρίδηϊ: δηα ἀν δίεν ποῖ θ6 ργυπθά, ποῖ ἀϊρρεά; δυΐζ ἴΠεγε 

τυρίηοϑ5: 11. ἐἸΔΚΙΠΡ ἄνναΥ... Ὀγθακίηρ ἄονῃ :} 
Ξε “ἜΠΟΓΘ. 15 ποίδμιηρ οἶδ ἔογ ἰἴξ δυΐ ἴο ἴακο 
ΔΊΥΑΥ, ἄς." 

ἐδεὲ ῥεάφε ἐδεγεο ] ὍΠδ [Βοσγη-μβεάρο (Ηοϑ. 
1:. 6). ᾿ 
δ. ,μαὶ δὲ σαίεα 9) ΟτἍ, “υγηϊ᾽" (δε6. οἡ 

ἷν. 4). Ὑδ 5δηγθ ἡψογάβ γοσογ ἰῃ νἱ. 12. Ορ. 
ΗΘ. νί. 8 (εἰς καῦσιν: ἴδε ΠΧ Χ, Πᾶ5 καύσεως 
ἴῃ ἷν. 4). 

ἴῃ |Π. 14 [Π6 ρῦποθα ψοῦὸ σδαγροὰ νἹἢ 
δΒανίης “υττιῖ,᾽" ΟΥ̓“ ἀενουτεα," Οοὐ 5 νἱπθ- 
γαγὰ. ὙΠΕΙΣ 5ἰπῃβ σδιιδθά 4 νυ] άγανναὶ οὗ 
ςονεηδηΐ ΡΠ ΠΟρ 65 ἔγοπι ἴπ6 πδίϊοη : ̓ π) γί ηρ' 
ἴδῃς ““ΡοοΥ,᾽ ψ8ο δὰ ηοὶ 5ῃαγθά {πον σα. 

ἐρε «υαἱῆ ουϊϑίάες ἴδε Βράρε (Νυπι. χχίὶϊ. 
24, 5. «υ.). 

ἐγοάάεπ ἀοαυ"} 45. ὉΥ ἰπ6 ἔδεϊ οὗ δηϊπη4]}5 
(566 οἡ ἱ. 12): “. αν. α. χχν!. χ8. (ρ. 0Κ6 
ΧΧΙ. 24 (πατουμένη). --ΕὈΥ 18οο ΥΘΆΓ5 1ἰξ [ιᾶ5 
Ὀδθη 50 ἰγαπηρὶθά οἡ “"“ὉΥ ἴδε (ὐδπι 168." 

Θ. ἰαν ἱέ «υα..6] ΟτἉϑ “πᾶ 1ἴ ἃ νναρίθ,᾽" 
ΠΟΑΙΙΥ 5. αὐ. α. ΥἹΪ, 10. 

ἀϊσοε] Οτ, ““Βορά : “. «αὐ. ἀ. νἱϊ. 2ς. 
ὀγίεγε ἀσιά ἐβρογτ4}] 4. «υ. α. ἴῃ νἱϊ. 23, 24, 

25. χ. τϑ, Χ. 17, ΧΧΥῚΙ, 4 (86 οἴοΥ “νἱπογαγα 
50η5). ὍΤΕ Ἰδίζεγ οὗ {Πδ ἵννο ννοσγάϑ 15 ρθου ᾶγ 
ἴο 5414. (ἕν. χχχῇ. 13.) 

Οὐ... τ. ὝΠαΕ βεπίεηςθ 15 [{κ6 δη θοβο οὗ {Π6 
ουγϑε ἴῃ Οδεη. 1. 18. Βιιῖῖ ποῖὸ [6 τγδηρὸ οὗ 
ἴθ συγθε ἰ5 αὐ ἀϊβογοπῖ, ὙΠῸ νοῦ δἱ 
ἴάῦψζε 15 Ὀ]οϑϑθὰ (ςἢ. χὶν. 8, ἱν. 2) [πγουρὰ [6 
σϑοοηα Αἀδηη:---ἰξ 15 ΟΠΪΥ (45 ἰῃ ἴδ6 ᾿ᾶϑὸ οὗ 
ΟΙάθοῃδβ ἤδϑθςθ) ὁπ 5Ππ|4}} 5δροῖ πὲ 15 πῃ ]6ϑῖ, 

Οὐ.. ,χ. Ἐνϑῃ Πογα  Υ (ἢ σοηΐθησο ἢδ5 Ὀθθη 
ΓΙ] 6 Π1δἀ. “Νοὸ σουπίγυΥ ἴῃ ἴῃ6 ννογὶἀ δᾶ5 συιςῇ 
ΨΑΤΙΟΙΥ δπὰ δρυπάλησο οὗ ἱβογΥ ραπῖβ. 85 
Ῥα]οβίπο ἴῃ 1ἴ5 ργοβοηΐ ἀσϑοϊδιίοη,"" Κον. Η. 
Μδοπλ]δη; ' Μίη. οἵ Ναῖ.᾽ Ρ. το (Ης πιεη- 
[ἸΟΠ 5. "εἰδηΐ {Π|51165, σγονιης ἴο {86 Πεῖρῃς οὗ 
8 ΤῊΔΠ ΟἹ ΠοΙβθῦδΟΚ ;" πηροηοίγδοϊὶς "τη! Κοῖβ 
οὗ Ὀιςκίμοτση . ἀπά “δαγε ῥὲ! «ἰάες Ξκιαἀ ἀρὰ 
ἢ ῬΑ] γὰ5 δηὰ Τα θυ] 5."" 

1 «νυ αἰο εονπαρά ἐῤε εἰομα ἢ Οὐ, “"1ΔΥ 
σοιῃπιδηςα5 οἡ {ῃ6 οἰοιἀ5.᾽) (ρ. [μον. χχν, 21, 
ΚΕἼ Μ011} εογρεγραγαΐ ΤΥ ὈΪΟσϑίηρ." 

Ηδγὸ πε δἰ] ΟΣ βυά θη] ὑπνοῖς {{56] 
ΤΠ ϑρθακοῦ ἰ5 Οπο, δί ψῃοβθα διαάϊηρ ἴῃ 
Εἱοιιἀβ αἰΐοῦ {Ποῖγ σουγθθ, (ΟΡ. Απιοβ ἱν. 7.) 

Υεῖ υῃάογησαίῃ ἴπ6 αἰϊδοονογοὰ σηθδηΐϊηρ, 
ὝΒεῖὸ 1165 ἃ γε διγίῃου ἈΠ] ροῦγ. ὍΠὸ ἀοσίτίηθ 
οὗ 1ἢη5 1᾿ὰνν δηά ἴῃ Ῥγορῇῃείβ δά ἰοὴρ ἀτορρεοά 
ΟἹ [5.86] ἃ5 “γαῖὶη δηά ἀθνν"" (θευΐῖ, χχχὶ. δ; 
(ςΡ. «ἢ, ἰν. 1ο). ὙΓΠεθῈ δῃβουϊὰ πονν δὲ ψ]ἢ- 
ἄγαννῃ, . 

ν 

7. Σον»}] ὝὌΠ!5 96 6ΠῚ5 85 1Ε τηϑδηΐ ἴο }1ι15[1- 
ἔΥ 1ῃς ἰαϑὲ Ἔχρυδϑϑιοη ἰῇ υ. 6;--ὐν ῃῖςἢ Ὀτουρξ 
δϑοιυϊξ ἴπ6 ἀέξηουοιηθηΐ οὗ ἴῃ6 ραγδῦὶο, 

ῥοισε οΥΓ γα ΤῊ νΒο]ε Ρρεορ]ε; 85 ἴῃ 
Χῖν. 1, ΧΙν, 3, [Χ]Πς 7. 

ῥὶς ρίεασαπε αὐ {1|, 16 ρῥαπξ οἵ ΗΚ 
ἀθιρ ἢ," “. αὐ, α. ἴῃ τον. νὴ}. χα; ὙΠῸ "(86 
ΔΜ ιβάοιη οὗ Οοά " βρϑαῖκβ οὗ δανίηρ Η!5 “" ἀθ- 
᾿Ρ ἢ 15) νυ ἢ [6 80η5 οὗ πηθῃ. 

Οὐ... Ἐτοπι ἴμ6 ἢγβεέ “" Πιἀλῇ ννὰ5 Οοά 5 
βδησίθαγυ" (65, οχίν. Ἶ ἴῃ νἱγίυθ οὗ {86 
Ῥγοιηῖβο η Οθη. ΧΙ ῖχ. το. [85 ργθ- πη ἤθης6 
ἸΑΥ τῃ ἴῃς ἔαςῖ, [ῃαϊ ἔτοπι Ὠἰπὶ “' δα ναί οη " ννᾶ5 
ἴο σοπιο ([ὁδῃ ἴν. 20) (γουρὰ Ηϊ νν Βμο 
ἐγγᾷβ5 ἔγοπὶ ἴπ6 Ὀερίπηηρ ἢ Οοὰ" ([οὁδη 
ῖ.. 2), “ποᾶῦ Ηἰπι, 85 οὔθ Ὀγοιυρῃς ἃρ ἢ 
Η!πὶ, (Η!6) ἀεἰξσ δὲ ἀΑΙ͂Υ, το] οἱοϊηρ αἰ ννὰγϑ ὈΕΙΟΥΘ 
Η!πι" (Ρτον. νι}. 20). 

ἰοοζεά Ξφῶν ἡμάφηιομ!] ΟΥ̓́, “ναι θα ἔογ" ἰξ 
(υ. 2). ““]υάρπιεηΐ,᾽" 45 ἔγεα ΠΕ Υ, γοργοβθηΐῖβ 
ἴΠ6 ὀχοοιξοη οὗ ᾿ιι5ζῖοθ δηᾶ δηλ (1. 17.:-- 
ςρΡ. Μίδιξ. χχι, 23). 

δμέ ὀοῤῥοίά οῤῥγε!εἰοη]ῇ ὙΠῸ ννοτὰ οσσγ5 
ΟὨΪΥ͂ πογθ. Ἐγοϊῃ ἴπ6 56 οὗἩ ἴΠ6 νεγὺ ἴῃ χὶν. 
1.1. 5.11. 26, [6 ποι πιρῃϊ πλθᾶῃ “ὁ ρΑΓΙ- 
ΖΔΏΞΠΙΡ,᾽" νου 5." οὐ {πΠ6 Ικ6; οἵ, 
αϑαῖῃ, “ΤΟΊ Ρ͵ΙΪ δηποχαίοη." 1(ΧΧ. ἀνομία. 

Ω “γ}}) ἴγομῃη ἴῆοβθ γῆ. ννόγθ νυγοηβοα Οὗ 
ΟΡΡτγοβϑοα: 5. ἰχ. 12; ἰοῦ χχχῖν. 28, 

ἴΙ͂η τὴς Ηδρῦτενν [η6 ννογάβ ἴῇ δας ῥδίγ, το 
Ἰμάρτηδηΐ... Ορργοβϑιοη,"} “ὁ στρ ϊθοι5η 655... 
ἃ ΟΙΥ,," --γὺ τηλυκοὰ ὈΥ ϑἴγοῃββ ἀββῦηδηοθ: 
ἹΠΌ τη ϊηρ (45 Πο ΠᾺχ50 ἢ τελαγκ5) {παῖ (6 
ὙνΟΥΓΠ]655 κγᾶροϑ ὈυτῈ Δῃ ουνναγαὰ ΓΟβΟ ]Δης6 
ἴο ἴῃς ξοοά,---ὐν ἢ }}6 ἴῃ γα] ΠΥ ΠΟΥ νου χυϊίο 
οὗ λῃ ορροβίϊθ αιδὶῖγ. 
ΘΟ ἢ ννὰ5 [80 σμαγαςῖοῦ οὗ [Πο56 ννῆο νγοσΘ 

Γεργονεά ἴῃ Μαιζ. χχῆ!. 28: “ρροδγηρ 75 
Ουϊνναγαγ ἴο πη, ᾿ηνγαγα 1 111 ΟΥ̓ ΠΥ ΡΟΟΥ͂ΚΘΥ 
δηά ᾿π|4 1} (ἀνομίας).᾽" 

Οὐ:. τ. Βρ ΔΝ ογἀβυνογίῃ ποίϊςεβ (παῖ, 85 4 
56ΓΙ6Ὲ5. οὗ “Ὑν ε5" (τύ. 8---2}}) [Ὁ]]ονν8. ἴῃ 6 
Ῥδγδῦϊο οὗ (Π6 Ψιπεγαγὰ Ποῦθ, 50 ἃ {πκὸ ϑϑγίθ8 
νν5 ἀδηομηςσδα ΌὈΥ οὐ ᾿οτὰ ΠΥ αἴτογ ΜΙ8 
υἰίοεγαηοθ οἵ Η!ς5 "" νιηογαγα " ΠΝ ΕΑ (Μαῖξ, 
ΧΧΊΙΠ, 13---ς29). 

Οὐ... χα. Τἄρη ἐο]] ον οά [ἢ6 ϑοηΐθηςο, ἐ Βθ- 
Πμοϊά, γόους Ποιιθὸ 15 ἰοῖτ ὑπῖο γοι ἀσβοϊαίθ 
(ἔρημος)" (ΧΧΙΠ, 418, χχίν. 2); δηὰ ἴθ ρῥτὲ- 
ἀϊσοη οὗ “πὸ δοὴ οὔ Μδῃ Ἴοομηϊηρ ἰη Ηἰ8 
Βίογυ δηᾷ 41]} Η]5 μοῖγ δῆροὶβ νὰ ΗἸπι,᾽" δηὰ 
οὗ Ηἰ59 “"δτπε ὑροη {πε ἴἤγοπε οὗ Ηἰ5 βίογυ 
(Δαϊς, χχν, 31: Πρ. Χχῖν, 30) :---σογτοβροῃάϊης 
ἴο ννμδῖ ἰ5 ἀθριςϊθὰ ἰπ ἐμ νιβίοη οἔ οδ. Υἱ, 
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ἣς Ἰοοϊκεά ἔογ Ἰυάρταοης, δυῈ ὈεμοΪά 
ΕΞ ἐρ ἡρμειϑοι ἴον τἱρῃτεουβηεβ85, δυῖ δ6- 

Ποϊά ἃ ς 
ἐμίοδ . 8 4 Ὗοε υπίο (Βεπὶ τμδΐ Ἰοΐη ἔβοιιβε 
- ἴο δουδε, ἐῤσὲ ἰὰγ βεὶά το δεϊά, 1}} 
Οτ, ΤᾺἐ; ἐῤεγε ἐξ ἨῸ ρἶδος, τπδὲ ΤΠῸῪ πιᾶγ Ὀς 

ὑε νεἰπξ 

“αγε, καἰϊι Ρἰδοςά 4] οηθ ἴῃ ἴῃε πιιά5: οὗ [6 βασίῇ 
Δ ΟΑΡ, Ὁ ΤΊ ταΐῃς βδιβ σσίά ἴῃς [ΚΡ οὗ 

8. δοιε... Πεϊά...1 Ψιὶιοϊαιίηρ ἴῃε ἔμππάδ- 
ποσί] ἴανν οὗ ΡΓΟΡΕΤΊΥ ἴῃ [5γα6], Νυπι. χχχνὶ. 
η. Τβ ἰᾶνν ννα5 Ὀδϑεά οἡ [6 ἐλοῖ ἐμὲ ἐἴπὸ 
Ἰδηὰ νγᾶβ 186 1 ογά 5; [86 ΡΕΟρ]Ὲ Ὀεῖηξ οἡ "Ἶ 
ἔουάδίογγ ἰοηδηΐϑβ,; ΟΓ ἐνεῃ εἰ ΒΟ]ΟΌΓΠΕΥΒ ὙΣ] 
ΗΠ" ([μεν. χχν. 13, 244). Το ᾿η]ιιϑϊῖοθ ΠΟΓῸ 
τεργονθά, ἐβεγείοσε, ργεδιρροβθὰ ὑῃροα!ῃς88. 
ΟΡ. Μις. ἰἰ. χα, 2 (δι. ΧΧΙ. 1.3). 
Οὐ-. τ. Το (γρίςδ] ἱπϑίδηςε οἵ [ἢ]5 σοης 

48 ἴ86 βεἰζυγε οἵ 16δε οἰπεγαγά οΓ Ναῤοιῥ, 
ἔτοὰ ὙΔς ὄνεη ΑΠΔΡ βῆγαηϊκ (σ Κ. χχί. 
Χ---7 
οἷν ἃ. ἴῃ [5 οϑβϑῆςθ, “"" πλεονεξία 15 ἰά40]- 

ΔΓ" (Ερἢ. ν. 4); 85, οὐ [6 οἴμογ πδηά, 
ὙΠογο ἴῃ6 τἱρῃίθουβ Οοά 5 ποῖ 5ογνθά Ἀπ 
οὐὈογοά, πΊθη ΘδϑΥ οομης ἴο ἀϊδγεραγά (ῃ6 
ΣΙ ἴθ οὗἩ ΡΕγβοῇ Οὗ ΡΙΌΡΕΓΙΥ. 

Οὐ:. 3. ὙΠ ἰδ τερτοοῦ 15 ἴπ6 πόσο σι ΠΚίην 
8ἃ5 Ὀεῖηρ ἀεϊινοτεά ϑῃογγ Ὀεΐογε ἴὕ2214}}5 
ἀθαῖῃ, νυ ἢ ἴοοῖκ ῥἷδοα ἰῃ ἃ 0116 γοαγ. ((ρ. 
ΟὨ ΥἹΟΥ. 

ἐμ ἐῤέγε ὀε...1Ὶ Ἀδίμογ, τ ἐδέγε ᾿ς πὸ 
ΣΟΟΙ, διά γ9 δΔ΄0Θ6 :δᾶάθ ὕὅο ἀγν9)]} 
αἰοηῆς Ὑἰυπὶπ ἐῤό Ἰαπᾶ, ὙΠΕΥ δοίθά δ5 τῇ 
ΠΟΥ, δηά ΠΟΥ γος ἃ ἘΠῚς ἴο (ἢ ἰαπὰ ; 
81} εἶδε Ὀεΐηρ' τηεγε Ὀοπάπιδθβη οὐ ὑδργαῃῖβ (ερ. 
᾿Ρ ΧΧΙΙ, 8): ΠΑΥ͂, Δπὰ 45 1ξ Οοά Η!πΊϑοὶξ πὸ 
ἰοηξεγ “ὁ ἀννεῖ τ" ἴῃ ἴῃς ἰδηὰ (ΕΖεκ, νυ, χὰ, 
ἶχ. 9 
ἽΝ ι. [τ ἰ5 ἀπῆσυϊδ ἴο 866 μονν [02 2ἰΔἢ 

ςοιὰ Βᾶνθ μδὰ ἢἰ5 “τὰς ἢ οδίς]α Ὀοΐἢ ἴῃ (ἢ 6 
ον Ἴσουηῖσγ (διῥεζείαρ) δῃὰ 'ἵπ (ῃ6 ρίδιηῃ 
(Μώδον), Ἀυβθδηάπιθῃ 4150 ἂπά υἱπθ-άγεββεῦβ 
πῃ ἴῃς τηουηπίδίη8 ἀπά ἴῃ Οδεπηο!᾽" (2 ΟἾτο. 
Χχυΐ. 10), σοῃϑιβίθης!Υ νυν [86 ἴὰνν οὗ ὑγο- 
ῬΕΙ͂. 

Οὖς. ,. Ἐν α]ὰ (' Ηΐϑε, οὗ [5γ.᾿ ὄ1Ν.. 147) 58γ5 
οὔ Τυάδῃ ἴῃ ἴδς τοῖρῃ οὗ ὕὕ χχίδῃ, “ἼΠΕ ἀεϑίγο 
ἔογ {πὲ ργοῆίβ οὗ ἰγδάβ, ἀπά 186 ἀπάϊείαγθοά 
εη]ογπιεπί οὗ 1π6 ξγεδίεδξ ροββι ες ννθαῖῖῃ, μδά 
ΒοΙΖρὰ ΟἹ ΦΘΥΟΥΥ οἰΔ55 ΜΒ ΟΥογροννουίηρ 
δίγεπρίῃ... ΜῊ Ποπιρ]δἰπῖ5 ὑγεσε πηδάβ οὗ 
1) υϑῖῖςθ οἡ ἴπε ρατί οἵ {86 Ἰυάρεβ, ἀπά οὗἁἨ {με 
ΟΡργεββίοπ οὗ (6 με ρίεβϑ (ἀπλοβ 11}. χ ξ, νἱ. 
τ; Ηοϑ. ν. 10). (ἀρ. αὔσνο, ἷ. 17) 23, δὶ 
14. 

9. [πη νιὶπε σαγ] ΟΥ̓, “1π ΤΙΥ Πεατίης "ἢ 
{ ΙΧ. ς, Χ. 13). Τηΐς τεπάετιηρ ([Ἀκὶηρ; 

ϑγοσὰς ἴο Ὀ6 [5414}.5) 15 ἕδνουγθὰ ΟΥ̓ χχίϊ. 
14 Εδαὶ τειν {Π6 βε ον 15 ΞΡ ἰεὰ). ὍΤῆδ πιδγ- 

τοηάογίης ᾽ᾶ5 χχχνὶ, 8, [ΔΠ|6ὲ5 Υ. 4 
δία ἔλνουτ. 

Βοβῖβ, 'ΟΓ ἃ {τὰ ΠΑ ΠΥ ἢοιιβε5 5}}4]} "πεν ὑς 
δε ἀεϑβοϊδῖε, εύέμπ ρτεαῖ δηὰ ἔδιτγ, ννιἢ- 
ουξ ἱπΠΠδθιτδηῖ. 

10 Ὗ6ᾶ, ἴδῃ ἃςγεϑ οὗ ν᾿ πεγαγά 5}4]]} 
ὑρὴ οὔ δαῖῃ, δηάὰ [δε 5εεά οὗ πῃ 
οὔλεγ 514]]} γἱοἰά Δῃ Ἔρἢδῆ. 
11 ἅ Ὗνοςε υηΐο {Πότ τἢλί γ86 τρ ἦτον. 33» 

ΘΑΓΪΥ ἴῃ τῆς πηογηΐηρ, ἐῤαῤ ΤΠΕΥ ΠΊΑΥ 

[εξ νγὰβ ΠΟΥ τενεαὶθα ἴο Ἠἰπὶ βἰ ΠΊΡΙΥ 88 ἃ 
«αυογά. ἴῃ Υἱ. ΣΙ {Π6 584Π1|6 βθηΐθησθ 15 Ὁοῃῃ"- 
τηυπὶςδίοα ἴο ἢϊπὶ ἔογτια }γ ἰπ ἃ νἱβίοῃ. 

ἀεεοία! 9] Εἷϊ, “ἃ ἀεϑβοϊδέίοη " (.. εὐ. α. χχίν. 
15; [)ευῖ. ΧΧΥἹ, 47; 2 ΟἾτο. χχίχ. 8). 
ἤγραὶ απά ζαὶγ] [ποϊυάϊπρ 186 γγοαίοϑεί δηά 

ἕαιτοϑξ οὗ 4]1, σ Κ. ἴχ. 7, 8. Ενθη ἰδαΐ ννᾶϑ 
Ἰεῖς “ἐν πουΐ ἱηῃδοϊταπῖ,"--ἔρημος (Μαίϊ. ΧΧΙΝ, 
38), σρ. ἴδεν. χχν]. 21; Ἴει. ΧΧΙΙ. ς. 

10. Το ἀοσϑοϊδίιοη ἤογα βροΐκθη οὗ ἰοοῖκϑβ 5 
{ τ ογα οδιιβοά, ποῖ ὈΥ ἴπὸ ἀεναϑίδιοη οὗ 
Δῃ ΦΏΘΏΥ, Ὀιυῖ ΌΥ {π6 ἀϊγοςῖ δοΐοη οὗ Οοὐδβ 
συΓ56 ([μδν. χχυΐ. 20: ορ. οἷ. χχῖν. γ: ]0εὶ 1. 
1ο---Ἰ 2. 

ἰεπ αογε: 0 οἰπεγαγ ἢ ΤἘΘ δοῖὸ (45 πιο ἢ 
85 ἃ τῇδλῃ Του ]ὰ ρου ρἢ ὙΠ ἃ γοκο οὗ οχϑη ἴῃ 
οὔθ ἀδγ) ννᾶβ, ργοῦδΌϊυ, ᾿κὸ ἴδ Ἀοχηδη 
ἐ]υρόγατα," ἀρουΐ 8. οὗ δὴ Ἐπρ] 5} ΔοΓα ΟΥὙ 
210ο 54. γάβ5. Το Ἰυρεγα τπογοίογο, τα ρἢϊ, 
ἃῖ ἃ Ιονν ἐβπιᾶῖθ, ὈῈ ἐχρεοϊθα ἴο ργοάυοε ποῖ 
1655 (ΠΔῃ 12,οοο ῥΡῥἱηΐβ οὗ νν]Π6, ΟΓΥ ςοὸ ὑδῖἢ5. 
(δ8εε Νοῖς 2.) [πϑιοδὰ οὗ νυ ςἢ ἰξ ργοάυςρά 
Ὀαΐζ οῃΘ, 

ἐῤε “τε 9 α»". βο»γιογ) ϑεθὰ βυ βῆς!οηΐ ἴο Η]] ἃ 
Ποπηοῦ, ν ἢ ἢ ννᾶβ ἴδῃ ορῇδῇῃς (Ε26Κ. χῖὶν. 11, 
13), ΟΥ̓ ἴδῃ Ὀυ5Π615: Θπου ἢ θεὰ ἔου ἴθη 71.- 
δεῖ. [1 (πὲ Βατγνοβί-ργοάυςς ννεγὸ δπέῖγ-Σο ἃ 
(ῃ6 βορὰ δοῦγῃῇ, (6 Ὠοπηογ ἔμ} νου] ἢδνο 
γἱοιάθὰ στοὸ δρῃδῆβ, [{ ριοάιςθά δυῖ οπὸ 
ΘΡΏΔἢ ; [Π6 ἀπιουηΐ οὗ π1}}5 σίκαπίηρι ἴῃ ΟΠδ 
ἄδγ (Κυ1} 11. α7).Ψ 

Οὐς. Α5 δρρίϊεὰ ἴο {πε παίϊοη, με σαῖίο 
οὗ {Π6 Ἔρῇδἢ ἴο ἴῃ ΠΟΠΊΘΥ ΓΟΑρΡρΘΑΓΚ ἴῃ νἱ. 12. 
“Υ̓ρᾷ τὴ 1ἴ 5ῃ8}} Ὀὲ α “τὲ, δηὰ 1ἴ 5Π4]] τοί ση." 

11---17. ὙΠΟ γδάϊς] σδιιϑὸ οὗ [Π6 πδίϊοηδὶ 
ΕΌΠ:Ε 15 Ποῖα δϑϑοιρηθά, ποι ΟΠἸΥ οης οὗ 115 
ουϊνναγά πηδηϊ εϑίδ ἢ 5 15 πιοπιιοποά, Τ ΠΟΥ͂ 
ἐἐγεσαγάεά ποὶ δε «υογὰ 9 ἐδε Ζογά;," τῃδί 
“οΠου5᾽" δηὰ ““ρετίοςζξ ννοσκ" (5. εχὶ, 
4: Ὠραϊῖ. χχΧ!ϊ. 4} ψὩϊςῆ Ηδ δὰ ἀοηθ ἴῃ 
[5.861 5. Ὡδίίοηδὶ Ὠιβίογυ (ςρ. 5. χοῖϊ. 4---). 
ΤΎΠΟΥ ἀϊὰ ποΐ στο ἔογ ἃ ““ννοῦκ᾽" (Π4ἱ ννᾶ5 50 
Ἰοηξ ἴῃ σοπιίηξ ἴο [15 σοτηρ οίίοη (ςΡ. ν. 19)}} 
--Υ ὮΥ 5που!ὰ ἴδεν, ἤθη (ἢ6 Ρργεβθηΐ ὈγΌβρε- 
ΤΥ οὗ [Π6 Κίπράοπ) ννᾶβ ἃ}} {ΠεῪ σου]ά νν]βῃ ἢ 
[τ ννὰς ἴθ οἱὰ βριγιῖ οἵ γϑῦθ! !οη ἴῃ δη δά- 
νδησρα 5ἴδρο:--- Βεῖογ (ἢ6 ΘΑ] ὨΔρΡΙΠ685 οὗ 
Ουν δεοΐυδὶ σοηάϊζίοη, ἰμαπ [15 ονθγ- ΓΟ ΓΟΔΌ ΠΩ 
υἱδίοη οὗ Οοάδβ Κιηράοιη. (Ναυη. χνὶ. 12) 
14.) 

80 {ΠοΥ ϑβυγτοηάετεὰ {μεπβεῖνεβ ὈἸ πα Ϊγ ἴο 
186 Ρυγβαυιΐ οὗ ρῃγϑὶςδὶ δπ]ογτηξηΐ (χχυ]ϊὶ, 7). 



τ: 

ν. 12---16.} 

ἔο]]ονν Ξξίγοηρ ἀσίηκ ; (Πδῖ ςοπίίπια υη-- 
ΕἾ] ἡἰρῃτ, εὐ νης "Ἰημἤλπιε τμεπὶ! 

12 Απά τῃε δᾶγρ, δπά ἴδε νίοὶ, τῆς 
τλυτεῖ, δηά ρὶρε. ἀπά ννῖπα, ἀγα ἴῃ {πεῖ Γ 
ἔελϑῖβ: δῖ {Π6ῪΥ τεργά ποῖ ἴῃς ννουῖκ 
οἔτῃε ΙοκὮ, πειῖθεγ σοηϑβίάογ (ἢ ορο- 
ΓΑϊίοη οὗ 18 ἢδηάϑ. 

123  ἼΠΠεγείοσε ΤΥ ρθορὶς ἃΓ6 ΡΌΠε 
Ἰηῖο σΔρΡΌνΥ., δθοδιιδα ἐῤέγ ὀσυε πὸ 

᾿Ηε. Κπηπον]οάρε: δηά ΤΠ τΠεὶγ Ποημουγαῦ θ πθη 
μὲ ἀλείρι αγέ ᾿ἀπηεῆς Δηα τΠεῖγ πιυϊίτυας ἀτίεά 
᾿ ακνεὶνα. ΠΡ ν ἢ τῆιϊγβῖ, 

Οὖς, τ. ΤὨε ουξϊνγαγὰ ᾿πἰοχἰοδίίοη ἀϊά δῖ 
ΘΥΤΏΒΟΪ ΖΕ ἴδ ᾿ηννασά, [τ ννᾶ5 δῦονβ 4]} ἴΠ6 
ἱηϊτοχίςδίίοη οὗ 2 γιά (Χχν!!. 3) [ἢδῖ βυναγοὰ 
1ῃεπὶ (Χχυ!. 7, ΧΧΙΧ. ο: ΠΡ. ἵν]. 12: [06] }. ς). 

Οὖ:. .. Ῥτοπὶ ΝΊΙςΔἢ 11. τσ ἰδ νοι! 5θὲπὶ 
(δι (ἢ6 υπέλΠ}} ργορῃοῖβ ὑγροὰ οη, ἰπϑίεδὰ 
οὗ Ἑοδβοςκίηρ, [86 παιιοηδὶ τηδίδάγ ; ἱπτοχισδίην 
186 ρΡϑορὶα ἢ Ἰγίὴς ἤορὸθ νυ ἢ τοϑίθα οη 
{πε ῚΓ οὐνῃ Ριιε 16 σοηςεῖῖδ : [86 “νη 6᾽ οὗ ἴΠ6 
Μιίβῃηδ, (ἢ ““5ριςϑὰ ἀσηκ᾽" οὗ (ἢ6 (ὐεπηάγᾶ. 

Οὐ». 3. ὙΠῸ 5:η5 τοργονοά ἰῇ συ. 8--τὸ 
ἃπὰ 11---17 ἅτ ἰοϊποά τοροῖμεῦ ἴῃ Μαίϊ. 
ΧΧΙΪ, 25, ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. ΟΡ. Ρτον. 
Χχχὶ. ---ὃ. 

11. γὴδ τῷ ταν} Α58 ἴδ6 τπρε]ονίηρ 
Ρεορὶο δὰ ἀοπὸ δ ΗΠοτγεὺῦ (ἔχοά. χχχίϊ!. 6). 

,)οίμοαυ “ἰγοης ἀγίπά} 11. “Ῥαυγδαθ᾽" 1: 1. 
241; Ηο. ΧΙ. τ (1): ἱπϑίθδα οὗ ““ρυγϑυίηρ ἴο 
Κηονν [Π6 1, οτὰ ̓ (Ηος. νἱ. 3). 

εοπ πε μπὲ πὶ} ΟΥὍ, ΤΈΚΟΣ ὁπ (Ρτον. 
ΧΧΙΝΪ. 20) 1π ὕὍδ9 ὃὉψ Δκῃῦ; τῆτοιρὴ [Π6 
τὰ γῆς Ἰηΐο “16 Ὀἷδοκ «δηά ἀδγκ πιρξῃι" 
(Ρτον. υἱ!. 9). 

12. ὝΠΟ ἱποίσυμπηθπίβ οὗ πημιϑῖς, νυν διςἢ οὗ 
οἷά ψοῦο υϑοὰ ΌΥ 1π6 ργορμοῖβ ἴο ςεἸε γαῖα 
Οοὰβ ῥγαῖϑεβ (411 ἴῆ6 ἔοι ννογάβ ἅγὸ 564 ἴῃ 
1 85. Χ, 2), ἅσγθ πονν ΠΊΟΠΟΡΟΪ χοαὰ ὈΥ̓ ΤΠΟΙΓ 
[οϑν! 65. Ορ. [οὉ χχί. 12, ΑἸηο5 νἱ. ς, 6. 

δεν γεσαγά πο] ΟΥ᾽, “ἼοοΚ ποῖ ἰονναγάς:᾽" 
ἔγοαυθπίγ υϑοὰ οὗ σαϑίϊηρ Οὔθ5 ἰοοῖκβ δχ- 
ΡοοίδηΠΥ ἰονναγάβ απ οὐΐεοὶ οὔίγια!, 8510 ΧΧΙ, 
8, τα; Νυμπι. χχὶ. 9 (ςΡ. Ζεςῃ. χὶϊ. 10); 5. 
Χχχῖν. 6; [οηδὴ 1. ς (4ῃηὰ 5ἰ ΠΆΠΑ] ἴΠ6 πουῃ 
ἴῃ χχ, ς, 6). 

«υογῇ..«ορεγαΐξίον...ἢ Ῥ5. ᾿χῖν. ο (1ο).----απά 
(Πογεΐοσγε Ηδ τηιϑί εοριροί τῃθπὶ, ὈΥ ϑίγδῃρθ 
τοοϊπμοάς, ἰο ιἱπάἀογϑίαπα ᾿ὑ; Χ, 1., ΧΧΥΠΙ. 21; 
Ἡδοῦ. ἱ. ς ;-ὐ ἔλπιῖπο δηὰ σΑρΕ ΝΥ, ο. 12. 

18. Τρεγεΐογε]Ύ----Ὀεοδιι86 οὗ [πεῖς ννδηῖ οὗ 
ςοηῃεϊἀεγδίοη,. 

57 ῥεορ ] 58} Ηἰ5 (1]. 12): Ὀυϊ οἡ παῖ 
ΥΕΥΥ ἀοοουηΐ ἴο 6 Ριιηἰβῃθα, Ατποϑ 11]. 2. 

δὲῪέχαισε δεν ῥαυς πο ἀποαυίο νε}] ΟΥἾ ““ἴοΥ 
ἴλοκ οὗ Κπον]οάρε᾽" (Ηοϑ. ἱν. 6) (50 ΕΧΧ,, 
Ταῦ. Ν υἱρ., νιῖγ., Κποῦ.), οΡ. ὑκ6 χίχ, 42--- 
44. Οἰδοῖβ, ψιουΐ Κηοννηρ ᾿ἴ,᾽᾽ οὐ, ““ἢ- 
ννδτοϑ᾽" (Κοϑεητῃ., Ὀγος5)., ἔνν., 6 ..). Ορ. 
ΧΙ, 2ς; ἴλκὸ χχὶ, 34. 

ΙΘΑΙΑΗ. ν. 

14 Ὑπμετγείογε Β6 11] Βαῖῃ επ]αγρεά 
Βεῖϑεξ, ἀπά ορεπεά ἢεγ που νἢ- 
ουξτηεάϑυγε: ἀπά {Πεῖγ ρίογγ. ἀπ {Πα γ 
γαυϊτιάε, δηὰ τμεὶσ ροπιρ, ἀηά ἢς ταὶ 
Γε]οίςειῃ,, 51.4]1 ἀδϑοθηά ἰηῖο ἴ{. 

Ις Αμά “τῆε πιεδὴ ἤδη 5}4]] θὲ 
Ὀτγουρῃς ἀοννῃ, δηὰ τῆς πλρη τ τηδη 
502}} Ὀ6 Πυμηθ]εά, ἀπά τῃ6 ἐγεβ οὗ τῆς 
ἸΟῪ 5841} θὲ ἢυπλ]6 4: 

16 Βυς (ες ΓῸκΡ οἵ Ποβῖβ 8584} δὲ ᾿οτ, γάρ 
εχ τοά ἴῃ ἠμάρπιεπι, ἀπά "(ΘΟ τῇαῖ ἰβ 1 Ηςδ. 
ΠΟΙγ 5}8}} θε βασι πεα Ίη τρθοιιβη 688. "Ἔ ὥ 

αν δεά..«ἐδὶγ ἢ Ορ. να ἢ 
ῥεῖν ἐμά] ὅ8ε6 Νοίβ Β. 
Οὐ... Τμο νογάβ υϑεὰ Ὁγ ῬἢΪ ΠΟ ας᾽5. ννυ]ῖδ, 

ὙὨδη 586 πραγὰ {παὶ ἴῃ Ατὐῖκ νγᾶ5 ἴδκθη, “1 
“ἰόν ἐς ἀεραγίεά ἔτοτῃ [5.86], ἂγὸ (ἢ6 νοσγάϑ 
ΠοΓα γοηάογεὰ Ὀγ “" δοπομγαῤίο περ" δὰ “σοπδ 
ἐπ!ο καρ οἱ. Ἐτοσι ἴπδὶ ΡΠΠ]ΠΙ511 πὸ σρΕ ΝΥ, 
σδιισοὰ ὈΥ {ῃ6 ἱπιαυϊυ οὗὨ ἴῃς ργεβιμῃοοά, (ἢ6 
Ατκ οἵ Οοά ννᾶς γτϑςονογοά : ἀπά ννᾶς Ὀγουρῆξ 
ὉΡ Ὀγ αν! ὰ ἰο Ζίοη νυ ρϑδὶ πη οοἰεγδίιηρ [86 
{πΠυπΊΡἢ Οὔ ἢ6 “" Κιηρ οὗ ΟἸογγ." 80 ἴοο, αῇεσς 
[Π6 ργοσϊαπηδίίοη οὗ ὈΔηΙϑῃτηεηΐ ργοπουπηοδά οἱ 
αν 5 ποιιϑα ἴῃ [(Π15 σπαρίογ, [6 ΟἸοΙΥ οὗ 
(6 ΗοΪγ Οπο [5 ργοοϊδιπηδά τόσο αἰ ϑ! ης ΕἸ 
[ΠδΔῃ δυο ἴῃ οἢ. νἱ. 

14. επίαγχεά δον Βεῖίογ (45 ἰῃ ΗδΌ. 11. 
5. «υ.), ἐπίαγεά ἈΘΥ 0810. 

«υἱδομέ νισασμγε) ΟΥἉ, τὐταλῦ: ἂ5 [δου σἢ 
[ῃ6 αἰνπθ ἄδοτεθ Δοϑροοῖης ΒΕΓ ΡΟΥΘ, 
“«Ἡἤοτΐο 584] ἴτῇοι σομης δηὰὶ πὸ γον," 
δὰ Ὀεθη νυν μάταν. 

ἐδεὶγ ῥοηΡ) Ἀδῖμοσ (45 'π χχῖν. 8, 2. «“ὐ.}» 
ἐδεὶγ Ἴο180:---ἰῃ6 υποραϑηρ ΓΟΙΪ οὗ ϑβϑοιυῃὰ 
νΥ ἢἰς ἢ σάπης ἔτοπὶ [πδῖ ὈϊϑΥ οστγοννά. 

βε ἐῤαΐ γεϊοὶεε Ὁ] ΝΟΑΙΙΥ ἴἢ6 584π|6 ᾿νοσὰ 858 
ἴῃ ΧΙ. 3, ΧΧΙΪ. ὁ, ΧΧΙΪ. 7) Χχῖν. 8, ΧΧΧΙΝ, 12. 

“ῥα! ἀεσεεπἢ ὙΠΕΥ Ὠδά 5ἰπηθὰ ᾿κῈ Κοσδαῇ 
δηὰ ἢ15 σοιηρδηίοηβ:: [ΠΟΙΓ ρα ΠΙϑηπηθηΐ 588}} θ6 
ὯΟ 655 βίσπδὶ (Νυπι. χυὶϊ. 30--- 33). 

ἐπο ἢ ΤὨϊ5 δῃοι]ὰ Ὀδ6 σοπηροϊοά ΨΠΒ 
εἰ γρ]οϊςεῖῃ .᾽) [86 νοῦ “ἀδβοθπα"" θείης υϑοὰ 
ΑὈΘΟΪΕΙΥ, 845 ἰῃ ΕΖΟΚ. χχχ. 6:--οὧπάὐ ἈΘΣ 
(1πὲ πδιοη 5) σίογυ, απά ἈΘΣ »ιωἑ ἐμάς, μά Θ᾽ 
ποΙ80, απά δὲ ἐδαὶ γελοίοειδ πὰ Ἀοτ, “ῥαϊ 
ἀεσεεπά;---ἀοϑοθηὰ ἔστοιη μδὲ πμοσῃΐ οὗ Ἂχ ]λ- 
ἄοη ἰηῖο ἴΠῸ 5ίδηςς οὗ Ηδάθβ. Οὔ. χὶν. 1ζ.- 

Οὗ.. ὌΠ Ϊ5 ἰπϑαῖδῦ]ο στεθὰ οὗ Ηδάεβ νγᾶβ 
[6 τϑῆορχ οὔ 1Πεὶγ ον ἰυ5ὲ οὗὨἨ δαγίῃ!]γ σοοάὰ. 
Ορ. Ῥτον. χχν]. 2)ὸ; “ΗΕἸ] δπὰ ἀεβισυςοῃ 
σδηποῖ ὃς 54{15Π6ἀ; δηά [δ Ἔγ65 οὗ ἤδη σδῃποῖ 
Ὅε 54ἰἰ5ῃρά." 

15. «“4πά {δὲ τπεαπ νιαπ...ἢ ὙΠῸ ψογάς οἔ 
{86 ἢγϑῖ μα ενοσθα ἄγε ἴΠ6 54πι6ὸ [δῖ οσε υϑοὰ 
ἴῃ 1.9. Ἀδπάεγ: 80 δὴ 185 ὈΟΝΘά ΔΟΥΣ, 
σπά ἐῤε σγεαὶ Ια" 16 Ὁστουκλῦ ἸΟΥ͂. 

16. ἐπ)λωάρσνιοη) [ἢ [ἢαξ δου οἵ πίθου 
τε υϊίοη Ηἱ5 δϑοϊΐο ϑυρσειθδου δηὰ μοὶ» 

4 ςἶδρ. 5 
9, ΣΙ, Σ7. 



ΙΒΑΙΑΗ. ΝνΝ. 

17 Ἴδη 5}4]1 (ἢ ἰΔπι08 ἐξεά δζεγ 
(πεῖγ πιδληηθῖ, δΔη4 τε νναβίς ρίδοβ οὗ 
τῆς ἔλϊ ομββ 5}]] βίγδηρεγβ εδῖ, 

18 ὟΥοςε υηῖο ἴΠεηὶ ἴΠΔὲ ἄγαν ἰπὶ- 

ἰν. 17-- 1. 

4υγ τντἢ σογάβ οὗἉ νδηΐϊϊγν, Δη4 81η 88 
ἴ ννεῦα ἢ ἃ σαγῖ τορα: 

Ι9 ΤΒδι βὰν, [,εἰ ἢΪπὶ παῖε βρεεά, 
σπά Ἀδϑίεῃ ἢ]5 νγογκ, τμδῖ ννε ΠΠΔῪ 866 

ὯΘ655 ((Ρ. Υἱ. 1“... 58}} βίαπά ουμκ οἰθαυγ ἴο 
Υἱοῦ 
δα δὲ ΠΕΡ ΕΗ] Μαδηϊξεβίεά ἴο Ὀδ ΒΟΙΥ, 

δΔηἀ 90 τεραγάθά νυ σοά]ν τενεγθηςς (1μεν. χ. 
4). 

Οὗ». ΜΝΏθη Μοβεβ δπὰ Ἀδγοῃ νγοσθ 6χ- 
οἰυάοα ἔτοπι ἴδε 1,4πὰ οὗ σπδδη, Οοά “ννᾶ5 
δϑηςτΠοά ἴῃ {ῃοπι" (ΝΌμι. χχ. 12). 80 Ηβ 
τνου]Ἱά Ὀ6 Ξαποςβεά ἰη ὀχ] [9γδοὶ, ΕΖοῖς, χχ. 
41. 

17. ΨνΏρη {Π|8 Ἰυάρστηθπε 61}, ννὰβ "πο 
ςοηρτοραίίοη οὗ ἴη6 Ἰ,ογὰ ἴο ὕὲ 85 βῆθορ [πὲ 
᾿δὰ Ὧο βῃορβογὰ "ἡ (Νυπη, χχνὶ. 1).) Νοῖ 
80. ΤΠδ ραβίιγος {παΐ πδὰ βιρρ δά οοὰ ἴο 
186 “δῖ ομδ5,᾽"---ἰῥο ἴποϑο ννῆο Παὰ “"πουτϑμοά 
{πεῖν Ἠθαγίβ 85 'π ἃ ἀδὺ οὗ 5ἰδυρῃίογ᾽" ([8πλὲ8 
ν. 5),--τνου]Ἱὰ Ὀὲ ἰαϊὰ νναϑῖβ. Νογηδάβ βῃου!ὰ 
ΟΟΟΌΡΥ ἴμεπι. Βυΐ, νν ἢ} 6 [5γ86}}8 ουϊνναγὰ 
ΠΝ ορε5 νοσο νυ άγανγη, [86 “14πη 05" οἔἔ 
[πε ΠοοΚ 5ῃοιυ]ά Ὀὲ ργον! ἀθὰ ἔοσ;--- ἔθου “ῥοιμά 
ὑπεά αν ἐῤεὶγ τιαππεγ," Ἰιϊ. 6“ ἀεσογαἰπς 10 
ἐδεῖγ σγαπκίη." ὙΠῸ “᾿πηϑεῖς 5ῃου]ὰ οδῖ, δηὰ 
Ὀ6 5Ξ4[15ῆθ" (5. χχὶϊ. 26), Ὀδοδιιβα "ἴθ 1,οτά 
νγὰ5 1ΠΕῚΓ 5ῃθρβογά " (8. χχιδ, α; οἢ. ΧΙ]. χ1). 

ὙΒαΐ (ἢ 15 15 86 σογγεςξ υἱϑὺν οὗ [6 ὑϑῦϑο ἰ5 
Ῥγουθά ὉΥ 4 σοπηρασγίϑοη οὗ Ζϑορῆ. 11]. 11---.Ὕ 3 
(ν ΒΙς ἢ Ρ]ΑΙΠΙΥ Ἰοοκϑ θαςοῖὶς ἰο 154]Δ ἢ}; “1 τνν}}} 
Ττεπιονθ τοσὰ νη ἴΠ66 ἐδονι ἐραὶ γεήοίος ἐφ 
ἐδν δίσῥπεις ((Ὦ. ΧΙ, 4), δηὰ ἴδοι βῃδ)]: ὴῸ 
ΣΊΟΓΘ δ ὨΔΌΡΠΓΥ ΟἿ ΓΔῪ ΠΟΙΪΥ πιοιιηΐδίη. Απά 
1] Ἰοᾶνθ πη {Π66 4 ἡοευΐν ἀπά ῥοον ῥεοῤίε: 
Δηα [ΠΥ 5}4]} ἔγιιϑὲ ἰπ ἴη6 πᾶπιο οὔ 1π6 1,οτά 
(Χῖν. 32): απά ἐῤεν «ῥα! Κέεά ἀπὰ 1ῖ6 ἀονψῃ, 
δηἃ ΠΟΠ6 5}4]] πηαϊζο ἔἤδτὴ δἴγαϊ ἀ."" 

Οὐ. 1. ΑΒ "' 5ΙΓΔΠΡΕΓΒ᾽" (οΥ “" 50] ΟἸΓΠΕΓ5᾽) 
ὑγου ἃ ΟΟΟΌΡΥ ἔμ ἰαπὰ, 580 θη ]ε5. πψου]ά 
διυσσερά ἴο {π6 Ξρίγιξιιαὶ ἱππογϊΐδηος, (Μαξί. 
ΧΧΙ. 41---.42. 

Οὐ... Δ. Τῃε ψογάβ σοηάογοα ὁςΞγδηρεΥ 
δηὰ “]Δπ10" οσοὺγ ἴῃ χὶ. 6; “Π6 ννο]ῇ 5}}4}]} 
ἄννε}] (ϑο]ουγη) στ ἴμ6 ΙΔτλὉ.᾽" 

18, 10. Βοϊ]ά, ἀεῆδηΐϊ, ᾿ῃβάο! ΠΥ 5 πον 
ἀερίςϊοά ; ΟΡΘΠΪΥ τοίιϑίηρ ἴο ἐνναἱκ ἴῃ 186 ᾿ρδὲ 
οὗ [6 [,οτά,᾽ ογ ἴο δϑιάθ ὑπάεγ Ηἰς5 ργοῖΐθο- 
ἐΐοη. ΤὍ15 νγἂβ {86 σγοννηίηξς δοῖ οὗ ἱπιρίθίγ, 
μι Ὀγοιυσμξ οὐ πὸ ᾿υάϊ!ςοῖ] ϑεηΐθηοθ οὗ 

. ΥἱἹ. 

18. ἐῤαὶ ἄγαευ..} Νοῖ σοπίοπξ νὴ ἐδ 
ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ᾿ΓΟΡΤΕ55 οἱἩ ἱπί ιν, ΓΠΟΥ ϑρίῃ ὑπ- 
ΒοάΪγ ἐπροσγῖθβ, Ὁγ νυ Ὡς ἢ ἴο πλᾶῖκο ἐποὶσ πιδϑϑῖνα 
οθος οὗ 5π ποῦ πιοτὸ ΤΌΔΪΥ (πγουρὴ ἰδ 
ἑιηά. 

εογας 0}, απ|2}}] ϑυςῇ {Προῦῖοθ νγεῦα ΤΘΔ]Ὺ 
υδίη (ΧΧΥΠ, 14,1 ς)---ἰάοία οἵ ἴπο ἱτπηαρίπδίοη : 
“- γεῖ ἢ ἴποπὶ “6 πιθη οὗ νδηϊγ" (5, 
ΧχΥΐ, 4) βοάυσοά ννου ἀϊγ πλϊπὰο ἴο 5ίη, 

α: «υἱὲ α εαγὶ γοῤρο] 4.5 ᾿ξ ΠΟΥ δά γοκοὰ 
{ποιηϑεῖνεβ, ὑκὸ Ὀυ]] ος κα, ἴο ἀτὰρ οηνναγά {ΠΟΙΓ 
ΡῚ]ε5 οὗ υπροά!!π659. 

19. Ζ εἰ ῥίν»ι γιαξε σῥεεά...δαςίεη} “. «ὖ. α. 
ἴῃ νἱἱ..2ώ. (παῤεν... δας...). 
ΤΠ οιηϊδϑίοη οὗ ἴῃ Ὠῖνπθ Νάπιο ᾿πά]- 

σδίος {Π6 βοοῆηηρ ἴοηθ οὗἩ [6 τοπλαγκ (ῸΡ. 2 
Ρεῖξ. 11.. 4). Ὑπὸ {π|6 “ΗΟΙΪΥ Οπε οὗ [5.86] 
ἴῃ {86 ϑεσοηά οεἰδιιδο 15 ἰάκθη ἔγοιῃη ἴΠ6 ρτο- 
Ρἢδε 5 οννῃ ννοσαϑ (ςΡ. ἴ. 4. ν. 24, ΧΧΧ. 10. 11). 

ἼΠΟΥ ΕἸ ρΙου {πῸ ἰδπρυδρο οἵ ρου (ςρ. 5. 
ΙΧΧῚ, 12), 845 1 {ΠΥ ἐἰεσίγεά “1ὴ6 ἐᾶν οὗ ἴΠ6 
ΙΓ ογάὰ " (Απιοβ ν. τ8---2ο); 85 1 {πεν {618 56- 
ΕὐΓῈ οὗ ἃ ΠΙΡἢ ρἷασα ἴῃ ΝίΘβϑι ἢ 5 ΚΙηράΟΠῚ 
Βυξ {μοῖγ σμΑ]] θῆρα γϑα] ν πηθδηί: --- τ" 58 Δ ἢ 1: 
σοηϑίδης Υ {6} πρὶ ἃ οὗ ἃ ρτοδῖ ννοῦκ (ἢδΐ σοι. 
5 ΠΑΓΓΥΪΠΣ ΟἹ ΔΠΊΟΠΡ ι.5 'ἱπ ρυγβιυδηςα οὗ ἃ 
Τηγβίοτου5 ρίδηῃ. Ὗν σᾶ!) 566 ΠΟ ἔγᾶςοϑϑ οὗ [ἴ, 
Ετοπὶ ἴῃ6 {ππ|ὸ οὗ ἴῃ Εχοάιι5 ἴο Τλαν!, ἔγοτη 
᾿ανιὰ ἴο οἷγ οὐ ἄᾶγ, οἷἦ ννΟΪ6 πδί!οπδὶ 
ΠΙΒΊΟΓΥ 566 πὶ5 οὔβοιγο. Κιηρ [122ϊ]4}}᾿5 ΡΟ] ΠΟΥ͂ 
νῈ ἀο υπάογϑίδηάδ, [1 845 βΊνθη τ1ι5 ρϑᾶςθ, δηά 
τορυϊδίίοη δὐγοδὰ ; ἱπίογηδὶ ρὑγοβροῦτγ, δηά 
δοοά ᾿πσοχγ65, δηὰ ἔιεθάοιῃ ἔγοπι [ῃοϑὸ οἱ γο]}- 
δἰουβ βδοσιρὶθθ. ΑἹ] {Π1|5 μα5 [ο] οννθα Ἰανῦβ οὗ 
σδιιβαίίοη ἴπαΐ Αύὲ τΟϊοΥΔὈΪΥ̓ ρἰαίη. Βυΐ τἢ6 
ῬγΟρ ΘΕ 5. νίοννβ ΑΓῸ νΟΓΥ ἸΟΓΥ δηὰ ἰγδηβοθηά- 
Θηΐ] ; (ΠΟΥ δῖ πιρῇ ἀῦους ουἵΐ οὗ οἱἷἵ 5ἰβῆῖ, 
Οἱ ἴπαῖ 16 “(ον η561᾽ ἢ6 ργθᾶςσἢθ5 50 πιις ἢ 
δϑοιιϊ ννοι]ὰ πλονὸ νυ] βοπηοννμαῖ δοςοϊογαιοά 
Βροϑά, (πδὲ νν ΤΏΔΥ Ὦανε 8Δῃ ΤΟρρουίζιη ν οὗ 
σεεὶπσ ἴ, ΟἿ [Βαϊ δοπλθ οὔθ ννοι]ά πιοιιηΐ ἃρ 
ἴο ποανθῆ ΟΥ̓ ΡῸ δοΐοβθϑ ἴῃη6 9645 ([)οιῖ. χχχ. 
12, 13}, δηὰ ὀγίης ἐὶ ποῦ ἴο 15, [ῃδί ννὲ πιρϊ 
ἔποαυ ῖι,---πιά Ἰπάρο οἵἉ 11." 

Οὐν. τ. Αἢἡ ἱπηπιοάϊδίθ δβννοῦ ἴο 1Π15 ἰδυηξ 
5 ρίνθῃ ἰπ ῥα ἰδηρυᾶρε ἴῃ νυ. 24---20. 
ΤΏὮΘΙΓ σϑαηϊοϑῖ 5}.4}} Ὀ6 σταηϊδὰ:---οά ν}}}} 
τηυβίοσ Η!5 Δυτη 165 “τομὴ δίασ,᾽" απὰ “ὈθΠο]ά, 
[ΠΟΥ 5881] σοιὴθ «ὐἱ «ῥεεά (τι ἢ ΓΔ) 5  ΠΕ]γ." 
Α ἐπίπαν ΔΗΘΥΨΟΙ 15 5 ΡΡΙΙοἀ Ὀγ [6 νἱβίοη οὗ 
(δὲ ΗοὶΪγ Οπὲ ἴῃ {πῸ6 ποχῖ Ἵδδρίεγ;---Ης 848- 
ΒΌΓΘΟΪΥ νν}}} πᾶκο Π|ΙΙ5 ρίοσγ ἢ1] ἴμθ δαγίῃ, 
βουὴ [ἢ6 ἀδβρίϑβευβ νν1}}} Ὀ6 ἴοο Ὀ]1ηὰ ἴο 566 ἰξ, 
ἴοο μαιά-Πεαγίθά ἴο Ὀεϊϊενα 11. 

ΟἿΠΟΥ τορ] θ5 ἀγὸ βίνεη ἰδῖοσ οῃ. 
1) ΤὴΘ παπιπρ οὗ [5414}}5 βεσοηὰ 580ῃ 

εἰ ϑροεά-οἰυπηάεν Ηϑίθ-ϑροι! " (ν1,.2), δβῇογά- 
οἀ δὴ ἱπηπηοάϊαϊο ουάθηοβ οὗ Οοαΐβ δοῖιυδὶ 
συόγκίηρ ἀπλοηρ δεῖ. 

(1) ἴῃ χιὶνί. σ2, 13, ἰξ 18 ροϊηϊοά ουἍὮλώὴ ἴμδὲ 
[86 ἔδυ! οὗ Οοὐδβ ϑεοπηηρ ἀέαπες ἵἔτγοπι 
[5γ86] νγᾶβ 'π {ποιλϑοῖνοβ, Ὀθοδυϑο ΠΟΥ ὙΟΣΘ 
ἐγ ἔτοιῃ σρῃϊδοιβησβα:" δηὰ ἰξ 15 δά δά; 
(41 αὐ] ὀγίπφ πεαρ ΤᾺΥ τισῃίθουβηθθϑ; ἰξ 
581|}4}} ποῖ δ ΔΓ ΟΥ̓ δηὰ ΓᾺῪ ϑαϊναϊίοη «ἀωλὶ 
ποὶ ἐαγΓγ." 



: ΟΥ 
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γν. 20---24.} 

ἐδ: αῃά Ἰεῖ τῆς σουπϑεὶ οὗ τῆς ΗοΪγ 
Οἷς οὗ Ιϑγδεὶ ἀγανν πίρῇῃ δηά Ἴοπῖς, 
τηδὶ νγὲ πιᾶγ Κπονν {{} 

20  Ννοε υπῖο ἴῃδπὶ ᾿τἢδϊ 0Δ]] εν!]} 
Δπά ροοά εν!]}; ἴπαῖ ρυῖ ἀλτκ- 

πὐρῷ εἴ 655 Ἐτ Ιρῃτ, δηά Ἰίρῆς ἔογ ἀδγκηβββ; 
(δῖ ρυῖ Ὀιξῖεγ ἔογ ϑυγεεῖ, δηά ϑινθεῖ 

᾿ (ὼγ δικῖοι! 
1 ὟΝ οο υηἴο ἐῤεηι ἐδαΐ 74 “νχίϑο ἴῃ 

ΙΘΑΙΔΑΔΗ. Νν. 6ι 

εὃ. ἀω» Φ ᾷ . Φ ἠ Ἡ 

μεῖγ ονγῃ ἐγεβ, ἀπά ργυάεης ἴπ ἘΠΕῚΓ τε έλαν 
ον βιρῃτ! 

22 νοε υπίο ἐῤέσι ἐδαΐ γε τα ΤΥ 
ἴο ἀτίπἰκ νγῖπε, ἀπά πηδη οἵ 5ἴγεηρτῃ ἴο 
ΤΑ] Πρ]6 βίγοηρ ἀπίῃ: 

“]α.ε. 

23 ΔΝ ὨϊςΝ 7) 50 τὴ6 ψνῖςκεα (τ  Ῥτον. 17. 

γενγαγάὰ, ἀπά τὰκε ἄννὰὺ τῇς τἱρῃϊεοιι8- 
Πε685 οὗ τῆε τὶρδτεουβ ἔγοπι ἢϊπι  Ἠοδ. “ὁ 

24 ἸΒεγείογε 45 "ἴῃς ἤγε ἀδνουγεῖῃ μι “΄ 

(3) Τὸ ΠΕ] ἃτὸ νναγηθὰ ἀραϊηβὶ ἱπιρᾶ- 
ἔδηοθ ἴῃ ΧΧν!. τό: “1 ἸΔῪ ἴῃ Ζίοῃ.. ἃ 5.6 
Τουπάδλιίοη; δ6 τμαὲ ὈδΙουθῖῃ «ῥαλ ποὶ »ιαξε 
δα (5. «υ.}:" δηά ἀγὲ ἐποουγαροά ποῖ ἴο γ)εϊὰ 
ἴο ἴἴ, Χχχι!. 4: ἼΤΠΕ ποαῖῖ οὗ τῃῇ6 γα 
(δϑῖγ) 584}} υπάοτβίαπα Κηον]θάρε;:" χχχν. 
4: “ϑΑΥ ἴο ἴπεπὶ {πὲ ἃγὸ δαςίγ, Βὲ κἴγοηρ; 
ἔξασ ποῖ; Ὀθῃο]ά γοῦν Οοἀ »}}}} σοπια." 

(4) ἴπ ἀυς {πιὸ 411 5}.2}} Ὀ6 ἢ] Π]]οά : Ιχ. 
12: "Τὸ ΣΟΚΡ «υἱὲ ῥαείεη ἐῤ ἐπ ἐς ἐἐ»ιο." 

Οὖ:. α«. Οὐοιηρατο «50 Ζερῆῇ. ἱ. 12---τό 
(Ἴδε ετεαὶ ἀδὺῪ οὗ ἴδε 1οτὰ ᾿5 πθᾶγ; ἰξ 15 
ΠΟΑΣ δηά δασίει σγεαίίγ,," ὦ. 14). 

20. εαἱ] ουϊ ροοά] 1 5 Δἃη “εὐ δηά ἃ 
Ὀϊος (Πρ 19 “ογμαῖε δὲ Ζονά " (1]6τ. 11. χ9}} 
Του σΔ]16ἀ ἃ ροοά. [{ ἰ5. “"βοοά ἴο Ὀ6 ΠΡᾺΓ 
ἰο Οοἀ" (5. ᾿Ιχχῆ. 28); [ΠΟῪ “"τοπιουθὰ 
{Ποῖ ποατὶ δ ἔγοτη Ηπὶ" (ςἢ. Χχίχ. 12). 
Ἂ ἀαγάπες ον ἐϊσδίῇ [πβ66] {προτγῖοβ, 

ὙὮΙΓἢ 4] οννοὰ {ποτὰ ἴο ““ νναὶκ οἡ 511} ἴῃ 
ἀδλτκποϑα ᾽"" (5. Ιχχχῇ. ς), σγεγὲ ἴο ἴποῖὴ “Ὃ δη- 
ἢ εποα ᾽" νιοννς. ὍΠ6 Ἰιρῆϊ οὗ ἀϊνίηο (γυ ἢ, 
ΤΕΥΘΔ ΠΡ 85 ἰΐ ἀϊά (6 ἀλγκηθθθ οΟὗἨ ἁ τηδη 8 
{Δ]1εη βίδίς (ἔρῃ. ν. 8---14), νγᾶβ ἴο {μεπὶ 
(ἐργβῇ 8ἃ5 ἴπ6 βῇῆδάαον οἵ ἀρδίῃ" (Τοῦ χχίν. 
17). 
ἽΝ ,)ῶν :«υεεῇ ὌΠΟΥ σιν! ]ονσεὰ 5ἴη, 

δὶ Ὀϊτοῦ ταῖηρ (76. 11. σφ, ἵν, 18; ςρ. 
Νυπι. ν. 19 --- 24), 85 βσνεεῖ {(Ῥτον. ἰχ. 17); 
[ΠΟΥ αἰσγο ϑηθὰ μναῖ νγᾶθ “"ϑινθοίοσ [μη 
ΠΟΙΟΥ͂ " (5. χῖχ. 10). 

Οὐ... τ. ὌὝἢυϑ [ΠΟΥ σοιηϊογινογκοὰ [ἢ6 ρ]δη 
οἵ ϑίνιπο ΚΝ ἰιϑδάοπη, νυ ἢ ϊο ἢ ννᾶβ ονοῦ Ὀτιηρίης 
ξοοά ουΈῖ οὗἉ ενἱ] ([6Γ΄. χχῖχ. τος σα) ΠΠυπηϊης 
1η6 ἀάγκηθθς (Οεη. ἴ. 2, 2; 5. ΧΥΡ, 8: 
(ἢ. ΙΧ. 1), τγηῖπρ 86 ὈοΙτ655 ἱπίο συνθεί- 
Ὧ655 (Εχοὰ. χυ. 25). 

Οὐ:. χ. Ῥτον. χΧχυϊ, 7) ρῖνοβ ἴῃς σαι οηδ]6 
οὗ {ποῖγ σοπάϊοη: “Τὴ ὅ1}1 500] Ἰοδίμοι ἢ 
ἃ Βοπευσοιιδ; διιῖ ἴο [Π6 ΠΟΠΡΤΥ 500} ΘΕΥΟΣῪ 
Ὀιτίεγ (Πρ 5 συνθεῖ." ((ρ. Μεί. ν. 6.) 

21. «υἱτῆήε ἱπ ἐβεὶσ οαυπ εγε:1 Ῥτον. 11. 7 
(-. «υ.); ςρ. ςἢ. χχῖχ, 14, ὡς; Ργον. χχυΐ. 12; 
Οεη. π]. 6, (Με. χὶ. Ὡς; όχι. χὶῖϊ. χσό.) 
ῥγμάεης ἐπ ἐβεῖγ οαυπ οἰσ δ] 11, 66 Ὀρίοτο 

ἘΠΟΙ͂Γ οὐνη ἔδςθ,"" Εσοτ, “"ἴΠοΓῸ ἰ8 πΠῸ ἔξδαγ οὗ 
Οοὰ ὀεύῶγε ἐῤεῖγ εγε: " (5, χχχυ]. 1). ὙΠΟΥ 
ἅτ {πεοῖγ οὐ ογδοϊθ. ὙΠΕΥ νναὶκ “εἴη 186 
δῖ υὈΟΓηη655 Οὔ ΠΕΣ οὐνπ ἢρατί " (δεῖ. χχῖὶχ. 
19); ὙΟΥΞΠΙρρίηρ {ΠΕΣ οὐ βυσοθϑϑἢ}]} ΡΟΪΙΟΥ. 
(ύρ. 111. 3) Χ. 13) Χχῖχ, 14; ΕΓ. ἵν, 22.) 

ΔΏ. "μσδὶγ 1Ίο ἀγίπὰ «υἱπε] Ὑδαῖ νγᾶβ 
{Ποῖ ΟἿ]Υ Πογοΐβπη, δι ΠΟ ϑθηβι δ] γ. [Ι͂ἢ 
ἀείδβηος οὗ τρῃῆϊ ([. 23), ΠΟΥ ννετα ὙΨΟΥ͂ 
οονγαγάβ; ᾿π40]6 ἴο βίδηά δραϊηϑὲ (6 ἴδτηρ- 
ἰδίίοη οἵ ἃ Ὀτθα. 

Οὐ.. ΤΠ οῖγ υπίαχοα δἰσεηρί τὰρῃξ Πᾶγθ 
ἀἰσροηϑοὰ νυ ἢ τη6 υνΐηθ δ᾽ ορθίμοσ. “ Οἷνὸ 
βίγσοηρ ἀπηκ ἴο δϊπὶ [δὲ 15 γοδὰῦ ἴο ρογιϑὴ, 
δπὰ νης ἴο {6 ὈϊζίεΣ οὗὨ 500] " (Ρτον. χχχὶ. 
6; ςΡ. 2 8. χΥῖ!. 8). 

»ιξη 4} εἰγεησ ] Ἀδίμοσ, 9.7, υδ᾽οασ. 
ἰο γπεϊησίε εἰγοησ ἀγιη4] Μιχίὴρ τ σὰ 

ΒΡ΄ 65 ἴο ᾿ἸῃστθΆ56 115 μοδῖ. 
Οὐς.. ΤοΥ ἔογρει (ἢδι ΠΟΥ ἀγὸ ἴδιις ΑἸ] πρ 

ὋΡ ἃ εὺὑρ οὗ νταῖῃ, ΠΟ ἢ ΜΜ1}1 ἰοαν [Ποπὶ 
εἰ δαξζεγοα "ἢ (ΧΧΥ. 1), “ὁ ϑυνδιοννεά ἃρ 
(ἰδ. «. 7), “5ιΑφβοτίπς " (χχίχ. 9), “' ργοβίγαί 
(1. 17--.-23}. 

8. ΤΠε οοπποχίοῃ δεοζγεεη υτ. 22, 23 
15 ξίνεη Ὀ. Ρυονυ. χχχὶ, 4---ῷ. 
αν δὲ «υἱοάε] ΟΡ. Ἐχοά. χχῆϊ. γ; 

ουῖ. χχν. α: 1 Κι. νι]. 42. 
,ῶν γεευαγ] Ῥοτ ἃ Ὀγῖδδ6 (ςρ. οἡ ἱ. 23). 

νιπηρα ποίοο5 [μαι ἴῃς ἼΤαγρ. ἤόγὸ ἢ88, 
“ἐῥε γ»ιαρρηοῦ Ὁ αἑξεῥοοά ," ορ. [υΚ6 χνὶ. 
9---α|. 

44. κατε γε} Τὶς ἐς ἴοπρυς οὗ ἢτο:"» 
--Ἰοκίηρ ὑὉρΡ [86 “ 016," ἃ5 ἃ οοὺν ἀοοδϑς 
δτὰβ5 (Νυπι. χχὶϊ. 4). Ορ. Νυπι. χυὶ. χες; 
1 Κι. χνῆϊ, 48; Ἑἢ. ΧΙΥΙ. 14; ΑἸΊΟΒ5 ἰΪ. ς, 

Οὐ. 1. ΤηῈ “ἰοησυθ οὗ ἢγο᾽" νγᾶὰς ἴῃ 
τε υοη ΟΥἨΚἴπ6 ἀδοοιτα] ἰοησυθ᾽" (Ρ5. 
ΟΧΧ. 3. 4). φρ. ΧΧΧΙΙ ΣΙ. 

Οὐ:.... ΤὨΙ5 ἰ5 ἴῃ6 ΟΠ Ρΐαςσε 'ἰπ {πὸ 
ΟἸἹά Τοβίδπιεης γἤογο ἴἢ6 ὀχργοβϑίοη ““Τοηριιδ 
οὗ ἤγο᾽" οὔουζτβ. [πιογργοίθα ἴῃ δοσογάδηςσθ 
ἢ ]ογ. ν᾿ 14, “1 «υἱδ »ιαξε γι} «υογωώς τα 
ἐδν νιομῤ ἥγε, πιὰ [15 ρθορὶς ννοοά, δηὰ ἰξ 
5141} ἀευομν ἐῤεηι" (ορΡ. [6ετ. χχῇϊ, 29), [5 
Τοίδγεποθ πλυδὶ Ὀ6 ἴο [826 Ῥγορῃρες τῃόββαρα 
σοιηπιιυηϊοαϊοα ΟΥ̓ 5414. ((ρ. χὶ. 6---8.) 

Οὐ.. 3. ἴῃ ςἢ. νἱ 541] ἢ 15 σοηϑοογδίθα ἴο 
ἢ195 ἀροβίεβῃρ ΟΥ̓ ἃ 5εγδρῇ (οῦ᾽ ““ υγηΐης 
οης ᾽) ἰδ κιηρ “" ἃ ᾿ἵνε οοδὶ ᾽᾿᾽ ἔτοῃιχ {Π6 Πεαν θη Υ͂ 
Αἰΐαγ, δηὰ ἰουςίπρ᾽ ἢΪ5 1105. 

Οὐ:..4. 850 ψβεὴ ἴδε Ἴνοῖνε Αροβίϊθβ 
ὑνετῦα σοηπϑεογαϊθα ἴο {πεῖν οἰςο, ““Τοηριι65 85 
οὗ ἤτο " τοϑίθά οὔ δδσῇ; ϑυγῃθο ! δίηρ Π6 
“ἐ σρίτιῖ οὗ Ὀυγηης "ἢ (ἰν. 4), τ Μοἢ Ζίοη 
γγ)ὲ5 ἴο Ὀ6 ρυτγβεά. 



ΙΘΑΙΑΗ. Γ. [ν. 25, 46. 
ἢδ δαῖῇῃ εἰγεϊςῃοά γῆ ἢ185 παπᾶ 84- 
ρΑϊηϑὲ τΠ θη, Δ4η4 ἢαῖῇ 5πιϊτίθη τῃ δηλ: 
δΔηὰ τῃὴ6 1118 ἀϊά τε ]6. δηά ἢεὶγ 
ςἌγοδ868 τυέγε 'τογιὶ ἰη τῆς πιὶάϑε οὗ τῆς ἔτ 
βίγεεῖβ. ΦΖΕογ ἃ}1 [ἢ15 ἢΪ8 δΔηρεγ ἰ8 ποῖ Ζ “μλρ. 9. 
τυγηεά ἀνγᾶγ, θαζ Π8 Πδηά ἐξ βέγεϊςβεά ἃ τορος, 

τῆς δέ 016, δηά τῆς ἤλπια σοπϑιιπηειῃ 
1Π6 σΠ ΔΗ “9 {ΠΕ ῚΓ τοοΐῖ 58,41} θὲ 245 τοῖ- 
[εηπε88. Δηἀ (Π6ῖγ ὈΪ]οβ5οπὶ 8}4]} ρῸ τ 
45 ἀϊιῖ: δεσδιιδα [ΘΥ ἤᾶνε σαϑί ΑΥΨΑΥ 
τῆς ἰανν οὗ τῆς [Κ᾽ οὗ Ποβῖβ, δἀπά ἀς- 
βρίβεά τἢε ννογά οὗ τῆς. Ηοὶγ Οπε οὗ ἃ το. 4. 

[Ξγδεὶ. 
2ς ἹὙΠεγείογε 5 ἴΠ6 δηροῦ οὗ (ἢς 

ΓῸΚΡ Κιπαϊεά δραϊηβὲ ἢ18 ρθορῖε, δηά 

απά δὲ α»6] ἘἈδίμεσ, σπά ΑΥΥ ἄταβα 
ΒΊη ΚΒ ἄοτπ πὶ ας. Κποδεὶ βαγ5: “ὙἼ ΠΟ 
ΒΟ 0Ϊ]6 ἴῃ 4 β6] ἃ νγὰβ Ὀυγηΐ ἴο πλάκα Σ]ΔΠΏΓΘΟ 
(νΊγρ. “Ο.᾽ 1. 84; ΡΙη. “Η.Ν.᾽ χν!Π. 72); 
δηὰ 5:}]ΑΥ]Κ {πὸ οἱ νυ Πογοὰ ρΤα55 ἴΠ ραβίιγοβ 
νν85 Ὀυγηΐ 10 σηγίορ δε αῇὐεγγοιυέδ (ῬαϊἸδὰ. 
ΙΧ. 4; [ὰσδῃ ΙΧ. 1812). Οὗ. ΗΘ. γἱ. 8. 

γοοί.. «δίονεο» 850. ἴδαΐ [ΠΟΥ 5δοι]ὰ 5Ξυ εγ 
Δ5 5ΟΥΟΓΕΙΥ 45 ἴπε6 Απιογίΐο Ὀεΐογε ἴποπὶ ἢδά 
ἀοπο; Απιοβ ἰϊ. 9. Ορ. Μαίὶ. ἵν. :.Ἅ 

ἐδεὶγ γοοΐύ σαὶ! δὲ ας γοϊδοησθι. Ῥετιϑῃίης 
ΟΥ ᾿πἴογηδὶ ἀεςαγ. ὍΠο τοοῖ 15 (δὶ οἵ ἴῃς 
γἱηο5 οὗ σὐ΄. 1--). 

ΟΥ̓ Ἐρἢγαὶπιὶ Ησοϑοα (ἴχ. τό, ὡρ. χ. 1) μαά 
ΑἸΓΟΔΑΥ 54 ἀ: “ ΕΡΉΓΑΙπΊ 15 βῆ: {ῤεὶγ 
γοοΐ 15 ἀγιθὰ τπρ: ΠΟΥ 5}|4}} ὉΘΑΓ ἢὸ ἤπιῖ1.᾽" 
Τρεὶν τοοῖ ψγ5 τυγπρά ἱπῖο “" 54}} δηδ ννουτὴ- 
τνοοά " (Βευῖ. χχῖχ. χβ8), αἰπιοβὲ ἔτοπι {πὸ 
ὈΘρΊΠηΙηρ, ὈΥ ᾿ογοδοδπιβ ' ργιάθηι14]  5ἰη. 
πῃ }υάδῃ [ῃθ σᾶϑ6 ννᾶ5 ἀ! δγοηῖ. ΤΠουΡΕ 

{Π6 τογαὶῖγ ἰμδὲ μδά [15 γοοῖ ἴπ αν! 5ῃοι)]) 
ξο ἴο ἄἀδοδυ, γεῖ “(6 τεπηηδηῖ οἵ Τιάἀδῃ 
5ῃου ὰ ἀρδίη ᾽" (1ῃ ἃ ἔδγ ἀθοροσ ϑ6η86 Ππδῃ 1ἴ 
ἀϊὰ ὑπάογ ἨδζΖοκίδἢ) “ἴα τοοῖ ἀοννηνναγά 
δΔηὰ ὈθαΓ ἔπ ὑρνναγά " (ΧΧΧΥΪΙ. 31). 866 
ΧΧΥΙΙ, 6. 

ἐῤεὶγ δίονσογε “ῥα! σὸ μῦ ας. ἀμὴ Βδιδοσ, 
οοΙαθ ρΡ. ἴῃ ὕϑξῃ. ΧΙ. το ἴἢ6 54Π|6Ὲ νεγὺ 15 
τιιϑϑοὰ οὗ 186 νἱηθ- ὈΪοβϑοπὶθ ““ ϑΒῃοοίης ἔογἢ 
(Ε.ν.). ὙΠοιγ ὈΪοβθοπ 5Π4]} ργοάυοθ πο σϑδὶ 
οἰ γας,") Ὀὰϊ 5841] ἰὰτη ἱπῖο ““ ροννάογ᾽" 
(Όδιῖ. χχνῆ!. 24. 5.40.);}; {Κ [παῖ οὗ {δ 
ἐλ ΔΡΡΙε5 οὗ δοάοπι " (οη ψῃϊοὰ 58εὲῈ Ὠσ Τ τὸν 
ἔγαπι, "ΒΒ. Ν. Η. Ρ. 482). 

ῥαὺς εαπὶῷ ααυα}7} Οτ, ζτολϑοῦθά;---͵οῦο}- 
ἸουϑΥ απ ψ ἢ σοηπίοπιρι; .. «ὐ. α.,. ΥἹ]. 6 
( τοΐυβθι ἢ), Χχχ. 12 (" ἀδβρίϑε ): [μον.Ψὲ 
Χχνΐ, τς, 43; Νυπ,. ΧΙ. 20; 1 5. ὙΠ]. 7, Χ. Τρ, 
ΧΥ, 23, 2Δός Ηοϑβ. ἵν, 6; Απιοβ ᾿Ϊ. 4. (ΟΡ. 
ςἢ. Χχχ. 9.) 
ἀε:ρ 4 “. «υ. α. 1, 4. 
φυογἢ Α 655 ι.511.8] ἴγπὶ ἴἤδη [ἢδὲ ἴῃ 11. 2. 

[τ σου 5 ἴῃ Ὀευΐ. ΧΧΧΙΪ, ἃ: ὁ γι7 σῥεεοῦ «δα]} 
ἀεε ας δὲ ἔραν." Ὕμαὶ ἔδυ Ζιηρ ἀονν ΠΟῪ 
δά φὁοογηρά; ἰπογοίοσο 1 ννᾶ5 ἴο Ὀ6 υυἱμάγανν ῃ 
ἔτοπι ἴπεπι. ὙΠδη {ΠΥ ννουϊά ὙγΠΠΟΓ ἀννᾶγ. 
((ρ. Ηο». χίν. ς.) 

45. δὶ: ῥαπἢῇ ΤἸμαΐῖ πα Βαηά, νν ϊςῃ 
ἢδὰ τεϑουθά ἴπεπὶ ἔγοιη Ερυρί (δι, 11. 24), 
Ῥἰαπίοα ἴμδπὶ ἰπ δῆλά (5. χ]ῖν. 2), δηά 
Ῥτοίθοϊθα ποῖ ἰπεγὸ (χα Κι. ν"!ς 412), ννὰ5 ἢονν 

ουξ 511]}. 
26 4 Απά ἢε ψ1]}} ΠΠ ὰρ δὴ βηϑβίρῃ 

ἴο [6 παϊΐοῃβ8 ἤοιι ἔδσ, δῃὰ νν1}}} [158 

βιγείςβοά ονοὸγ ἵμεπὶ ἴο παν ς 4); 85 οὗ οἱά 
1: δὰ Ὀδεη ονεσῦ Ἐεγρὶ (Εχοά. 11]. 2ο). 

ἐδε δὶ 6] ΟΥ, πλοὰπῦδίπα, (ΟΡ. 11. 14. 19. 
ΤΟ ανιάϊς ἰἤγοης (ερ. 8. χχχ, γ), δὰ ἴδ6 
ὑπερ ὑπ, ἐμ ὐκήνραν (ποῖ βἱοτγίουβ ἴδῃ ΗἩδττηοη, 
Ῥϑ, ἰχνί!ς ας, 16), ψεγε ββδκθη 85 ὉΥ δη δαγίἢ- 
4υάκο. 

ἐῤεὶγ αγεῶν «ὐεγὸ 10γ)] ἘΔΙΠΟΥ, φπυδγό 
88 ΤοΟΙτ896 (ΟΥ̓, "5 ορίηρε᾽,"). Ορ. 1,4π|. 
"1. 45. νῆεη [δδῖ τογγ Ὁ]6 φασί υδκο 5ῃοοῖς 
Ζίοῃ, ΒΕΥ ““ 5οῃ5.. ΑΥ δὲ {86 μοδὰ οἵ 411] τῆς 
βίγοοί ἢ" τ 20). ὍΟρ. |6ζ. νἱϊ. 232) χῖν. σό. 

ον αἱ 11 ὙΒουρῃ ἴῃς δον 1.498 θθθη 
80 ἢοᾶνγ. Τῇ ρἤγδ56 βοιιπάβ {|κὸ δὴ θοβο οὗ 
μον. χχυϊ. 18, 22, 27. 

ποὲ ἱμγποά οὐφι ει Βεςδυϑο (Χ. σ2, 13) {ΠΟΥ͂ 
“ἐ χρίυτδα ποῖ ἴο ΠΙπὶ γῆο 5πιοίς {ποπὶ,᾽" 

4Θ. ἴπ ςοἢ. ἱ τῆς ργόρῃεῖ δὰ βροκδι οὗ 
{Π6 ἰδη 45 ἰδίά νγαϑίθ ΌὉΥ “" ϑίγδηρογβ." ΤΤῃ6 
᾿ηνδάϊηρ ΔΙΤΩΥ 15 ἤεγο ἀοβογι δὰ ἃ 11εἰ 16 ποσὰ 
οἰοϑθεῖγν. Τὸ (ἤοϑε πο ἢγϑῖ ποασγὰ {πὸ ἀ6- 
βου ρίοη, ἃ ννουϊὰ κουπά {1Κ6 ἃ χει ογαϊίοη οὗ 
]οοἱ 5 ρσορῆδθου οὗ ἴ86 “" Νουίδούῃ ΑΥ̓ΤῚ ᾽" 
(11. 2ο);--ἀπὰ νουὰ ἴυγῃ ἐποῖγ μου ρἢ 5 ἴο 
[μαΐ στεδῖ ροννεσ, ἢ ἢ δουΐ [Ὠϊγίθεη γϑασα 
Ὀείοτε ὕ 2: δ 5 ἀθαῖΐῃ (Β. 6. 2721) δὰ ]αἱὰ 
ϑδγηδγίᾶ τπάοτ {τυ 6. 

Βυξΐ πονῇεγο ἰ5 [6 Αϑϑογγίδη βροΐκθη οὗ 25 
ἀεβεπαοά ἰο Ὀ6 (6 ἱποίγυτηοηΐϊ οὗ [45 ονοῦ- 
ἄγον. ΑἹ] ἰδαῖ 18. ΠΟῪ 5414 15 ἴπαὶ Οοά 8 
ἰησίσυαπηλοηϊ 5ῃου]ὰ σοπλθ ἔγοπι δίδγ. 

απ ἐπεὶ) ΟΥ, κίδπδδσά (15 ΑΟὉ. αἱ 
ΧΙΙΧ. 22. ᾿ΧΙΪ, 1Ο):---ὦὖ. «ὐ. ὦ. ΧΙ. 10, 12.) ΧΙ, 2, 
τὰ 3) ΧΧΧ, 17, ΧΧΧΙ. 9, ΧΧΧΙΝ, 22 (ΕΥ̓͂. 
εἰ Δ[ἱ ἐλ) Β 

ΤΊ διμαυδατά» νγ35 ἴο τηλτὶς [ἢ ρίδοθ οὗ 
ΓΟηἀοΘΖγυοι5. 

Οὗ. Ο οἱὰ ἴδε [,οτὰ μδὰ Ὀορη Ηἰ πλϑοῖῇ ἃ 
“ὁ δἰδηάαγὰ 7 [Ὸγ Ηἰ5 ρϑορὶε ἴο ἔχῃς υπάαγ; 
Εχοά. χνὶϊ τς. Νον πᾶξ {86 Ὺ ̓δὰ ἀεϑετιοά 
Ηἴπι, 186 “’ βἰαπάλγά ᾽" βῃοιιϊὰ 6 “ἸΙοὰ ὑρ ἢ 
ἴο ἀγᾶνν 186 πδίιοηβ ἴο ἤφῃϊ Ηἰ5 4.65, 

δε παίίοης ἤγονι ζαγ] Οὐ, “ δἴλυ οἱ," .. «υ. 4. 
ΧΙΧ, χα; Ὠραυῖ. ΧΧΥΙ, 49. ΟΡ. χχχίχ. 1. 

δίας τὸ 1660] 111, ““υηΐο δὲ»»;,7.--4β ἴξ 
ΠΟΥ νοῦ οὔθ σοχηρᾶσξ 1285: πιουηρ.. 81} 
τορεῖδοσ {{κὸ ἃ βνναστὴ οὗ 0665 (ςΡ. ΥἹΪ. 18). 

«υἱέ “ρεεά τ«υἱ  } ὙΠῸ σψογάβς υϑεὰ Ὁ 
Ἶοο] (ἐἰ. 4, Η. ἵν. 4), σβεσε Οοά πιο 
5, γ5 τοῦ ΒΨΊΠΙΥ δηὰ ΘρΟΘ ΠΥ Μ0|1 1 τείυπι 
γι τοσοιηροηδε ὁ. γοῦγ οὐνῃ δεδά." ((ρ. 



γ. 2᾽---30.] 

απο {Πεπὶ ἔτοπι (ἢς ἐπά οὗ (ἢς δδπῃ: 
δη4. ῬῈΠο]4, {ΠΥ 5}4]] σοπια νυν ἢ βρεεά 
δΊΠΙΥ: 

27 Νίοῃε 5141} θὲ Ὑγεδγυ ποῖ βἴιπι- 
Ὁ]6 δπιοηρ τπεπὶ; ἤοηςα 5}2]] 5] πΠ|0 6 Γ 
ΠΟΙ 5]δερ; πεῖ θεσ 584}} τῃ6 ρίγάϊς οὗ 
1πεῖγ Ἰοὶπ5 Ὀς Ἰοοβϑά, πού {ἢ6 ἰδιςῆεῖ 
οὗ {πεῖγ βῆοεϑ θὲ Ὀγοκεη: 

28 ΥΝοβε ἀγγονν8 αγέ βῆδγρ, δά 1] 

ΙΘΑΙΑΗ. ν. 

(πεῖς θονν8 Ὀαηΐ, {ΠΕ Ποῖβεβ᾽ δοοῖβ 
8041} δὲ σοιιηῖεα κε βϊπῖ, δηά {ἢ εγ 
ὙΠ 6615 Κα ἃ νυν νη: 

29 ΤΊΕΙΓ γτολγίηρ εὐ αίἑ δ κε ἃ Ἰίοη, 
(Π6Υ 584] γοδγ {κε ανὰΣ ᾿Ιοη5: γαᾶ, 
{ΠΕΥ 5}4}} τοδῖ, δῃά ἰὰὺ μοὶ ά οὐ τῃςε 
ΡΓΕΥ͂.) ἈΠᾺ 5}}8]] ΘΔΓΓΥ ἐξ ἌνΨΑΥ 8δί6, ἀπά 
ποης 5841] ἀε]ϊνοσ 221. 

20 Απά ἴῃ τῆαϊ ἀδὺ {ΠΥ 5321] γοδγ 

Οη Ὁ. 19.) ΤΏ ἱηνδάϊηρ ποδὶ 15 σσοάβ ἰπϑίι- 
τηεδηΐ οὗ τε Γι οη. 

Οὐς. ὝὮΘτΓο ἰ5 της ἢ Ὀεσ 465 ἴῃ ἴΠ656 νεῦϑϑβ, 
ὙΠ ΙΓΝ 9665 ἀοϑιρηθά ἴὸ ἰοᾶνθ ἃ 5 ΠΊ1ΔΓ ἰπ|- 
Ργεβϑίοη. [πᾶάεοὰ δῆϊοσ [6 ννογάβ "" ΝῸἢΘ 15 
ὉΨΘΔΓΥ ΟΥ̓ ΒΓ ΠΊΌ]Ὡρ; τη Ὠἰπὶ,᾽" Ἔνογυβῖηρ ταῖρδξ 
Ὀεὲ δρρίἰδά το Ηϊπι, ψῆο [85 δεῖ ὕρ [6 
εἰ βἰΑηάλγα :᾽ (6 ““ (κρίδϊπ οἵ {π6 [1 οτγάβ 
ποϑῖ." ΑἹ] (Π6 νογῦβ ἀπά ργοπουῃβ ἅγὸ ἴῃ ἴῃ6 
δίηρυίατ; δηὰ ννὲ ἢανθ (ἢ ξο]] νης τοπλαγκ- 
ΔῸΪΘ ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΠΒ: 
() Ξε πεϊεβεσ 5] πῃ θεγεῖἢ ποῦ 5] ρα 
. Ἐς, οχχὶ. 4. 
(1) “νΒοθο δἵτονῦβ ἃῖὸ ϑῇδγρ;," εἾ56- 

Πογο ἔννῖοο οὗ Οσοά; Ρ5. χὶν. ς, Ἵχχ. 4 (ςρ. 
Ὀδεαῖ, ΧΧΧΙΙ. 23, 42). 
(32) Ηἰδ Ὀονγβ γα δἰγεδαυ “" Ὀεηΐ ;᾽" ορ. ᾿5. 

Ὑ]]. 12. 
(4) Ηἰδ5 επαγίοι- νυ μθο}]5 ἀγὸ “45 ἃ ὙΠ1]- 

Ὑγϊηὰ . ορ. Νδῆ. ἱ. 2; 5, ἸΧΧΧΙ, ἃς. 
(7) Ὑδὲ ἀδϑογιρίοη ἴῃ τ. 29 15. ΡΙ41ΗΪΥ 

ΡΆΓΆ}16] ἴο Ηοβ. ν. 14: “1 νν}}} Ὀ6 υπῖο Ἐ- 
ΡὮΓΔΙΠῚ 85 8 Ἰίοη, δηὰ 85 ἃ γοιιηρ Ἰίοη ἴο {Π6 
Ὠουθ6 οὗὐὁἨ Τυάδῃ; [, δυεὴ 1, νν}}} ἰθᾶσ, δηὰ δὸ 
ΑΥΨΑΥ; 1 ὙΠ ΠΑΓΓῪ ΟΥ̓, Δη ἃ ΠΟΠΘ 5}4]} γόβοιι :᾽" 
Ηοϑ. χὶ. το: “δ 5}|}8}} τοῶὰσγ {κὸ 4 ἰϊοη." 
ΟΡ. Ηοϑ. χὶϊ!. γ, 8: ΑἸΊΟΒ 11]. 8: [06] "]. χό. 

Εοτ [Πς ὀΧργθβϑίοη, “᾿ΠΟΠΘ σΔῃ ΓΌ50ι16,᾽) 566 
Τουῖ. χχχῖϊ. 39 (χμοίσά ἴῃ οἢ. ΧΙ, 13}; δηά 
ῬϑΞ, 1. χ2: κἸοβὲ 1 (δῶσ, ἀπά ἤοπθ σδη γϑϑοιιθ.᾽" 

(6) ἴη «. 30 ἴδο ἰδηριιαρα ρᾶ5565 οὐδῦ ᾿πΐο 
[η4ὲ οὗ {πε ἀεθοτὶρύοη οὗ ἔμ6 “Ὁ ΔΥ οὗ (6 
1, ογά" ἴῃ Απιοβ νυν. 18--20. ᾿ 

80 ἴΠ6 τηγβῖοποιι5 Ηοβί δάνδησεβ ἃ5 Οοάϊβ 
ον Μιηϊδίοσ οὗ νεοηροόδηςο. 

47. Νοπε «ῥα ϊ δέ «υεαγ}7} ον ΠΟΥ͂ ἃΓῸ 
ὉρΠοΙὰ Ὀγ τ} 6 βιγεηρίῃ οὗ “186 Οτοαῖοσ οἵ ἴῃ 6 
οηάς οἵ ἴδ δασίῃ. ὑνῆο ρῖνοϑ σἰγοηρίῃ ἴο [86 
ἩΟΔΙῪ ᾽" (Χ]. 27---31). 

ἐδε σίγαΐς ο ἐρεῖν ἰοὶπ4“1] ΤΉΕΥ πᾶνε Ὀεεη 
εἰγῖ, κ αι ἱπ χὶν. ς, ὈΥ ἴμ6 ᾿ιδηάὰ οὗ 
ἀϊνίπο ᾿υπίςο; ὈΥ Ηἰπι, οὗ τυποπὶ ἰξ 15 ϑδἱά 
(χἰ. 9). “ΑἸ δου 5Π655 5114}} 06 ἐῤε χίγάδίς οὗ 
ἮΣ γείσια,,") (ϑϑὴθ ννογάϑβ ἃ5 Π67Ὸ). 

40. Τρεῖγ γοαγὶη)] Ἐδῖμογ, “ Ηἰ5 ΣΟΔΣ 
ἦθ πκὸ ἃ ᾿Ἰοπ5.) ὙὍὙηο Ἰίοῆ ΤΌΔΥΓΒ ΟἹ ΠΟΠΊΪΠΡ 
ΠΟΑΓ Πἰὶδ ΡΓΕΥ, ἴο ΚΟΥ ἰξ; δηᾶὰ {μοπ, θη 
ΡΓΕραγη ἴοτ ἢΐβ βρυηζ, υἱζεῖθ ἃ ἄδερ, 
δοϊδσπιη στον]; ὙΗΙΟἢ 5 τοβεσσοὰ ἴο ἴῃ [ἢς 
κἰϊγά οἰαιι56: “" Ηδ 5}41} στον] δηὰ 561Ζ6 (86 
ΡῬτΟΥ. ̓1 

απ «“ῥα} σαΓΡ ἰξ ἀαυαν “42] Οτ, “δ 5841] 
ἴδκο αἰϊνθ."" ΤῊ15 ἰ5 ἃ βία ΑΥ ΘΧ ΡΓΘΘΘΙΟΙ ; νΥ ΠΙΟἢ 
δἰπιοϑῖ σοπροὶ5 05 ἰο τῆῖϊηκ οὐ σοά ΗἰπΊΚΞο] 
ἃ5 ἴῃ6 Τὰ] [ηνδάθγῦ. ((ρ. δβϑρθοῖδ!ν χχχί. 
4--6.}) Τδ νοῦ πιϑᾶηβ ἴο “Ἰιογαίθ ̓᾽ ἔγοπλ 
ἀδηροσ, ἴο “" σδιιϑα ἴο δβϑοδρθ." δεὲ [6 ποιῃ 
ἴῃ ἵν. Δ. (Ορ. ἴδε ξζωγρέω οὗ [Κὸ ν. το; 
4 ΤΊπι. 11. χό.) 

Οὐ-. τ. [ἴΙὶ νγᾶ5 ἃ τοιηδλυκΚαῦ]6 σπμαγαςσίογϑοις 
οὗ Νοδυςμδάποζζαγ᾽5 ἀθα]ηρ ἢ Θγυϑδίεηιὶ 
((η 5.89) παῖ ἢῈ υηϊϊοά ᾿ἸΠΗΘΧΊὉ]6 ϑενογν ἴο 
1[Π6 εἵγ ψ διοἢ 6 Ὀυχηΐ ΜΠ ΤΊΕΓΟΥ ἴο 4]]} 
νγῆο ννοηΐ οι ἴο τη. 866 θοῦ. ΧΧχὶ. 2--ἰοὶ 
ΧΧΧΥΠΙ. 2, 170. ΤΘ οὐδέπδου οὗ 86 ΡΘΟΡΙῈ 
σοι ρο οὰ πῖπὶ ἴο ἀοϑίσου {πὸ εἰΐγ. Βιυΐ ἴΠ6 
σΟΠαΙΙΘΓΟΥΙ 5 ΘΟΥΟΓΙΓΥ ννὰ8 (ἡ Οοὐΐ5 ρυγροϑοβ, - 
7ὲγ. χχῖχ. χα) [Π6 πλθδῃ8 οὔ γϑϑοιΐηρ [ἢ6 πᾶ- 
[ἰοῇ ἔτοπη᾽ ἴῆ6 υἱέογ τηογὰὶ ρογάϊ τίου ὑνΠΙοἢ 
τἢγοδϊοηοὰ . ΝοΟυ ΟΠ ἀηθ2ΖΖΔΓ νν85 δι 85 ἃ 
Ἰοη νγῆο Τςαγτιθὰ ΟΥ̓ (6 “Ἅ ἀδυρῃίογ οὗ Ζίοη ᾽ἢ 
ἔγοπὴ 6Γ ννοῦϑί Θῃ ΘΠ 168. 

ΝΟΥ ννᾶβ ἰξ οἴδογυνίϑα ἴῃ ἴπ6 Ἐοπιδῃ οΔρ- 
Εἰνγ. ΤΙΚῸ5 ννγᾶ5 Ἱ]Πρ (Ἔνθη ἀδϑίγουϑ) ἴο 
ΒράγῸ (Π6 ΟΥ̓, ἰἔ ΟὨΪΥ [15 ᾿Ἰῃηγηδῖθβ νου 500- 
τοηάοσ. ὙΠΕῪΥ Μνοι]ά ποῖ :---ἀπά {ΠογΘΟΥ {ΠΟῪ 
σοι ρο θὰ ἢϊπὶ ἴο σΔΙΤῪ ΟἹ ἴῃ6 σῃοὶθ Ρθορὶο. 
ΤΠ δηίίγο ἀεδοίγυςτίοη οὗ [86 ἰοταρὶο δηά [6 
ἀεροτγίδιοη οὔ [6 [νυ νγεῦε 1[ῃ6 ργον! ἀθηίδὶ 
τηοδῃ5 οὗ ϑεουτίηρ ἴῃ ἔἴτοο στον οὗ [ῃ6 
ΟἸ γιϑιίδη Ομυτοὶ---ἴἢς ΟΠυγοὴ οὗ [Π6 σωζό- 

νοι (Αςίβ 11. 47)--ϑ τη ο 1 Ζοὰ ἢἰϑίοΥΊ Δ ]Υ 
ὃν 186 Ὀοὰγ οὗ τοΐιζοεβ ψῆο δβοδροὰ ουῖ οὗ 
7]εγυβαίθπι ἰο Ῥεῖ δ ἰῇ Ὀδρίππιης οὗ 86 
ὙΑΓ. 

Οὗ». λ. ἴῃ ογ. χχὶὶ ς,) Οοὐδβ οσσῇ ψοσγάβ 
ᾶ16: “] γιγαεῖῦ ΜἘ1 Πρπς ἀραϊπδὲ γοὺ αυΐτό 
οὠμδεγείοδεά ἀγηι.," (ρ. Ὁ. 2ς ἀῦονο; δηά (ἢ, 
ΧΧΙΧ. 1---7. 
πὰ ποης “ῥα]} ἀείμυεν [2 ΟΥ, “' τεβουθ᾽" (85 

Α.ΓΡ. ἴῃ Ηοϑβ. ν. 14). Νὸ ψΌΙΕΙΚΟ [06 ΤΊΔΥ 
(ΟΥ τενουβὴρ ἴδ6 ἡδίϊοηαὶ Ἵδ]ϑπλγ) χεθομδ 
[Πόπὶ ουΐ οἵ ἴπε Βαηάς οὗ Οτιηϊροίοθης [ιι5ἰ1οδ, 
--τὸ σοτηρίεῖς ἐμοῖν τυΐη. 

80. “4π4-...«ἐρὲγ “ῥα}} γοαγ] Οτ, “ Απὰ δ 5841] 
ὅτον] ονοσ Ὠἰπὶ, 45 ἤθη ἰἢ6 864 στόν )οίι.")" 
ἢ (Π6 ἄθορ, βδίγοηρ βουηά, 45 οὗ [μα] συὉ- 
ἀυοὰ δηρεῦ, Ὡς ἢ τϑοβ ἔτοπὶ (6 864 ἴῃ ἃ 
ϑἴουτη. 
ΤΠ Ποβίγουευ 15 ἢσχί βθθη, ηοΐ 85 ἔδο ᾿ἰἴοῃ 

ἤοσλ (ἢ ἕογεϑί, Ὀϊ 85 {π6 Τλοΐυχο βοηξ ἴο 
αἰεδηδα (ἢ σογγυρίοα ἸΔηά, 



ΙΘΑΙΑΗ. Ν. ν. 30. 

Ιχῃμὰ τῆς "τ, ἀρλϊηϑέ (ἢεπὶ [κε τῆς ΠΡΠΗΡ οὗ τὴε Ποῖὶά ἀλγκπεβθς ἀπά ἰβοῦγονν., ΡΥΦΟΊΘΙ 
864: ἃηά ἰξ ὁπ ἴοοῖ υιἱππῖο (ἢ ἰδηά. θε- Ἰἰρῆς 8 ἀαγκεηεά ἴῃ τῆς μεανεηβ τμεγεοῦ, ᾿νε τιν 

ἐρ, 
ἐέ «ἀαὶ δε αν ἐκ τὰς δεν μεζίοης ἐλένφοβ 

64 

Οὐ:. ὝΠοτε ἰ5 ἰῃ6 ϑ8π|6 ἰγδηβιξοη ἴῃ 67. 
ἷν. )η δῃὰ 21---26. 

ΤΒδ τοπλδί που οὗ ἴΠ6 γϑῦϑο ἰ5 ἀϊνι θὰ Ὁ 
{6 Ηοῦτονν δοςσρηΐβ ἰηΐο Ζόγεφ οἾδιι565: ψνῆϊς 
ΤΆΔΥ Ὀε τεοηάδεγοα ἴῃπ5: Απᾶ οὁπ90 8881] 
ἸΟΟΙΚ ππῖο 759 Θαχίμ, ση4 δεῤοίά, ἐαγξ- 
ΜΠ, ΘΥΘῚᾺ Ὁ80 ἸῺ 18 Δ ΔΑΥΘΥΒΆΣΥ͂ 

(ον, ἰ8 Δη50}}5}); ἄδσκ ἰα 10 διιϊ ἀδβὺ Ὁ8 9 
ΟΙοπβ ἐῤεέγεοῦ ἘΑςἢ οἶδυι98 15 ννεῖσῃΐγ. 

(1) ““Οπὸ 5}8}]1] ἰΙοοκ τπΐίο [πε θαυίῃ:" 
-- ΠΡΑΓῪ 85 ἴῃ ν1}]. 22. ἘΠῈ νοῦ 5 86 οὔθ 
ςοπιπιοπίοα οἡ αῦονθ, αἴ νυ. 12ὥ. Ενθη ἴῃ {Π6 
ΕΧ ΤΟΥ οὗὨ {ΠΟΙ “ὁ ΠΟΓῪ {π|4],) {ΠαγῪ νου]ὰ 
ποῖ ἰοοῖκ ἴο [μεῖγ Οοά; {Β6Ὺ νγου]ὰ Ἰοοῖκκ οὨΪγ 
ἴο ἀχρδάϊοπίβ οὗ νυν] ]γ ΡΟ] ογ. ὙΠΟΥ ἡνεσε 
Ὀϊοη ὈΥ [6 ΠΕΙῪ δογρεηῖ; Ὀυϊ τεοδιϑοά ἴο 
“Ἰοοῖκ υπίο᾽" {πεῖς Οοὐ ““δηὰ ὃ βανϑὰ ᾽"᾽ (Νυ τ, 
Χχὶ. ο; 5. χχχῖν. α: οἷ. χῖὶν. 22). 

Οὐ:.. τ. ἴπ Νυπι. χχὶ, 8, 9, ἴπ6 Ροΐε, οἡ 
Ὑπισἢ τὴς ὈγάΖθη βογρεηΐ νγὰ5 ρ]δοθά, 15 ςδ] θὰ 
ἐγ) ῥὲ τεἰαπάωγά " (“. «ὖὐ. α. ἴῃ “. 26 δῦονο). 
ΤΠηδΐὶ κἰδηάαγά, ννῃϊο ἢ τοργεϑοπίοὰ Οοάϊς ἰη- 
βΒεχιθ]Θ Ἰυπίίσα τυὐγηθὰ ὈΥ ΗΙ5 πλρῦου ἱπίο 
ἃ πηδδηβ οὗ μραϊἢ ἴο πε ρῬρηϊξεηΐ, μαὰ Ὀοριη 
ἴο δε δὰ ἂρ ἴο [ἢ6 πδοῃβ ὈΥ Οοαά᾽β ἀθ8!- 
ἴηρ8 ἢ ΝΙπονοῆ ὑπάοῦ (ἢ6 ργοδοῆϊηρ οὗ 
Τοπδῃ; 45 ἴξ δῇιεογννατὰβ ννὰ5 αἰβρίαγεά ἴο 
Νοθυς δαάηθΖΖΑΓ οἱ ἢΪ5 γοροηίδηςθ δὲ Βαῦγίοη. 
Βυῖ Ι5γ86] ψουϊά ποῖ ἴωγῃ ἰονναγὰ ἴ{ ἴογ 
σΌΓΟ. 

Οὐ... 2. ΤΠΟΥ ἀϊά, ᾿ἰπάεθα, Βοποὺῦ τμαῖ 
ἀἰσραγ οὗ πιοῦου ουὐϊνναγά!Υ; δι ἐς ἐδο ὑτγν 
ἀεὶ 9 ἀοἱησ “0 1ΠΘΥ 5μοννθά {πεῖν δ᾽θπαϊίοη 
ΟΥ̓ Βοατί (ςρ. χχίχ. 13}; [ὼγ ἄοννῃ ἴο {πε {|π|6 
οὗ Ηὀοκιδῃ ΠΟΥ “ὁ δωγπὲ ἱπεόησς ἰο 4" (2Κ. 
ΧΥΡ. 4). ΟΡ. οἢ Υἱ. 2. 

(2) ““ἔνθη {86 Ἰίρῃϊ 5 ἅΠ Δάνθυβατγυ :) 
1,11. ὁ 4ῃ δάνευϑαγῃ ---- συ {πὸ σης; οΥ, 
“ὁ αηῃᾷ (Πκ1 ἴΠ6 μῆς ἡ (ορ. Απλὺβ 1. 11). ὙΤΠ6 
Ποα! ἢ π-ρίνιηρ μὴ οὗ σα 5 σοιπηίθηδποθ (1. 
4) μανιηρ ὕθεη νυ Πάγαννη, 411 5. "" ἀδγκηθ55 
(ερ. Αἰπὸβ ν. 18---:ο)ὴ; ἀδγκηθθθ ΟΠΪΥ τηδὰδ 
ΤΟ το] ΌΥ ἴῃ ἢαβῃηρθ οἵ ἴἢο586 
“τοηξιο5 οὗ ἤγε " (υ. 24), ἴῃε Βοϑίϊο, δῃ- 

ΝΟΤΕ Α. 

ΤΗε ἴοπη ΠΥ (ἰἀδπεςδὶ νν ἢ (Πς παπὶς 
ξἰνοη ὈὉγ Οοά ἴο ἴῃς Ἑἢ]ἀ, ννῆοπὶ ἢῖ5. ξλ ΠΟΥ 
σ4]]οἀ ϑοϊ]οπΊίοῃ, 2 8. Χἱ!. 5) ὁσσυγθ ἰῃ ει, 
ΧΧΧΙΪ. 12 -ννῆθγο [Π6 ϑΑπιὸ 15 δοϑοσίθα οὗ 
Πῖπὶ 85, ἰῃ 5. χνὶ. 9, 15. 5814 ὈγΥ ἴπ6ὸ Ηοὶγ Οηθ 

ΓοΒρΡΟΟΌηρ δ΄5 οννη βοῇ, ΠΏΣ ἴϑυ, ὙΠΘΟη]γ- 

Βερχοίίζεη οοιιϊά αἤῆγτι (Π4ὲ Ηἰ5 ἤοϑῖ, ἴΠ6 ΤΙ 
Αθεσηδοὶθ ῖο ἢ Οοά Ὀυϊάρά, 5που]ὰ “ γε 
δεν εἰν." 

Ευ 5}.- ἸὩΠΙς ες, ΠΡ ϊηίηρβ οὗ ἴπ6 ρτορβεῖῖς 
ννοτσά. 

Οὐ:. τ. 80 ἴῃ χ. 17, “ἴδο Ἰισῆς οὗ [5γδοὶ 
5Π4}} Ὀ6 ἴῸΓ ἃ ἤγο." 

Οὐ.. .κ. ΤἼο ννογά ἔοσ ὁ" δΔἀνθυβαγυ ᾽᾽ 15. [86 
ΟἿΘ ιιϑρἀ ἰη [,4π|. ]. 1ο, ἵν. 12. [ἡ [,4π|. ᾿Ϊ. 4, 
1 5. ἀρρ! δὰ ἰο Οοάὐ ἩΗϊπιβοῖξ: “Ηδὀ Ὀδϑηΐ 
Η!ς Ῥονν ᾿ἷκα Δῃ ἐπεῆγ; ΗἜς ἰοοά νὴ Ηἰβ 
τρμε βαπὰ ας απ αάτεγεαγγ... , Ἧς ρουτγεὰ 
ουξ ΗΙ5 ἔιγν κΚὸ ἤσθ." Ι͂Ὶ 1 8. 1. 22 ἴἴ [5 
ιϑοὰ 1ῃη τοίθγεησα ἴο (πθ ἀυβοϊλιίίοη οὗ (Π6 
Ὑδροτγηδοὶο δἱ 581] 0. (8866. οἡ ᾿ἰχ. χ9,. [Χ]}]. 
9. ἃπὰ οΡ. Τοῦ χν. 24.) 

Οὐε. 3. ἘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ἴο Ὀ6 ποϊρά 5 Απιὸβ 
1]. 11 ([ΟἸ]ονσίπρ, “6 Ἰίοη παῖῃ τοαγθὰ,᾽" 
ν. 8). ῸΓ ἴδογὸ νγὸ βᾶνθ ἴῃ6 βσαπιθ τιι5118] 
σοηϑίγῃσιοη ἃ5 ἤσγο: ὁ“ Απ δάνουβαγυ --- θνθη 
τουπά δὐουΐ ΠΥ απ." Ηδ ννῇο ννουϊά ὀνογ 
πᾶν Ὀδοη ἃ5 “4 νυαὶ] οὗ ἤγθ τοιιηὰ δροιυῖ 
{πεπιὉ Ζεςμ. 11. ς (Η. 11. 9) ραίηδε {πεῖν 
ΘῃοΙηἶθ5, νγὰβ ον Η πλ96] ἢ ΓΠΕῚΓ δάνοιβαγγ. 

(3) “Ῥᾳγκ ἰ5 1 ἁπηιάϑε [ἢ οἹου 5 (Ποτοοῦ;" 
{πΠ6 εἰουάπ, ν οἢ δὰ ἀγορροά ξαϊποβθ Ἤν 
1Π6 Ἰαπὰ (Τρ. ἴΠ6 νοῦῦ ἴῃ Ἰθυΐϊ. Χχχὶ. 2), 
ψεγο πονν δδοῖκ ψ ἢ} τΠε ταϊη οὗ “" τὸ δηά 
δυρηυτ "ἢ (Οϑθη. χίχ. 24: (ἢ, 1. 9). 

ὁ:. ἴῃ Μ|ίοδα 11. 6 1ῃ15 ἀδυκηθϑβ 18 Ὀσοιρῆί 
Οἡ ὈΥ {π6 ἔθεε ργορῃεῖβ. Τοῖς ἐλἰϑομβοοας 
--σθπηδηδίοηβ ἔγομι ἴἢ6 ρονγοῦβ οἵ ἀδγκηρβϑ--- 
5ῆυϊ ουὖἱ ἴδ6 ᾿Ρἢϊ οὗ ἤράνεη. Ὑ6 ἀσϑβοϊδίϊοη 
οὗ ἴῃς ἰαῃὰ νγᾶβ Ὀυιῖϊ ἃ ρϑῆδὶ ᾿σοῃβθηυοηςε οὗ 
ἐῤαὶ ἀλτκποθθ. ΤῊΘ ““ σΠΠάτοη οὗ ἴῃς Κιηρ- 
ἀοπλ᾽" ἡογο “' σαϑῖ Του ἱπΐο οιον ἀλΥ κη658 
(Μεαῖι. νῖϊ. τ} δοσδυϑε ἰδ γ “γερο! θα ἀραῖηϑῖ 
186 ᾿ἰρδῖ" ([οὉ χχίν. 12). 8566 [6γ. ΧΙ. τό, 17. 
ΤΠ Τπαρίοσ οηάβ ἴπ υητεϊονοά ρ]οοῖῃ: 

Ε|κὸ σἢ5. "1 δηὰ νι]. Βιιιῖ 45 ϑδςὴ οὐ ἴποϑο ἰ8 
[ΟἸοννοά ὈΥ Ὀγρῆϊ νἱ᾽βίομβϑ, 50 (Π]8 ἴοο. 
νδη ἴπ6 ἀείυρε ττῖνοβ, Δὴ Ατὶς οἵ δαίοιγ 
5 ργτεραγοά ἴογ πε ἔδιτῃα] (ςΡ. οἡ χχυϊ. 20). 
ΤΠ6 ἔπι ᾿ἰϑύδθὶ ΠΊΔΥ δᾶγ, “ὙΠῸ ἀλγκηθ85 
5841} 6 ρδϊ δροιΐξ πιο (5. ΟΧΧΧΙΧ. ΧΙ}. 12. 
ΧΥΙΙ, δϑ; ορ. ἔχοά. χὶν. 29). ὍΤὴθ νϊπεγαγά 
5 ἰλϊά νναϑίε; Ὀχϊ ““Οοὐ δ βίου 8|1|5 186 
ὙνΠ0]6 φαγῇ "ἢ (νἱ. 4). 

(ΟΝ ψΨ. 1.) 

ἴπ ογ. χὶ. χς) γὲ ἤᾶνθ ἴῃς βῆπὶὸ ννογά 854 
ογο, "1. ) (φῷ. χί!. ), 8) ΠΥ), υδρὰ ἴῃ 
σοηποχίοη νι Οοὐ 5 ““Ποιι56.) «“νηδὲ 
μὰ5 Μίγ ΚΝ εἸ]-Ὀοϊονοὰ ἴο ἀο ἴῃ ΜΙ δουϑὸ δ" 
Α ραβϑᾶρθ Ἴσδρδὺϊθ οἵ ἵἴννο :ηϊογρτείδιοηϑβ: 
(α) “ννμαῖ μᾶ5 ΜΥ Ἴονεηδηΐ ρθορὶς ἴο ἀο 
ΔΩΥ͂ ἸοηρΕ ἴῃ ΜΥ Ηοπιοὶ" (1) ““ Μηδὲ [δ5 
ΜΥ σονθηδηΐ-Ργόϑοεποθ, ΜΥ ϑδ8}οκιηδῇ, δηΥ͂ 
ἸοηϑοΣ ἴο ἀο ἰη--- ναὶ 1 ᾶνο 50 ἰοηρ οαἰ ἰδ ά--- 
ΜΥ Ἡουϑεὶ" Ὅδε ἰδίίεσ υἱονγ βεγῇδλρθ δ. 



ΙΘΑΙΑΗ. Νν. 

ΤΛΟΏ]Ζ65 οί ΜΠ ΧΙ. 7), ὝΏΟΓΟ 1 15 58:4, 
“1 ῥαυς ϑογιαζεη ΜΥ Ὠουϑε,"---ἰῃδξ Ποιι56, 
ΜΠΙΟἢ ννᾶ5 “16 Ὀεϊονρὰ οὗ Ηἰ5 501} " 50 Ἰοῃρ 
85 ἰἴἴ ννᾶς {πο αροάθ οὗ (6 "71),.-.--ἀηὰ |ἴ 4]50 ᾿ 
ἌΡτοοβ ΜΠ (Π6 ἰδὲ οὐ τ[ῆε ψοτά ἴῃ [᾿ϑβαίδῃ; 
ψβετο ΥἼἼ Ι5 [126 “Οη6 ϑοη, ΗἸἰβ νν6}}-Ὀθ- 
Ἰονεά," οὗ Μαγκ χὶϊ. 6,---ἰῃὩς “ξεῖν᾽ οὗ (ἢς 
υἱπογασά. 
ΤΠ6 ΟἿΪΥ ΟΠΟΥ ρἷίδοθ ψῆοτο Ἴ) ΟΟΟῸΥΒ 

ἴῃ [Π6 5 πρι]αῦ 15 1ῃ Ῥ5. σχχυ! (νΒϊσἢ ἢᾷ5 

ΠΣ ἴθ [86 1160ἡ. 5. Ἴχχνὶ ςΠοηίγαϑίβ 
{πΠ6 ὈΏΞΒΥ ἴο01}] δῃὰ δηχίοιϑ σἄσὲ οἵ διυϊηδῃ 
ὈΛΠῸάοτβ πὰ ννδίσμοιβ ἢ [ἢ 6 5'θερ ργαηϊοά 
ΌΥ Οοάὰ ἴο “Ηἰκ5 ννε]]-Ὀεϊονεά." ΤὍὌΠΕΙΓ 
δομεπια δὰ “44 ἐπ σαἰη" νυτιτθη οα 
ΤΠοτη ;---δ ὈὉῪ ΝΕΟΌΟΠΠΔάἀποΖΖαυβ Ὀυχηηρ οὗ 
16 αὐ δηὰ ἰδιρίθ, ἤθη ἴπ6 ἽΝ) ϑοριηθὰ 
ἴο τεῖϊγε ἴο τεϑῖ (ςρ. Ἵοἢ. χυἹ. 4; 5. χὶῖν. 
23); δηά πιούθ σοπΊρ]ε εἰν, ὈΥ (Π6 “" τεπάϊην 
οὔ [ῃ6 ναὶ] οἵ ἴηε τεπρ]6.,""---α Υἱϑι]ς. μετα- 
βαίνωμεν ἐντεῦθεν---ννΏδη [ἢ 6 “ νν6}}-εϊονθά ᾽" 
ἴ6]1] ἀϑίθδορ ἴῃ Ηἰ5 Ἐδιίμογβ αἴτὴ5 ([0υΚ6 ΧΧΙΊΗ, 

ΝΟΤᾺῈ 8. 

ΤΠ “6 Β42]- Ἠδιήοῃ ᾽ οὗ ϑοηρ οἔ 80]. ν1Π0ἋλἦΣ 
5665 ἐογπιδὰ ἴῃ ἴἢ6 πιοιυ]ὰ οὗ ““ Β441- Ηοῖ - 
τοη " (τι Οἤγο. ν. 23), {Π6Ὸ6ὶ πᾶπιθ οὗ οπὲ οὗ 
[δε ΠΙρἢθϑι ρθᾶκϑ οὗ Απι:- 1 Όδηι5. ὁ’ Ηοτηοη ἢ 
τγριβεά {Π6 τπαϊρῃξ οὗ {πὸ (ὐεπε δ νου] (ςΡ. 
Ῥϑ, ΧΡῊ 1ς ; δοηρ οὗ 50]. ἵν. 8); δηὰ ΒλΔ]- 
Ἡδπιοη νϑα5 νν 6 }} βιυιϊθα ἴο σἰφηὰ 85 115 δῆ- 
ἘΓΠ6515:----ἰο τοργόϑοης {πὸ ΗΟΪΥ 1 ,ἀπὰ, οΥ 
Οἰΐγ, 45 {ῃ6 ἀσδιϊηορὰ Ηρδὰ οὔ 16 παίϊοῃβ 
(ςρ. ἰϊ. 2---4ἡ. Εογ “ἐ βαριοζ " ἰδ ἴῃ6 νογά 
πιο 4 ἴπ {Π6 Πιδίοσγ οὗ [86 “" ΘΕ τα Οονο- 
Ὡδηΐ ᾽" πιδάθ υἱἱἢ ΑὈγδηδτη, ἤθη Οοά 54] ἃ 
ἴο ἢϊπὶ; ““1.--- ὈΘῃοΪ ἃ, ΜΥ σονοπαηΐ 15 ἢ 
1ποε: δῃηά ἴδμοιι 5ῃα]ξ Ὀεσοπὶα ἃ τυ] ς 
(θα»»ο»1) οὗ πδίϊοῃβ... Α Ὀγδῆδτῃ 5}4}} ΤΏΥ πδιηθ 
Ὀδ, ἔογ 186 Δ Ποῦ οὗ ἃ τουϊιὰς (ῥαριομ) οὗ 
Ὠδίϊοη5 δᾶνὸ 1 τηδάδ ἴἢθ6 :" Οδεη., χν]ϊ. 4, ς. 
ΤΗ6 “νἱπογαγά οὗ ἴῃς Ἰοτά οἵ Ἡοκῖβ᾽"" 

γγ85 ὈΪδηΐοαά Μη [ἢ6 τάηρο οὗ ἴῃ6 ΑὈτγα- 
Βαπης σονοπδηῖ. ἴῃ (πδὶ νἱπεγαγὰ νγᾶ5. οὔθ 
ΒΡΘΟΙΔ] νῖηθ, [υἀΔ},---- ΗἸ5 βαποίυδγυ " (Ρ5. 
ΟΧΙΥ. 2; ΟΡ. Ιχχν!. 1, 2). ὙΒεη νὰ νγᾶβ 
ἃηοιηίοα Κιίης ονὐοσ [ϑσγδοὶ, [86 νος νἱπθ- 
γαγὰ τορίοῃ Ὀθοάῖῆε “" Καγθη-ὈΘη- ΘΠ οηλθη,᾽ 
« ογχῃ οὗ ἴδε δον»-οὐ οἱ  " οτ “' οὗ [6 Αποϊηϊ- 
οὐ :".---- ([οΥ τῇ Ζοϑοῆ. ἵν. 14 “6 ἔννο δποϊηϊοὰ 
ΟΠ65" δζὸ ᾿ἰξ, “" ἴννο 50η5 οὗἉ 01] " (ἼΠν). ὙΠΟ 
Ῥανιάϊς σονθηδηΐ, ὉΥῪ σις {π6 δι] ΒΙπγοηξ 
οὗ [6 ᾿πηπλυ40]6 ῬΥΟτ 56 ἴο ΑὈγδθδπὶ νγ85 
Ἰιπιοὰ ἴο ἃ ϑδοῃ οὗ αν! ά, ἰ8 δ] υἀθὰ ἴο Ὀγ 
᾿ανὶὰ Ὠἰπηϑε] 45 “" [Π6 τηουπίδιη γῆ οἢ Οοά 
δά πιδάδ 50 βίσοῃξ " (Ρ5. χχχ. 7). δοϊοιηοῃ, 
δηοϊηίοὰ ἢ {πῸ οἱἱ οὗ {πὸ βαποϊιδγυ ; [ῃ6 

οι Υ. 

46), ἀπὰ οὐ ἀννακίηρ νγᾶβ ϑαἰυιίδὰ ἢ (δα 
οἴεγμδὶ ἄθογθο, “ὙἼΠου αὐτὶ ΜΥ δοη... 45. οὗ 
Με δῃηά 1 ν}}} γῖνο ΤΊ θο παίίοης ἔοσ ΤἬὨϊπὸ 
᾿πμοιίδηςε ;"--ἰ 1,0 δὴ ᾿ηπεγιίδηςθ ἔτοπι [Π6 
[,οτὰ, 5οῃ5᾽) πη ΠΊΟΓΔῸΪΘ ;---- ὁ δυ] ἀο ἴορθο 
{ποτ ἔοσ ἃ Ηοὶγ Τοπιρὶο ἴῃ {δε [οτγά." 
ΤΠ ρΐυγαὶ ὈΣῚ οσσυτβ ἰῃ ῥ5. Ιχ (ςΡ. 

ΟΥ}1}1),) ΙΓ 15 σοπηροϊοά ὈΥ 118 ἘΠΙ6 (9) 
νὴ Ῥ5. χὶν, {1Π6 οριΐϊοπια οὔ 6 ϑοηρ οὗ 
ϑοϊοιηοῃ. 8. χὶν μδδ5 ΠῚ) ἴῃ 115 ὉΠ6, νυ 8116 
ἴῃ 115 ἰαδὲ 11π6 [ἃ ργοοϊδίτηβ (η6 Κὶηρ, νΒοπι 1ἢ 
(οἰογαῖοβ, ἴο Ὀ6 ἔπε ϑηΠοῦ;--ογ [5 ὉΝΨ 
ἽΝ᾽ σοπιθίηθϑ ἴπ6 ἼΣ 77} οὗὨἨἁ Οεη. χ]ῖχ. 
8 ὙΠ 1ῆ6 ὉῸΝ ΠΠΡ᾽ οἵ ν. το. 

ΤΠῈ ΟἿΪΥ ΟἾΠΟΓ ροἷδοθ ψῆοτο “" γεά, 
ΟΟΟΙΓΒ 15 ἴῃ Ῥ5. ἰχχχίν, σα; “ον ἡουεῖνγ τὰ 
Τὸν Ἰαῤεγπαεῖίρα, Ο Τιοτὰ οὗ Ηοβίϑ ;᾽" Ἰονεῖγ, 
Ὀδοδυβα ἰῃ {ΠΕ ννὰ5 ἴο δ6 ἔουπα “Ὁ 1Π6 ᾿ἰνίηρ 
Οοά " (νυ. 2); ψγ»ῶο, “ Ἰοοκίηξ ροὴ {δ 
ἕλςθ οἔ Ηἰς Αποϊηϊεα " (νυ. 10), ““ξᾶνθ βγᾶσθ 
τὴς δίογυ " (υ. 12) ἴο 411] ννῆο ““ἰτυκίεά ἰῃ 
1." 

(ΟΝ σ. 1.) 

ὈυΠ]ΠάΘΓ οὗὁἨ {πὸ ἐοτηρίθ ; [6 ρῥϑδσθῖι! τι ]ογ οὗ 
1(η6 Ιαηὰ ἔγτοπιη Ἐργρί ἴο {πὸ ΕἸΡἨγαΐοβ, ἔγοπὶ 
ΕἸΑίῃ ἴο ΗἩδιηδίῃ ; ἰδιηθὰ ἴδ δηὰ νά ἴοσ 
͵υβέϊοο πὰ νυἱϑάοπι ; τηϊρϊ ννγ6}} πᾶνο βοοσηρα 
δῦουϊ ἰο ἰπδυρυτγαίς ἴΠ6 ρετοά οὗ “" Ὀἰοβδίης 
ἴο 4}} παί!οῃβ." 

Βαϊ δε 6]}] ἀνναὺ ἱπίο βεῃβυδι!γ, ἀπὰ ἸεΠ ΟὨΪΥ 
ἃ ὈΓσΗΐ νἱδίοη οὗ ἃ διΐυγε Κιηρ (5. Ἰχχῇ!). 
ἔογ {186 Ἄσοπηξοτέ οὗ ἐῃ6 ἔφ]. [ποιοδὰ οὗ 
ἀγανηρ ἴΠ6 πδίϊοπϑ ἴο Ὀδοοσὴθ “ “δ άγεη οὗ 
ΑὈγΑΒδη,᾽" πὸ ἀδοοοηάοαά ἔγοσῃ ἴδ δΒεῖρῃξ οὗ 
ἢ15 οὐνη ὈΓΜΠ]Θρο ἴο δ6 τπογοὶγ {Π6 ΓΌΪΕΙ οἵ δῃ. 
“ἐ ρῃῃηρίγε,") ἴὕπάὲγ δῖπλ “" ὀαηο,) ννᾺ5 ἂἃρ- 
ΡΙΙσαῦϊα ἴο [βγδθὶ δηὰ [υάδῃ ἰπ ἃ ἀϊβονρθης 
5696 :---ἰ ἃ ΠΟΙΞΥ οτοινά,᾽--- [σον οὗ νος» 
ἰΑγῖθ5. οἵ θ]θάβιγο, ΟΥ οὗ »ιαριριον (τεξοστε. 
ὈΥ 50πε ἴο {ἢε β8π|Ὲ τοοΐ). (ρ. ΕζΖεκ. υ.. »,. 
ΥἹἱ. 11--- 14. 

50 ἴῃ οἢ, ν. 13, 14 ἴπ6 ῥαγιοη οὗ [δῇ 15. 

65 

Εἰ ΠοΥ 115. ὁ ΠΟΙ͂ΥῪ οτονγά,") οὐ 118 ““ννθδ] ἢ," 
Ζιοη ἢ45 Ὀδοοσλθ Ἶἰκὸ Βαροὶ, δηὰ ζχιϑδὲ βυθοῦ 
1ῃ6 54π|6 ρυπιβῃπιθηξ (ςρ. χίν. 11 ΠΠ). 
---Τβεῖγ ἔοιιπίδίπ οὗὁἨ ΒΟΙΥ ΟἹ] 15 σοτγτγιρίοα, 
ΡΠ ὈΠΠΨ; ςτρ. γον. χχνυν. δό δῃηά 
Εχοά. χὶ. τς. 

Οηΐγ τ Πεη ἴΠ6 ΟΒτσῖ, “"η6 ἴσα Ψ πο," 
5.411 ἢανθ Ὀδθη ρ]δηϊθα ἴπ ἔΠ6 δϑαγίῃ, σᾶπ [86 
ΤοπΊῖϑο ἴο αν, οὐ (86 οδίῃ ἴο ΑὈγδμδχη, 
Το] Ζοά. ἴη Ηι:πι--ἰῃθ Κιησ δηὰ Κιηρβ 

δοη (5. Ιχχὶὶ. σ)--ἰῆς Ψιπογαγὰ 5141} δα 
οχίεπάθα “ [τῸπὶ 868 ἴο 564... (10. 8), δηὰ ἃ]} 
ΠδιΟἢ5 5841} Ὀ6 Π]]οὰ νυ Ὀεπεάϊςοῃ (Ὁ. 
17). 



66 ΙΘΑΙΑΗ. ΝΙ. 

ΝΟΤΕ (Ὁ. 

ὝΠΟ τοπιλυκαῦϊο ὉΠ ΝᾺ) οὗ Ῥτγου. χχχιὶ. 
τό εἰλὶπης ἤοτὸ ἃ ἔενν οσάς. 

Ι. Τὸ “ βεϊ" δηά “ υἱηογαγὰ οὗ υ. τό 

ἅτε σοπηροίοά ὈΥ ἴῃς ΠΟΥ οἴ α. 27, ΜΙ (86 
“ βεἰά οὗ τπῈ ΟΥ̓), ἀπά υἱπεγαγά οὗ ἔπε πιδῃ 
γοϊὰ οὗ υπάοτοϊαπάϊηρ ᾽" ἴῃ χχίν. 20--- 24. 

Οὗ. τ. Οἱ [815 ἰΔϑὲ 1 15 5βα!ὰά: “{72εὲ “ἐορδ 
«υαἱ] τμογοοῦ νγᾶ5 Ὀγόκοη ἀονη" (τυ. 21). 
Οὗ». [58]. νυ. ς. 

Οὐ... ἴῃ χχῖν. 2ο, νγυὸῈὸ τοδὰ: “Τἢδ Ἰδπρ 
Ο) οἔ ἴδε νἱεκεοὰ 5841} ΒῈὲ ραξΐ οὐ :" Ὀαΐ ἴῃ 
ΧΧχί. 18, “Ποῖ ἰδτὰρ (172) ἰ5 ηοΐ Ἔχ ἔπσυ 5ἢ- 
οἂ ἐπὶ ἐδὲ πίσῥι." ὙΠθ6 “ἸΔπὶρ οὗ ])αν!ά ̓" 
ΟΣ, τ᾿ Κ. χὶ. 26) νγὰβ ρυΐ οὐ ὈΥ Πἰ5 
ΟΠ] άτεη 5 ϑἱη (δε Ἰοηρ ΠίσκΚογηρ) δὲ {πὸ 
οδριϊν!γ; ἀπά “ἴῃς ἰατὴρ " 'π Οοὐ5 ἰεπιρὶε 
Ἐχοά. χχυΐ!. 20) νγᾶβ 4150 δχτηρι ϑηθά. 
οἱ ἴῃ ἴπαὶ ἀδτὶς πῖρῃξς (ἢ γὰρ 1{ἰγδι} 

81} βῇοπε (5. χνιϊ!. 28, οχχχί!. 7, Ἃ). Ορ. 
1541. ἵν. ς, “ἃ Παπιίηρ ἥτε ὁγ πίσϑι." 

Οὐ-. 4. ϑοϊοπιοηβ υἱπογαγὰά ννᾶβ στιϊπθά, 
Ὀεοοδαϑο 115 νναΐομεῖβ βδὰ : “ Υ εἴ ἃ Πππ||6 516 Ὲρ, 

ΝΟΤΕ Ὁ. 

Απ δοοουπὲ οὗ ἴπ6 ΗἩδηρίοη-ουγί Υἱηθ 
δἰαίοβ, ἴπαὶ δ ἃ {π|ὸ ΠΟ ἰΐ οονογοά 
1700 54. Ε., 1 Ὀογα 2240 Ὀιιηοῃος οὗ ρτᾶρεβ, 
νεγδρίηρ ἃ ρουπά ἴῃ νγεῖρῃϊ. ὙΠ15 νου ]ά 
Εἶνο ΠΘΑΙΥ 12 105. οὗ ρτάρεϑ ἴο ἃ ϑηυᾶγὸ γαγά. 

[πη (πο - Ουδγάϊδη ᾽ οὗ ΑΡΠΙΣ, 1874, Δ 80- 
σουπηί 15 ρίνθη οὗ ἃ Υἱῆθ ἴῃ (δ ογηΐα, ΤΟΥ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΓΥἹ]Ἱ. 
1 7 αϊσλ, ρα υἱείογε οὔίλέ Ζογά ἐπε Δὲ φίονγ, 5 

ὀείρρ ἐεγγίβεα, ἐς κου βρησα 70», ἀὲς νιζραρε. 
9 7 «ἀσιυείλ ἐλέ οὐτίέμα!ςν οὗ ἐλ ῥεοῤίε πρίο 
ἐλεῖνγ ἀφεοίαἴοης 18 4 ΜΞ γορπαν σλαϊ ἐκ ταυδά. 

σηαρ. Ι. Τὸ ΗΠ οδαρίεῦ οπάθά ἴῃ 
ἀεερεϑὶ εἰοοίη: ἴΠ6 Ἰρῃϊ οὗ Ῥγορῆθου ΟἠΪ 
τιλκίηρ 16 ἀδτκηθθθ ΠΊΟΙΟ ἔδασγπιϊ. Βείογο 
Ἰοης ἴῃ6 ἴοννεγ ἰδαὶ Οοά Ηἰπιβοὶέ δὰ 01} 
'π Ηἰς5 νἱπεγατά (ν. 2) σνουϊά δὲ ὑὈγουρδῖ 
Ἰονν (ἰϊ. 19), διά τῆς νἱπεγαγά ἰχἱὰ ννδϑῖϑ. 
ΑἸγεδαυν ἴδ ποῖγ οὗ αν 5 τ(ἤγοπο πδὰ Ὀθθη 
“ὁ ΠυπΊ ]οὰ ̓  ΌΥ Οοάἶδβ Ξἴγοκο; “"" οσυϊ ΔΥΑΥ ἢ 
(ςΡ. 5. Ἰχχχυ. .), 85 ἃ ψπογοὰ Ὀγάποῇ: 
Θοχοϊυάοά ἕτοπι τὸ ἤοιιϑ6 οὗ ἴδ [[,οτγὰ; δηά 
σοπεπηιηρ {11 ἀοδίῃ “ὁ ἀπ οα]θά οὗὨ ἢ]5 ρἰαριιθ." 

ΤΠΟ ρῥργορδοὶ δὰ ἀεϊνογοὰ ἢ]5 πηθϑϑαρθ, 49 
ΟΠΙΥ οὔθ νγῆο ννᾶ5 βϑιιρρογίοά ὈΥ οὐ β δριτξ 
οουἱά πᾶνε ἄοπθ. Βιυῖΐ δε νγᾶβ 511} τηδῃ ; 
51}}} σοηϑοίοι 5 Πον ὈηννΟΥΓὮΥ Π6 νγᾶβ8 ἴο βἰδηὰ 
Ὀείοτε {6 Ηοΐὶγ Οπο;---τυσῖ ἢ6 ποῖ, αἴ 5: ἢ 
ἃ πιο, ἤᾶνὸ προάθα ϑρϑοῖδὶ σϑνοϊδιοηβ οὗ 
Οοὐβ ἐλ Πι]ποσοὶ Ενοη Μόοϑεβ, δῆοσ Ὀεΐηρ 
δοδιτοὰ οὗ Οοάἷδβ: ρτδοίουιδβ ῥγόδοησα 11} 
[δγδεῖ ἰῇ βρὶίθ οὗ 115 δίῃ, θερρεὰ ἴο 6 ϑἤδννῃ 
Οοὐ" 5 “( ξ'οιγ " (Εχοά, χχχῆ, χ8);----ἰἢς ΕΙΟΓΥ 

ν. τ. 

(ΟΝ συ. 2.) 

ἃ {Π|]Ὸ β'απιθοσ ") (Ρτον. χχῖν. 22: ςρ. Υἱ. 9). 
Βυϊ [5Γ26}58 ἔτι Ουδτγάϊδη “ 5ἰορὶ ποῖ, ποῦ 
5 υπιρογο " (5. οχχῖ. 3; οἢ, χχνῖ!. 3. Ορ. 
οὔ στ. 27, Δδογο6). 

1. Το ΠῚ πὰ ΓΠ οὗ Ῥζγου. χχχὶ. :ς 
δίνθη ““ψ ἢ] ἰξ 5 γοῖ πἰρῃῖ," ἅτὸ σοπποςοῖ 
γ ἴῃς Η4]]6] γαῖ Ῥβα]πὶ οχὶ συ (Π6 ῬάϑοΒαὶ 
Ἐεαξῖ: ἴ6 πηοπλοσῖδὶ οὗ Οοὐΐβ Ὀγίπριηρ Ηἰ5 
νίπο ουΐ οὗ Εργρί: 566 5. οχὶ. ς; Εχοά, χίϊ. 
43, 43. (ώ᾽. Οεη. χΙῖχ. 8----11.) 

111. Αοοπιρατγίθϑοη οὔ Ῥίον. χχχΐὶ, 21, 

ΠΟ ΠΡΌ πον, τὰ ΡῈ, οἰ, 12, Οχΐν. 10, 
Οχὶ, 7, ϑυρρεϑῖς {παὶ 85 ἰῃ ῬΊον. Υ]}}. 9 Μγὰ 
δᾶνθ ἃ τοργοβοηίδίίοη οὔ Ὠινη ΝΥ ϑάοπι, 
ὙΏΙΓΒ Ροϊηϊοὰ ἰο ΗἸπὶ “ἴῃ τ μοπὶ ψνοτο Πιὰ 
ΑἸ τ[ῃ6 ἰτϑᾶϑιιγος οὗ νυ ϑάοτῃ δηὰ κηονθάρο᾽" 
((ΟοἹ. 1". 3, τ ον. ἱ. 24), 30 ἴῃ Ῥζον. χχχίὶ, τὸ ἢ, 
νῸ δᾶνθ δὴ δἱϊορογίςδὶ ἀθ)ιποαςίο οὗ “86 
Ρηπηθ ραγί οὗ ννυϊϑάοπι᾽" (Ρτον. ἰχ. 1ο), “"1}6 
ἔοατ οὗ (ῃς [,ογὰ,᾽" ΜΠ ΙΟἢ νγὰ5. Πόνοσ ΡΟΓΕΓΌΥ 
ΤΟΔ]Ζοὰ οχοθρὶ ἰπ Οἢγβί. Ορ, [88]. χὶ, 2, 3, 
Ηϑοῦ. ν. 7. 

(οΝ ᾧ. 1ο.) 

γελγϑ οἷά, ῆοβο οἰ υϑίογα ἀνογαροὰ 2} [05. 1 
ΠΟΥ̓́ΘΓΒ Δ ἃςτδ οὗ ργουπά (4840 564. γά5.); 4Ὧπά 
[15 Δπηιιδὶ γιοϊᾷ οὗ ζγδρεβ 18 ἔγοῃῃ ἵοοοο ἴο 
1ζ2,)000 108. :----ϑθϑ ΠΟΑΙΙΥ͂ 85 ΤΊΔΥ Ὁδ6, Δη ἀνογαϑὸ 
οὗ χἐ 105. οὗ ξύδρθβ ἴο ἃ 541141Ὲ γδγά, 

Οης ρΡἷηϊ οὗ νῖηθ, ἐδογοίοσε, ἴο ἃ ϑηυδῖο 
γαγὰ ψου]ὰ θ6 ἃ ΥΕΓῪ ἴον ταΐθ. 

Ι Ν τἢε γεαῦ δῖ Κίηρ ὈζΖΖίδῃ ἀϊςά 

τγδῖη Ἀ1εἀ τῆς τεπιρ]6. 

οὗ Ηΐπι, ννῆο (Ὠγοαδϊοποά ἴο ἀθϑίγου {πε δἰ ηδι] 
Πδϊϊοη “85 ἴῃ ἃ πιοπιεηϊ,"" ἂπά γεῖ τοπηδίποὰ 
(ΘΠ ΔοΥῪ δῇοοιοποὰ ἴο ἴποϑο ψῆο τανοσγοὰ 
ΗΪπὶ, ἀπά ννᾶ5 ουεσ δι Π 1] ἰο [π6 σονοηδπὶ ΗΘ 
δὰ πιδὰθ νυ ΑὈγαπαπι. Μαβὶ ποῖ [53414ἢ 
πᾶν [1 {Π6 5Απιὸ Ἰοηρσίηρ ἀεβιγοὶ Ηδθ μδὰ 
Ὀδδη 8θηΐ ἴο (65. ἴο (Π6 βροπηηρ δ] υτὸ οὗ 
ΑἸ] ([Π6 οᾶγο δηὰ ἰδῦοιισ νος δὰ Ὀδθθη Ὀ6-» 
βίοννοα οἡ ἴ[ϑγδεὶ ἴοζ 7γοὺ γεᾶσβ. Ηδ πδὰ 
ἰηἀεδὰ Ὀδθη βἤοντῃ ἃ ρἰοΐυγο οὗ Ζίομ᾽ 8 6Χδ]ῖδ- 
(ἴίοη ἴῃ “πὸ Ἰδιίζεγ ἀδγϑν" γεῖ πὸ τῇδ ννοὶὶ 
πᾶνο σγανϑά ἔογ βδοπῆδ τῆογε ἱπιπιθάϊαίο Ἔχῃ θὲ" 
ἔοη οὗ (δὶ ;σγεαΐ Ναπλο---" [ογρινίηρ ᾿ΠΙαυ ΕΥ, 
ἰγδηββγεββθίοη, δηὰ 5ίη, δπὰ {παῖ νν}}] ποῖ ἰϑανὸ 
(πε δ 1]ῈΥ} ἀπρυπίϑμοά "ἢ (Εχοά. χχχίν. 7). 
ὉΓΠὮ σοηβοϊδιοη νγᾶ5 ΞΌρΡ Θὰ ἴο ἢϊπὶ ἴπ [86 

γι βίοῃ οἵ ςἢ. νἱ. 
(Α) Ηδε 8665 186 ΤὭΠος Ηοϊγ. πο; δηά, 

1ποιιρὴ Π6 ογίοβ οι, “ὉοΘ 8 πιθ, 1 δηὶ 
Ὀπάοηπθ, ἔοσ 1 πὶ ἃ πηᾶπ οὗὨ ιτποϊοδῃ 1105, ἢδ 
5 Ῥαγάοπεά, ριυγβοά ἔγοπι β'η, δηὰ οπδυϊοὰ 

Ι πϑανν 4150 ἴῃς [μογὰ 5ἰττηρ ἀροη “ 7688 σὰ 
ἃ ἴῆγοπο, Πρῃ δηά {|πεά4 τ, ηά  ἢ]8 ἑότ,. ἐὰφ 

ἑλουοι 



ν..2,3.} 

2 Αδονε [ἰξ ϑβἰοοά [ἢε βεγδρῃ!πΊβ: 
δᾶςἢ οἠς ᾿δά 51Χ νγίπρβ; ὙΠ τνναίη 
ἢς Τσονεγεα ἢϊβ5 δες, δπά ψ τῇ τνναίη 

ΙΘΑΙΑΗ͂. νΝΙ. 

ἢς οονεγαά ἢϊ5 δεῖ, δηά στ τυνδίη 
ἢς ἀϊά ἢγ. 

ἴο οὔεν Πιπηϑοὶ ἰο σοά ψ 1} ἐπίϊγο βεϊξνάθνο- 
τοη. 

(1) δε [5 δεουγεὰ ἐβαιθΟοῦἷε»ίοτΥ 5}|4]] 
ΔΙῚ ἴῃς δαγίῃ; δηάὰ πὶ (ἢ6 “" ΗΟΪΥ 8εεὰ " 
ΔΟϊά65 ἴῃ ἴ5γδοὶ ἰῃ βρίἴθ οὗ [15 Ὀδηἰϑῃπιθηΐ. 

50 πον 6 σδῃ 9ο ἔογί ἢ ἴο ννδῖϊ ρθη, 
οἵ ἴο Ἰάδουγ ἀ"] ΠΣ ΘΠΕΥ, 45 Οοά τηδῪ ἀϊγεςῖ. 

ΤΠΘ ἰοπιρῖα οὐ Μοηδῆῇ ἢᾶ5 Ὀδθθη ροΪ- 
Ἰυϊοεὰ ΌὉΥ τῃ6 πραγ ]685 ϑογνίοθθ οὗ πηθῆ, Ψῇο 
εἰ ἐγαπηρὶοὰ ἀοννῃ "ἢ (5 σουτίβ; ἃπά ἰ5. ϑϑῆ- 
τοποοὰ ἴο ἀοσϑοϊαϊΐοη. Βαϊ (6 1 οτὰ πη Ηἰς 
ΤοιαρΪΘ 15 ονουπΊοτο δάσο υἱἱὰ ρυγο, τονθ- 
ΤΟΠί], ϑογνίοθ. 
ΤΠ κίηρ οὗ [υὐάδῇ Πλά ῥγοΐδηοεῖϊυ ἱηνδάρα 

(Π6 ραϊᾶσθ οὗ 186 “" Ογοδί Κιηρ᾽"" (05. χίνῃη. 
4), ἰ5γδοὶ ̓β ἔσθ Κίηρ (1 5. χὶϊ!. σ2); Ὀυϊ {Π6 
ὈΠΑΡΡΓΟΔΟΠΑΌΪ6 ΟἸΟΥΎ τοπιδίηθα πη50}}16ὰ. 

ΤΠς ἰαπὰ νγὰβ ἴο δδ ϑιιδπιχεγροά ὈΥ ἃ ἴι- 
Ταυϊΐαου5 Ποοὰ οὗ ἱπνδάριβ, δηὰ ἴθ ἤοάνθης 
ἀλγκεπορά νυ οἰουάθ. οὗ ἀϊνίπο ᾿πἀρτηοηῖ; 
δυϊ Ηξς, ψῆο 54ἰ θη ῃγοηοά οἵ οἷά αἵ [6 
ΕἸοοὰ (Ρ5. χχίχ. 1ο), Ηβς ἢπδά ργονἀβξὰ ἃ 
τοῖξο ἔοσ Ηἰ5 ροορΐθ, ἴῇΏ ψνῃς ἢ 411 ταὶ ννδ8 
ἘΥΡΙΟΔΙΥ ἔοτεσῃδάοννοα ΟΥ̓ ἴΠ6 ἂὔκ οἵ Νοδὴ 
(χΧχνὶ. 20) 5σβου!ὰ Ὀδ τεϑ!!ζοά. ((, χχχίϊ. 2.) 

Οὐ:. τ. ΤΠα τχοϊδίίϊοη οὗ ςοἢ. νυ ἴο ςἢ, νἱ 
ῖ5 (Πδΐί οὗ 5. ἴχχχυῇ! ἰο 5. ἰχχχῖχ. Τδθ 
Δἰπιοβῖ υηγοϊονοα ἀδγκηθββ, τυ ΙΓ Ὦ ΔοςσοΙΉΡΔη165 
1π6 ἀείιρξε οὗ Οσοαβ νγαῖθβ (υ. 7) ἰπ {δε 
ἔογτηει ρϑδἰ πὶ, 15 ἰῃ {πὸ Ἰδίίογ ϑυςςεθάθᾷ ὉΥ, 
“«Τῆοῦ τυ]οεδὲ [ἢ6 γαρίηρ οὗ 16 564." ““1ὴ6 
ἤΠοανθης δἃῖὸ Τ πο, (ῃ6 φαγί αἷ5ο 15 Τ ΒΙη6;"" 
“ὁ 75ῖ|ς6 ἀηὰ Ἰυάρτησρηξ ἀγὸ ἴπε Ὀαςῖὶ5 οὗ ΤῊΥ 
[Ὠγοηθ." 

Οὐς.... Μαυςῇ οὗὀ ἰἢθ6 ἰδηριιαρε οὔ 5. 
ἰχχχυ!! 5 ΘΧΔΟΙΪ ννδδὲ ταὶρηῃς ἤᾶνὸ Ὀδθη 
ιϑεὰ ὈΥ Οπθ, ΨὙῆΟ (5υπιρδί οι! Ὁ8}}}7, οὐ 8ς- 
ἴ4}1γ)ὺ ννᾶβ θϑατηρ ἢ ἢϊ56 οὐνῃ ρεύβοη [δ6 
51η8 Οὗ [5 γδοὶ, Ἄσχοοιηγηιηϊοδίθα ἔργ ϑριγιτιδὶ, 
ἃ5 [2214 ννᾶβ5 (2 Οἶγο. χχνΐ. 21) ἔογ ὈΟαΠγ, 
Ιοργοθσν. ἴἷῃ 5. Ἰχχχίχ ψγὸ ἢᾶνθ (Π6 ὄχρῦδϑ- 
βίοῃ 50 ἔγεαιοηΐ ἴῃ [5διδῃ, “ΤῊ ΗοΟΪγΥ πε οὗ 
15.261) (υ. 18), ἀπά {μ6 πηγϑίῖς πᾶπθ οὗ 
Ἐξγρῖ, “" Ἀ41|40,᾽" νι ῖς ὀὁσουγβ ἴῃ [54]. 11. 9 
(ςΡ. χχχ. 7). 

1. 7186 γραῦν ἐδαὲ δἰηρ ὕπειαῦ 4] Ορ. 
χίν. χϑ, [ἢ [Π6 γεᾶς [δὲ Κίης 4.112 ἀϊοὰ ;"" 
(ηλὲ 15, αἴἴεγ ἢ15 ἀδδίῃ, 

Οὐ:. τ. Το γοαγ ἰῃ ψϑιςἢ {}02Ζἰ δὴ ἀϊεά, 
γ58 Β.Ο., γγὰ8 ἃ [0116 -γεᾶγ; [π6 ἐουγίεεπίῃ 
7.076 δίπεθ {με οσσυρδίοη οὗὨἨ ἁ (ὐᾶπᾶδῃ, 1.444 
Β.Ο, (866 οἡ οἷ. χχχυῖ, Νοῖς 4). Το δϊπὶ 
ἴα [0116 ἰσυπηρεῖ Ὀσγουραϊ ηο τϑοϊζογαίίοη οὗ 
Ηἷς [ογίειἰεὰ (ἤγοπο, 

Οὐ... αλ. ὙΠ 10Ὀ]1Ο γοαῦ Ὀοζᾶη οαἡ [ἢ 
ἐνεηῖης οὗ ἴ6 δΔῪ οὗ Αἰοποπηθηῖ. [ἴῃ υ. 7 
Ἰδησυᾶρο ἰ8 υϑοὰ, ὙΠ] ἢ τοπλὶπ 5. υ5 οἵ (δδὲ 
ἀλγ; 85, ἴῃ Ὁ, 13) ἰῆ6 ττοσαὰβ ὁ" 58}8}} γεϊυγη᾽" 

οογτοϑροηᾶ ἴο [δες ῥγου βίο πηδάθ γοβρεςς πε 
[Π6 γοᾶγ οὗ }ι10116. (566 [6 πὰ δ 

1 -αὐὖό αἰο ἐῥε 7Ζογά] 11 “ΤΏρη ἀϊά 1 
566," ρνηρ ΘΠΊρἤδϑὶς ἴο (86 {πιὸ οὗ (ἢ 
Υἱβίοη (45 ἰῃ Εχοά. χνΐ. 6). 
ΤΠ νογὺ ἔοσ “"" 566) 15 ποῖ ἴπ6 52Π16 85 ἴῃ 

11. 1.--ἰῖ ψουϊὰ ἀρρϑᾶγ ἔγοπηι τνῃδί το ]οννβ, 
(παῖ [5414 8 νἱϑίοῃ νγᾶβ δοϑίδίϊς, {κὸ τῃδὲ 
ετδληϊοά ἰο δὲ Ῥαὺὰ (Αοΐβ χχίϊ, 17, 18);-- 
ΡΟΚΞβί ὈΪγ νγ  ]5ῖ, πΚὸ δὲ Ῥαυὶ, ““ἢε νγὰβ ργγίηρς 
1ῃ 106 ἰοπιρ]6.᾽" 

Οὐς. Αἱ ἰῃ6 επὰ οὗ ἴμ6 νἱϑίοη ἴῃ Αςίβ 
ΧΧΙΙ 186 οτὰ ςαἱὰ ἴο Ραδυ], ““ορατῖ; ἔογῖ 
}}}} ϑοπὰ {Πδ6 (ἐξαποστελῶ σε) ιἱηῖο πδίϊοῃϑβ 
δΐατ οὔ " (ςρ. [54]. χὶῖχ. 1). 

ΤΠΘ βϑλογοὰ Νάπιο ἤεγὸ υϑοὰ 5 ΑΠΟΝΑΥ͂ 
(85 ἴῃ νύ. 8, 11, 11]. χ7, 18, 'ν. 4, Υἱῖ. 14, 20, 
εἴς.); {π6 ϑιυργοπιθ Κυϊοῦ δηὰ [πάρο. [{ 15 
{πὸ Ναπὶα ιιϑϑὰ ἴῃ [π6 ραγδὶ οὶ ρᾶάβϑαρθ, Ατηοβ 
ἾΧΟΣ (ΒΙΟἢ 5μου]ὰ Ὅς Πσοπιρατθα). ἱπ Ῥ5. 
11. 4, ΧΧΧΥΪΙ. 1.3. εἴς,; [νἀπὰὶ 1. χα, 2, 5, 2 (“τὰς 
Τοτά μαίῃ ςαϑὶ οΥ̓ Ηἰ5 δ]ίασγ," ορ. 5. χἶϊν. 
23). 

Οὐ.. [54]. νἱ 15 (86 Ηλβαδσγαῃῆ ἴο Εχοά, 
ΧΥΠ τοχχ Ηθ, ψν8ο ἴπογο τα] ἃ 15γ6] ἴο 
Η!πιϑοὶῇ ἴο 6 Ηἰ5. “ϑρϑοῖδὶ ἰγϑάϑισγο ουὖἱ οὗ 
Αἰ! ρθορ θϑ" (χῖχ. 9), βδἃ δὲ ἴθ ϑᾶπιὸ {{π|6, 
ἐς ἘῸγ 41}1 ἴπ6 ννου]ὰ 15 Μίης." ὙΠΟΥ ννοτα ἴο 
6 “20 Ηἰνι 4 Κιηγάομη οὗ ῥτίοϑίβ." Ηςο, 
[Πεῖγ Κιηρ, 15 πον οοτλα ἰηΐο Ηἰ5 ΤοΠΊΡ]ε 45 
]υάρε; ἴο αὐτοραῖς [Π6 ρεγιβῃδῦϊε ραγὶ οὗ 
186 δίηδιῖς σονοηδηΐῖ, {πᾶ (6 ἱπιρου 5 Π4 Ὁ ]6 
της ϑἰαπὰ ἔογτἢ πὰ δδῈ ὀβιδ Ὁ 5ηθὰ ὄνος 
ἸΔΈ γ. (ΟΡ. οῃ συ. 4.) 
“πα ἀῤροη ἃ ἐδγοηε] ἴπ Θοβίδίις νἱβίοπ, 

{πΠ6 ργόορῆεῖ 8665 1ῃ6 ΘΓ ΠΥ ἴδηλρ]Ὲ ἰγϑη8- 
ἤρυγοά ὑπὶ}} [τ ϑροηθὰ ἃ τηϊηϊδίιτο οὗ [ῃ6 
{ὑπίνοῦβαὶ Τ πιρίο (Ἰχνὶ. ἐν 
νοῦ Τβουρδί} σγαοὶ θα Κπονν νγο]] (δὲ 

Π6 ἰοπλρὶθ [561 πὸ 655 ἴδῃ 115 το δηὰ 
ΠῚ ΠΙ5ΈΓΙ65, νγὰ5 δ᾽θροςαὶ. “Ὑπὸ Ηρδανεη οἵ 
Ἡδάνθηβ οουϊά ποὶ εομίαὶπ Οοὰ" (1 Κ. 
Ὑ}}}. 27); -π ἴ νὰ Ἰἰονίηρ σοπαάοβοθηβίοη ἴῃ 
Ηΐπὶ ἴο "Ἰοοῖκ ὕροὴ ἴδθ (Πίηρθ ἰῃδὲ ἃζὸ ἴῃ 
μεάνθη δηά θδγῖῃ " (5. οχ!!]. 6): ---γοί 1ἴ νγαβ 
τίς ἴῃ ἴΒθπὶ ἴο ϑῇῆδρο {ποῖγ που 5 οὗ [86 
ὨΟΑΥΘΏΪΥ Τοπρὶς ὑροὴ ἴμ6 ἀγτδηρεηθηῖβ οὗ 
[86 φἉΠἬΪγ. 

50 Ποῖα (48 566ΠῚ5Ξ ἱπ|ρ]1|6ἀ ΘϑρθοῖΔ Υ ὉΥ 
. 4) ΜΘ ἅτ ἴο ϑιρροβε ἴΠ6 ργορμοῖ ἴο ὃ6 
((ὰ νἱϑβίοη) μαζίηρ οὐ ἴῃ6 δοεΐυδὶ ἰδπιρὶα 
ὙΒΙΟἢ πδὰ Ὀδδη ργοίδηοαά ὈΥ ᾿Υ2 24; δυΐϊ 45 
δ ρᾶ2Ζ65, πονν οσπδηροὰ ἰ5 115 Ἰηζογιοσ !-- - Τὴ 
γ6 1195 ἢᾶνθ Ὀδδη ἄγαννῃ δϑιὰθ: δηὰ ᾿ηϑιοδα οὗ 
[86 88Ποκίηδῃ δπίβγοηθὰ οἡ ἰδ Ἴδοπι ῖπι, 
{ποτα ἰ5 16 Κίηρ οἵ ΟἸοΥΎ, δπιῆγοηθὰ οἡ 
Ὠϊγῃ, τῃ6 ἔπηροβ οὗ Ηἰ5 Κογὰὶ οδε ΑἸ] ης 
186 Τομιρὶο, 580 {πὲ πο δυπΊίδη ῥσχίεϑὲ σουϊά 
ΤΩΪΠΙϑίοσ ἴπογο. [1 5 ἃ5 ἴξ 81η81, τ {86 
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ἐἨδεδ. 
2. Απά ἴοηε οπεά ὑπἴο Δποίδοσ, δπά πε σϑξ 



68 ΙΘΑΙΑΗ. ΥνΙ. 

4 Αμπά τῇε ροϑΞῖ8 οὗ τῆς ᾿ἄοογ τηονεά ον. ὁ εν. 4. ὃ. 8414, οἷν, Ποῖγ, ΠοΙγ, ἐς τὴς ΠΟᾺΡ οὗ 
ἐ Ηεδ. 

2 κὰκ τυᾶζο. 
“αγέᾶ, 

ἰ5 ἐάε Ὠοβῖβ : ̓ἴπ6 ψ ῃο]6 δαγ ἐς [011 οὗ ἢ15 
ἥδε: ὁ 

ΒΊΟΥ. 

ἶν. 4- 

δῖ τῃε νοῖςς οὗ ἢϊπὰ τῃαῖ οπεά, δηά τῆς 
Βουβ6 ννδβ Π||οἀ νυ τῇ 5πιοκα. 

εἴοτγ οὗ σοά οῃ 115 βπιιπηπιῖξ (Εχοά. χχῖν. 17), 
ΟἸκ ἀδνουπηρ ἤτο,᾽"" βίοοά νη [Π6 58ποῸ- 
[υλΥ. ὶ 

Βγ ἴδπθ εγὸ οὗ δι} [Π15 {τ Βδὰ αἰνγᾶγ8 
Ὀδοη βρι  υΔ]Ϊγ ἀρργοποηάθὰ (ορ. 5. ΙΧνἹἹ]. 
17). Ηετε, αῇογ 1ῃ6 ονεγί ταῦθ]! οη οὗ 
ὑ 28}, 1ἴ 15 ὀχῃιδιϊθὰ ἴο [86 ργορδεῖ ἴῃ νἱϑίοῃ. 
Τηος “1,ογὰ οὗ ἴ[ἢ6 ψΒοΐα δαγίἢ " (7οϑἢ. 1]. 
11) [85 ΠΟΥ͂ ““ἤχοὰ Ηἰ5 [ῃτοπθ ἔον 1παρ- 
τρθηϊ. Α8 Ηβς πιδάθ Μοβεβ οὗ οἱὰ Ηἰ5 
ὁ ΔροϑΈ|ε" (Εχοά. ἱν. 132) ἴο ργοοϊδίπλ Η 5 
ἡυάρτησηί5 οἡ Εξυρί δηὰ ἴο τπηϑάϊαδϊε 6 σονθ- 
πδηΐ συ] ἢ [9γδο], Ηθ τὰ] ΠΟῪ δοηὰ 5414} ἴο 
ΠΟ οΣΙ Η!5 Ἰυάρτηοπί8. οἡ υπΐϑι ἢ ἢ1}} [5γδοὶ 
τοί, Ὀὰΐ αΑἰϑοὸ οα ἴΠ6 ψγῇοϊο θαγίῃ (ΧΧΥΪ. 21), 

(δὶ ““1Π6 Θνοσ ον σονθηδηῖΐ " (1ν. 3) ΠΙΑΥ 
δ6 658} 15Π6ά. 

δίισΡ απά ἰβεά ωΡ] .“. «υ. α. ἴῃ 11. 1, 1.3.) 14. 
ΟΡ. χχχῇ!. το. ὙΠῸ τψογάβ Ὀδεϊοηρ, ποῖ ἴο ἴῃ6 
1γοῦθ (45 ἴ6 ΓΧΧ. ρίνεβ 1, Ὀὰϊ ἴο {Π6 
Κιηρς Η:πηβοῖ; 5866 |Υ]}. ὡς (ςρ. 1}. 11, 17, 
ν. τ6). 
δὴν Ι. Τὸ 884π|6 ἔγὸο ψογῦβ Δγὸ υϑοὰ οὗ 

{π6 ““ϑεγναπξ οὗ (ῃε 1νοτγά ἦ ἴῃ [πἰ, χ2;---ἰπιβῖ 
Ὀοίοτο [86 νομάτουϑ οἰσΐαγε οὗ Η!5 Ἀυτμ1}14- 
ἔίοη. 

Οὐ:. χλ. δῖ ]οΐπ, ἱπιπιθαά δίοϊΥ Ὀρέοτο ἢϊ5 
δοςομπῖ οὗ (Π6 ῬΑβϑουθυ, αιοῖΐοϑ [58]. 11]. 
1 Δῃα Υἱ. το τορείδου ; απὰ δά ά5, "" Ἴ Πεϑὲ {πίηγ5 
βαϊά Ἐδλίλβ, αὐδὲρ ὅδ “ααν ΗΜ ρίογγ, δῃὰ 
ϑρᾶκε οἵ Ηϊπι." (Τοἤη χὶΐϊ. 18---41. Νοῖθ 
αἶδο ν. 32: “1, 161 6 ̓ δοά ΡΝ 

ῥὲς ἐγαϊ"] ΤΠ6 Παπὶ, οὐ ἔτηρεβ, οὗ ΗΙ8 τοῦθ. 
[1 15 [86 ννογὰ υϑδοὰ ἴῃ Εχοά, ΧΧΥΣ 22, 34 
(χχχῖχ. 24, 25, 26) οὗ ἴῃ ἤοντηρ Ὀογάοθιβ 
οὗ Αλοπδβ δρῃοά-γσοῦο. ΤῊΘ ἀρρδϑάγδηςθ, ἴῃθη, 
ἰ5 ἃ5 οὔᾶ ““Ῥηῆεβίξ ὕροη Ηἰβ ἰἤγοπε" (Ζεςῃ. 
Υἱ. 13; ΠΡ. ΟΠ [Υ. 2). 

ΎΠΕ ΠΙρΠ ΡΠ εβ 8 σοῦθ5 ψγΟσα ἔργ ὁ" ΒΊΟΥΥ 
ἃηὰ Ὀεδιίγ :᾽) ἰγρίοδὶ οὗ Ηὶϊβ, ψῇο “158 
οἸοίμοά υυἱτἢ τα) οϑίυ ἀπά ποπουγ; ρουϊίηρ οἡ 
Ἰρῃϊ 85 ἃ ξαγπιθηῖ"" (58. οἷν. 1, 2: ορ. ΧΟΙΙ. 
1). 
Μιϊρά τ1δὲ ἐορρ] Ηΐ5 τοῦθ Ὀεϊηρς οὗ Πιρδξ, 

(Π6 ΓΙΠΩΙΥ οτγηδπιοηϊοά μοπὶ τησϑὲ Ὀ6 ἱποιμῆϊῖ 
οὗ 85 ᾿ἰκῃξ αἷϑο; δηὰ ἴδοϑθ ςκιγίβ οὗ ξούρβϑοιϑ 
᾿ρηϊ σεγα βθθῃ ἰὴ {Π6 ῥσορμοὶβ νἱϑίοπ ἢ] Ἰηρ 
νῈ αἰ ιϑῖνο γδάϊδησο [6 ἡν 016 Θδησ ὈΔΓΥ. 

ἼὨ15 5θ6π8 ἴο ἱπιρ ]Υ ἴῃ6 σοηϑοογαίΐςοη οὗ ἃ 
πον Τοπιρὶο οὗ Οοά. Εογνοη Αἱ] ἴῃ ννοσκ 
οὗ ἴῃς σοηπϑεοογαϊίϊΐοη οὗὁἨἉἁἴπ6 (Δθογηδοὶς ὈΥ̓ 
Μόοϑεβ ννᾶ58 βηϊβῃοά, “4 οεἰουὰ ςονογοα ἴπ6 
Τοηϊ οὗ Μεεῦης, δηὰ ἐῤε σίογγ οὗ ἐῤε Σιογά 
ΜΠεά (-. «υ.) ἐδε ἑαδεγπαείε," 50 ἴῃδῖ “" Μοβεβ 
ννὰ5 ποῖ δ0ϊ]6 ἴο δϑηΐοσ (6 Τεοηΐς οὗ Μεοίηρ " 
(Εχοά. χὶ. 15). Απὰ ψβεη τπδὶ τἀροσγηδοὶθ 
δὰ Ὀδοοπῖς δηςφυδίοά, [ἢ6 54π|6 οσουττοα δὲ 
[δε ἀεαϊοδίίοη οὗ ϑοϊοπιοηβ ἰθπιρῖίθ. ΑἿΣ 
ἔπο ργεϑίβ μδὰ ἰδκοη ἴμ6 Αὐὶκ οὗ [ῃὴ6 (ονεοηδηΐ 

ἰηΐο {π6 Ηοὶγ οἵ Ηο]ῖοϑ, “" πο εἱἰουὰ ΒΙΙοὰ [ἢ6 
μουϑο οὔ 6 [οσγά, 50 ἴδαῖ (6 ρῥγοδίβ οουἹὰ 
ποί βἰδῃά ἴο τηϊηββίον, Ὀδσδυϑα οὗ {πε εἱοιά ; 
ἔογῦ 186 ρβίοιυ οἵ ἴπῈὸ [Ἂογὰ μδὰ διοὰ (ἢ 
δουθο." (1. Κ. νυἱῖ. χσ1ἢὴ. δοϊοπιοπβ ἴθαρὶθ 
νγ8 πον ἀοοπηοά: δαϊ ““ἴΠ6 [ογὰ γτεπιλϊηθὰ 
ἃ Κίηρ ἴογ ουοσ ἢ (55. Χχχίχ, σο, χοῖ!Ἱ. 2). Η!5 
ΕΙΟΥΥ 58114}1} “" 611 411 [86 θαγίἢ ᾽" (υ. 3). 

Ἡσαυ τὶς 5ῃουϊὰ 6 Ὀγουρῶξ δδϑουῖ, 15 ποῖ 
ἤογα σγευθαϊθά, ΥὙΥἵεῖ ἴποϑο ἔογπΊΟσ σοηβθοσα- 
Ἐἰοη5 βιρρεσίοά αὐῤαξ ργεϊἐηείπαγὶες σου Ὀ6 
ποοαρὰ: 5066 Εχοά. χ]. λὸ;! ἵ Κ. υἱῖ. ς. ΝΥ, 
δἃηὰ ἀϊὰ ποῖ [πὸ 110 }]6-Ὑ θᾶ, σοπλθΠΟ ΠΡ Οἡ 
[86 δνοηϊηρ οὗ ἴπὸ δΥ οὗ Αἰοπεπλθηΐ, ᾿ΠΊΡΙΥ͂ 
16 βδαιιοὶ ὙΠ θη ““1π6 ἰλρ οὗ Οοά νεηΐ 
οἱ" οἡ Ζίοῃ, ἰ6 ψῃο]Ὲ ννου]ὰ νουϊὰ δὲ 
ἴῃ ἀδγκηοθβθ. Ηον ἴδθη νγᾶβ πιῇ ἴο ὃ6 
τεβίογοα ἴο ἢΐβ Ἰοβξί ἱπῃογιίδηςοθ-- -ἴονν σου]ά 
βίῃ δηὰ ἀδαΐῃ Ὀὲ6 πιδάθ ἴο ϑιγγεηάθσ {ποὶγ 
ῬΓΒΟΠΟΙ͂Β --- ἣονν σου]ὰ ἃ ἢ1]] δηὰ σοπιρίοϊα 
Τ ΠΟ γΘασ ἴοῦ οὐγ τσ Ὀ6 [ηἰγοάπορά, ὑη- 
655 8ῃ ΘαΌΔΙΪΥ 4}1} ἀπά ςοπηρίεῖϊς 1ΑΥ͂ οὗ 
Αἰοποιμεηΐ 5Βμῃουϊὰ ργοσθάθὶ (δεὲ οἡ Ἂἢ. 1111.) 

Δ. 4 ἐῤ «ἰοοά ἐδε σογαῤῥίὶ»ι"] Οτ, 
ϑεγαρῥίρι “ἰοοά αὐουε ΗἨΐϊτι. ἴῃ ϑρϑδκιηρ 
οὐ [15 νυἱδίοῃ, 580 Π1]}] οὗ {πϊηρδ ἴμαΐ πδῃ 
σδηηοΐ υἰ6 ᾳ (ὐοΥ. χὶϊ. 4), Ὲ ΠΥ ννῸ]]} 
Πρ Οὐγ ννογάβ 6 ἔενν " (Εσεϊοβ. ν. 2). 

-ς Ἠλγάὶγ ἀο ννε σοηδοΐαγο ἀρ δι " () 54. 
'χ. 16) ἐυθη οὗ ἴΠ6 νἱϑ:0]6 ννογ]ά. 

Ῥηγϑιςδὶ βδείθησθ, βρϑοακίηρς {πγου ἢ οπὸ οὗ 
ΠΕΡ πλοϑὲ δοπουτοὰ ὀχροιπάριβ (5. οδη 
ἩΥϑοΒο] :--τοοὸ Μτύ Ρχοοείοσ, "Ἴ μὲ ϑυη, Ρ. 
22:5), [6}}5. ἃ5 δαὶ 1Π6 Ἰαπιίηουβ ““ΨΠΠονν- 
Ιοαί ϑῃαροά "ἡ Πλκεβ οὐ ἴπ6 51:1ὴ8 ϑιγίαςο, 
ἢ ἢ ἂγὸ {86 ἱπιπιθάϊαίϊς βουγοθβ οὗ 50 δ 
Ἰἰχῆς δηὰ ποαῖ, πηυσὲ Ὀ6 τοοο σ᾿ ]]65 ἰοηρ ὈΥ̓ 
2οο 1}|65 ὑγοδά: δηὰ τπδὲὶ ““ψὲ οσδηποῖ 
τοῦθ ἴο γοραγὰ ἴποπὶ 845 ογαμίνς ΟὗὨἨ 5ΟΠῚΘ 
Ῥοου] Αγ δηά δηχαζίηρ Κἰπά.᾽" 

[8 50 νδϑί πηγϑίογίοβ ἅτε ἔουπά ἴο 6 ἴπ Οὐ Γ 
ΒΊ.η,--- ΟἿ Οὔ Β6 τ] οη5 οὗ ὉΠ ς ΡΑγί!ςο]ε5 (Πδὲ 
ἔοστῃ 86 ““ΤὭτγοπο"" οὗ Οσοά,---ναῖ πγιιϑῖ νγ6 
ποῖ ὄχροςξ, ἤθη νγὸ ἅγὸ δἰ οννεά ἴο ςοηΐοιη- 
οἰδῖθ (ἀδγκὶν, ἃ5 ἴῃ ἃ τοβοοῖοσ) Ηΐπὶ ΠΟ 15 
“ῃ6 [ἰδ ῃῖ οὗ {πε ννοτ] " (κόσμου, Ϊοδη νῇ}]. 
12), οὗ 1Π6 ϑβρὶ πίῃ] ἴὐ ηίνεγϑβο,--- 6 δύῃ οὗ 
ΕἸΡΒδοιιβηθϑϑ᾽" (Μ4]. ἵν. 2), ἀιβδυκης ΑἸΡΏ- 
ΘΟ Ι5Πη655 85 ἴΠ6 σιη ἀϊδιι565 Πρ) 

ἘἈδυθγθηίίγ, (Ὠρη, οὶ 11 Ὀ6 541ἃ :-- 
ΎΒΟ δεγαρῥί»ι, οΥὍἨΎΘ ΕἸΕΓΥ͂ Ομ65, “2:0ο αδουθ 

Ηρ», ροϊϑθοὰ 45 ἃ οἱουὰ (Νυπι. χὶν. 14),---ἃ 
ρου οὗὨ νυνίποβϑεβ᾽" (ΗΘὉ. χὶὶ, 1) δηβύνοης 
ἴο Ηἰ 5 ο4}1, υυιςἢ δά βδιιηπιοηοὰ “16 Πρᾶνθηβ 
ΔΌονο, ἀπά {πῸ βαγίῃ, (δὲ Ης πρμὶ ἡμάσε ΗΜ 

ορἧφ᾽" (Ρ5. 1. 4,. 2} φΡ. οἷ. ἱ. 2). 
αὶ ̓ϑειόρας αὖουε; ποῖ ου ᾿: βοοῦ οὗ ἴδ 6 
Τερίο, (ἢ6 φαττἢ (ἔογ “᾿δαττῇ 18 Ηἰ5 ἑοοίσίοοὶ, ̓  



᾿ Ἠεδ. 
ἐν: φῦ. 

Υ. 5. 

ς 4 ΤΉ εη 544 1, οε ἐς πε! ἰογ 
δὴ ἰυπάοηε; θοσδιβα 1 δσηι ἃ πηδη οὗ 

ἴχν, 1), Ὀυΐ “ἴῃ (πῸ Βἰσμεβὶ" (ἐν ὑψίστοις 
16 11.1.4}; ἴπ ἴΠο56 τερίοηβ οὗ [6 βδῃοί ΠΑ ΓΥ 
ὙὮΙΟἢ, γε  ν εἰν ἴο οὐἦ οαγίἢ, ἅσγὲ ἀῦονβ. 

ὙΤΠΟΥ ἂῖὲ “δῦονυθ:" ἴογ, 85 ἴῃ6 Κιηρ ἀε- 
“εγπάεά ἴο ἔουπὰ [ῃ6 σονοηδηξ οἡ ϑϊ᾽πᾶὶ; 50 
πον, ἤδη Ηε ᾿5 δρουῖ ἴο αὐὑγοραίο [μδΐ σονθ- 
πδηΐ δηὰ ἱηίσγοάιςθ 4 Ὀείίογ, Ηδ πιυϑξὲ ἀδοορηὰ 
ἴο ξαΠἢ, δηὰ ἔουπὰ ΗἰΙ5 Τοπιρὶθ οἡ δδυίῃ : 
του ἢ 511}} σοπειηυϊης ἴο δ6, νναϊ Ὀείοστο Ηδ 
ννᾶ5, “πε Κιηρ οὗ ΟἸοτγγ " (ςρ. [οδη 111. 12). 
Ἐνεγυνθογε, ἀπά ὄνοῦ, Ηδ 15 θοῖῃ 1Π6 σθηΐγα 
οὗ 411] ἀπά γαῖ ἴῃ δβϑθηοθ 1 Βπι [6] Υ ἄρον 4]]. 
(ῷ. Κοπι. ἰχ. ς.) 

Οὐ.. τ. ἴῃ ᾿ξ. εἰν. 1---4 Ηρ, νψῇο ἰς5 "εἰλὰ 
ἢ Πρ 45 ἢ ἃ ραγιηθηϊ,,") πηλᾶκε “Ηἰ5 
Ταἰηἰδίοβ (λειτουργούς) ἃ ἤατηε οὗ ἢτε.") Ηδς 
15 ΠΟΙ ἀπά δΟϑοϊαἰοῖὶγ Πἰρῃξ, ἴῃ Ρυτὸ Εουηΐ 
οὗ Εἴεγηδὶ [νονὰ (1 [οῇη 1. ς, ἵν. 8, 16); [Π6Ὺ 
ἅτῈ ογοαῖθα δεῖπρϑ, Κιπαϊοα ὈὉγ ΗΙ5 γὰγϑ 50 [δὲ 
{ΠΟΥ ἅγὲ 85 ἥαριθς οὗ ΠΟΙῪ ἴνονθ. 

Οὐι. χα. ὙΤηθ πουη, ϑαγωῤῥ, οσουγβ εἰ56- 
ὙΠΕΓΘ ΟἿΪΥ οὗ 16 Μεγ} σεγρεπίσ: Ναπι. χχὶ. ὁ, 
8; ουΐῖ. ν11. ας, ἀπά οἢ. Χὶν. 29, Χχχ. 6 (ἴῃ 
[Π6 ἔννο ἰδὲ ρίαςθβ νυ [Π6 ἐριμεῖ “Πνιπε,᾽) 
“. «υ. α. Ἀεγ6). ὙΠ ΙΒ βιηρι δῦ ἕδοϊ 15 Ε0}} οὗ 
1ῃ5 ΓΙ ΓΠΓΊΙΟΙ :---- 

(4) ὝΠοϑβο βεΥῪ ϑεγρεηΐβ ἰῃ 1ἴη6 ν ΠΟ τιθ55 
ψνογο σοῦ δ ̓πϑίΓιυπηθηΐσ, ᾿Π ΠῚ ο πη ρ ἐδ τσ ΐθοιβ 
ῬΟηΔΙΥ οὗ 5π; 5θηΐ ὈΥ Ηἰπὶ ὑνῆοθε ῬυΌβθησα 
ὉΠ 81η41 ἢαὰ Ὀδθη “45 ἀονοιυτηρ ἤτο." Ηρ, 
ὙΠΟ56 ΤΑΙ ΠΙβίογϑ (ΠΟΥ ΜΚ ΘΓΟ, ννᾶ5 ἴῃ {Π6 τηϊάϑὶ οὗ 
1Π6πὶ, ““ὨΙΡῊ «πὰ ρὰ ρ.,᾽ ἴο θα] 411} ψνῇο 
Ἰοοκεά ἴο Ηἰπὶ ἴῃ ἔδἢ. 

(1) Βιι ποτὲ ννᾶβ ἃ ἀδεροσ τηγϑίεγυ γεῖ. 
ὙἼΠοΓΟ νγὰϑ ἃ ψαδίοπ ϑούᾶρῃ; ἴῃ ψ Ποπὶ [ἢ 6 

ΠΟΓΥ πδίιγθ, ἰυγηξα ἱπυναγά!γ ἴῃ 56} σοπιοπιρία- 
τἴοη δηὰ ϑε]εῖγυϑί, δὰ Ὀοοοσης 56] -τοσζατηρ. 
Ηἰ5 ΠεΙῪ ἀλγίβ, Ἔνθ ὁ" ὈΙΟΥ ννογά 9) οὗ υπ- 
Ὀε ποῦ, δά ἔοι Ἰοάρεπιοηΐξ 1π τηδΔη, ἃπὰ ρῖο- 
ἀισρα ἀφαίῃ; ἰυὐγηΐηρ {πὸ ραγδάϊϑίδοδὶ βαγίἢ 
ἰηῖο ἃ νν]] ἀογηθβ5. 

Οουϊά ἐδοβο ννουπάς Ὀ6 μεοαϊο ἡ (Οοιυϊά [ῃ6 
ΘΑΙΉ, τεπδηΐϊθα ὈΥ πηᾶῃ, 6 τοϑιοτεά ἴο “186 
εἴογυ οὗ σοά" 

Υε5; Ηδ ψῆο πον 25 Τυάρε ννὰ8 “πη ς 
ὮΡ ἃ βἰδπάαγά᾽᾽" (υ. 26) ἴο (ἢ6 ἡδίϊοῃϑβ, ἴο σοπὶθ 
ἴο Ὀυγη (Π6 οἰ[ίε5. οἵἨ ἁ [5γδϑὶ ([. 7, σεγιζοίδ), 
τγουὰ Ἡ!Π|5616 οἴεςε (Πδὲ στεαῖ τοβϑιογδίοη. 
Ἧς ψῇο ποῦν βᾶῖδβ οἡ ““ἴπο ἤσγοπο οὗ Ηἰ5 ρίογγ " 
νου] Η!πιϑοῖξ ὁ“ ΌΘΓγπδο]ς ἴῃ ἢ 58" ([ὁΠη 1, 
14); πὰ ϑυβεν (Παἴ ϑαςγοὰ ΤΑθεγηδοὶο ἴο Ὀδ 
ἐἰ ροῃϑιπηθα τυ] ἢ {ΠῸ ρου συ οὗ σοά 5 Ηουβεἶ 
(οδη ̓. 17 8), ἴῃ ογάδσ [δῖ ἴὴ Ηΐπὶ ἴπῈ ΠΟΙΪΥ͂ 

οΥὐϑ οὗ Οοά τϊρξ δ πηδηϊοσιοα ἴο 6 νου] 
(ρὲ 111. 14---17), δηὰ “16 {4116 τ ΓΠ δ ς]6 

Πᾶν" Ὀεσοπια ἴῃς [ὐπίνεγδαὶ ΟΠυτοΒ, 
(Ὁ ]οδη χίϊ. 31--ς.) 

ὁς. 3. ΤΠ νεγθ {6} 2} 15 γα ΘΠΕῪ υϑοὰ 
οὗ ἤγε ὈΌΓΉΪΠρΡ ὉΡ ἃ 5δοῦποθ (ἴμεν. ἵν. 12, 21) 
δις.) ΟΥ ννβαῖ 825 δε ρΡοϊϊυϊεὰ ὈΥ ἱπιρ εἰ Υ͂ 

ΙΘΑΙΔΗ. ΝνΝΙ. 

ἀποίθδη 11ρ5) ἀη4 1 ἄννεὶ] ἴῃ τῆς ταϊάϑὲ 
οὗ ἃ Ρβορὶε οἵ ὑποϊεδη 11ρ5: ἔὺγ πλῖπε 

([μεν. χ. 6; οϑ5}. νἱϊ. 2.5) ΟΥ̓ 5. σογε ΠΟ ΙΔΙΥ͂ 
ἱπιΊρυγε (45 (Π6 Ἰθργοιβ φψαττηθηΐ, [,ον. ΧΙ]. 52). 
(ρ. ου ὶ. 7. 

Οὐ-. 4. ϑίγδηρο τῃδϊ δὲ ἴδε ὑεῦγ {τὴς ἤθη 
{}15 γιβδίοη ννὰ5 ριδηΐϊθά, 8 Βγάζθῃ ϑεγρθηΐ 
νγ5 ννουβῃιρρϑὰ ἴῃ [θπιβδίθπὶ ! (566 οἡ ν. 30.) 

σἷκ «υἱπρ)ὴ Οαβεηβ (ἼΠ 65. Ρ. 1342) 
ποίΙο65 ἴῃδΐ (6 Ατβμδβρδηάβ οὗ ἔῃ Ῥεογβερο- 
᾿ΐδη τλοπυτηθηΐβ ᾶνθ ἃ δυπίδῃ ἤριγε σ ἢ 
δἰ Χ νυίηρϑ, οὗ νν ΙΓ ἢ ἵννο σονογ ἴπ6 ἔθεῖ. ὍὨ15 
ΓΊΔΥ Ὀ6 ἃ ἔγᾶςθ οὗ [Π6 ᾿πηῆποηςσο Ὄχογοϊϑοὰ ὈΥ 
{δὲ [εν οὔ ἴμ6 ἀϊβροβίοη οὐ ἴῃ6 ρθορὶθβ 
ΔΙ ΟΠ ἡ Βοπὶ ἔπμογ ᾿νοά. (ΟΡ. ἰπέτγοά. Π.. ὃ ς.) 

ῥέε εουεγεά ῥὶς με] Αἀοπηρ, Ὀυΐ ποῖ νεη- 
(υσηρ ἴο βοσιπ!Ζο, ἰδὲ σἰοποιβ Ῥγδϑθηςθ. 

ῥίς ,2ε1] ἘἈεςορπιίζίηρ (Π6 ἱπιρογθεςοη οὗ 
[Π6 ϑϑνίοθβ ΒΟ ἢ6 δὰ ρεγοιπτηθὰ ἴῃ ἰῃ6 
ἴοννοσ ραγίβ οὗ σγϑαίίοῃ. 

Οὐς. ὙΠῸ ργοδίβ δά ἴο νναϑῇ {μεῖσγ ἔδεϊ 
Ὀδέογε σομητπηθποίηρ {Πεὶγ τα ΠΙϑ γα! η. 

ῥε ἀϊά 4»] 5 πᾶ τεΐεσ ἴο {Π6 Βονοπηρ 
τηοίίοη, ὈγΥ νη ϊσἢ {ΠΟΥ νεσὸ βιιβίαηδά (Εοτγε- 
ΤΙ5, [6 11{250}}}.--- Α ἀιβεγεηϊ ἔοτπῃ οὗ (6 νϑγὺ 
5 ιι566 ἰὴ Ὁ. ς. 

3. οπὲό ἐγίσά τριο ὠποίδεγ)] ΟΥἍϑ, “8 ΟἿ6 
ΠΑ] ἴο ὅὉπ9 οἴδοῦ;" --ἰὴθ οὔθ Ὠοϑὲ ἴο [86 
οἴδεγ (ερ. ἔχοά. χὶν. 20). 

Ἡοΐγ, ῥοίγ, δον} Ἠΐξκ ἰ5 ἔτοε ἔτοπι ]} 1π|- 
ρΡογθοου, ΑἸΙΠοΟι ἢ 5ιη ἢ85 δηΐϊεγοά ἱπίο Η]5 
σγεδίίοη, ἀπὰ μὰ5 ποὶ γεῖ Ὀδεη εἰϊπχϊπαίθα, γεῖ 
ΠΟΥ οδῃ ϑ4Υ (45 πὸ Ομυγοι Ὀεῖονν 5414) 
ΦἼΒΟΣ Τοιηδιποϑῖ ΠΟΙγ " (5. ΧΧΙΙ. 2). 

ΗοΙγ; ὄνεπ πον, νῆθη Ηδ, ἴῃ6 ἀγεαέον, 18 
τοοϊϊηρ ἃΡ Ηἰβ ον “" Ὑ1Π6᾽ οἡ Θαγίἢ. 

Ηοὶγ ; ̓πουρῇ Ηἰδ5 ννοῦῖκ ἴῃ γεαρεριίηρ 15τδοὶ 
566 ΠῚ5 ἴο δάγθ σοιὴθ ἴο ποιρῆϊ, ἀπά Η!5 ργοίογ- 
πϊβδϑίοη οὗ πα πΊδη 5'η ( οἠλ. 11. 25) ἀρρθᾶϊβ ἴο 
τα ταῖθ ἀραϊηβῖ [πι51]|ς 6, 
Ηοὶγ ; [βουρῇ Ηἰ5 βαπος γηρ δηὰ {Ππππ|ϊ- 

ἴπ5 ξταςθ 5 50 ἔπιιίγαϊεα ΌΥ Τῃδῃ 5 ρογνογϑο- 
Π655. . 

ἐδεὲ οκὺ οὗ ρο 91 ὙΤΠΘ Παᾶπὶθ ΘβρθΟ Δ! ]γ 
ἀϑϑοσίδιθα νυ ἴῃς Ατκ οὗ (86 (ὐοονεπαπί (2 8. 
ΥἹ. 2). 

ἐδὲ «υροῖε εαγὶδ ἐξ μὴ] ὁ δὶς γίογ»]ὴ 1.11. 
(Η;κ5 »ἴογγ 5 {πε δι ηθ55 οὗ 411} {π6 θαυ." 
Βορηνοα οὗ τῃδξ ΒΙΟΥΥ ὈΥ πηδη 8 5ϊη (ςρ. 
Κοπη. 1... 22}, [π6 ϑασγσίῃ ννᾶβ “"γιαάξ σμῤγεσὶ ἐν 
την" (Κοπι. ν!. 29). Βυῖ (ἢς βεγάρῆις ποδί 
Κηονν [Πδὲ (15 5ῃοιἃ ποῖ Ὀ6 ρογρείυα]. Εδοῖ 
οηνναγὰ 5ἴορ ἰὴ Οοἱὐβ ἀθαϊηρϑ νυν] ἢ πλᾶη μδὰ 
Γενθαϊθὰ ἴο {Ποῖ τ ΘΑρΡΕΤ δέυάγ (1 Ῥεῖ. ἰ. 12) βοπηθ- 
ναὶ οὗ ἴδ6 σγεαῖ ἀδϑῖρη. 80 5ῃποιι]ὰ 1 Ὀδ 
ΘΥΘἢ ΠΟΥ. 

ΤΠουρΡὴ Αάδπὶ “εἰπηρά δηά [6]] 5μῃοτί οὗ [86 
Εἴοτγ οἵ σοά,"" γεῖ ῥϑδιῖῃ Πδά βιιηρ, “Ο 1 οχὰ 
οὐγ [ογά, μον ὀχοο] θεης 15 ΤΥ Νάπιθ ἐπ αὐϊ 
ἐδε εαγὲῤ᾽" (5. νἱ} 1, 9). 
ΤΒουρὰ [8μ6 φοπογηοη ἰδδὲ τυ ποϑϑθα {86 

όο 



ΙΘΑΙΑΗ. ΥΝΙ. ἵν. 6, 7. 

μδηά. τυῤίεῦ ἣς Πδά τακεὴ νὰ τῆς 
ἴοηρφϑβ ἔγτοπι Οὔ τῆς αἰταγ: 

7 Αμά ἢε "]αίά ἐξ ἀροπ πὰ πλοῦτῃ, ' Ηεὸ. 
Δηα 5414, [,ο, τἢ!ϊ8. ἤάλτῃ τους με (ΠΥ Μ ἔσκοα. 

Ο 

6γ68 πᾶνε 86εῃ {ῃε Κίηρ, ([ἢς ΓΟΚΡ οὗ 
'᾿π͵ὰ δοβῶ. 
«“"ὦ ἐπε Ο ΤἋΏδη ἢενν οηα οὗ [πε 86γαρῇ! πι8 
λαά κα, ὨηΐοΟ Π16. ᾿μανίηρ ἃ ἴἵνε σοδὶ 'π ἢ 8 

ξιεαῖ Ῥάδϑοῆαὶ ἀο]ϊνεγαηςθ νγᾶ5 βεηϊοποθα ἴο 
αἰ ἴὴ ἴῃς Ὑ]Πάογηθββ, ἴῃ [86 ὙΈΥῪ ὁδί ὑγὩ] ἢ 
5ρᾶΚαὸ {ποῦ ἀόοοῖι ἴμ656 ννογὰβ ννεγο σοηϊδιπρά, 
(Α51] Πϊν6, αἱ δε εαγι ῥα! δὲ πἰεά «υἱὲ Μγ 
ς1ογγ." (Νυπι. χὶν. 21.) 

ΤΠουρῇ [Π6 ρθορίς ἴο Ψ Βοπὶ [οϑδι, συ ρα 
Ὀγ {86 ἂκ οὗ “ἴδε 1Ὀογὰ οὔ ἴῃ6 νυ ῃο]Ὲ βρασίῃ,᾽ 
δὰ “ξίνθη γοϑί," [611] ἀννᾶγ, ἀπὰ ννοῦα πονν, ὈῪ 
[53414Π᾽5 τηουΐῃ, ἀδοϊαγοὰ ἴο ἤδνο ἐογίοι θα (ἢ6 
ξοοάϊν ἰαπά; γεῖ ἴῃ {π6 σουγί5 οὗ πϑάνοη [ῃ6 
ΔηΪΠοΠὶ 15 δρδίηῃ σδιβθά, νυ ιςἢ ἰ(δβίῇος οὗ 
[πε Ἀρργοδοῦ οὗ {πῸ {πὸ νγῆθη {ῃ6 ϑαγίῃ, 50 
Ἰοης ἴδε ἀγθὴδ οὗ Ἵοπῆϊςξς Ὀεΐννεθη ροοὰ δηά 
ΕΥἹΪ, 5.41} 6 Π]1οἀ νυ ἢ 1Π6 ρ]ογγ οὗ ἴῃ6 1, οτά, 
ν 5 ἴσοι ἴπ6 “ἐϑεογοῖ οὐ {πῸὸ 1Ἁ,οτά " τοβρεσίηρ 
Οοὐδβ λπαὶ Τρηρίε, "" Ἰταταδημοῖ," ἢονν ταυθα]- 
ἴῃ 1.561 ἴο [Π6 ΠΟΙΥ δηρεὶϑὴ 

4. ἐῤῥὲ ῥο5 οΥ δὲ ἐοογ)]ὴ Οτ, δε Ὅ8:868 
97 ἐδε ὈΒΥΘΒΒΟΙά8; ἴπ6 βυρρογίβ οἡ νυ δὶς 
(ΠΟΥ γοϑίθὰ. (ρ. Απιοβ ἰχ. 1ἵ.Ἅ 

ΤΒΠ6 “5ῃδκιηρ " οὗἉ {π656 ᾿τιρ] δὰ ἃ σἤδηρε ἴῃ 
(86 αἰδροηβαίίοη. Α “πον δηὰ ἰἰνὴρς ννᾶγ᾽} 
νγ͵ὰβ ἴο Ὀ6 τηδάθ ἰηῖο [Π6 ϑαποίιδσυ οὗ Οοάὰ 
(ΗθὉ. χ. 20), ὈΥ ννϊοἢ ἀσοθθ5 ἴο 1 ννου]ὰ ὃὈ6 
ξταηίοα ἴο 8}} παίϊοῃβ. 

ἼΤΠ6 νεγῸ τοπάεχοα “5ῃοοῖκ ̓  ΟσσυΓ5 ἔννὶςα ἴῃ 
ΥἹ]. 2 (οὗ “16 Πρατὲ οὗ δε δοιε 9 ᾿ϑυαυϊαἾ)). 

ΤΌΘ ΧΧ, μᾶ5 σαλευθῇ; ὙΜΒΙΟὮ 15 [6 νγογὰ 
υϑοὰ ἴῃ Μαῖΐ. χχῖν. )ο; Αοίϑ ἵν. 31) χυΐ, 2)ό; 
ἩΘὉ. χιΙϊ. 26, 27. 

φῇ δὲ»ι ἐῤδαὶ γε ὙΠῸ βἰηρυΐασγ ἀου [1655 
ϑο ἃ5 ἃ ςο]ϊοοίϊνε ([)6].}; γεῖ Ὄχργοβϑίηρ 
186 υηϊὲγ οὔ [πὲ τι] ΠΥ ΠΠΟΙ͂Γ. 

Οὐ:. 80 ἴῃ [86 δοοουπὶ οὗ ἴδ ἰεπΊρ]6- 
ἀεαϊοδίιοη (2 ΟἾγο. ν. Σ3) ννὲ τοδά: “1 ννᾶβ 
ὙΠῸ} 1π6 ἰγυπιρείοιβ δηαἃ 5ίπροῖβ, κα. ἐγ ἐῤεν 
φυεῦε οπὲ »1α71, ἴο τηδκό ογδ “ομπά Ὠρατά." 

,. Ὧδε ῥοιδὲ «αυὐας δἰ οά «υἱλ σριοζο] 85 "" Μοιυπῖ 
δίηδὶ ννᾶ5 δ ορθίῃοσ οἡ ἃ δῆοκθ, Ὀδοδιιβθ ἰῃ6 
1ιογὰ ἀοϑοοηάοά οἡ ἴἴ ἴῃ ἤγχο, δηα ἐπ6 βπιοῖκθ 
[δογθοῦ δϑοθηἀθά 85 1ἴΠ6 5ῖποκο οὗ ἃ ἔγηδος (ςρ. 
Οξεη. χυ. 17); δηὰ ἰδ ννῇο]θ πιουπέ φωσζεά 

ΕἸγ " (Εχοά. χίχ. 18. Ορ. Ῥβ. χυὶῆ. 7, 8, 
ἷν. Σ, ΙΧχχ. ς, οἷν, 42; [06] 11. 20, Η. πὶ, 

241 (ἢ. ἰχ. 18; κεν. χν. δ). 
δ. ΤΠ ργορδεῖ ἢδά 50 ἀδθρὶν βυτηρδι ζοὰ 

ψΠ} Οοὐἷβ οδιι56, [Παὶ ἴῃ 1]. ο ἢ6 δά εὐθῃ 
δαιὰ, ““ Ῥαγάοῃ {πῃθπὶ ποῖ." [Ιἢ οἢ, ν 6 δὰ 
υἰϊεγοὰ 5ἰχ ““ννοθβ᾽ δραϊηβδέ (Π6 σε] ου5. 
Νονν, ἴῃ {1π6 ργόϑεηςθ οὗ πὸ ΗΟΪΥ Οπο, ΒΘ 15 
δίτυςκ (ΠΚ6 δ, ΧΙ. ς, 6) ψῈ ἃ ἀθὸρ 56η86 
οἵ δῖ5 οννὴ 5: ΠΕ] Π655; δηὰ ρ᾽αοθβ ὨἸτΉβ ἢ οὴ 
{πὸ Ἰονθὶ οὗ ἴπ6 ρεορῖὶε δὲ ἰασξθ. “οε ἐς γριδ," 
με βᾶγϑβ; “1 ὡρη μπάορς;" οἵ, “'συξ ΟΠ" (-. αὐ. 
α. χνυ. 1: Ηοκ. ἵν. ς, 6, Χ. 7), 152). ΤῈΘ 
οοπηϊηρ-ἰῃ οὗ [δῖ ΠΟΙΥ ἀἸβροηβαίοη,.----πηϑέ 
ἴϊ ποῖ ὀχοϊιάο ὄνθη Ὠϊπὶ ἔγοπι σουη πιο ὙΠ 
Οοά, [Π6 οὨΪΥ ““Τουμίδϊη οὗ 116} 

1 πιὰ νιᾶπ Οὗ μπείραπ 5] ὙΠ6 ἸΘΡΕΙ ννᾶ5 
ἴο “Ρυϊ ἃ σοΟΥΘΙΙΠΡ ΟΥ̓́Τ 5 110, ἀπά ἴο ΟΓγ, 
τ ποΐϑαπ, ἀπο]εαη ἢ (μεν. ΧΙ, 42). Κίηρ ὕ2- 
21 Δῃ παὰ Ὀθθη βίΠοκὸη ἀοννη ἴο [Π6 ἰενε] οὗ ἰῃδὲ 
Ποπἔρθϑϑιοη ἴου υἹοϊδίηρ [6 βδῃοίΥ οὗ Οοαὐβ 
Ὠοιθο; Ὀὰϊ πονν ῥέ---ἰῃὸ ῥγορμοεῖ---πδὰ ραζϑὰ 
Οὔ ἃ ἴδ Βοϊϊεγ ϑδῃοίμδγυ, ἴῃ νι ἢ [ῃ6 Κιηρ 
οὗ ΟἸοΥΎ ννᾶ5 δηζγοηθά :;---ἀηα {πὸ δβῃϊ δὰ 
δ ΠΟ Κοη δῖπὶ νυν] ἴῃ6 ϑθῆθθ οἵ δϊ58 ϑριγί(υδὶ 
ἸΘΡΤΟΞΥ͂. 

Οὗ... Ἐνθη Μοβεβ δηὰ ἄδζοη (186 “"βαὶπὶ 
οὗ ἴῃς 1,οτὰ 5) ̓ πουγγοὰ ἴῃ6 δηῆγοῦ οἵ Οοά, 
ὁ ΒΕσΔ0156 ΠΥ δοϊιονοά ποῖ [86 1, ογά, ἐο “απο 
Ηἰνι ἴθ ἴ86 ὄγθὸθ οὗ ἴῃ6 σμ]άγθη οὐ [5γδοεὶ7 
(Νυμ. χχ. 12). Μόοϑβεϑβ, πὸ 655 ἴῆδη Κογδῇ, 
ννᾶ5 Θχοϊιιάθα ΠΌσῃ [Πς ἰδηὰ οἵ ργοπιῖδθ. ἊΝ Παῖ 
1 τ[λ6 ργορδεῖ, πο 1655 ἴμδη 1 Ζχδῇ, νγογε ἴο Ὁ6 
βῃυΐ ουξ ἔτοπλ [μαὲ Κίπράοχῃ οὗ δἰοῖγὶ 

ἐῤε Κίπο, ἐδὲ ΠΟᾺΡ φῇ ῥδοο ἢ ὍΒε " Κίηρ οὗ 
ΟἸοΥΥ"" (95. χχῖν. 1ο). 

6. Ιβαΐδῃὴ ἰ5 ποῦν ἰδιυρῃῖϊ, 1ἴπ Ρουβοηδὶ 6Χχ- 
Ρογίθηςο, ἔπ6 ἔπ νὨΙ ἢ ἢς δβογνναγάς ῥτὸ- 
οἰαϊπιοά (ΠἸν]. ας ; ορΡ. ᾿ἰχνὶ. 2), μὲ ““ἐῤε Ηρ 
απά Ζοδν Οπε, ννλο Ἱπῃδ οι ΕἸΟΥΠΙΥ, νῃο56 
ΠΑΙῚΘ 18 Ηοὶγ Οπε,...ἀνν 6 }}5 ἢ πὶ μὲ 15 οὗ 
ἃ σοηςς δηὰ Βυπιῦ]6 ϑρι γι " δηά “ἰγοπλ ] ἢ 
αἱ Ηις νογά." 

Οπθ οὗ 186 “" ΒΕΥΥ οὔδϑ᾽) ἤθνν ἴο δΙπΠὶ, 
“ἰ φυλδα ἰΐυε εοα] ἐπ δι’ ῥαπά," " ἐσξεπ 7γο»ε 
ο 1δε αἰαν,."" ν ἢ [86 ξοϊάθδῃ ““ ἴοηρ5 " (Εχοά. 
χχν. 18) οὗ [6 ϑαποίιδγυ. 

Νοῖ δνθὴ ἃ βοσδρῇ ἢδὰ ρονγεῦ ἴο ἱπιρατγῖ 
βδηστβοασίίοῃ ἴο 5πᾶι τη. δαὶ ςου]ὰ Ὀς 
ἄοπμθ οὐἱγ [σου ρὴ ἃ σοπιπηηϊσδίϊοῃ ἔγοπλ 
[Π6 αἰΐασ. οἵ Ὀινίηθ [ονθ, νι ἢ ἴΠ6 Πρ ῃοϑῖ 
ΔΥΟΏΔηΡΟΙ σουὰ ἴακο ἀπά σοηνοΥ Οηἱγ ἰμγουρἢ 
Οοάὐβ ον δρροϊηϊδὰ ᾿ῃϑιγπ] ΠΙ Δ] ΠΥ. 

ΤΒαδῖ βιιςἢ ἰ5 186 πιοδηίηρ οὔ [86 “να ςοδ] ἢ 
ΤΊΔΥ δ6 μαϊμεσεὰ ἔγοπιὶ ϑοηρ οὗ 50]. Υ1}1. 6: 
---ἼἼἼονο 15 βίσοηρ 45 ἀθδίῃ ; δ ΟΌΞΥ 15 ϑίοτῃ 
ἃ5 ἴῃ6 στγάνθ; [ἢ6 ςόδ]5 {πογθοῦ ἃγὸ οοδὶβ οὗ 
Άτο, ἃ ἤδιηθ οὗ ἴῃ6 [,οτγά.᾽" ὶ 

ΎΒαὶ “τε οὗ ἴονθ," ννῃῖο ἢ Θνθης Δ }Π}Ὁ 
“ ροῃϑαπιοα ̓"Ἶ ἰπ6 Πιιπιδη 500] οὗ ΟἸ γί, δά 
411 δοηρ θθθὴ Ὀυγπηρ οἡ ἴη6 ΗδάνθΩΪΥ ΑἸΐαγ, 
δηὰ μαὰ οχρίαϊοά [ῃ6 δἰῃῆβ οἵ δυσΎ ἸΟΥΥ 
ΒΌΡΡΙ]ΙΔηΐ ἔὺΓ ΤΏΘΓΟΥ ; πιδκῖηρ ἢἶθ Ῥγαυοτβ δηά 
ῬΓΔΙ565, ἴῃ6 “" σᾶϊνοβ οὗ ἢιἰ8 11ρ5᾽) (Ηο58. χὶν. 
21 σρ. ςἢ. ἵνὶϊ. 29), ἴο Ὀ6 85 “186 ἱποβρῆϑβϑε,} 
ΟΥ̓ 85 ““ 8λη δυθηΐπξ οδδίίοη " (5, οχ!ὶ. 2). 

ΤΗΘ δϑϑιγάησο οὗ [5 ννᾶ5 πονν Ἴοοῃνοεγοά 
ἴο 186 ῥσγορῃεῖ ΌΥ οὔθ οὗ ἴδοϑβθ "" τι πι βίον 
{ΛΈ Του Ύ κΟῚ βρί Γ(5,) ΒΟ ἅτὸ “" βεηΐ ἔστίἢ 
ΟΥ̓ ον οἡ δοοουηΐ οὗἉ ἴδεπὶ ἴπδὶ ἄγ ἴο 6 
ΠΟΙ οὗ βαϊναίίοη ᾽" (ΗΘὉ. Ι. 14). 

7. ῥὲε ἰαἰά “ὲ μροπ »|}7 πιο] Ἐδίθοσ (85 
τηδιρ.), “δε οσδιυιοά ᾿ξ ἴο Του (ἢ ΤᾺῪ 1105." 

]εγεπιίδῃ, “"βδηςτ πο ἤοπὶ (δὲ ὑνοπιῦ ἢ 



.. 

ΙΞΑΙΑΗ. ΓΝ. 1 
ΜῆῸ Ψ|] ρὸ ἰοῦ “υδὲ ὙΠ 5814 1, 9 ῶεα. κα, 
ΤΉδοτε δρει ἰ ξθπηά πιο. ΕΗ δ. 

9 4 Απά δε 5αἰά, ο. ἀπά τε}] τη 15 2 ἀρ ώ μαν 
Ρέορῖε, “Ηρδαγ γε ἐΠηάεεά, μὰς ἀπάετγ- τὰ π 

ΓΟ τσ, ευέδλομέ εξατίν, ὅ.. 1 Ηεῦ. ἀσαν» γ6 ἐκ ἀδαγύνιξ, 3»»“. 

ν. 8, 9. 

᾿1ρ6; δηά της ἸΠΙυ  Υ͂ 8 ἌΚΘη ΑΥΆΥ, 
ἈΠά τὴν 5ἰη ρυγρεά. 

8 ΑΙβδο 1 πεαγὰ τῆς νοῖςε οὐ τῆε 
Ι,οτά, βαγίηρ, ἮΝ ἤοπὶ 8}4]] 1 8εη4, ἀπά 

Σαικο 8. το. Το σ2. 450. Αςῖβ 28. 26. Ἐοχα. χἹ. 8. 

ἴο Ὀ6 ἃ ργορδεῖ, νγᾶϑ ἴῃ 16 ΣΏΔΠΠΕΥ τεραγοά 
ἴοσ 1.6 σσοσκ οὐ ““ρυλ της ἄονγῃ "ἢ [Πὰς οἱά 
ςογεηδηΐ, δηὰ ““ ὈυΠ] ἀρ αρ ᾽" (6 ἠδνν (1. 9). 

ἐδίπο ἰμιφι!ν ... σε] ἘἈδίβογ, απά ἐῤν 
ἐπίχιδέγ ΒᾺ811 ἀοραστὺ μά 10} εἶπ ΒᾺΔ11 ὍΘ 
2ιυγχεά. Αα., ϑγίώμι., Τ᾿ βεοά. ἀποστήσεται... 
ἐξιλασθήσεται. 

ΤὮο νογὺ γσεοηάογο “ρυγροά " 15 [06 ΟἿδ 
υϑοά ἴῃ [86 δοσοιηΐ οὗ ἴῃς αΥ οὗ Αἰοποπιρηΐ, 
Ῥιδνυ. ΧΥΪ. 1ο, 17, 20, 27, 30, 33; 34- 
Τὺ [5αἰδῆ ννᾶς ἰδυρῃῖ, (μδὶ δἰ πουρὴ 

(86 τορΡ]6, νν ἢ 115 στῖτυδὶ Ρυγ Πποδίϊοηβ, ννᾶϑ 
δϑοιϊξ ἰο ἀϊδαρροαγ, σοά ἢδὰ πιδάθ ργονϊϑίοη 
ἔογ ἃ τῇογὸ ρεγέεςξ Αἰοπειηθηΐ, νυ Ι ἢ “ ρεῖ- 
ἰδϊποά ἴο (6 σοῃϑοίθηςε." Απά ΙΕ δὲ δά 
Ὀδδη ἰδιι5 ρυγρεοά, 411 ψ ῆοὸ ᾿οασγηΐ π6 βᾶτὴθ 
Ἰεββοὴ οὗ ἸουΥ Ῥεηίϊεποςε ψου]ά ἸἸκονν δα ΡῈ 
50. (ᾧ. χχνῖϊ. 9, γετα [9 βᾶτηθ ἴνγο νϑΓῸ5 
ΟσσυΓγ; δῆογ (ἢ οἵδοσγ Ψιπογαγά ραγαῦ!θ.) 

Νονν, ἱδογοίοτγθ, 6 ι5 ργερατεά (25 δὲ Ραιυὶ 
νγΑ3, 2 Ο(ΟΥ. ἰϊ. 14,15) ἴο ξὸ ἔογίῃ ἴῃ οὐδάϊ- 
δηςθ ἴο ἴπ6 ψ1}} οὐ Οοά ἴο Ὀ6 “ἃ βάνοινῦ οὗ 
16 απίο 11ξο, οἵ οἵ ἀδδίῃ πηΐο ἀθδίῃ. 

8. ἐῤε τὉτοἱος οΥΓ ρὲ Ζογἢῇ ΑΡοΟΝαυ. 5 
Ὄτπτπο Νάπιθ οσουτβ ἴῃ [ἢϊΞ σμδρῖοῦ ἴἢγοθ 
Εἰπ|ὲ5;:; τ. 1, 8, 11 (566 ΟἹ στ΄. 1): 4150 ἴη 
ΥἿ]. 7, 'χ. 7, 1ό, χΧ. 12, χὶ, 11, ἄς, ΟΡ. 
ΡΞ, ἸΧχχίχ, ζςο, 51, Οχ. ς. 

ἤῥο»ι «ῥα! 1 «οπά 7) ΝοΙΒΙΩΡ ννᾶ5 ϑδ!ὰ 85 
ἴο {πῸ παῖυτε οὗ {πὲ πιιϑδδίοη. δ μδε [6 ρσοὸ- 
ῥεῖ Βλὰ δἰγεδάγ ργοο δι πηθὰ ἴο [5γδεὶ (1η ἍἽῇῇ, 
1-ν)., σου ρ θα νυ ννῃαὶ δά Ὀξθη ργοβοηϊοὰ 
ἴο δίῃ ἴῃ νΥἱϑίοη, ςουἱά, ᾿ἱπάθοά, ἰϑαᾶνὸ 1 Ὲ16 
ἀοιυδὲ τεσρεοϊίηρς ᾿ἴ. Βαῖ, ἴῃ ΔΠΥῪ (856, [ἢ ννᾶϑ5 
ἐδέ Κίησ ὮῸ ννᾶβ ϑρθακιηρ; ᾿ἴ νγὰ5 [ἢ6 
οτὰ, ψοϑα Νάπιθ, γονθαϊθά τὸ Μοβοβ οἡ 
[086 πιοιυπὶ (ἔχοά. χχχίῖν. ς---ο), μβαὰ Ὀδθη 
νου ῆθα ἴῃ θυοΥυ μεπογδίοη; [ἃ ννᾶ5 ἐῤὲ Ηοίν μά 
Ογαείοις Οπε. Ηἰβ5 ΜογκΚ πλυβῖ δ6 ῥδγίθς] 
Βοοά. 

Οὐ. Μνῆδη Μοβεβ ννᾶ5 Ὀϊάάδη ἴο δὸ 845 
Οοὐβ ἐπνου ἴο Ὀγίπρ [ϑγδοὶ ουἱλδ οὗ Ἐρνυρΐ, 
86 βἤγδηκ ἔτοπι ἴΠ6 ἴαϑις (Ἐχοά. ἵν. σο--- 3). 
ΑἸπιοβὲ 85 1Ε Πὸ ἔογεβδανν 86 σϑϑιὲ οὗ τπδὶ 
βγϑίὶ γεἀθηγρίίοη, ἢ 5α!ἀ: “1 ργὰγ, Ο [οσγά ; 
δοπὰ πον ὉΥ ἴῃ6 μαπὰ οἵ δῖπὶ ννβοπὶ ἴδοι 
νι φοπὰ.) Απὰ δἴεγνναγάβ ἢῈ ἀδϑρδαιγοά οὗ 
ἱπβυξηςίηρν Ῥμαγδοῖ, Ὀδθοδιιϑα (86 834γ5) ““"1 
ἅτ οὗ ιηςσϊγουπηςϊϑοὰ 1105" (ὙἹ. 12). 
φῇ 45 δα [15 11ρ5 σδῃςοιβοά; δηά Ἵδῃ 

ΔηἙςΙραία τὶ ἢ]5 πιϊβϑίομ νν}}} τοϊαία ἴο ἃ 
το βογιοιθ πιδηϊ εϑίδτοη οὗ Ἀδάροπληρ 
ονὸ: (μδῖ [ἴ 514}} ργόραγε ογ (6 {πιὸ ἤθη 
“ (σοὐδβ βΊΟΣΥ νν}}} Π]] 411 τπ6 ϑαυτῃ." 

αυόο «υἱὴ γο Ὧν τὸ ἢ Ὑδ6 Ἰδηριιαρθ ἤδγθ 
υϑεα σΑγΓε5 οὐγ [μουρῃῖ5 Ὀδοῖκ ἴο Οδη. 1. )ό; 

ΟἸοΕ τϑ πᾶκα πδη." Τῆς ψνόοσγκ, οὗ τσ ῆϊο ἢ 
Οοὐ δβ δου νοι!ὰ αν ἴο ϑρϑδῖ, ννᾶ8 ποῖ 
ἱΠΙΘΣΙΟΥΣ ἴῃ ᾿ππρογίδποο ἴο {παῖ γουκ οὗ ογθδίίοη. 
ἴῃ ἕδςεοῖ, ᾿ξ ννὰ5 ἔασ ξυθδίογ. 
ΤὮδ ρἷυγαὶ ργοποὰη οδηποΐ Ὀ6 δοςοιιηϊεὰ 

ἴοῦ ΟΥ̓ ϑβυρροϑβίης παῖ {πε Κίηρ δἀάτγοβθοά 
ΗΙ5 πυϊπιβίεσιηρς δἰϊοηάδηί5. 7227 νναὶῖ ἴο 
οδίς δΥΈγΥ ἱπιτηδίίοη οὐ Ηΐβ ψ}} (ἘΚ. οἷ}. 
20); [ΠΟΥ ἃῖθ ποῖ δϑϑοοιδίθα νυ Η πὶ ἰπ 
σου π5861. ϑδιδῇ Ὠἰπηβοὶ 49Κ5; "" ὁ «υδογγι 
Ἰοοξ δ εομμαοἰ 3" (ΧΙ, 12). 

εἰ ΓΠΘΓΘ 15 ΩῸ ΔηΡ6] ἰπ ἤδάνθη,᾽") ἃ ἢα5 Ὀδδη 
βα]ἃ, “1Ἃοὁ ψβῇοπὶ Ηδ ἀοθβ ποὶ βἴίοορ ἄοννη 
[Ὠγου ἢ ἰηδηϊίθ ἀορτθοβ, θη Ης ΠοΟπιπΠΊη1- 
οδῖος Ηἰς [που ρῃίϑ.᾽" 

ΎΒο Ὑτβαρίοη, 1 1 ἀοθβ ἢοΐ ἘΧΡΓΟΞΘΙΥ͂ 
ΡΓΙΟΡοιυπηά ἴΠ6 5οϊυζίοη, 1Π10}165 11. 

Ἡργὸ αν 1; τομαὶ »π9Ὶ Ὦϊ5 τοηάογηρ ἰοπ48 
ἴο γον ἃ νυτοηρ ΘΙ ρἢδϑὶβ οὴ ἴῃ6 Ρῥσοποιιηβ. 
Βειίεσ, ““Ηρτε 1 δῆι: βοπά πιο." 

ΤΠῃε ἢγϑι οἴδυθθε 15 ἴ86 υϑ08] ΓΟΘΡΟΠ56 
τηδάθ ὈΥ ἃ Ρεγβϑοῃ ννῆο 15 ϑυμηπιοηδαά ὈΥ ΠδᾶΠῚΘ 
(ύεη. χχΙϊ. 1, 7, 11). ὙμῈ ργορμεῖ ξεὶὲ τμδὶ 
[86 4φιυοβίίοη νγᾶ5 τηθδηΐ ἴοῦ ἢ1ΠῚ, 

Τῆο βοοοπά οδιιϑθ ϑῃουϊὰ Ὀς τοδά, “" ΘῈΝὦὮ 
τη6:" --56 της 45 Τ οι νν]ῖ; ἴο 5βρεὰκ ΤῊΥ 
ννογά, ἴο ἀο ΤΥ ψοσκ. 

9. 80 ΠΟΥ͂ [615 ϑθηΐ ἔογιἢ 85 πλοσε [ἤδη 
ἃ ΡΙΌΡΠΕΙ, ---- Δὴ ἃροϑίὶθ ἃ5 νγῈ}}, 4 Κιπρ᾽8 
ΘΠΥ͂ΟΥ ; ἐπιροννεγθὰ ἴο ὈΙηα ἀπά ἰο]οοϑα ἴῃ ἐῃ6 
Κιηρ᾿β ὨΔηΊ6. 

Οὐς. Ετοπι [ἢ 15 ἘΠπ|ὸ οηννασά [5Δ1Δῃ 5ἰδπάϑ, 
ἴῃ ἃ ΨΑΥ ἴῃδῖ πὸ οἴμοι Ῥσορδοὶ ἀϊά, 8ἃ5 ἃ 
᾿νιηρ, βίοτος), ἴγρε οὗ (δ γιϑῖ:---δὴ δηςςῖρα- 
[ΟΓΥ͂, ΡΟΙΞΟΠΔὶ, “5:5 ὴ:" --τ-ενθῇ 45 δὶ5. ΠδᾶΙηΘ, 
“ἐῤο «αἰυκέϊοπ οΥΓἹ ἐδε Ζιογά,,"" οτεβῃδαοννοά 
(ἢδὶ οὗ 16 διΐατο δανίοιγ. 

εἰ} ἐρὶς ῥεορ᾿ε]--εῆο, Βανίην τεοὐεςϊοὰ Μία 
(νυν. 24), ἅτὸ πὸ ἰοπροῦ “7ν ρεορὶβ. Τῆε εχ- 
ῬΓοβϑίοη “15 Ρϑορὶθ᾽" 15 υϑοὰ δῇογ: ἴῃς 5η 
οἵ ἴῃς κοϊάδη οδ]ῆ, Εχοά. χχχὶδ 9, 21, 21; 
δηὰ δὶ Κινγοίῃ- Ἡδιίδάνδῃ, Νιιπὶ. ΧΙ. 1. 12, 
13. 14; δῃὰ Ψψῃδη [ῃ6 “““επέεπος Γ᾽ «υαπάεν- 
ἦηῦ") ννᾺ5 Ῥᾶβϑθά, ΝΠ). ΧΙν. 11, 13) 14, 1ζ) 
16, το. 80 δεΐονν, οσἢ. Υἱῖ!. 6, 11, 12, ΙΧ. τό 
(Η. 1.9), χχνῆ. ΣΙ, 14, ΧΧΙΧ. 13, 14: δηὲ 
ἵπ [εγ. ὙἹν. 33) ἄς. Ορ. 450 “τᾷρ ῥεοῤίε" 
ΪΠ ΙΧ. 9, 13, 19, ἄζς. 

Ἠεαν γε ἱπάκεά...} ἈλΊμοΥ, ΠΩ γε ΟᾺ. 8111. 
“ἐξ γε ΟἹ 501]1:---ἰπ]ρ] γίηρ (μδαὲ [86 ψνογὰ 
ὑνου]ὰ σοπίϊπαδ ἴο 6 σοιῃηπημηϊςδῖθά, δηά [86 
ρδϊ ἴο 5δϊπὸ δγουπά {ῃοη,---ἂϑ ἰξ ἀϊὰ οηκ!» 
ΠΕΠΙΪΥ ἀυτγίηρ [541 Δ} 5 ΠῚ] 5(ΓΥ. 
ΤΠ πηεοϑᾶρα οὗ ϑαϊναίίΐοη νουϊά 511} 1.5 

υαἱίογοα ἴῃ ννοπάτοι!5 ΓΟ πο55; Ὀμϊ ἴῃ δυςἢ ἃ 
ΤΑΔΏΠΟΓ, ἴῃαὶ (ΠΟΥ ὴΟ γτεξυϑοά ἴο “ «υαὐξ ἰῃ 



ΙΞΑΙΑΗ. ΝνΝΙ. 

διληά ποῖ; δηά 866 γε ἰηάεεά, δυῖ ρετ- 
ςεῖνε ποῖ. 

το Μακε τς μεαγὶ οὗ τῃϊβ ρεορὶε 
[λῖ, Δπ4 τηλίκα {Πεῖγ δᾶγβ ἤδανγ, ἀπά 
8ῆπς τΠ6 }]Γ δγεβ; ἰδϑὲ {ΠΕΥ 866 νν τῇ 

ν. το, σσ. 

{Πεῖγ εγα8, ἀπά ἤεαγ υνἱἢ ἘΠεὶγ ΘΆΓΣ, 
δηά υπηάεγϑίαπά νντἢ τῆεὶγ Ποαγί, δηά 
ςοηνογῖ, δηά ὃς Πεαλὶθά. 

11 ἼΠΔεη δἰ 1, [,ογά, πον ἰοηρσῦ 
Απά δε δηβνγεγεά, ἴ7π|}} τῆς οἰκο 8 

ἴδε Ἰρβξ οὔ ἴπ6 1, ογὰ " (1. ς) 5ῃουϊὰ ποῖ 
ἀἴϑοθγῃ ἰἴ5 ἱπίουῖου πηθδηΐης. ὙΠΕῪ σδηηοῖ ἀο 
50; ἔογ [ΠΟΥ ἤᾶνε ἀθο! πο ἴο ὈοΙονο ἴῃ ΔΗ͂ 
“ἐκ οὗ [861 ογά "ἢ Π ἢ ΠΟΥ ἀο ποῖ 866 
γαῖ ΓΠΕῚΓ πδίαγΆ] 5ἰρ αὶ (ν. 19). 

Ἐδρθοῖδ!γ ψοιὰ τῃ15 Ὀ6 [Π6 σ56 ἢ 
τεβαζὰ ἴο {Π6 σγθαξ “" Πα] ηρ5᾽ (111. 1) οὗ (86 
Δἰοπεοιηεηί οἤδοϊοα ὈΥῪ Οοά᾿ 5 δεγνδηΐ. 

ΝΑΥ, θη δὲ Ἰεηρίῃ (6 “1 ἰσδὲ οὗ 186 
ἊΝ οΥἹά" σαπιθ, πο Ὺ ννεσθ πκὸ πιθῇ “" στορίηξς 
Δηα 5ἔυ Δ Ὀ]1ηρ Αἱ ποοη-ἀδγ " (ἰχ. το). Τ βουρἢ 
ΠΟΥ Πποαγὰ ἴτοπὶ Ηΐπὶ “Ὁ [Πἰηρ5 Κεορί βθογοῖ 
ἤοπὶ {πε ἐουπάδειοη οὗ ἴ6 ννοτ]," {πον 
υπαοιβίοοά ποῖ (Μαίί. χὶϑ. 425). ΤΒουρῃ 
ΠΟΥ 8ᾳὰνν ΗΙ5 πὶ Υ ἀθοάς, [ΠΟΥ ρεγοοινοά 
ποῖ (Μεᾳῖϊῖί. χνυὶ. ι---ς). Οὔ. οἡ νυἱῖ. 6. 

Οὐ᾽. Α τουλδύκδῦϊ]θ ονιάθπος οὐ (15 δΠ1π4- 
Π655 15 δΙίγθη ΟΥ̓ οἠε οὗ ἴῃ γπιηβ8 8. 
διηοηρ ἴπεπὶ δὲ [ἢ15 ἀδύ; ἴῃ ΠΟ ΠΟΥ 584: 
“Ὁ Πιοτά, ὈυΠά; ὈυΠὰ ΤῊ Ηουδβε 5ῃποσοὶν 
(δεφαγου), ϑρεβθά!!γ, βρθθ!ν (ὀέρεδεγαρῈ)."-- 
υδίπρ [86 ἔννο νγογάβ οὗ ςἢ, νυ. 19. 

10. αζε..., ἢ ΤῊ ΠΧ Χ.. δηὰ ϑγπηπι. μαννα 
ΔΚοη (6 νϑγῦ5 85 ἱπαϊςδίίνος (οὐ, 85 ἰπἢηϊ- 
Εἶνεβ υϑϑα ἱπαϊσδίνε!γ), “ΤῊΣ Βρατί οὗ [ἢ15 
ῬΘΟΡΙΘ ἰ5 Ὀδοοπῆς ἔαϊ." Απὰ 50 {δὲ χυοίδ- 
ἨΟΠ5 ἰῃΠ Μαῖξ. χῆϊ, τς; []ομπη χὶϊ. 40; Αςἰβ8 
ΧΧΥΠ. 2). ὙΠῸ τοηάεγηρ οὗ ΑὈΟΨΝ. ἰ5. {παῖ 
οὗ {ἢ Νϊε. δπὰ οὗ πχοϑὲ ἱπίθγρτοίθυβ. 

ΤΠῃΘ ΧΧ. πΔΥ πάνθ Ὀδθη ᾿πῆπιοηςεοά ὈΥ 
πὸ ἔαςϊ (παῖ ἴῃ {πὸ ΟὨΪΥ οΟἴΠΟΓ ρΐδοθ ννβογο 
(η15 ἔογπὶ οὗ ἴῃς νοῦ οσσιτβ 1 15 υϑοὰ ἰη- 
ἰγδηϑι ἰνοῖγ (ΝΟΉ. ΙΧ. 22); “ὝἼὝΠΟΥ ἴοοκ 
δίγοηρ οἰ[65 δηὰ ἃ δί Ἰαπά.. δηἀ ννεῦε ἢ]]οὰ 
δΔηὰ ὀεεαηιὸ αὶ," --ΜὮογα [ἃ Πᾶ5 ΠΘΑΥΥ {Π6 
58Π16 56η56 85 ἴῃ6 5ἰπηρὶα νογὺ ἴῃ οι. ΧχΧΧΙΐ. 
151 Ἶογι ν. 2ς ([ἴ86 ΟΠ]ῪΥ οΟἴΠΟΥ ρἰδοθβ νγΒοΓΟ 
(86 νϑγὉ ὁσουβ δὲ 411}). ((. οη ςῇ. Ἰχ. το.) 

γιαζε.. ῥεαν} ΤῊΘ βάτὴθ ννογάβ ἅγὸ ιιϑϑὰ 
(οὗ ἴΠ6 ρβορὶεἾβ δοϊΐοῃ οὐ {πϑηηϑεϊνθ5) ἴῃ ΖἝΟἢ. 
ΥἹ1. ταὶ “Βυῖ [ΠοΥ τεδιβοα ἰο Βοαγκθη.. δηά 
{Ποῖ ο18 ρὲ} γιαάφς ῥέαυγ, 8580 8ἃ5 ποΐ ἴο 
Βιοασγ." 

απά «ῥμ Ἀδίμοῦ, απά βδιαθᾶσ. ὅνο 
ξοΣΠῚΒ οὗ [Π6 β88Π|6 νοῦ οσσὰγ ἰῃ ΧΧΙΧ. ο; ἰῃ 
τεζαγὰ ἴο (ἢς Ῥϑορ]ε5 561. Παιίεγυ, δηά τε τὸ 
δι}. ; 

ἐκεί δὲν “}] Ορ. Ῥ5. Ἰχῖχ. 2323. Α5 [ῃ6 
ϑεηΐθηοθ ν 5 ἃ παΐοπαὶ οπθ, 1 ννουἱά, ροτ- 
διαρ5, ὈῈ Ὀεϊζεγ ἴο Κθὸρ ἴπ6 ϑίηρι δῦ ἔογτη (45 
ἰπ τ[ῃ6 Ηδοῦγονν) {πγουρδοιῖ. 5 Μακο 18 
ΘΑῖ5 ΠδρΑΥΥ...105 Θγε5; ἰοβῖ 10 5660, ὅζς." 

ὠπάεγείαπά «ὐἱἱὦὸ- ἐδεὶν ῥέεαγ Ἀδίῃοσ, σημά 
4ϊα Ἰθατῦ ΒμιουἹὰ ππάθτβιδηᾶ, 85 ἢ ΧΧΧΙΙ. 
4. 

απ σοπογ] Οτ, πᾶ ὕαση Ὅδοῖ, Γὸ- 
ἔεγηρ ἴο [6 Ὠραγέ, νυνὶ ἢ δὰ τονοϊοα ἕτοηι 
Οοά ( Κ. χί!. 271 ςρ. ΧΥΠΙ, 37). 

Οὐ«. δ᾽ πλεῖν, “ἤθη ἰξ τυΓη5᾽) ἴῃ 2 Οὐχ, 
1. χό ϑθοηβ ἴο τοίοσ. ἴο “" ἘΠΟΣ Ποαγς " ἰἢ τ, 
Ις Στ ΡΓΟ ΔΌΪΥ νυν Δ᾽] υϑίοη ἴο [Π6 Ῥγοϑθηΐ 
Ρᾶϑϑᾶβο. 

απά δὲ ῥεαϊεα ΟΥ, "πὰ οπα ββουϊὰ Βραὶ 
ϊϊ.) (Οὗ. χίχ. 22, ||. ς, νι. 18, το; ἘΕχοά. 
χυ. τό; Ηοϑ. ΧΙν. 4. 

Τῆς Τὰγρ. Πᾶ5: “" δηὰ 11 βδβουϊά Ὀ6 ἔογρίνθη 
[Ποηλ. (Ορ. Μᾷζχκ ἰν. 12. 

Οὐ. τ. ὍΤῆιϊς βεηΐθηςθ οὔ ὈΠπάϊπρ, [Π6 
5) οςῖ οὗ οπι. ΧΙ, 15 σοηΐοβθοὰ Ὀγ δὲ Ραδυϊ 
ἴο Ὀ6 85 γεῖ διθοηρρ “86 ὈΠΒΡΑΓΟΒΔΌΪΘ 
(ὨΐηρΡ5᾽) οἵ Οοά (Άοπι. χὶ. 214-35; ΨνΠΟΓΟ 
δὸ αυοίοθ 154]. χ]. 13, 14). Υεῖ δὲ ροϊηΐβ 
ουΐ, [δ4ὲ 115 ἱπιῃηθάϊαίς σοπβοαυθποθ νγᾶ5 
1Π6 οχίεηϑίοῃ οὗἨ πλογου ἴο ἐἢθ (ὐδηί! 65; δπὰ 
ΔΘΘΌΓΟ5. 15 [Πδί ἴῃ [15 Οἱ ἰτηδῖθ ἰϑϑὺθ τ ν.}}} 
ΕΧΑ] [Π6 νγοπάγοιβ ΠΛΟΓΟΥ οὗ Οοά ἰοννασάϑ 8]]. 

Οὐ:. χλ. ἴῃ {86 φοῖῃ Ἴσδμδαρίοσγ οὗ ᾿Ποιυΐεγο- 
ΠΟΠῚΥ (ἴο ννῃΙ ἢ 5418} γχοΐογτοα ἴῃ 1. ο, ὅζς.) 
Μοβεβ δᾶγ58 ἴο ἴδε ρεορΐθ: “Ὑεῖ 6 1, ογά 
δῖ ποῖ ρίνεπ γοὺ ἃ ποᾶτί ἴο ρεγζοῖνθ, δπὰ 
ΟΥ̓́Θ5 ἴο 566, 8η4 ΘΔΓ5 ἴο Ποᾶγ, υπίο [ἢ]5 ἀΔγ.᾽" 
ΤΠΟΥ Ψψεγθ σΟΠ ΠΌΔΙ δον ηρ ““1π6 τοοῖ 
ΟΥ̓ ὈΙΕΓΘΓΏ 655," νυν] ]γ ὑηθο!εῖ, ἴο ϑρτίηρ 
ὉΡ διιοηρ ἴδε. Απά, δῆϊογ 411 {ῃαὶ σοά 
δὰ ἄοπο ἀιγηρ 70ο Υ6Αγ5 ἴο δχίοιτηϊηδῖθ 
1ηδξ δεσυγϑοὰ τοοῖ, 1 ἀρδῖῃ ἰῃ {022 Δ}᾽5 {1π|6 
δϑηΐ ζουίῃ 5ῈΟΚΟΙΒ 85 ΡΟΙΒΟΠΟΙ5 ἃ5 ἴποϑα οὗ 
ἔοσπηεσ ἀδγΥ5. 

Μυξκὶ ἴδε οσοηϊοϑβὶ οἵ Οοὐδθ ϑριτς ἢ πιδη 8 
ΟὈΒΕΠΔΟΥ ΡῸ Οἡ ἔοῦ δνοσὶ [οπρ ἔοσθθάγδηςς 
οη Οοὐδβ ρᾶγῖ, ν ἢ ΘΥΘΓ Οἰδασοσ τονο ἰδ οη5 
οἵ Ηἰδ ριιγροβόβ, μβδὰ Ὀγουρῃξ ἔΠπο ΠΟ ὨΡΑΓΟΥ 
{πΠ6 ““Κιηράοτῃ οἵ Οοὐ," Ὠ1ὰ ποῖ [221 8}}}5 
ἀλτγίπρ ἃς οὗ ῥὑγοίβη! ῦ ὑσονε ἴπᾶὶ {πῈ νυ] Β- 
ἄγανν]ὶ οὗ ργίνιθροβ, γῆι ἢ νοτα 50 δυο, 
νου] Ὀ6 δὴ ἂςΐ οὗ πιεγογ ὶ 

[εἐ ᾶ5 Ὀδθὴ διά ὈΥ̓͂ Οὴθ ψ͵ὼπῸ ννᾶ5 ποῖ τϑὸ- 
ξουτηρ ἴο [5ϊδῆ: “" ΝΝ βῆ οἰν]!Ζαϊΐοη Ὀ6- 
(ΠΟΠπΊο5 ΟοΙΤυρί, ἂπηὰ πιο δἃ4ῖῸ [ἰἰνπρ Ὀεῖον 
ἴΠεῖγ ἤδη, 1 ἸΒΙΠΚ ἴ πιᾶγ οὐΐθη θ6 1ῃ ΠΙΟΙΟΥ͂ 
(μαι Οοά «ἐγίξζες ἐῤδε παίίορ «υἱἱό δἠπαμει; »- - 
[πὲ [6 ΟἿΪΥ τε αΥ 1165 ἴῃ ἴδ 5 ΤΑ ΚΊΠρΡ᾽ ἀνναῦ 
8η ἱπῆἤιεηςσο ννοἢ ΠΟΥ γοϑιδί, δηά ᾿θαν!ηρ 
(Π6πὶ ἴο ἰδάσγῃ ἴῃς ϑἴθιπι ἰθβθοη οὗ εἰ ξ-ἀθροπά- 
οης6.") (Μετ Ηυϊίοῃ, " Εἔδοαγϑβ,᾿ 1. Ρ. τι. ΟΡ. 
αἶθοὸ ὍΓ [γοηϑ, " Βαπιρίοῃ 1, δσοξγτεβ,᾽ ΡΡ. 137) 
148. 
δ. 4. ἴτ πιᾶὺ 6 ᾿πέρττοὰ ΠῸπὶ Μαί. 

ΧΙ. 132-19, δαὶ οπε οἵ {Π6 πιεϊῃοὰβ ὈὨΥ͂ 
νν ΙΓ ἢ 16 ϑρηΐθηςθ νγᾶ5 ἴο δδ σαγγιϑὰ οιἍῪϑ νγᾶδ, 
1π6 ἀθοϊαγαύοηῃ οὗ [86 τηγϑίοσιεβ οἵ {86 κίπᾷ- 



ΙΘΑΙΑΗ. ΡΥ]. 

12 ἢ Βιυϊῖ γεῖ ἰῃ [ “φ αἱ! δέ ἃ ἴομτῃ, 
᾿ ηά 2{ 5}8]] γεῖαγη. δηά 5}4]] θὲ εδίξῃ : 1 Οτ, τυῖρα 

73 Υ. 12, 13. 

νγλϑίοά σου Ἰηῃδδιζδηξ, δΔηά τῆς 
Ποιι565 νι τῃοιξ πιλη, ἀπά τἢς ἰΔηά δὲ 

“ δ 2 γ-" "Η6Ὁ. «(6 1 1οῦ. ὧδ ἔχ το ]ν ἀεϑβοϊαῖς, 48 ἃ ἴο1] ἴγεθ, δηά 5 δῃ οὐκ, ῇοβε ἐκριρβ, 
᾿ ϑ δίδηςε ἐς ἰη (ἤδη, νγνἤδη ΤΕΥ οδϑβῖ ἄγεν ὄγοκ» 
ἐρεῖν ἰραυες : 59 ἴῃς ΠΟΙΥ 8664 εραίί δὲ εἰ 

12 Απά τῆς ΓΟΚΡ ἢᾶνα τεπιονθά 
ΤΔΕη [ΔΓ ΑΥΤΑΥ. ΔΠᾺ ἐῤεγε δέ ἃ στϑαῖ ἔογ- 

«εοίαένον. 

1 Οσ, “ἐσοῖ 
βακίπρ' ἰπ τῆς πιίάδε οὗ τῆς Ιαπά. τις βυθϑίδπος τπεγεοῖ, οἵ; ἐξεμε. 

ἄοπι οὗ Πεάνθη ἰῃ ἃ ρδγάδο]ῖς ἔοστη, (Όρ. ἴδε ἰαπά......1 15 ἴὴ6 Γμογάδβ; ΒΟΙΥ ἴο {86 
ἰὺ Μαγκ νυἱῖϊ. 1ο--- δι.) ὍὙΠι5, ψΏΠῸ 1ἰ 
βανεὰ ἴπθπὶ ἔτοπὶ ἴῃ6 ρος οὗ βἰηηίηρ δρδϊηξέ 
Οἰδασγοῦ ᾿ρηϊ, ραν Δῃ Τρρογίμη!γ ἴοσ {ποτ 
ΓΙ 56! -σοηδάθηςσο ἴο ὑχηρ γὰϊη ὑροη 
86 ουϊνναγτὰ ἔγαιλθννοσκ οὗ {πε [οὐ ]5ἢ βίδίθ 
(ςρ. ΧΧΥΙΣ. 14)1ς, ΧΧΧ, 112-14.) ζα.). ΤΠρη 
αἰ ἰλϑῖ, ἴῃ ἴπδὲ ρεποά οὗ δῇ)οϊίοη (Θευϊ. χχχ. 

. ἅ-ιο, ΧΧΧΙ. 17), ἴΠπῈγῪ ψννουϊὰ φῖνθ ὉΡ (ῃ6 
οοπίεσε ἢ Οοαΐβ ϑρίπί, δηὰ “ σεΐυγῃ, δηὰ 
θὲ Βραϊθὰ." 

ΕΣ 50ΠῚ6 ΓΕΠΊΑΓΚ5 Οἡ 186 ἰδηρσιάαρο οὗ 1815 
δοηΐθηςο, 566 Νοίθ Α. 

11. ὝΠΕ ργορδοῖ σϑοοῖνος [Ὧ6 σΟΠΊΤΩ 55Ί 0 ; 
εἰ, ςεοηβάοπε (Πᾶς ϑγϑθὶ ννὰβ ποῖ ἡπαλγ τὸ- 

)εςϊρά, 6 5 κ5; “"Ζογά, δοαὺυ ἐοπρ ϑ᾽" (1. “ ὯΠῚ}] 
ψ ἤθη). Ορ. δη. ν|}}. 12. 

Οὐε. ἴἴ μὰ Ὀδθεη [Π6 οὐ οὗ Μοβαα (5, 
ΧΟ, 13), Δηἀ οὗ Εἴπδη (5. ἰχχχίχ. 46). 

«υἱέδομὲ ἱπῤαῤῥίαη} 5}}} 186 ρῥγϑαϊσξίίοη οὗ 
Υ, 9 ὃδ τοϑ]!Ζϑὰ (.. «υ.). 

ἐῤε ἰαμά Οἵ, “ἴδε στουπάᾶ;;" 85 ἴῃ υἱὶ, τό. 
Νοῖ (δὲ ρεοργδαρῇιςοαὶ “" Ἰαηὰ οἵ (δηῃδδη," 

Ὀυΐ 16ε «οἱἰ---ἰῃθ ρογίίΊοη οὐἁὨἁ θαγτἢ-βυγίδοθ 
δϑϑρηθά ἴο γοι ὈΥ Οοά ἔογ {πὸ βυρροτέ οὗ 
γΟΌΓ [οιηροΙαὶ ἢ (Εχοά, χχ. τ; ςρ. Πευξ, 
ΧΧΧ, 18, 20, ΧΧΧΙ, 13}; [6 1, ογά δ οὐνη 
ἀοπιδίη (χὶν. 2; ορ. Ζεςς. ἱϊ. 1.2), βίνθη ἴο 

οἷἱι ἴο Ποϊὰά 45 Ηἰβ Ἴςδι]άγοθη. Ὦ15 501}, 50 
ΟΩξ ΘΠ ΠΟ ὈΥ Ηἰ5 Ὀἰεβδίης (Π ευΐ. χχνὶ. 2, 
10, 15), 584}1 ἢονν Ὀ6 ννδϑίθ. 

12. γε»ιουεά »ηϑη ΚΓ ἀαυα}} “. αὐ. ὦ, ΧΧΥΪΟῚ ς. 
ὙΒΕΙΓ ἴδητε οὗ (πε ἰαπὰ τεβίθα 5016} 7 οἡ 
Οοαΐδβ σονεπδηΐῖ, δίποθ ἔθου μδὰ “" τοπιονϑά 
{ΠΟΘ Γ Πεοαγξ [ΔΓ ἔγοπι" Ηἰ5 σονεοπαηΐς (χχίῖχ. 
13), ἰοξ τβοπὶ Ὅδ6 {ποῖ ψνῃογα {Π6Γ ποαγίβ 
ΕΓ (ςοΡ. Ἰν]}. 9). 

Ω “τεαὶ..Ἶ Οτ, “πὰ ἴδγρὸ 54}} δὲ τῆ6 
ἔογβακθη (ἴγδοῖ) ;" ---ἰῃθ ἄγρᾳ αραπάοπθά ἴο 
ἀςοροριϊαίίἼοη. 80 (86 ψογὰ ἄρρϑᾶγβ ἴο Ὀδ 
τι5οὰ ἴῃ ΧΥΙΪ. ο,, [Χ]]. 4. (ρ. [Π6 ραπίὶςῖρὶς ἴῃ 
Ἰῖν. ό, ᾿ἴχ. 1ς.) 

ὙΠῖ5 αδαπάοπριεπί ἢδὰ Ὀδεη ἀἸ9Έ Ὡς ΕΪΥ ἔογο- 
ἰοἱ]ὰ ἴῃ ἴον. χχνΐ, 42. 

ἐπ ἰδὲ »εάφ ΟἹ 1δὲ ἰαπάἢ] ὙΠΟΥ δά {πουρπῖ 
ἴο “" ἄννθ]] αἰοηθ ἡπ ἐδε ρεἰϊάδ οὗ ἐρὲ ἰαμά " 
(υ. 8), ΠΙΠπρ 1 ἢ {πεὶγ βρίθηάουσ, ὙΠοϑ6 
Ὀ ἀοπιαίη5 ϑῃουϊὰ Ὀ6 δνογγννῆογο ἀδ5ο- 
ἰλῖς (εΡ. χ. 23); δηὰ ΟἿΪΥ ἃ 51Π|4}1} γοπχηδηΐ 
Ὁ Ἰοῖ Ὀεπίπά (νἱὶ. 22). 

18. Βμὲ γεΐ ἐπ 11... Οτ, "Βυϊ Π6γὸ 15 51}}] 
ἴῃ ἴἴ 4 ἰϑηΐῃ .᾽ τοβογνοά ΌὉΥ Οοά ἔογ Ηἰβ οννῃ 

141 υϑ6, 866 [ον. ΧΧΥΙ, 10, 12:- Ας5 
ἴοσ 41} (8ὸ (θη οὗ 186 ἰαπά, οὗ (ῃς 5εθὰ οὗ 

Ιοτά." (ᾧψφ. οἢ ν. 1ο. 
απά ἐδ «ῥα ΐ γεϊεγη] ὙΒΘΥ͂ 88.411 τεΐιστ ἃ5 

Ρεπιϊθηΐβ ἴο πο ῚΓ 1, οτὰ (Χ. 21); δηά ἴδεϑη ἴο 
{ΠΕΙΓ Ἰαπά, 45 ἴῃ 1η6 γϑᾶγ οὗ υῦ:]6 ([μον. Χχνυ, 
10). ι 
Ὑ “ῥα ! ἐε εαἰοη] Ἀδίμογ, “ῥα δὲ ον 

ῬαΣπΙπς (“.«ὐ. α. ἵν. 4, τ. 5). Αἴογ (δ6 
Τεβίογαϊίοη, {π6 54 Π|6 ““βριΐϊ οὗ Ὀυγηΐηρ "ἢ 
νου ὰ ἀραίη Ὀ6 ποοάθάὰ ἴο ρυῦρὲ ἄνγᾶὺ [86 
ὈΠΠΉΟΪΥ τλετηθογ5 οὗ [6 σοπηπλιηΥ. 

ας ἃ 1εἰ  ἐγεε] Οὐ, “" 85 ἃ τεγθθίηιῃ " (1, 20). 
ἴῃ 1. 30 ἴ6 σοΠΊΡΑΓίθοη ννᾶ5 ἴὸ ἃ ἴτθε Μῆοβα 
ΠΑ] Υ ννᾶ5 ἀθοδυίηρ. Ηδστα ἰξ 15 [Π6 γϑνθυῦξθ. 

«υδοιε “μόσἐαπεε] Οὐ, “" ΜΏΙΘΙ οἱ 5ῃθααίηρ 
115 Ιθᾶνθβ βαῖὴ 115 βυλβίδῃοθ (οσ, ϑίγεηρίῃ) 
ἴῃ 1," ὙΠουρῈ [15 584ρ τοῖγε ἔτοπὶ ἴῃ πακεά 
ὈγάΠΟἢΕ5 αἱ {πε Δρργοδοῦ οὗ νπῖεγ, γεῖ ἰξ 
ΔΌΙ 65 ἴῃ 4ῤὲ γχοοί. 

Τὴ6 νοῦ] ποιη («ῥαλίξξε! δὴ τοπάογρά 
εἰ ῃραάΠηρ ἴθ Ἰεᾶνοβ᾽ (50 ἼΤΑγρ., Ἀ45Π], δηά 
ΚΙπΊ ἢ) οσσυγθ πεῖ ΟὐΪγ. Βιυΐ 5ποθ δῇ 
4]ΠΠδὰ ἔοττπα οἵ {μὸ νεγὺ 15 θά, ἴῃ ΧΙν, 19, 
οΥ Ὀεῖηρ ““ Βυγίοά ἄννᾶγ...αὅὕὉ. ἂμ αδονιίπαδίς 
ὀγαπερ ," δά ἴῃ [6Γ. Χχὶ, το, 28, οἵ 6δοϊδ- 
Κὶπὶ δηὰ (οηϊδῃβ δεῖηρ ῥωγίρί ἀαυᾶν 845 
παριγο; δηά 5ἰηςθ, τπογρονυογ, ἴδ6 ραῖο οἵ [ἢ 6 
[ει ρ]Θ- γατγά, Τγουρὴ νος ἢ τἴῃ6 ϑυνεορίηρβ ο 
ἴῃς ἰοπιρίθ ννεῦθ οαϑῖ, ννὰβ παπιοὰ ϑῤαϊόζει ὃ 
(ϑρε οὴ 1ἵ (ἶγο. χχνὶ. 16); νὲ πΔῪ ἔδεὶ 506 
(μαῖ {π6 πάει γίηρ ἰάδα. 15--- νῇθη ἰμαῖ 
ὙΓΠΙΠΘῊ 15 ἀραὰ δηὰ ννογίῃ]θοθς μᾶς Ὀθθη οδϑῖ 
ΟΥ̓ ἔτοπι ἴἴ, ἀπά συνορί ἀννᾶὺ ἴο ἴπ6 Ῥυγηϊηρ," 

Οὖς. ϑύτηπι. ἢ45 ἤθγὸ ἀποβαλοῦσα τὰ φύλλα. 
Νονν (86 νεγῸ ποιϊ!οθὰ ἀῦονθ, ἃ5 ἐπιρὶογοὰ οὗ 
16Βοϊακὶπι ἴῃ [6γ. ΧΧΙΣ. το, 15 αἰϑδο δρρ θὰ ἴο 
]υἀλῃ 5 Ὀεΐηρ ““σαϑί οὐδ᾽ τη |ογ. 11. 2, δηὰ 
[15 γο]θςίίοη 15 οδ θὰ ἀποβολή ἴπ Ἀπ. χί σς. 
Ιη Ηοϑ. 1χ. 3 ϑύπηπι. Γρη ἄθγβ “ἐ ἀπο] Δη᾽" (.. «Ὁ. 
ὦ. ἴῃ Ὁ. ς ἀἃρονε) ὈΥ̓͂ ἀπόβλητος; 50 ἰδαῖ {Π6 
Ραγίβ οὗ [6 παίίοη ἤογε σοηῃίγαϑῖοά νυ (Π6 
“ὁ ῥοΐγ “εεά" ᾶἃτὰὲ ἴὸ Ὀὲ [πουρῆϊ οὗ δ5 ἀρδὰ 
Ιεανεὲβ (οσ, ρεύδβαρβϑ, ἱορρεα-οΟΗ, νυ οτοά, 
ὈΓΔΠΉΟΝΕ5, ΠΡ. ΧΧΝΙ. 11) οἂϑδὲ ουϊδιθ [6 
[6 ΠΊρ]6 ΑΓ6Ά. 

ἐῤε ῥοὶγ “τά “0α}} δὲ δὲ σμδείαπες ἐξέγϑο 
[185 νἱῖδὶ ϑίγεηρίῃ νης οπάσγοβ, δἰβους 
ἀιγίηρ 186 Πἢ}}} νι ηΐεγ οἵ ἴπ6 σἀρανν τὲ 
85 νυ λάγανσῃ υπάογρτοιιπηά. 

ὙΠΟ “ΠΟΙΥ 5θοὰ " ([ἡ σοηίγαϑέ ἴο !. 4, “'8εϑὰ 
οὗ εν]άοεγϑ᾽.) ἀουθΈ] 655 ἱπο]υάθαά 41} ἴῃ 6 {π|8 
ἐἰϑρρὰ οὗἨὨ ΑὈγΑΠΑΠπλ" (ΧΙ. 8); ὉΥῚ Ποσὰ (Πδ 
σοΠ Πα Υ οὗ (ἢ πὸ οὗ βαϊπίβ νγᾶς ργοϑογυθά, 
Βυΐ 16 ““ρυγραῖοη" νρηΐ οἡ νυ στον 
ἸηϊθηϑιΥ, ὑπ} [η6 “οπα 8εθὰ " (6 δὶ. 1}. χσδ) 



74 Ι5ΑΙΑΗ. ΜΙ]. 
διοοά ἔοτίἢ ἴο νυἱονν, δίοπθ ροβϑοβείηρ (ἢς 1νἱηρ 

ὙνΟΕΓ οὗἩ ““Βεποάϊοϊοη " (Οξεη. χχὶ!. 18). Υεῖ 
οἴοο, ἴδε οης ““Οτεθη Ἵτοε" (10Κὸ χχῖῖ!. 21) 

ἴῃ [86 ἀδδεγί νγουὶ ά, ννὰ5 βυιυ)οοίοαὰ ἴο ""Ὀυγη- 
ἱηρ." το (ῃ6 βρδγοῃίπῷ ἤδχηβ οἡ {πὸ ΑἸΐαγ οὗ 
ΗοΪγ ᾿νε. Βυΐῖ Ηδ τοβὲ οι οὗ ιἰ---ἢς δηι]- 
ἔγριςδὶ [53Δς---αηϊη]υγεά ; ἴο 5δονν Η τ ϑο 86 
υἱἱλ] ““συιὐϑίδπος᾽," οἵ ἴῃ Τ συ ΝΊηο6,.---ἰἢὸ ογοσ- 
Βργοδάϊηρ “' [526] οὗ Οοά :" ΌΥ ψ σὰ {μ6 νου] ά 
γνᾶ5 ἴο Ὀ6 ““ Β]1οἀ νυ ἢ [Πς φΙοΥγ οὗ σοά.» 

ΝΟΤῈ Α, 
ΤΠ [ἤγθο υοσϑ Ὦογο 564, ἸὉΦΠ, Ἵ22Π, "»Π, 

ἅτε το ΔΓ ΚΑ Ό]6. 
Ι. Εἰρε; ΒΟΥ ἅγὰ σοηηδοϊοα ψ ἢ ἴῃ ῆχοα 

τοπλϊποηΐ ννογάϑ πἰ5θὰ ἴῃ “ἢ. Υὶ δΔηά νἱ γσεβρεοῖ- 
ἴῃς [υἀλῃ᾽5 σογρογαῖε ΡΠ ν ορ 68. 

:. Τὸ “πηεη οὗ ᾿υἀδἢ " παὰ Ὀδθη ρ᾽δηϊοὰ 
ἴῃ 186 " 8}}} Βοννηρ ν ο1}" (ἸΌΦ᾽ 13, ν. 1). 

42. Τὸ (δοπὶ Ὀεϊοηροά {Π6 ἐετηρΐο, ἴῃ ννΒι ἢ 
ὙἼΠΒς Κιηρ οὗ ΟἸογυ"" γεϑιἀθὰ (323, υἱ. 3, 
1. 8; οΡ. Κοπ,. ἰχ. 4). 

4. ὙΠΕΥ δὰ Ὀδεη Ηἰβ5 “"ρἰδηΐ οὗ ἀεἰ ρ ἢ 15᾽ 
(ΟΝ, ν. 7). 

11. δεροπαάϊγ; ἴᾷοβοα ργιν θροβ ὑσογα ἴῃ ΠΟΙΓ 
Ὠδίωγο ἰγρὶςδὶ οὗ ““ξοοα {Πϊἰπρ8 ἴο σοπιθ,᾽" ἴῃ 
ἴ1ῃὴ6 ΚΙιηράοπι ὙνΠΙοἢ 5414} ννᾶβ βεπΐ ἴο δῃ- 
Ὠοιηςθ. ἴῃ ϑρεακίηρ, ῃογοΐογε, οἵ πε διΐαυγε, 
6 ΠαϊΌΓΑΙΥ τἰ9οἀ Ἰδηρυαρο νυ ὩΙ ἢ ᾿ηκοὰ πὲ 
ξαΐυγε οὐ ἴο ἴῃ6 ραβδί; διζ, ἰῃ 580 ἀοίηρ, 6 
ξανῈ ορρογίια ιν ἔογ ἴῃ ϑθηβιι δὶ -πιιπάθὰ ἴο 
ἴωγηῃ “δεῖν [40]6 Ἰπῖο ἃ 5πᾶγὸ᾽" (5. ᾿ἰχῖχ. 22; 
Κοπ. χὶ. 9, 10). Ὑδυ5-- 

1, 5418) ϑροῖκὸ οὗ [6 ""ο1] οὗ μ᾽ δάποβϑ᾽" 
(Ὁ), ννιςἢ [Π6 1ογά 5 Αποϊηΐθά ννου]αὰ ρουὺγ 
ΟΥ̓οσ ΖΙ᾽οη5 ““Ὀγοκθη-οαγῖθά "ἡ τηουγηοῖβ (ἸΧΙ. 
1, 2). 
τὴν ἴοοῖς ἴδ τἰἀϊηρθ οὗ ρτεδὶ ἸοΟΥ, δηά 

τηδάς 1ἴ 5όγνὸ ΟἹΪΥ ἴο ἰπογθαβα {ΠΕῚγ ἡποοη δι 
ἴο {Π6 βριγίτυδὶ ἐθδοπίηρ νυ ΙΓ ἢ δοςσοιηρδη!θά [ξ. 
Ετοῖὴ [6 πο νἱᾶπάβ οὗ (ὃς “"ἔδαϑὶ οἵ ἔδί 
{πιη55" (ΟΦ, χχν. 6) {μεῖσ ἀἰϑοαϑθὰ βίοπιδο 
βοσσγοίδα ΟΪ]Ὺ “" Παδίοσῖπς αποίοη ἴο {ΠοΙγ 5011] ;}" 
ΒΙΠπρ ὺρ “6 σα} σῆς ἴἢ6 ῥγορβείῖς 
ψογά Παά ἴοτπῃ (Ηο5, ΧΙ, 6---8), 11 “ἐποῖτ 
Ὠολγΐ ννᾶ5 5σἰο!Ἱὰ στ δι᾽" {(ἈΕ5. οχὶχ. 70) 

50 ψῃθη “2ῤὲ Οῤγίοξ 9, Οοά"" σᾶπιθ, 6581." 
ΤΠ 5 Ὑνογ ἷγ ποατξ σου] πἠοΐ ἀϊϑοοτ ΗΪπλ 
(Μεῖιι. χχν!. 63). 

Δ. 54:18} βροκθ οὗ ἴδ ρίοσυ (32) (παῖ 
δῃοι!ά Ὀεϊοηρ ἴο ἴ6 διΐυτο Τ οπιρὶθ, Μοβϑιδ ἢ 5 
οἰ ΚΒ  ηρ- ΙΔ 6 (ΧΙ. το), δηά ἴο ἴΠ6 Κιηράοῃι, 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ Γνἱ]. 
1 441αε, δεῖνερ᾽ ἐγομδίφαί εὐῖά για} ο7 Κεείρε ακαᾶ 

ἐεζαλ, ἐξ εογνι γέ ὧν Παΐαά. το 44Ἴας, 
δανένρ ἀῤέεγέν 19 “ὐοοσέ ὦ σέσνι, αμαὶ γομμείρ 

ΟΗΑΡ. ὟἼΙ. νε ποὸοὺ σοη ἴο ἃ ΠΟῪ 
Ογοὶς οὗ ῥργορῆθογ; νυν] ἢ ἱποϊάθβ, ἴῃ ΔΗΥ͂ 
οᾶ56, Ἑοδῆ, ΥἹ}---χῇ!, δπὰ μου], Ργοῦδ]Υ, ἐπ|- 

ἶν. -.Ἅ 

Οὐὖς. Ὑ}ε ἰδϑὲ ᾿πθ οὗ οἷ. Υἱ βυρρ] θὰ οοι» 
βοϊδίίοη ἔογ {π6 ργορμεὶ ἀιτηρ ἴῃς 5ἰχίθδη 
ΥΘΑΓ5 οὗ 51:16 ννδιτηρ ΜΒ ἢ ΤΟ]]οννοὰ [86 
υἱϑίοη, ὍΠο ἤγχϑὶ δηά τῆογε ᾿πηπηθάϊδίθ γοῖοσ- 
δηςο οὗ {86 “ΗοΪγ ϑεεὰ᾽" ννᾶβ8 οπιδοάϊθα ἴῃ τπ6 
πᾶς ψΠΙΟὴ Πα γᾶνο ἴο ἢ[5 οἰάοϑὶ βοῃ, δῤεαγ- 
γα δι (Υἱῖ. 4), “Α τοπιηδηΐ 5Π4}} τεΐυγῃ ;} 
Ὑ8116 15 Ὁ] σδίθ δρρ ϊσαίίου ννὰ5 ἴο ΗἸ πὶ, 
ὙὮΟ56 ΡΊΟΓΥ δ6 Δα ξαζεὰ οἡ ἴῃ νἱβίοῃ ἴῃ οὮ. 
ΥἹ, δηὰ γγῆοϑο δάνθηζ [5 ϑεῖ ἔοσί ἴῃ Ἵἢ ἢ. υἱὶ----ἶχ. 

(ΟΝ ψ. 10.) 

δηά ΟἿ οὗ Οοά (Χχχν. 2, Χ]. ς, Ἰχ' 1). 
Ιηκίοδά οὗ ϑἰῃκίηρ ἀονγῃ ἴῃ σοηίτιο 586 - 

ΔΟδβοιηδηΐ (45 (ἢ6 ργορμεῖ Ὠδὰ ἄοπο, νἱ. ς), 
Ὀείοσε Οπθ 50 “"φἱοσίοιιβ ἴῃ ΒΟ ̓ πο55,᾽) ΠΟῪ 
ἐμ δοά ρ (μεῖς δοατὲ 2 δοα.;" (ἼΩΣΠΡ: 2 
ΟἾγο. χχύῦ. το; σρ. Ἀοπι. ἰ,. 17, 23). ὙΠΕΙΓ 
ΘΑΓΒ ὙΥΟΓΟ 50 [01] οὗ {πε ἀΐη οὗ σάγηδὶ ἰγδα] ἢ 5 
ΓοΒροσης Μεββίδῃ, {μαΐ [ΠΟΥ σου]ὰ πηοΐ “ΠΘΑΓ 
(6 νοῖςθ {μαΐ ξο]]ονγοα ἤθη, βαγίηρ, ὙΤῊΙ5 ἰ5 
[06 νύ, ψνΑἱκ γε ἴῃ 11 (ςἢ, χχχ. 21). 

50, ἤθη “ες ΟΜ δάομῃ οὗ Οοά.. οτἀαϊποὰ 
δείοσο {πὸ νου] ὰ ἔοσ οὐγ βίογγ " ννᾶ5 πηδηϊ- 
εις, ΠΥ ψουϊ]ὰ ποῖ ἤϑᾶγ (]οῃπ νυἱ. 60). 
ΤΎΠΟΥ “Κηενν" Ηἷἰπὶ ποῖ. ὙΠΟΥ ““σγυςϊβοά 
ἐῤε Ζιδγά ον Οἷον" (τ Οογ. ἰϊ, 8). 

4. 58: βροκὸ οὗ ἴμε ἔπι ἤθη ποης 
βῃοιϊά ἀο δυτί ἰπ Οοα᾽ 5 ““ΠΟΙΥ πιουηΐα!η,᾽) 50 
(δὲ “4 ομ!Π]ὰ πρῃΐ βροσῖ Ὁ) )) ονὸσ {86 
ΠοΪο οὗ (Π6 45ρ" (Χὶ. 8); δπά ψβεη Π6 σῃι]άγεη 
οὗ Ζίοη 5ῃοιυϊή ““Ὁ6 ἀε] σϊοα νυν {π6 φϑιηά.- 
ΔΏΓΘ οὗὁ ΠΟΥ βίου, δηὰ ὉὈε ἀδπαϊοὰ ("Ὁ }).) 
ὍΡΟῚ ΠΟΙ Κηρο5᾽" (ἰχνῖ. σσ, 12). 

ΤΎΠΟΥ ἴοοϊκ {πὸ ““Ἰοζίοτ " οὗ {π6 Ῥγογηῖβο, δηά 
υϑοὰ 1ἴ ἴο 5ρίςθ {πεῖ σὺρ οὗ 561 ἀο] βίο ; 
ὈΠῚ11 ([ἢ6 Πιηγθ5 οὗ ἰηϊοχιοδίίθη ϑργοδαὰ ᾿κὸ ἃ 
Π]πὶ ονοσ {ΠΕΙΓ ογοβ; δηὰ ΠΟΥ 511}} ““ ηγυποὰ 
{Πεπηβοῖνεϑ" ΟΦ), νν 116 σταϊῃ ννὰβ ο]οϑβα 
ΡΟ ἴΠεπὶ (ΧΧΙΧ. 9, 1ο). 

50, ψΒοη ἴῃς Εἴογπαὶ ΟΝ ἰϑάοπι οὗ Οοά (ςρ. 
ΟΠ Υ͂, 7) νἱβιίθὰ (ἤθε ἔτνοίοιι5 πὰ νναγνιαιὰ 
ο]άγοη ([μὰκ6 νἱῖ. 41--2}). ΤΟΥ ὁ'ϑᾶνν ΠῸ 
ὈοδυῖΥ ἰη Ηϊηλ᾽ (11,2); Ὀὰὲ σοηάοπιπεά Ηπὶ 
ἴο ἀρδίῃ Ὀδοδιιϑε Ηδ οἰδιπηθὰ ἴο ὈῈὲ ἐδε δον οΚΓ 
σοά. 

ἼῊΙ5 5 ποῖ (6 ρἷασε ἴο ἰπαυῖίγε ἤονν ΠΟΑΓ 
Ομηξεδη Ευγορο, ἰπ {815 ρεπιοά οὗ “ἴπ6 
τίς 65 οὗ ἴῃς (ὐθπ 165." (Κοπι. χὶ. 12, 20, 22), 
δ25 Δρργοδοῆδα ἰο πὸ ξοστηδ]!5πι, 56] ςοησείξ, 
δηά ὉηὈο] 16 οὗ [δς εἰάεγ Ομυγοῇ. 

ἐ;, λαίλ Ἢ α εἰρη, Ολγὶρέ ῥγορεϊσεα, 17 ΠΤ 
7 εαρηιερξ ἐς »γορλεείρα 9 ἐοηις ὅν ΑΙ ΥΩ. 

ΝῺ ἰε σᾶηπιε ἴο ρᾶ88 ἴῃ ἴῃ ἀδγϑ8 οὗ 
4 ΔἢΔ42Ζ τῆς 8οη οὗ Ϊοίπδηι, (ἢς 

Ὀγᾶςο οὨΝ. ΧΗ ἀπά χὶν: 50 [δαΐ ἱξ νν}}} οονεσ (δ 
Ὑ80]6 οχίθηϊ οὗ Α. 425 σοίξῃ, 

ΑἾΔΖ, αἰαττηεὰ αἱ ἰῃς σοπιθιηδίίοη οἱ (δε κιηρο 

99 ἴζίος 
Σά. ς. 



γ. 2. 

δοη οἵ ὈζΖΖίαῃ, Κίηρ οὐ Τυάδῃ, ἐσὲ 
ΚεζΖίηῃ πε Κίηρ οὗ ὅγτία, δηά βεκδὴ 
της 580η οὗ Κοιλδίιδῃ, Κὶπρ οὗἁὨ 1βγδεὶ, 
ὙΕΩΪ ὉΡ τονναγά Ϊεγυβαϊθηὶ ἴὸ ννᾶγ ἃ- 
ραίηϑς ἴἴ, Ῥὰς σου]ὰ ποῖ ργενδ!] δραϊηϑβὲ 
1{, 

οὗ Ἐρῆγαϊμλ δηὰ ϑυσγῖίδ, νῇοϑο ἀνονθα ἀθϑιρη 
ν͵85 ἴο ονογτίῆγονν ἴἢ6 αν άϊς ϑιιοςσοβϑίοη (ΥἹ,. 
6), Δρρὶϊεὰ ἴο {δὲ Κίηρ οὗ Αϑβογσγίᾳ ἔογ ἢδὶρ. 
ΤὮ6 ρῥγορῃεῖ ἔογείοϊὰ (μδὶ {πῸ σοηέδαογδου 
Βῃου ϊα 6 Ὀσοκθη, δηὰ ϑδηπλδγια δηὰ [δπΊαβοι!5 
Ρἰυπάοτοά  δυΐϊ {Πδξ [ὴ6 τάς οὗ Αϑογγίδη ἴη- 
νδϑίοη ϑῃοιιϊὰ 4150 5νν6}} ονὸσ πάλῃ. ὙῊΪ5 
τνου]ὰ Ὀς ρογηλοἀ ἴογ [τιἀΔ}5 σΠδϑιϑοτηθηῖ. 
Ἄν οη ἰδαξ οηὰ ννᾶ5 δοσοιῃρ 5η6α, [Π6 “58 
οὗ Οσοὐ β πα! ηδίοη"" 5ῃοιὰ ὈῈ Ὀτοκθη (Χ. 12, 
244, Χίν, 2ς, 29); 8ἃ5 Δῃ ον ἄθηςε ἰμδὶ Οοαβ 
Ῥτοπλθο ἴο Τυὐἀδῃ (ἴο αν! 5 Βοιιϑδὲ ἴῃ ῥᾶγ- 
του Αγ) ϑἰοοά ᾿ηνί Δ ὈΪΥ ἄστη (ΥἹῖ. 14, ἰχ. ό, 
5. ΧΙ. 1---9), δπὰ ἴπαΐ ἴῃ6 πιὸ Ομ υγοῖ, [Π6 
Ζίοη οὗ ““ἴΠ6 ΗΟΪΥ Οπο οὗ [5γ86]᾽ (χί!. 6, ςρ. 
Ιχ. 14), 5βοιὰ δὲ οἤεοοίϊῃ ιν βανθά, νυν ἢ }]5ῖ Βα- 
Ὀγίοη νγὰβ Ὀγουρῃς ἄοννῃ ἴο Ηδάδβ (χίν. 1). 

ΎΤΠῈ Ρῥγορῆθου [γοιρβουΐ 15 ἰννοίοϊἀ 1ῃ 
Πδαγδαςῖοῦ; τϊηδίοσυ δηά σοηϑοϊδίοσυ. ΕῸγ 
εἶν οοπγέοτί οὗ {μὲ Δ] (ΧΙ. χα), ἴ δεῖ ἔοστα 
1. ὈΟΪ]ά το] θέ ἐπ6 ἀϊνίηθ πάΐυγε οὗ [86 Ἔχρεοϊθα 
δοη οὗ Ὀανιὰ (υἱϊ. 14, Υἱ}. 8, 1ο.,. 13ν 14. ΙΧ. 
Οὐ) Εογ ἴῃς νναγηίηρ οὗ [ἢς δροσβίδἝ Ζοιβ, [ἃ 
Ῥγοάϊειοά 6 ἀοννη[α}} οὗ {πὸ πογίμοσῃ Κιηρ- 
ἄοπι (Ἱ]. 8), δηὰ 1π86 ορρτγοβδίοη οὗ Αμᾶζ ὈῪ 
(86 τηοηᾶγοῦ ψνοπὶ δ6 Ὠιγοὰ (ν]!. 20); δῖ 1ἴ 
4ῖ5ο ννϑηΐ οἡ ἴο σρεὰκ οὗ [δς Αἰρηίθου5 Κιίῃρ 
Ὑγ00 ΒΒοιὰ ΡΟ [Π6 νυν ΠοΪθ ϑαυίῃ, αηά (τ ουΣ 
τοξογυδίίοη οὗ γᾶς οὔ Ρθορὶθ) ννου]Ἱά “"51]14Υ ἴῃ 6 
το κα " (ΧΙ. 4, 9), δπὰ ""ἀοϑίγου [πὲ ϑίπηοῖβ 
ουξ οὗ 186 φαστῃ " (ΧΙΠ. 9, 11). 

1. ἐπ ἐδὲ ἀαγ: οΓ “4 κᾳ5}] ϑίηςε [ῃ6 ἢγϑεϊ 
γεᾶγ οὗ [οἱ βδπὶ᾿5 γεῖρῃ (Υἱ. 1) (86 ργτορδεῖ δδά 
υἱϊογεά πὸ τυτςίθη ργορῆθσγ. [οἱ μδπι, 56τ- 
ΟἸΙΞΙΥ ἱπιργοβϑοὰ Ὀγ {Π6 ᾿υάἀρπιεπί οἡ ἢϊ5 ἔα ΠοΓ, 
διδὰ αἱ ἰϑαδί ουϊνναγά!γΥ σοηξογπιοά ἴο {πΠ6 ἴανν 
(. Κ. χν. 24; 2 Οἴτο. χχνῖϊ. 2); δῃά {86 
ἐς ςἰγοιομοά ουὗἱ παηὰ ̓" ννᾶ5 ἴοσ ἃ {{π|6ὸ γοξίσαϊ πεά. . 

Βυῖ νγὸ ἄγὸ ἰοἱά ἰδὲ “6 Ῥεορ]θ 51}}} ἀϊά 
ΠΟΓΓΌΡΤΙΥ " (2 Οἤτο. χχν]. 2) ἀπάογ [οἴ απι. 
Απά, ον ἔδγ ἴῃ Κιηρ᾽5 οννῃ ἔδιην ννᾶ5 ἔτοπὶ 
εβοδρίηρ ἴῃ6 φέπεγαὶ σοηϊδρίοῃ, ἀρρεαγθά δ ἢΐ5 
ἀεαῖῃ. ΑΠᾶΖ Ὀγοῖο ουὖΐ δὲ οηςθ τπῖο νἱτιϊθηΐ 
ἱπιρι θῖν, ργαςἰϑίηρ {π6 ἀϊγοϑὲ ““ΔοΠ ΔΈΟΙ 
οἵ [6 Βοαῖβοη ννῇοτῃ {86 1,οτά εχ: ομέ Ὀδίοτο 
ἴθ οἰ ] άγεη οὗ 15γ86]᾽" (2 Κ. χνὶ. 3: ςρ. οἡ οἢ. 
ἱ, 41). ( ιαϑιϊϑοπηθηΐ νγᾶ5 ποῖ ἴοπηξ ἀοίαγεδά. 

Ἀεκίη...«Ῥεζαρ...ἢ ὍΝ ἱπίγοάιοίογΥ ποῦϊςθ 
δ ΠΟΔΙΥ [6 52Π|6 85 2 Κ. χνΐ. ς. 

ἐοαυαγά “εν αἰο»ι] Βαίμογ, ὕο; ἔον {Πεὲγ ἀϊά 
δου Δ! }Υ σοπητηθηςο ἃ 5οξο (2 Κ. Χχυ!. ς). 

εομίά ποὶ ῥγευαι) ασαΐὶπσ ἢ ΟΥΎ τον 811- 
Θὰ ποῦ ἰπὰ ΠΙκδῦϊπε ἀραὶ ἰ. ὙΠ6 ννογάβ 
41[Ὸ ἴῃ βᾷ πιὸ 245 ἰῇ Νιυπ. ΧΧΙΪ ΣΙ, ἤθη Βα]αὶς 
ϑοηῖ ἴο 5γ114 (ΧΧΙΙ. 7) ἔογ Ππεῖρ, βαγίῃςρ--- 

ΙΘΑΤΙΑΗ. ΝΙ]. 

2 Δηά ἰξ νγἂβ ἰοἱΪά τῆς Ποιβε οἵ [)4- 
νἱά, βαγίπρ, ὅγγί ᾿5 ςοηξεάεγαῖε νυν ! Ηδδ 
Ερῆγαιπι. Απά ἢἰβ8 πεαγῖ ννᾶ8 πγονεά, ξαινένε 
δηὰά τῃηε πεῖ οὐ 185 ρεορῖὶβ, 245 ἴῃ8 
{668 οὗ ἴπ6 ννοοά ἃγὰ πηονβά Ὁγ ἴῃ6 
νη. 

( Ρογαάνθηζυγε 1 5}}8}} δὲ αδὦίρ 1ο ουεγοο»ιδ 
ἐῤερε᾽" (1ἴ. “1 58}4}} ῥγενδὶ! ἴῃ βρμίηρ νὰ 
δι1π|᾽}). 

Οὐς. ΎὝΜοΥ ἔλ]θά, 48 Βαϊακ ἔδι]θὰ ; Ὀδοδιι96 
1ῖ ννᾶβ γεῖ ἴσιο οὗ Τάδῃ ἰῃαὶ “1Πὸ 1Ὀ,οτγά, 5 
Οοά, 5 νν ἢ Πἰπὶ (ἐρεσο, ΠΡ. Ὁ. 14), ἅπα 186 
δῆουξ οὗ α Κη (ςρΡ. Υἱ. 1-- 5) ψ  1η Ἀἰπι᾽" 
(ςΡ. χὶ!. 6); Ναπι, ΧΧΙ. 21. 

4. Το παιτδίϊνο, ννῃϊςἢ πον Ὀορίπ5, Γοθ υα 
ἴο νγβαῖ ἴοοῖ ρίδοε ὀφίογε ἴμ6 βίερε ϑροκεὴ οὗ 
ἴῃ τ. 1. 

ἐδε ῥοιμε οΥἹ, δαυϊ νυ. 18, 171 Τρ. χχί!. 
21,132. ΤΠ|5 6815 αἰτοπίίοη ἴο ἴμ6 οὈ]οςΐ οὗ 
[86 Ἰηναϑίοῃ (υ. 6); ἀπά, δἱ (88 ϑᾶπιῈ {{Π|6, 
Ὀγηρ5 ἰηΐο ῥτοπλπθηςα ἴπ6 {1 ἘΠ] βϑηθθθ οὗ 
ΑΠμᾶΖ. (ἕρ. χχχυῖ 3ς; 2 Οἤτο. χχί. 2.) 1ἢ 
15 αἰϑο βυιοά ἴο ἴμ6 συπίθηϊ5 οὗ {πὸ ρτθαΐῖ ρτο- 
ῬΠΘΟΥ Ἐν Ὡς ἢ 15 ἴο ἔΟ]]ονν (ΠΡ. 2 85. Υἱῖ. ΧΙ) 13) 
1ό, 19, 25) 26, χο; [μ|Κ6 1. 27, 69, 11. 4). 

ἐς εοηγεάεγαἱο «υἱ!}} 1.1. “' Ἰδίῃ τοβίθα ἄροη 
(νυ. 19, ΧΙ. 2). [{ ΠΉρ]165 ἃ σογάϊδ] 8}}Π|18 ποθ. 
Ηιϊβεῖο (86 πογΐμοσγῃ Κιπράοπι δὰ ἴογ 16 
τηοϑβί ραγὶ αςίθα 45 ἃ Ὀάγτοῦ Ὀείνγεθη ϑγγία δπὰ 
Ἰυάδῃ. Νον ϑγηα πδὰ ρβαϊπθὰ [5Γ86] ουδὲ, 
δηά οσοι]ὰ 56 ϑαπλδγα ἃ5 ἃ 456 οἵ ορεγδίίοηβ 
δραϊηϑὶ [πιά δῇ. 

Ἐρῤνγαΐῃὶβ ΤῊΪ5 ἢδπὶθ οὗ ἴΠ6 πογίβογῃ Κίηρ- 
ἄἀοπὶ ἰ5. Ἔβρθο δ! διϊοά ἴο βἰδηά ἴῃ Ἴσοηίγαϑβί 
ἢ 6 ἤουϑο οὗ αν: 25 Ερῆγαιπη δὰ 
411} δἰοηρ οἰαϊπιθὰ ἰο Ὅδ6 ραγαπιοιηΐ, δηά τὸ- 
βοηίθα [ῃ6 δϑϑιηπιθηΐ οὗ ἴῃ6 ““]οδάθυβῃιρ᾽" ἴο 
]υἀλῆ. ((ρ. τ Οἤἶτο. ν. 2.) 

απά δὶ: ῥεαγὶ «υα: »ιουεά] ΒᾺΟΟΙκ. ΤῊΘ νοτῦ 
15 [ῃ6 584116 85 [ἰῇ νἱ. 4. Τ 6 "“Ὠοιι56 οὗ Πδνιά,᾽ 
Ὑ οη βονογοὰ ἔγομῃ Οοά, σουϊὰ ποῖ Ὀυΐϊ Ὀερίη 
ἴο 588κΚο τονναγάϑ 115 [4]}; 25 [86 ἰεπιρὶθ μδά 
ῬΓον 5] Υ ἀοηθ, 

ας δὲ ἐγεές ρΥΓ ἐδὲ «υοο] ΑἸ οὗ {Π6πὶ 
νγανίηρ ἴο δηὰ ἔτο; δι σοηβιβθαϊγ. 

[ἴ 5866 π|5 πιοδὲ ργοῦδῦϊθ ἔγοπη [6 βϑοαιοὶ 
οὗὨ (ῃϊ15 παγγαῖΐνε {πὶ ΑμΑ2Ζ Παὰ δἰγοδάγ δϑκοὰ 
ΠΕΙρ ἔγοπι Αϑϑουσγία, ἀηὰ (πδὲ ἢὶβ ργοϑεηΐ σοῦ 
δίεγηδίοη ἄγοβθθ, ἴῃ ραγΐ, ἔτοπι [με ϑβευλίην' 
ἔγυπίγαϊίοη οὗ δ15 ΡΟ ΠΟΥ; ἰῃ Ρατῖ, ἔτοτχ δ15 
ὈὨΠΘΑΞΥ͂ Ποηϑοϊθηςθ. 

50 ἴαγ ἃ5 σὴ 6 τηδάθ οιυἕξ, [Π6 σοιγοο οὗ 
ὀνθηΐβ ῃδὰ δε 115. Α 1{{Π|6 θοΐογε [οἱ μᾶπλ5 
ἀοαῖ ἈοΖίῃ δἀπὰ Ῥεκδὴ πδὰ Ὀεριιη ἴο ἴδκο 
ὋΡ ἃ δοβί!]θ ροβιίίοη ἰοννασγάὰβ ᾿υἀδῃ (2 Κ. 
ΧΥ. 27). Αἱ ἴδε Ὀερίπηΐηρ οὗ [86 σείψῃ οὗ 
ΑΠαΖ {πεν ιαὰ πιδάβ ϑβοραγαΐθ ὀχ ρθα:]οη8 
δραϊηδὲ ἴῃἢ6 Κιίηράοπη οὗἩἨ Ἁ [υάδλῃ (ορΡ. ἃ Κ. 
ΧΥΠ. 6; 2 (το. ΧΧΥΠ. ς----  ς); ἘδΖίη ρβοϊηρ 
οι νναγά, ἀπά σαρίυτιηρ ΕἸΑΙΏ οἡ {π6 Ἀοὰ 
568; ΨΏΠῸ Ῥεκδὴ ραϊποὰ ἃ ργεαῖ υἱσίογυ ἴῃ 



γ6 ΙΘΑΙΑΗ. ΓΝΙΙ]. [ν. 3---ό. 
4. ἼΠεη 8414 (ἢε ΤΟΚΡ τἱπέο 15αἰδἢ, ϑπιοκίπρ Ἀγεῦγδη 8. ἔοσ ἔπ 6 ἤἥξγος ΔΠρῈΓ 

ἐΤμα  (γο [οστῇ πον ἴο πηεεῖ ΑἢδΖ, ἴμοιι, πὰ οὗ βδΖίῃ ψ τ ϑγτῖλ, ἀπά οὗ (δε βοῇ οὗ 
παπὲ ἑλαὰ ἴ δ ΘΔΓ-Δ5 Ὁ τῆν 8οη. αἵ ἴῆε επά οὔ Ἐεπιδ]ίδῃ. 
ὅς Κα. τῖἢς ὀσοπάυϊξ οὗ τῆς ἀρρεγ ροοὶ πῃ ἴξΣ ὀς Βερδιιϑε ϑυτία, Ερηγαίπι, δηά τῆς 
ον" ΠΠΙρῆνναν οὔ πε Ἀ]]εγ᾿β βε]ά ; 80η οὗ Κειπλδ] δῇ, ἤᾶνε τἀ Κεη εν] ςουπ- 
ἐκ εησασς δ Απα 584Υ υπῖο ἢίηι, ΤάκΚε Πεεά, 586] δραίηϑβί ἴῃ 66. βΑΥ ΤΏΡ, 

6 ἴ,εἴ υβ ροὸ Ὁρ ἀραιηθῖ [υάδῇῃ, ἀηά ἠέ κοί ἐὰν ἈΠ Ὀε αυϊεῖ; ἔξαγ ποῖ, ᾿πείῃογ θὲ - 
ἐνοχ 1{,4η4 δῖ υ5 πχᾶῖα ἃ Ὀγθᾶςὴ {Π6γθ- κα, ς. αὐβὲ [Διπτμοαγίεά ἕο τἢ6 ἔννο [δ1}5 οὗ 686 

7υάδῃ [{561ξἰ σαΥτυ Πρ ἀνα 2οο,οοο γοτηθῃ 
Δηἀ ΓςΠ]άγοη σαρίϊνο ἴο ϑαιηαγία. Α τοπιασκ- 
ΔΌΪῈ ἱποίάθπι ἱπθὴ οσσυγτοά. ὙὍὙΠὲ ρῥγορποῖξ 
Οὐἀεά νοηΐξ οιἷἱἵ ἔγοπλ ϑαπιατία ἴο πιοοῖ τῃ6 
ΤΕ[ΌΓΠΙΠΡ ΔΤΊΥ, δηά ἀεποιιησοὰ ἰδοῦ υπ- 
Ὀγοί ΠΟΥ σοηάυςῖ; ΜΙ} σις ἢ διισοθββ, (παῖ 
{πὸ σαρίϊνοθ εγὸ ὀβοογίθα δδοὶς ἴο {Π6ΙῚΓ οννῃ 
σοι ΐΓΥ. 

50 51:54] δὴ ἰπϑίδηςθ οὔ Οσοάϊδξ. βοοάποϑβϑ, 
ἴῃ “ὁ (ὐγηίηρ ΠΊΘΠη 5 Πποαγίβ Ὀδοϊκνναγά,᾽" πιρδξ 
ννΟ]]} πᾶν στ γγοὰ ἃρ ΑἢδΖ ἴο Ὀοίίετ του ρῃῖ5. 
Βυϊΐ ᾿ηϑἰοδα οὗ ““ τεζυτηϊηρ, (μα 6 τὰρῃς δὸ 
Ὠοαὶθά," Πα βου ρῃξ Πεῖρ ἔγοπι Αϑϑυγίδ; ἃ σἵθρ 
ὙΏΙΓἢ, οἡ ὈΘοοπιηρ Κηοόννῃ, ννου]ά γοτθ [ἤδη 
Δηγ τίη» οἶ56 ργονοκεὲ ἈθΖίῃ δηάὰ Ῥεκδὴ ἰο 
ἔιεϑῃ Ποϑαγ. [Ιηἀοορά ἴξ 15 ργοῦδοθϊο, {μὲ 
ἃ ςσοιηπιοη ἀγοδά οἵ ἴΠ6 στιϑίπρ Ῥοννοσ οὗ Α5- 
ΘΓ, ἢς ἢ Παὰά Ὀεραη ἴο ἰηϊογίογσα νἢ 
Ῥαϊεβίίπε ἴῃ Μεπδμοπη γεϊρη (8.0. 771--760), 
γγ5 παῖ πα Ὀουπὰ ϑυγία δἀπὰ Ερῆγαϊπι ἴῃ 
80 ἤχπῃ 4]]Π|4ης6. Ῥοϑβϑιοῖν [18 ΤΏΔΥῪ ἴῃ ρατί 
αν Ἰοὰ τῆοπὶ ἴο δηϊογίδίῃ [ῃς ῥσγο͵θεοῖ οἱ 
Βοί (Πρ ὉΡ ἃ γναϑϑα] -κιηρ οὗἨἁΜ ΤΕΣ οὐ ἴῃ 
7]6γιβαίθηη; δίποα δυο ἢ ἃ ϑίορ ψοιυἹὰ ἢδνε 
Θπδὺ δὰ [Π6πὶ ἴο σοηϑοϊἀδίο ϑγυγο- ῬΑ] εβίίηθ Ἰηΐο 
ΟΠΘ σομηρδςΐ ϑγυϑίεπι. 

Οὐ. Ηροβοα δὰ τοργτονοὰ Ἐρῆγδι πη ἔογ 
Ιδδηϊηρῦ οὐ Αϑϑυσία, δηά ογείοϊ ἃ [ῃλὲ ΠΟΥ 
85ῃου !αὰ Ὀ6 σαγγίθαὰ ἄννᾶύ σαρίϊγο ΟΥ̓ ἰξ (ν. 13) 
ὙΠ. 9, 1ος Χ. 5--ὼ7, 14). ὙΤῈ6 Κπον]εάρε οὗ 
(ἢ15 ργθάιοξίοη νοι] πιᾶκο Αἢδ:5 σοηάυςξ 
ΔΌΡΘΑΥ ἴῃ ῬΑ 5 εγεβ ἰγ ὈΪΥ Βεῖηοι8. 

8. [Εἰ ϑΠοαγογδϑῃινβ πᾶπὶὸ Εγα σίνθη 
500η δέζογ. [Π6 νἱϑίοῃ ἰῃ ςοἢ. υἱ, ἢ6 ννοι]ὰ 6 
πονν ἤρθη οὐ ϑἰχίθοῃ γϑᾶγβ οἷά, Ηἰ5 πΑΠὶῸ 
(“ἃ τοπηηδηξ 5}4}} γεΐυστι," χ. 21) ὈΥ [[56]Ὲ 
οΔ]]οὰ οἡ 411, σῆο δΒοαγά 1ἴ, ἴο τεῖϊασῃ ἴο σοά 
δηά ἰγικὶ ἰη Ηἱἰ5 ρσδᾶςβϑ. 

αὲ δὲ ἐπά 97 ἐῤε εοπάμ} Νοὸ ἀουδὲ ΑΠΔΖ 
νγ5 θηραροα ἴῃ σοηορδ]ηρ ἴῃ6 νναΐοσβ οἵ [ῃ6 
ὕρρεγ Ῥοοὶ (πὸ “ Βιγκεί-εἱ- Μδιλ}14,᾽") Ξ [ἢ 6 
4. ἀγάροῃβ γν6]]}" οὗὨἨ ΝΕ. 11. 12), 580 {πὲ (6 
Ὀαδίοροῦβ πὐϊσξ μᾶγθ ὯῸ ννδΐοσ, ννὮ1]6 {πὸ οἰ Υ͂ 
ψγοι]ὰ τοϊδίη 115 ΘΌΡΡΙΥ. ((ρ. οἡ ΧΧΙϊ. 9.) 

δε Μεγ, Με] (Χχχνυῖ. 2.) 80. παπιρὰ 
Ὀδοδιιϑ οἰοῖμο νναϑμβοά ἴὴ (ἢ6 ΡοὺΪὶ] ΨΈΓΘ 
Ἰαίὰ (ποσὰ ἴο ὈΪοδΟἢ. 

4. Ταΐζε ῥβεε] Βόντατο,---οὗ [Πα ψψοῦϑὶ οὗ 
ΘΏΘΠΊΪ65, ΤΥ οννὴ Ῥναγνναγά ἢραγί. 
, [{|5 16 νοτά {Παΐ 5 ιϑοὰ 50 οὔζοη ἴῃ 1ῃ6 
ἰδανν (ε.ς. Εχοά, χχχίὶν. 12; Ὠϑαῖ, ἵν. 9, Υἱ. 12, 

ΧΙΪ. 12, 19, 30), θη ϑγδεὶ ἰβ οδυϊοηοὰ 
δεαϊηϑὶ ποδίμθη 8]1184η0 65 ΟΥ̓ Ῥγδςίςθβ. 

δε φωίο] ςοαἷπὶ δηὰ ἰγάπαι}}. ΕῸΥ “ἐπ 
φμίείπει, (5. «υ.)}) πὰ Τσοηβάθδηςσε 15 [5746}}8 
ΒΕΓΘηΡΊἢ "ἢ (Χχχ. 19). Βυῖ δον εομἑά ΑἸΔ2 
Ὀδ ςαἰπιὶ Πα βἰογπι-οϑϑθά 564 ἴῃ [ἢ 6 ϑ' ΠΟ 5 
5011} ““σδηποῖ τοϑί "᾽ (.. εὖ... [νῖϊ. 2ο). 

Νοῖ, οἵ σουγϑθο, παῖ ΑΠδ42 ννᾶβ ννγοηρ ἰπ 
ΤΏΔΚΙΠΡ δθρα ργεραγαίίοηβ. Ηἰ5 οἷ νγὰβ ἰῇ 
ἢ]5 Γεὐθσϊίίοη οὗ Οοαΐβ περ (Χχὶϊ. 11) ;---ῶϑ 
{πὸ Ργορῃοῖ βϑῆοννβ, νῆεη ἢ δα άς,.-- 
“καγ ποί, πείέρεγ δὲ Καϊπέῤῥεαγι ὍΠῸῈ ννογάς 

816 ἴἤοβο ῃΙΟῃ [δ ρῥγίθδὲ ννὰ5 διήάθη ἴο 
156 ἤδη {πὸ ρεορὶθα νοῦ δῦοιϊ ἴω δηΐεῦ 
ὈΑ(Έ]6 : “ Ζε ποὶ γομγ ῥεαγί ψαὶπὲ; αν ποῖ; 
ΤΛΔΚΕ ποῖ διαϑῖθ, πεῖ μοῦ Ὀς ἰεγτ Ποά (ςρ. ςἢ. 
Υ]],. 12); ἔογ {π6 1 οτὰ γουγ Οοὰ 5 Ηο ἐπαΐ 
δοεῖῃ ἢ γου (ἐρρηαζορι), ἴο Πεμς ἴοσ γοι 
ΠῚ ὙΟῸΪΓ ΘΠΘΠΊ165, ἴο δᾶνε γοιι." θυΐ, χχ. 
3) 4: 

,)ῶν θὲ ίαυο Ἰαϊΐς οὐ. δίδουν, ῶγ ὃ. 989 
ἴἧχο ὕδ8115 οὗὨἨὨ ο“»οζίης ἠγεῤγαπάς; [Ἃῖ8656 
Ὀτγδηᾶὰβ [πὲ ἅἃγθ ὩΘΑΥΥ Ὀυτγὴΐξ ουΐ; οὗ ν᾽ οἢ 
1π|]6 ποτ ἴπδη [86 οσμαγγεά, 1 γεῖ 5πιχοκίηρ, 
βίυηρ5. Γοπιαὶη. ΒΘΑΓ ποῖ {πΠεπὶ :---ἴρασ Η]τλ 
ὙΠΟ56 ΔΏΒΕΥ 5 85 “" ἀδυουγιηρ ἤγο ᾽" (ν. 24). 

ἐδὲ “οπ 07) Κοριαϊαρ)] τ. ς,. 9. ὙΠ ρῆγαθς 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο (4]] αἰοητίοη ἴο ἴπ6 ἴδεϊ [Πδὲ Ροκδὴ 
νγ)ὰ5 ἃ ὈΞΌΓΡΟΥ, Ης δά ταϊϑοὰ Πιπιϑοὶῦ ἴο τΠ 6 
[ἤγοπο ΌΥ Δϑϑαβϑιηδίηρ [Π6 βοὴ οὗ ὑπαὶ Δῖθπα- 
μοπὶ, ἰῇ ψοβα γοῖρτὶ Αϑϑογγία ἢγϑει ἱπνδαρά 
Ι5γδοὶ. Μοηδῃοπὶ ἢδά ραὶά ἰπθυΐο ἴο Ρμ!]; 
Ῥεκδὴ δηὰ ἢϊ5 σοηξεάογαίοβ ὈγΟΌΔΌΪΥ ἴοοῖ 
{πεῖν βίδπ ου ἴπ6Ὸ στουπά οὗ ραϊγιοίϊβιη (2 Κὶ. 
ΧΥ, 10, 20, 25). ὙΠαῖ ΠῚ5 ῬΟΪΊΟΥ νγᾶβ5 δηΐϊ-. 
ΑΒΘΥΓΙΔῃ 566 ΠῚ5 ἱπιρ] θὰ ὉΥ ΤΡ Δ ἢ- ῬΊ]ΟϑοΥ 5 
ΒονΟΥ Υ (Ὁ. “. 29). 

δ. Βείαιμε...1 ϑοπῖα πᾶν (δκοη (ἢ]5 85 
σοηίιηυδίινο οὗ Ὁ. 4: "ο ποῖ ἔραγ.. Ὀδοδιι9δ 
...} [τ|5 τ Ὀοϊίοσ ἴο βῖνθ τὸ 1158 υϑυ.δ] ἔογοθ 
(ορ. 11], τό, νϊ. ό, ὅζς.); 85 ἱπιγοάδυςίπρ [86 
Ρτοΐαϑίβ, οὗ ὑνΠΙΓ ἢ συν. 7 8 ἴπ6 δροάοβίβ., 

αξοη οἱ εομμς Οτ, “" ἀονιϑοά ουἹ]. 
ἼΤΠ6 ργορῆθέ ἰὰγ8 Ῥατθ Ὀείοσε ΑὮδΔΖ, ἴῃ υ. ό, 
ηδῖ {ΠΕΙΓ ϑθογοῖ αἰσπ νυγᾶβ :--8ὺὸ βῃονιης 
{πὶ πὸ ννᾶ9 ἴπο δ8η ἄοσ οὗ Οπθ, νῆο 
ἀἴϑοοστια ἔπ6 {πουρηῖ5 οὗ {π6 μεατὶ (ςΡ. 2 Κ. 
ΥἹ. 11, 12) "το, σΟΠΘΘ]ΠΘΠΕΥ, Κπονν ΜῈ }]} 
νν Π4ς ΑΠΔ42 Βαὰ πον σεϑοϊνθά ἴο ἀο. 

Θ. σεὲχκ 17 ΟὐἍ, “βίσῖκα Βοῖτοῦ ἰηΐο ἱε ἢ 
(ςδυξαῖϊνε οὗ [Π6 νεσῦ ἴῃ υ. χσό). 



γ. 7, 8. 

ἴῃ ἴοσ 8, δπά 8εξ ἃ Κίπρ ἴῃ [ῃ6 πιιάϑ5ὲ 
οὗ ᾿ἴ, ευεη ἴῃ 3οη οὗ Ταδελὶ : 

7 ΤὮυϑ 54 11ἢ τῃε 1 ογά σοῦ, [ἰ 5841} 
Ὠοΐ 58ἰδηά. ποις ΠΕΓ 5Π4}} ἰ σοπὶα ἴο 
Ρ838. 

γ»ιαξε α ὀγεαορ ἐδεγεῖὶ")] Οτ, “"ἴλκθ ἴὲ ὉΥ 
βίοστη " (2 (ῆτο. χχχῆ. 1). ὍΠ6 νοσῦ ἰ5 υϑοὰ 
οἵ ἴῃ6 βηδ4] “" Ὀγοακίηρ Ὁ οὗ εγαϑαὶοπὶ δὲ 
(86 οεηὰ οὗ [06 (μαϊάρσδη 5ϊερθ, [6σ. ΧΧΧΙΧ, 2, 
11. 7. 

εἰ ὌΡ « ἀϊι9} ὙὨΠ15 νγᾶ5 {Π6 ἢθαγί οὗἁ {πεὶγ 
ΕΟ "π-τῖο κεῖ στιὰ οἵ δε ᾿δνιάϊς ξαπηγ. 
ἱῃρ- πα κιηρῦ ννᾶ5 ἃ ΓΑΠΆ ΠΔΥ ργόσθθθ ἴῃ ἴΠ6 

Ποσίποσῃ Κιηράοῃ. Ββδδϑῆδ, Ζισησὶ, Ο ΠΙ, 
1θοα, Μοπδμοπι, πὰ Ῥεκδὴ μδά 4]} οὐκ ἔποὶσ 
ΨΑΥ ἴο ἴθ ἴἤγοης ὈΥ ἴῃ συνογά. [{ νγᾶβ ποῖ 
ὈΠΚΠον ἰπῃΠ ᾿απΊαϑοιι5 ( Κ. νἱῖ}. τό). ἴῃ 
186 Ξοιυΐποτη ἰκπράοτῃ, οὐ {6 οἴδοσῦ Βιαπά, 
[6 σόν δὰ Ὀδεεὴ δαπάθαὰ ἄόονῃ ἴῃ [ἢς 
ἕλταῖγ οἵ αν - πο οἠεὲ (Αἰ μδ] δῇ ἐχοθρίθ) 
διίοτηρίηρ ἴο ἀονίαία ἔγοπι ἴῃς Ἰορι ασηδίο [ἢ 6 
οἵ ξυςςεβδίοη. Ευθη ϑαιηλτια δηὰ δυσίδ, Ευρῖ 
δΔη4 Αϑογτία, ὉΡ ἴο {Π6 Ῥγεϑοηΐ {ΠΠ|6Ὸ ἀρ ρεασ ἴο 
δᾶνθ ἀδδὶὲ ἢ [μΠ6 Τανίἀϊς ΠἸΟΠΔΓΟΒΥ ἴῃ ἃ 
ὙΑΥ ἴῃαΐ σδῃ ΒαγαΪΥ 6 δοσοιμηίδα ἴοσ, (1Π|655 
ὍΤΕ ΞΌΡΡοΞβο ἴποπὶ ᾿ηΗποησεά (Ὠοννενοῦ νὰρι6]γ) 
ὉΥ ἃ τοὶ ρίου5 ἔβε!ηρ οὗἁὨ γϑυεγεηςθ. 

ΤὮο ψολκοηὶηρ οὗ {π6 πογίμοσγῃ Κιηράοπη 
υπάεν (Π6 αἰίδοκ οὗ Αϑϑυσίᾶ ΠΊΔΥ ννῈ}} Ὀδ 
Ἰπουρῃξ ἴο 6 τοίθιτοα ἴο ἰῃ οἢ. 1χ. 9, 1ο; 
Ὅτ Πογο ΕΡΉγαὶπὶ ργουάϊν γοϑοῖΐνοϑ παῖ, ᾿Γ “ὁ (86 
ὈγΙο 5 δῖὸ γήοη ἀοαυπ," ΠΟΥ 5}.4}} ΡῈ τερ᾽ δορὰ 
ὈΥ “Βοννῃ βίοηθ." Ὅῇὴὲ ροϊογ, ψΠῖ ἢ Ὠδά 
Ῥτενδιϊθὰ βίησθ Α 1) 5 υἱσΐογυ οὐοσ [Θγοθοδπὶ 
(1 Οἶτο. χίϊ!. 4--- 20), οὗ τεβρϑοίηρ ἴῃ6 [ΤΟΙ 
οὗ Ὠανιὰ, μδά ἔδι]οὰ, Ῥόθκδὴ νουϊὰ ᾿ηϊ14ῖ6 
ἃ τῇοτο ἀεοϊάἀορα σουγοο οὗ δεΐίϊοη ; ουϊιηρ Δῃ 
οηά ἴο ἴπε βοραγαίίοπ, νης ἢ τνεακοηθα (ἢ 
Ὠλίίοη. 7 5ἰογπὶ [6158] ΘΠ, ϑυγθορ ΑΥΨΑΥ͂ 
ἴδοδο οἴεησῖνο ἐπηρϑ, (ἢ Τλανιάϊς [ἤγοπο δπὰ 
[εαρίθ, ἀπά δεῖ ὰρ ἃ Κίπρὶ δπιθηδῦϊα ἴο νυν ηδί 
(Π6Υ ΠποΙὰ ἴο Ὀ6 δη]βμεπϑὰ ργίης! 0165 οὗ ρο- 
γογηπΊθηῖ---νναβ ἴῃ6 [πὸ οὗ δοΐίοη ποὺν τηδυκοὰ 
ουΐ ἔοτ {πεοπηϑεῖνοβ ΌὉΥ ῬΡεκδὴ δηά ἈδζΖίῃ. 

ἐδὲ “ομ 9. Ἰαῤεα] ΤὍΠὲ νγογάβ σοπὶθ ἴῃ 
Ὑ1} τπηαγκοὰ δπιρῃδ51|5; ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἰΠΡΟΓΟΓ ἴο 
ἰῃαῖ οὗ “τὸ Κίηρ οὔ Αϑϑῃυγ" ἴῃ τ. σ7γ. [ἴ 
σλπποῖ δὲ ἀουδίοα (παι {Ποῦ ννᾶ5 βοιηδίῃϊησ 
'π ἴΠ6 τῆᾶῃ ἀπά ἢ15 δηϊθοθάθπία νυ] ἢ μάνα 
Π|πΔ ποῖ {πη ΟΥΔΙΠΑΙ 4114} Ποδί]Οη5 [ῸΓ 
Ὀεῖης ἴΠ6 ποπλῖηθθ, οἡ Βοπὶ Ρεκδὴ δηὰ ἈοθΖίη 
δρτοεὰ ἴο σοηΐεῦ [Π6 τογδιγ οὗ Γι άδῇ. 

ΤΠ6 πᾶπιὸ 15 ϑὅγγίας, ποῖ Ἡδῦγενν (ςΡ. Ε7τὰ 
ἵν. 2); δηά τηϑδῃβ ““ Οοὰ 5 ροοά.) [5 ἔοση) 
Τοτηϊηἀβ υι5 οὗ ἴῃ6 ἡλπηὸ 7χυ-γ νεροῦ, 5" ἈΠτη- 
Τποη ἰς ξοοὰ " (1 Κ. χν. 18); ἢ ὙΒΙΓΝ 
ΔΙᾺ ἰἰ Ξίδηάς ἴῃ 50 ϑί τ Κιηρ ἃ σοπίγαβί, ἢφε γγὸ 
ἅτ ἰεὰ ἴο {Π1ηκ οὗ ἃ ϑγγίδῃ ποδ]επίδῃ οὗ Ὠϊρῇ 
γΑΠΚ, ἴῃ [86 ῥγθοθάϊηρ σοηΐαγΥ, ννῆο νονγοὰ 
(δι ΠῃῈὸ ψοι]ὰ ΟΥ̓͂ΣΙ 5δογίβεθβ. ΟἹΪ ἴο ἴδε 
Οὔς Τῶι Οοά (2 Κ. ν. 1)). Νοίδιπρ πηοτὲ 

ΙΒΑΙΑΗ. ΜΙ]. 
8 Εοὸγ τῆς Πεδά οἔὨἉ ϑγτία ἐς [)ηγαβ- 

οιι89 Δηἀ4 (ἢ6 Πελά οὗ [)αηλᾶϑςιι ἐς δ- 
Ζίῃ; δηά νι τη τῆγδϑαβοοσα δηά ἢνα 
γελγβ 508}} ΕΡῃγαίπι ῬῈ Ὀγοκεπ, 'τηδὲ πον 
1 θεὲ ποῖ 4 ρεορΐδ. νβ. 

ΠἸκοῖγ ἴθδπ ἴδ Ναδηλδῃ ββοιυ]ὰ νυ]ϑἢ ἴο σοπὶ- 
τηοπηογαδίθ τἴπ6 Κιπάηθϑα δ ἢδὰ τεοοϊνοα ἔγοι 
{Π6 Οοά οὗ [5γ86]---ἰ[ῃῆ Οοά νῆο δά ἀοπο ἔοσ 
᾿ϊπὶ ννιδαῖ ἈΪπηηοη ὑγᾶὰ5 ἱποάραῦϊο οὗ ἀοϊηξ 
( Κ. ν. 18)---Ὀν πδπληρ ἃ 5οη οὗ ἢΐ5, Ταυεεὶ. 
Α5 Νδδιηδῃ Ἵδλιιθαὰ ΑὐΑΥ θαυ ΠῸΠῚ ϑΑῃΊΔΓα 
ἴο ογεςξ δη δἰϊασ δῖ [ϑδιηδϑοι8, ἴΠ ΓΕ 15 ἡοϊἢϊπς 
πωΡγοῦδ0]6 ἴῃ τε που ρῃΐ [Πδὲ 5 ἀοϑοοπάδηςς 
σου]ὰ τοΐδιη, δὲ ᾿ἰοαϑὶ δχίογηδυ, ἴῃ6 σοὶ ρίοη 
οὗ {πεὶσγ σεποννηθα δποοβίοῦ (} Κ. νυν. σ). [ἢ 
Βοννονοσ, [π6 "σι 9 Ταδεαὶ " νγοτὸ ἴῃ τοργοὸ- 
ϑοηΐδίνο οὐ Νδδπιβη5 ζΑυ ΠΥ, ννῈ σ8η 566 ἤονν 
γν 611} Βα πιρϊ δῆσννοσ [Π6 ρυγροϑαβ οἵ {πὸ ἵννο 
Κιηγβ. Οἵ δὴ οἷά Πλασλδϑοθηθ ἐΆΠΊΪΥ, ἢ6 ννου]Ἱά 
ὈΠ4ΠΘΒΕΠΟΠΔΌΪΝ δδ Ἰογαὶ ἴο ϑυτγία ; 85 ἃ ἀε- 
βοοπάδηϊ οὗ ἰδθ ρτεδί ἽἼδρίδίπ, νυβοϑθθ ΠΊ1Γ8- 
οσυϊουβ οὐχ ἀπά ςσοηγογδίοη ἢδὰ τὨσοννῃ 50 
Τοὺς ἢ Ἰυϑῖγο ΟΥΟΥ ϑαιηδσία, δ6 τνοι]ά ὃ6 δς- 
σορίδΪς ἴο ἴπ6 πηθη οὗ [5Γδε] : δηά---ἰο στοννῃ 
8}1- -δἂ ὁπ ΨΠοϑο δησοδίοῦ ἢδὰ θδθη ἢραϊοά 
Οὗ ἸΕΡΓΟΞΥ ΟΥ̓ ἴπ6 ργορῃεῖ ΕἸ15η4 ἀπ νβοδθ 
[ἈΤΔΠΥ νουβῃρρθά Ὀείοσε δη δἰίδσ ἴο με [ογὰ 
ἴῃ ἴῃ6 Ποαγί οἵ δγτία, δ τηϊρῃΐς ὄυθη Ὀὲ ρτὸ- 
ἔεστοὰ Ὁ {86 πιθρὴ οὗ ΪΤυάδῃ ἴο Αἢ)ΔΖ, αἰοας 
τη δῖποῦ δὰ Ὀδθη ϑιηϊξίθη Ὁ Ὲ ἸΘΡΓΟΞΥ͂ ἔοῦ 
Ῥτγοΐδηϊηρ ἴῃ6 βαποίιδτυ οὗ Οοά, δηὰ νῆο 
ὮὨ  ΠΊ561 ννὰ5 ργδο βίης [6 ννογβϑί Θῃοστη 165 οὗ 
Πρα ΒΟΉ 51. 
δυο ἃ πᾶπὴθ νοι Ἱά ὃ [ἰκοὶγ ἴο 2811] οπ 

ΑΒ Δ25 δὰσ ψ} Ὁ δἰδυτηϊηρ 5 ζη: ἤσδηςθ. 

7. Υεί, νυ ϑδΐονοσ ΑἢδΖ8 σα ε της Ὁσ, 
Οοὰ ποιϊὰ ΡῈ δι μδ}] ἰο Ηἰ5 σονοπδηΐ ν ἢ 
Πᾶν ἃ. 1 Τλανιἀς ςπι]ἄγθη ἀϊδοδογεὰ Ηἰ5 
ἷανν, Ηε νχουϊά ομαϑςίίϑο {πο : δυΐϊ Ηδ νψου]ά 
ποῖ Δ]]ονγ ΔΩΥ πιδῃ ἴο ἀο 50 υπδυϊμογΖεὰ ΟΥ̓ 
Η!Πλ56] (ςΡ. [ετ. χχυῖ!. 6); ἰεαϑὲ οὗ 41} ἔποβα 
ὙΠΟ56 Δ1τ νγᾶ5 ἴο οιηδηςραῖς {ποηλϑοῖνοβ ἔγοπι 
[Π6 τεϑίγαϊιηἴβ (ἢδὶ Η!5 γενεϊδίίοη μδὰ (σοντῃ 
διουπὰ {Π6Π]. 

Τρ’ «αἱ ἰδέ Ζογά ΟΟΡ]Ὶ Τὰθ Τοτά 
θθθονδ, 845 ἰπ 5. Υἱὶ. 18, 19, 20; ςἢ. 
ΧΧΨΥΙΙ. τό, ΧΧΧ. 1ς, Χ], το, ΧΙΝΠ]. τό, εἴς. --- 6 
Ι,.0ΚὉ0---ἰῃς ϑογνογείρῃ Ἀσυ]οσ δὰ [υάρὸ;-- 
ΤΕΗΟΜΝΑΗ͂, γῆο 15 σαγτγίηρ ουΐ ΗἸ5 ΡΪΔῃ ἔοσ 
ἴῃς νογ] δε βαϊναδίίοῃ. 

1ὲ στρα! ποὲ “ἰαπα] 
44) ΧΙ. 8, χἰν!. 1ο. 

ποίέδεν σραὶ ἰδ εοπιο ἰο ρα.“ [1.1ϊ, “δηὰ 
584]}} ηοί Ρ6.) ὍΠα ρῥΐδη ββοι)]ά ποῖ ὄυθη ἴδϊκο 
Ῥγασξςαὶ 5θαρο; τλυςἢ [655 νου] τ δο εν ἃ 
ῬΕΣτηδΔηδηΐ 5ιιςςοθ55. 

8. Εογ, τμδῖ δὲ ἴδποϑθ ροόύγετβ ὈΕΙΟΙ͂Β 
ὙΠΙΟἢ τὴ6 τλδη οὗ πὸ ἔδιἢ 15 ἰσοπΊ ] ῃ} ;--- 
νγῆδῖ ἀγὸ {115 ὅγγία δπὰ Ερῃσγαϊπηὺ 

ϑγτίδ 15 ἀοπ)ϊηδῖοα οὐοῦ ὈῪ Πλαπιδθςι9, δὰ 

“. «υ. α. Υἱ]. το, Χίν. 



8 ΙΞΑΙΑΗ. ΜΙ]. [ν. 9---18. 
οι, δ. 0 Απά τῆς μΒελά οὗ Ερῆγαδίπι ἐς 84- 

ἀέσυεῦ ἰε 'α ΤΩΆΓΙΔ, ἀπά τ[ῃ6 Πεδά οὐ δαπιαγιὰ ἐς 
ἀν κοε᾿ ἘΟΘΙΏΊΔΙ ἢ 5 δοη. "ΠΕ γε νἹ}]} ποῖ δὲ- 
μαδδ. Ἰΐαγα, βυ γε ὶυ γα 5411] ποῖ δε ἐϑιδθ  |5Π 64, 
ἌΜΜΙΝ ιο 4 ἸΜΡτδονετ {πε ΓΟΚῸ β8ρᾶκα 
οἀδέ ε ἀραῖη πηῖο ΑἢδΖ, βαγίηρ, 

Τατλδϑοῦβ ουἰπιϊπαῖεβ 'ἴῃ ΘΖ :---γεβ, ἴῃ 
ἘἈσοχίη, ἔογ Εἰπιπιοη 15 ἃ ποῃ-οπί υ. ϑΎΓ18᾽5 
Βιρῆοϑὲ δΒβοδὰ 18 ““πιδη, δῃὰ ποῖ (ὑοά " (ςρ. 
ΧΧΧΙ, 1). 

Απὰά 858 ἴοι ΕΡΤΙΠΝ οὐ ὙΠΟ ϑυτγία 15 
ΟΥ͂Σ ΓΕΞΓΪΩΡ᾽ ΠΟΠῚΡΙΔΟΘΠΕΥ ;---ἰῃ 5ριτε οὗἉ 118 ργὸ- 
ϑεηΐ ϑραϑιηοάϊς οβοτγίβ, 1 15 ἀγανηρ ΠΕΑΓ ἴο 
ὩΔΙΟΩΔΙ] ἀϊθοοϊιὔοη. ὙΝΙΒΙη ὅς γοᾶτβ ἴἰ 
81}8}} θῈ ““ Ὀγοκεη (.. αὖ. 4. νἹῖ!. 9) 50 85 ἴο 
οϑε ϑερᾶγαῖα οχἰϑίδηςθ 45 "8 Ῥθορΐδ. 

[{ἰἢς βεςοηᾶ γοαγ οὗ ΑἰιδΖ (741 8.6.) 6 
ΚΕ 85 (πε σοἰδγί ηρ-Ροίηϊ, [86 ὁςίἢ ΥΘΑΓ 
νου Ὀ6 67 Β.6.---ἰΠθ χτπὰ γολγ οὗ Μδπη85- 
δεῖ; ἴῃ τυ Βιοἢ (Δοοογάϊπρ ἴο 186 "δοάοσ ΟΪδπιἢ 
ἢὮρ ν͵)Ὃ8 οδιτίθαὰ να (2 (ἤτγο. ΧΧΧΙ. 11) ὉΥ 
ἴῃς Αϑϑγγίδη διηΐθβ ἴο Βδθγίοη. [{ 15 πιοβὲ 
ΓΟΡΔΌ]6 τμδὲ ἴπο ἱπηροτίδίίοη οὗ Ουΐζῃαδπβ 

Ἰπῖο ϑαπιαγίὰ (1 Κ. χυὶ!. 24; ΕΖΓΔ ἵν. 2).---ἰθ 
ὀνεπί τς ἢ βοδὶθὰ ἴπ6 ἀοοτῃ οὗ ΡΠ ΓΑΙ ΠῚ, ---- 
ἴοοκ ρΐαςο δὲ (6 βαπὶ {{π|6. Ετοχὰ ἰῃδί {1ΠῚ6 
οηνναγὰ ΕΡἢγχαὶπὶ 45 Ὀδθη ϑοδίίζεγοα δηὰ Ἰοϑὶ 
δτηοηρ, [86 πδίϊοπϑβ. 
Τῆι ψψὰ5 ποΐ {πὸ σδϑὸ ἢ [υάἀλἢῃ ἴῃ 15 

οδρεϊνιγ. [υἀλδὴ 5111} σοπε δὰ ἃ “ ρθορ]ο." 
[15 {ΠῸ04] βοορίγε τογηδὶηθά. 

θ. ΑΚ τεραγάρά ἴπ6 ἱπηιπιθάϊδίας ἀδηροσ, [Π6 
᾿ἰκὸ πιρὶ Ὀδ6 5αἱὰ οἵ Ἐρἢγαὶπὶ 845 οὗ ϑγσίδ. 
ΤΗΘ “στον οὗἩ ΕΡΒγαὶπηβ ῥγιάο " (Χχν!!. χα) 
νν5 ϑαιηδγίᾷ:; δηὰ [Π6 υἱίδὶ ΘΠ ΟΓΡῪ οὗ ϑαπΊδσιἃ 
ν)ὰβ βαϊπεγτεά ὉρΡ ἴηἴο ἴπθ6 ροόγβϑοῇ οὗ ἐδε “οη 
97 Κεριαϊαρ; --Ξ θὰ νυῆαΐῖ νγὰ5 ἢ6 δαὶ δ6 
δδβου !ά ργεδιπηθ ἴο “" ϑἰδῃηά ὉΡ δπὰ ἴδκο σοιιη- 
561 δρδιηϑί Ηϊτη νγῆ0 )δά 5414, “ Υεῖ 1 ἢδνθ 
ϑεῖ ΜΥ Κιηρ ἁροη Ζίοη, ἴΠ6 πιουπίδλιη οὗ ΜΥ 
Βα ποῖ ΑΓ "ἢ παῖ Βα σῃου]ὰ πορθ ἴο ἰηνδὶ!ἀδίθ 
1Π6 ργόπηῖϑο ΨὨςῆ Οοά πὰ τηδάς σοποογῃ- 
ἱπε Ομ ΨψἘΠῸὸ ϑβῃουϊά ϑργηρ ἔσγοπὶ Ἀανϊά, 
δῃά 5ῃουϊά Ὀ6 ΗΚ "" ΕἸγβί-ΌΟΥ, ΘΌΡΓΘΠΊΘ ΟΥΟΥ 
[6 Κίηρβ οἵ ἴῃς εατῖ ἢ" (5. Ιχχχίχ. 2γ)} 
ΤΠ τ] ἴῃ υἀΔῃ τ ἢ δῆϑνγεῦ Ῥεκδἢ 5 

σμδΠ οηρο ἴῃ [ἢ6 ννογάς ϑοὰ 220 γεᾶγβ Ὀθείοσε; 
“ ΒΟΒοΙΪά, Οοά Ηὶ» εἰ ἰς αὐ ὦ (ἱιριαπι 
4: Ηεαά" (ΑΟΝ. ““σλρίδιη᾽)), 2 (το. χῖ, 12. 

ΤΠΗΘ ρΡυοόρῃοῖ ̓ α ὀχργοβθθα ρῥγοπηϑο, θη, 
διιοιηίοα ἴο {}|5:--ἰἰ ΥΟῸΓ ΘΏΘΠΊΪο65 ἤάνθ, δῖ 
{π6 δ6ϑῖ, θυΐ πυπΊδη Κορ δηά νυἱϑάοτῃ ἴο 
Βιρροτί {ποπλ; ἀπά (ἢ6 δας ΟΥ̓ {Ποῖγ ἰθάριιο ἰ5 
Τοδὰγ ἰο ςο] ]αρϑ6.") Ὑἢ6 ΟἾΠΕΓ ργΘΠ 56 νγὰ5 
οπδ δαὶ ἀϊὰά ποῖ τϑαυΐγε ἴο 6 δημηίδίοά : 
“« Ζίοη ἰ5 ἴῃ Ποδά οὗ δ] πδίϊοῃβ, δπὰ (6 [οσγά 
ΗΠ 9ο] ἰς μος Ηδδά. [ποιεδὰ οὗ δηυης λίπε 
ἴπλὲ, ἰῃ6 Ῥγορθθῖ ΠΊΘΓΟΙΥ [Π1ρΡ}165 1 ἱπ (ἢς 
ὙΥΆΓΏΪΏΡ,--- 

177. 7γε «υἱ]]} ποῖ δείίουε, σωγεὶγ γε «ῥα! πο δὲ 
οεἰαδί ῥέε] ὙΠΟΓΕ 15 Δῃὴ ἀϑϑοπᾶπος ἴῃ {πὸ 

11 ΑβΚ ες ἃ 8ἰρῃ οἔ τε ΓΚ ΤΏ Υ 
Οὐοά; "Δϑἰς ᾽ἴ εἰσ θοῦ ἴῃ τῆς ἀερίῃ, οἵγ 1 Οτ, νεῖ 

ἴων 
ἰη τῃ6 Πεῖρῃς δδονα. ἑέος ἰδ 

12 Βυῖ ΑΠΔ2 5414, 1 νυνὶ] ποῖ δϑΐς, 
πείθεο 111 τεπιρῖ τς ΠΟΚΡ. 

12 Απά Βε 544, Ηφᾶγ γε πον, Ο 

Ἡρῦτγονν Ὀεΐνγοθοη [86 ἔννο οἶδιιϑο5 νος ἢ σΔῃ- 
ποῖ νὰ] Ὀδ6 ἰγδηβέεσσοα, ὙΠῸ εἴἶροϊ [5 :- 
ΕΒ6 ἥγρε ἐπὶ αἰ, οὐ γ6 ΜΠ ηοΐ 6 γπαάξ 

 ἄγρνι ἱπ πεῖ. Οοὐδβ Δ ΠΡ] πθ55 15 ἃ5 (86 
βδίσοηρ πηουπηίδιηθ; 16 γὸ νουϊά δὲ βίγοῃρ, 
γε τηυϑὲ ρίδηΐϊ γουγ ἔδοϊ οὴ Η!5 ργοϊηίϑο, 

[{ 15 (ἢ6 ὀχμογίδείοη οὗ 6βοσῃμαρημδί (Δ 
ΟἾγο. χχὶ 20) ἴβγονῃ ἱπῖο {86 ἔογπι οὗ ἃ 
νναζηΐηρ. 

Οὐ:.. ὙΠΟ 5ϊπ, πιο ἢ Ὀσγουῆί ἴΠ6 ““ βεηΐθηςα 
οὗἩἨ ψναπάοσιηρ" οἡ ἰϑ5γδϑὶ νγᾶ58-- ΠΟ] οί, 8566 
Νιιπι. χὶν, τα ἼὙἼἊὮΘ 1,οτά ςαὰ υηΐο Μοϑβοβ, 
Ηονν ἰοηρβ νν1}} [15 Ῥθορὶθ ἀθϑρίϑο τὴ (“. «υ. 4. 
ςἢ. ν. 24), πὰ πον ἰοηρ νν1}] {ΠῸῪ ποῖ δείϊευε, 
ἐν 411 δε σἰσης ΜὮΪΘΒ 1 δανὸ ϑῃοννοά δλοηρ 
ΘΓ )")» 

10. Μονγεουεν...} 1.11, Απὰ (ες Τοὐά δἀάραὰ 
ἴο 5ρϑᾶϊς...". ΑΖ, ἰξ ϑϑοῖηϑβ, γοηλδι θὰ 53: ]Θηΐ, 

11, “πὰ ἰδὲς ἃ «ἰφη]7---ῦνι Ουΐνναγὰ 6ν]- 
ἄδηςθ οὗ Οοὐ᾿ 8 ργεβεῆςε δηὰ ροοά-ν}}}. (866 
Οὔ στ. 14.) ᾧ 

97] Οὐ, ““τοτι." 1τῷ ἐἐ,ονη «υἱ!δ᾽ {-: ἀξ 
δες) 1---ἴἰῷο σοπις ἕοτί ἔτοπι Η πὶ. 

ἐδε ΠΟΚΡ ἐδν Οσοά] Αῃ οὀχργοβθίοη 31} θυ ἢ 
οὗ δποουγαροτηθηξ δηὰ οὗ ϑβοϊδσπηηῃ ννασγηίης. 
Ι. ἴοοῖκ {πῃ ἰἀοϊαίγουβ Κίηρ Ὀαςῖς ἰο 186 
(πυιηογβ οὗ δί᾽ηδὶι. “1 δηλ 226 Ζόκη, ἐδ Οοά, 
«ον ἴΒου 5η]: ἤᾶγθ ποῆθ οΟἰοῦ ρμοάϑβ ὑεϑι δ 
Με.» Υ̓οε ἰ κα: “δ ἰ5 5111} ἐδέπἊ, 1 τῇοα 
ν ἤράγκθη υηΐο Ηἰπι;---] Πηρ ἴο Ὀ6 4 Οοά 
ἴο ποθ δηὰ ἐγ 9θεὰ δέϊξογ (6, 

στὰ ἐξ εἰδεγ} 1. “ἰ ἀϊνίηρ ἄδορ (1), δεκ 
ἴδου, οἵ βοδυϊηρ δἱοῦ (2) υρννατά.᾽" 
ΤῈ ἕο ννογάὰ (1) 5 υϑοά ΤΟΥ 65ρ6- 

ΟἾΔ οὗὨ πιθηβ ἀεἰνίηρ ἄοννῃ ἱπίο {ποῖὶγ οὐνῃ 
Τηϊηἀς ἴο ἀϊϑοονοσ δοπηε ἄθοὸρ δηά βι 116 ΡΟΪ ΟΥ̓ 
οὗ {πεῖγ οννη; χχίχ, τς, χχχὶ. 7: Ηοβ νυ. σ, 
χ, φ: [Π6 Ἰτίογῦ (2) 15 υϑοᾶ ἴῃ Ϊοῦὺ χχχίῖχ. 27, 
Οὐδά. 4 (ςρ. εγ. χῖχ. σό), οὗ ἴδε ἸΟΑῪ 
Πιξΐ οὗ (Π6 δαρῖο. 
ὙΠΟ πιεδηΐηρ, δοσογαϊηρῖγ, νν 1] Ὀ6: “ΑΞ, 

ΟἼΟΥ ἔοσ βϑοπηα ἱπβίδηςθ οἵ [π6ὸ ἄδὸρ τηγβίθ- 
τίου5 νγογκίηρ οὔ Ὀινίπο ΔΝ βάοπι, οἵ ἔος 
50ΠΊ6 ἰοδγ δηά ε]ογίουιϑ Ὄχβιικίοη οὗ Ὠινίπα 
Ῥονγεῦ." (Οὐ δῃοῖποσ τοδάϊηρ δάορίοα ἰῷ 
5ΟΠΊΘ οὗ {Π6 νογϑίοηϑβ, 5ε6 Νοίο Α. 

ΑΠΔ2 ἴῃ ἢιἰβ ἱπιρίοειΥ διδά οπαρανουγρὰ ἴο 
οὈΐδίη πιάάοη Κηον]οάρο ὈΥῚ ατῖβ οὗ πϑοῖΌ- 
ΤΆΔΠΟΥ͂ ((ρΡ. ΥἹῖ], 19), δπὰ ἴο θη] ϑῖ [6 ρονγεσα 
οὗ ποαύθη ἰῇ ἢϊ5 βεγυίςθ ὈΥ͂ παίιιτο- οὐϑῃίΐρ. 
Υεῖ, 411} τ1π6 ψνἢ116, (ἢὨ6 σιιτο ψογὰ οὗ Οοάϊπβ 
ῬΓΟΙΏΪΘΕ ννᾶ5. δ" ὙΕΤῪ Ὠἰσἢ υπίο πηι" (Βευΐ, 
ΧΧΧ, 14). 

12. ἴπ ἀδοϊηῖης ἴο δϑὶς ἔοσ ἃ εἰζη, ΑδΖ 



ΙΘΑΤΑΗ. ΝΠ]. ἢ 

ἤουβε οἵ. Ὠανίά; 7: ἐδ ἃ 830π18}} τῃϊπρ 5841] ρῖνε γοιι ἃ βίρῃ; “Βεῇο]ά, ἃ νῖγ- “ Μίατιδ. α 
ἴου σοὺ ἴο νγεαΥ πιεπ. δυῖ ν]}] γε Δι 50]] σοηςεῖνε, πὰ ὅ6δγ ἃ 50η, Δη4 ἴλικῶς, 9ὲ 

γ.14,15.} 

ὙΨΕΔΓΥ ΤΥ ΟΟὐ αἷβο» 5ἢ|4}} οΔ}} ἢϊ5 πᾶπιὸ [πιηγδπιιεὶ. ! Οτ, δάφην 
14 ΤΠ πβειείοις τῆς Τιοτά δι πιβεὶῇ 

τηδάθ ἃ 5ὅδον οὗ σοηξοττηϊης ἴο {Π6 ρτεςθρί οὗ 
[δος [μὰνν, δα. νἱ. τό (ορ. ἔχοά, χυῖϊ. γ). Ἠε 
νου ποῖ 0811 ἔογ ἃ »κπγαομίοως ἀρ οὗ 
ΟοὐϊΞβ ροννοῦ. 

ΎΠΟ ΚΠΙΔΟΥ ἰΔΥ ἴπ ἢ]8 ποί ἰδκίηρ ἴμ6 Ρᾶ5- 
5456 Δοηρ ΜΝ 115 εοπίεχ ες ὙΜὨΪΟΝ ννᾶ5 οἰ ΘΑΓΥ͂ 
ορροϑβϑά ἴο ἢϊ5 υῃοΐς ᾿ΐπα οὗ σοπάυςῖ. 

ες Του 5841} ἴον ἴῃς 1οτὰ (ἢγ Οοά νι 
41] (ῊΥ Προαγί.. Ὗα 5Π4}} ποῖ ὕο δήῖδ οἵδος 
δοάς, οὗ [6 γοάβ οἵ {Π6 ρθορὶοϑ [δὶ ἅγὸ 
τουπὰ δουΐ γου (ἔογ 186 Γογτὰ (Ὦγ Οοά [5 
ἃ Ἰοδϊου8 Οοά δπιοηξ γοι);...«Ὑ6 884}} τοί 
ἰσρί ἴῃς οτὰ γόους Οοά;" πδπιοῖγ, ὉΥ͂ 
ἀμ δε ϊουϊπς ἐδε φυϊάρηοος γορ ῥαυε ῥαᾳά οἵ 
Ηΐ5 ργέβοῃοθ δῆοηρ γου. ((ρ. Νυπὶ. χὶν. 
22.) ΝΟΥ [ἋΠ]|8. νγὰᾶ8 ἴἢ6 ὑυδγῪ (πίπρ [Πδῖ 
ΑΠΔ2Ζ «υὐας ἀοίϊηρ;---ἰΓγίη ννμεῖποσ ΟΥ̓ 186 
ΠΕΙΡ οὗ Αϑϑγγία ἢὸ σου]Ἱά ποΐ ἀο στίβουῖ Οσοὰ 
“-“ ΙΕΘΟΓΓΠΡ ἴο ΕΥΟΓΥ 5ρ6ς 65 οὗ μοδίμοη τὶΐθ---- 
ἱξυοηρ ἴπΠ6 ψοπάγοι5 γονοϊδοη Οοά πδὰ 
ξἴνεη οὗ Ἠ!πΊ561Ὁ ἴο 15γ86]: δηά πονν τεξαϑίης 
ἃ 5'ζῆ, θη Οοἀὐ οῇετοα τ ἴο πη. ΤῊ 5 
νγὰβ5 ἴο 5ῃδνν γεῖ ψγοδίοσ αἰβίγυσε οὗ Ηἰπι, 
ἴδῃ 1ξ Βα δά δϑκοὰ ἔογ δάάιτοηδὶ ον άθηςθ 
ὙΠΘη [ΠΟΙ ννᾶ5 Π0 ἡδϑὰ ξογ [ἴ. 

Ι͂ἢ δὶ5 οϑίγδηροιηθηῖ οὗ ποατί, ΑΠ42 πὲ 
ΠοπΊο ἴο ἰΙοοκ οἡ Οοά 85 [15 ΘῃΘΠῚΥ :---8ἃ5 ἃ 
ἀδηρόγουβ Ῥορίξοη, ψγῆῇο ννὰθ {πυγαγίίπα Πἰπὶ 
ἴῃ ἢϊ5 τηοϑδὲ πο ϑηθα ρ͵λη5, δηά ἔγοπὶ νυ ΟΠῚ, 
ἐπογοέογθ, 1 γεγο δεβὲ ἴο βἰαπά δθῃιγεῖυ δἱοοῦ. 
[ἔ δὲ ϑῃουϊὰ δ9ῖκ ἃ δἷρῃ δηὰ ἱἴ νοῦ ἴο 6 
ἐτδηϊοά ἢΐπι, νου ἢ ποῖ Ὀ6 Ὀομπά ὉΥ ἢϊ5 
οὕ δεῖ δηά ἀρεὰ ἴο Ἵσοηῃΐοςβ ἴῃ6 στγοδίηθθβ οὗ 
Ὦ15 ρϑϑὲ 51π8, ἴὸ γίνε ὉρΡ ἢΐβ ρο] εἰς ρ]Δη5 ἴον 
{π6 πΐαγο, ἴο βιιθπις ἴο ἴΠ6 Ὀοηά5 δηὰ [δίοις 
οὗ {π6 οἷά ογςοῖϊς οὔ τοὶ σίου ᾿ϑασίηρ, ἔτΌΤα 
ΒΓ ἢ Β6 Πδά 5ῃδίκθῃ ἢ: Πη561} ἔγθοὺ 

Απηὰ νδδῖ 1Ὁ ἴῃ Αϑογσγίδῃ Κίηρ, οἡ βηάίηρ 
ἢ15 ἰογπβ οὗ 8]}|}ᾶπορ ἀφο! ηρά, 5ῃουϊ ἃ “ σοπηΘ 
δηά ἴδκθ ἀννᾶὺ ἢϊ5 ρίδος δῃηὰ ῃδίοη 

13. “4:4 δὲ «αἰ ἴπ στ. το, 7ῤὲ Ζιογά 
σραΐε πο ἄῤῥαξ. ΝΟΥ ἰῃδαξ ΑΠ42 [μᾶ5 τὸ- 
Πιοοὰ (ἢς οὔον τηδάδ ἴο μϊηι, Οοά 5 ἀπ|ῦ89- 
δδάου Ἴσοϊηθβ ἔογυναγά, δηὰ ϑρϑαὰκβ ἴῃ υἱηᾶ!ϊ- 
οδίΐοη οὗ ἢδῖ5. ϑονογείξηῃ β [2 ι|1π655. Ηδ 
δάάάγοβϑοθ Ὠἰπηϑοὶῇ ἴο (ἢ6 ““Βοιιδαὸ οἵ Τανὶὰ .᾽" 
Ὀδοδιιϑθ 16 ψνῃοΐς “πουθθα δηὰ ᾿ἰπεᾶρὸ οὗ 
αν" ([μικὸ 11. 4) Ψέζε 186 ἀθροσιίατίοβ 
οὗ Οοὐΐβ ργοαῖ ὑγόπηῖϑθ (2 8. υἱῖ. σό). ΤΠ 
κίης δὰ ἰυτπορά ἃ ἀθδέ δὰσ ἴο δϊπὶ, Ὀμυὲ 81] 
ὙΕΓΟ ποῖ Θ΄ 4} οὐδίϊηδίθ. Ἡεχεξία νγ85 αἱ 
(15 ἘΠῚΘ Πΐηθ ΟΥ ἴδῃ γρδῖβ οἱά (2 Κ. χυῇὶ. 
2), ἃηἀ ΠΊΔΥ ἢᾶνθ Ὀδθη οὔθ οὗ ἰδοβα γ8ο 
πολγὰ {Ἀ]5 ργσορῇεοῦ. 

Οὐ. ἴῃ α Οἶτο. χχχῖϊ 7, 8, ἤδη Ηδ ζΖοκιδὴ 
νγ5 βἰδηάϊης ποᾶγ ἴῃς βδροῖ Βοσα [ἢϊ5. ῥσο"- 

Ο ν᾽ γχὶ", ν 
15 Βιυίζίεγ δπ4 ΠοπαΥ 5834] ἢθ δδῖ, εἀασί κε 

ΡΠΘΟΥ ννὰ5 ἀεἰϊνογεά, Β6 411] θὰ αὐοΐος. ὈΟ(ἢ 
5418} νψογάβ ἰῇ Ὁ. 4 ἂδηά [86 ρσγύθαῖΐ ΠΔΠῚΘ 
7ηριαρμεοί. “5 ΒΘ γ6 5(Γοὴξβ ἀπά σοιγαρθοι5: 
αν ποῖ, ποιοῦ 6 αἀἰϊδπιαγοά, δθοδιβο οὗ [Π6. 
κιίηρ οὗ Αϑϑουγία δῃά οὗ 4}} {πὸ πιο τῃδὲ 
ῖ5 ἢ} ἢϊπὶ: ἔογῦ ἢ 8 Σ οὐκ μαφο, 5 ἃ 
Οτοαίοσ ἤδη ἰ5 νυν ἢ ἩΙτ. 1} Βῖπὶ 5. δῃ 
δῖτὴ οἵ ἤδβῃ; Ὀὰς ΨΠῸ υ5 (ὑγηαμμ) 15. 1Π6 
[οτὰ οοὐν Οοά ἴο δεὶρ υ58 ἀπά ἴο ἤγῃξ ουὔζγ 
Ὀαίεϊ65,." 

Ἠεαγ γὲ ποαυ]ῇ Οὐ, ““Ηδρᾶγ, 1 ῥγᾷὺ γοι" 
(ςρ. ποΐε οῃ Υ. ς). ἔνϑη ἴῃ τορσοοῦ, δ 1565 {πὸ 
ἰδιιξιιαρο οὗἉὨ γεβρεςξα! σοιιγίοϑυ. 

Π ἢ ἃ «»ιαϊ τρία} Οτ, “15 11 ἴοο 16 
ἔογ γοιι ἴο ΑΓ οὐἱ τθη, ἰμδῖ γε νου]ά 
ὙΥΘΑΓΥ͂ οὐὔΐ ΤΥ Οοά 4190) 

ΤΎΠΟΙΣ ᾿πβάθ! ΠΥ Ὠδὰ ᾿ἰοὰ [541 ἴο ρῖνθ ὕὑὉρ 
ἴδε πορε οὗ ἀοίηρ ἴπεπὶ ξοοά. αΑἴεγ ἴδε 
ΥἹΒΙΟΩ 1Π Τ᾿, Υἱ δα τουηδιηθα 5 ]θηΐ, νναϊτηρ 
ἔογ Οοὐδπ [:ηΐογέοσεησο ;-- ννελγθα," 45 [6 γθ- 
ΤΑΪΔῊ δἰϊεγνναγά 8 ννὰβ (χ!. 9). Βυῖ Ηδ, ννῆο 
5 “ἐβίγοηζ δπὰ ραϊϊθηΐ," σψουἹά ννοσκ ουἱ 
Ὀοΐἢ (πὸ ργοπηϑεὰ ϑβαϊναίίοη δηὰ πὸ ἰῃγοαί- 
δηθὰ ρῥιυη!ϑητηεπί. Ης “ ἰηίει ἢ ποῖ, πε Γ 
15. ννοδγίθὰ " (Χ]. 28). Α ὕπιας παρῆϊ, ἱπάεοά, 
ςοπιθ, ἤδη πιθη Πδά 50 δρυϑοὰ Ηἰ58 ἔογῦθασ- 
ΔΠοο, ἴμδί ΜΟΓΟΥ 1561 σου] πο ἸοηροΣ ψἹἢ- 
Βοϊά ςοτγτγεςοηῃ (1. 14). Υεΐ ὄνθὴ {βοὴ ΜοΓΟΥ 
νγἃ8 ποῖ “ὁ γνραπδὰ οιμ᾽";--ὶς νγᾶ58 ἱποχῆδιϑ- 
ἘΡΥ τὶς ἢ ἴῃ τοσοῦ ΓΟθβ. 

Οὐ. ἴῃ ϑρθακίηρς ἴο ΑΖ, σοὰ δαά ἽἼοη- 
ἀἀοβοθη ἀρ 5414: “Αϑικ οὗ 2ῤε Ζογά, ἐὸν 
Οοά." ΑἾΔ42 τορ]ἰοὰ ἀπ ΑΠΕΥ: 661 νν}}} ποῖ 
ἰορὶ ἐῤε Ζονά," οπλτείηρ τῇς ρηνι]οροὰ 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟῚ “ΠΥ Οοὐ." ΤΠε ρῥχορμεῖ πον 
ΒΡ 0]165 16 τη ϊβϑίηρ ἴογηλ: ““ 1] γ8 ὙΘΑΓΣΥ 
ουΐ »»» Οοα3" 

14. ὙΤρεγεογε] ΤῸ 5Πονν ἔδμαξ γοῦγ τγε͵θο- 
[ἴοη οἵ σοάβ συιάδληςο σδηηοξ ἰηϊογέογο ἢ 
ἴῃς ἀονεϊορηηθηῖ οἵ Ηἰ5 ρτοαῖ ρίδῃ:---ἰο ὑγθὸ- 
σεπί γοιι ἔγοπι βιιρροβίηξ ἰμδΐ γοιγ τερε!]ίοη 
ν}1 ἔτοθ γοὺ ἔγσοτπλ μπᾶὶ οὈ]ιραϊίοη υπάοῦ 
ΜΉ Ηἰ5 σονοηδηΐ ἢᾶ45 ρ]δοθὰ γοιι, οὕ ἔγοπι 
1μ6 ργουδαζίοη νης ἢ Ἠ]!5 τονυοίδίοη ἰηνοῖνοϑ; 
Ηδς Ηἰπιϑοὶξ ν}}}] πον φῖνε ἴο γοιι ἃ δίψῃ: 
Ης, (μὲ ΤΠοτὰ (“άοπαγ, 566 οἡ υἱ. 8), 186 
ϑυργοο Ιυάξο; ψῆοϑο πιοσὰὶ ρονογηπιοηξ 
δο]άς γοιι ἀπά 411 ἰὴ ἰδ ἥττηοϑὶ θοπάβ ἔογ ϑυθυ. 

Οὐ:. ὝΠΟΓΟ 15 ἃ 5: Π|ΠΑΥῪ νου Τρεγε- 
γε ἴῃ χχν]!. τό; ΠΟΤ ἃ πιοβὶ ςοπηξογίης 
Ῥγοπηϊθϑο ἴο {π6 (δ δι, ἀπὰ ἃ τηοϑὲ ϑοϊθπιη 
ἡδδηνα ἴο ἴΠ6 ρεζνοῖθε, ἅγσαὸ Ἴοιηδιηθά, 858 
εἴα. 
4 “ἰρ1)] ΤΠο ρὑγθάϊσοη οὗ ἃ δυΐυτο ουθηΐ, 

ὙΠΙΟΒ δὲ {Π6 ἘπὴΘ ϑθοπιθὰ ἱπιροβϑιῦϊθ, νγᾶδ 
ξἰνεῃ ἴο Μοβϑοβ ἃ5 ἴΠ6 σὐση ἰδὲ Οοἀὰ πὰ 



ΙΘΑΙΑΗ. ΜΝ]. 

δοὲ "ἰπὶ (Εχοά. [Π|. 12). ΟἿΟΣ ““ 5:5 1ι5 
οὗ 8η ἱπηπηθάϊαϊο κὶπά νοῦ δα άἀθὰ ἴογ [ῆ8 
σοηῆγπιδίίου οὗ [86 ἀοιυδιδι!, οὐ [ῃ6 σοην]ο- 
ὕοηῃ οὗ ἴῃ6 ἀηδεϊενίηρ: Ὀυϊ [Π6 στον 
ουϊάθηςο οἵ 4}1} ννοιϊὰ Ὅ6 ψνῇθηῃ [9γδρ] αττινοὰ 
δ πὶ απὰ ννουβῃιρροά Ηἰπὶ ννῆοβϑο πΊδηϊ- 
ξεβίθαά βίογυ νου Ἱὰ θηδῦ]α ἔποπλ ἴο 54Υ, “" σοά 
5 ψ Ὲ 5." 

δι πλΠ τὶν ἴΠ6 “5: πη, ΠΟ ἢ νγᾶ8 πονν ΚΊνοΛ 
ΚὨγοιρῇ Ξαΐδῃ, γοϊαϊοά ἴο 4 διΐισε Ὄνθηξ 
νγῃὶ ἢ πιρῃξ 5θοπὶ υἱξε ]  ἱπῃροϑϑιθ!ς, --- [Π6 
ΙΓ οὗ 4 Ὠινὶπο Ῥεοζβοη ἤτῸπὶ ἃ ἢυπΊδη νἹΓρΊη. 
ΟἾδΒοσ ρῥγεάϊςξνο βρη οὗ 4 ϑιιδοσάϊηδίθ. Κιπὰ 
νου Ὀ6 δἴογνγαγάς ρίνθη; ἰῃδ6 πηοϑί ἱΠΊΠ|6- 
ἀϊαῖθ ἴῃ νἹ. 1---4 (186 ονογίῆγονν οὗ Ἀεζίηῃ 
ἀπά Ῥοϑκαῇῃ), ἃ πιογὲ ἀϊβίαπί ἰῇ ΥἹῖ!. 8---Ἴο, 
Χ. ς-ττ4 ((Π6 ἀεσβίσυςτίοη οὗ ϑεηπδοῃ 0); 
Οἠδ 8{}}} ποῦ τοπτοῖς ἴῃ χ]ῖν. 2δό---χὶν. 4 ((1Π6 
σδρίαγο οὗ Βαῦυ!οη); δαΐ {Π6 5ΐ5τι ποεὺ ξίνθη 
ννγ85 οὗ νδϑίΥ Πρ ΠΟΥ δηα ἀθεροῦ ΓΑΠΡῈ : ΓΟΙΘΥΤΙΠΡ, 
ἴο (παῖ 4]}- ἱποϊισῖνο ονιάθησς οὗ Οοάβ Ἰονα 
(Άοπα. νιῖϊ. 22), ἴονγασάὰβ νῃῖσἢ 186 ψνΠΟ]6 
561165 οὗ “"5ἰρη5᾽,) ρίνθη ἴἰο ϑγδοὶ ἔγοῃη {6 
το οὗ Μοβοβ οηννασὰ δὰ Ὀδοη ἰθηάϊηρ. 

Βεῤοίά, ἃ υἰγαὶμ] Ἀδίμποσ, Βεῤοίά, ὃὉᾺ 9 
αἱγσίη 15 «υἱἱὸ εὐῤῥίά, απ ὈΘατοῦμ ὦ 805 
(ςοΡ. σϑη. χνἱ. σσ; πάρ. χὶ, 9). ΟΠ γγϑοβίοχη 
ΤΟΠΊΔΓΚ5 ἰδὲ (Π6 Δσίϊοΐθ ροϊηῖ5 ἴο οπα ννῃοΟ ἰ5 
“ἰ ρρηϑρίσιοι5 δπὰ ἀϊδίης! ἢ (ἐπίσημον καὶ 

μόνην). ἌΝ 
Πὸ νογάὰ σοηάογοὰ “" υἹγρίη " 15 [6 οὔθ 

υϑοὰ οὗ ἈφΌεκαῃ (Οεη. χχίν. 41) δηὰ οὗ 
Μιγίαπι (ἔχοά. 11. 8). ὙΤἢδ ΟΠΪΥ οἴδοῦ ρ͵δοα5 
ὝΠΟΙΟ 1 ΟσσυΓ5 τὸ 5, ᾿ἰχυἹ!, ὡς; δοηρ οἔ 
80]. 1. 3, νἱ. 8: Ρτονυ. χχχ. τς. (56εε Νοῖβ Β.) 

11 15 ονϊάθοηξ [ῃδΐ πὸ ἱπιογργοίδίοη οὗ [ἢ15 
γοῦβα οδη Ὀ6 δάδηιδίο, νυ ἢ ]οἢ ἀοεβ ποῖ δας ϑέγ 
[Π6 ξΟΙΙονσίης; σοη 105 :---- 

(1) [τ πιυβὲ γιεϊὰ 4 5θῆηϑθ, ὑνοἢ 15 ποῖ 
ὈΠΥΤΟΓΙΩΥ οὗ [6 ρτδηάειγ οὗ ἴπ6 οβεσ πιδάς 
ἴῃ τ. τα; ἴῃ οἵἴπεν ψογάβ, 1ἴ στηυδὶ υἱοόνν {Π6 
ΡΓοπιιϑοὰ Ὀἰσί 85 συ ρογηδίυγαὶ. 

(2) Ὑπὸ οὔΠ]ὰ τϑδὲ ὈῈ Ὀοτῃ οὗ αν ἀ᾿5 
ΤΑΙ ; ἔογ 50 ΟὨΪΥ ψου]ὰ [86 ὈϊΓ Ὀδ διιοὰ 
ἴο φυδλγαηΐεε {δε ρεγρείυ τυ οὗ αν ἀ᾽5. Βοιιϑε 
(φ. ἰχ. 1) : ᾿ 

(2) Ὑπὸ ἃ τουδὲ ὈῈ δυο τπδὲ {86 
ἀοςοίτηε οὗ Οοὐ 5 ῥγέϑοποα ἢ [5Γδο] ῷο 
Ἰοῃρ τοργεϑεηϊοά ὈΥ ἴῃς 586 Κ1η8}}} 5}4]} 
τοΔ]]2Ζ6ὰ ἴῃ ΗΚ ρεΐϑοῃ. 

(4) ΤῈ ἀϊρηιν οἵ (Π6 Ομ] πιυδὲ ποῖ 
211] βῃηοτί οὗ (παῖ Δϑϑοισποὰ ἴο Ηἱΐπὶ ἴῃ δ6 
ΡΙΟΡΠοΙ 5. οὐνῃ ἐχρδηβίοῃ οὗ ἴπ6 πᾶπηθ “" [π|- 
ΤΩΔΏῈΕΪ " 1ὴ ἰχ. 6. 

ὝΠΔΕε56 ΓεΔϑ Δ ΌΪ6 ἀδπιδηάς ἤᾶνα ΠΕΥΟσ ὈδΘη 
τηεῖ ΟΥ̓ ΔΠΥ ἱπϊεσργοίδθοη Ὀυῖ {μδΐ νυ ϊοῇ (6 
δΙΠᾺ οὗ [6β05 βιιρρ!εὰ (Μαίξ. '. 22,24; [κε 
ἷ. 21---.2). 
ὑπτὴν ΒΑΥ5 ᾿ΤΟΠΞΕΊ5, “ Ὑ17δβ (86 5 ῃ ἢ» 

ἐδὲ ἀεῥίδ απά ἐπ ἐδε δείσῥί. ἴπ ἴπ6 ἀερίῃ; 
ἴον εξ 15 ὙεΎῪ τηδῃ: ἴῃ [86 ΒεΙρδε; ἔοσ Ηθ 
8 ΤΟΙ Οοὰ. ἴῃ [δὲ ἀορίῃ; ἔογ Ης οοη- 
ἀοεδοεηάοά ἴο δφηάπγε ἢοΐ ΟὨΪΥ Πυπλδη Τηΐβεγυ, 
Ὀυϊ ἴδο ἀεγο!ςἄοῃ οὗ Θοά, [δες αὔγϑβ οὗ 

ἀραῖῃ δηά Ηδλάρθ: «ἷη (Π6 ποῖρῆξ; ἔογ Ηδ 
ἴοοῖκ τῃ15 οὐγ δυπιδη πδίαγε ἢ ΗΠ ἰηῖο 
{πὸ φἸοσυ νηοῦ Ηδ μδὰ Ὀεΐοσε ἴῃ6 νοὶ 
νν453.᾿ 

ΤἼΘ [πολγηδίίοη ννᾶ5 οἣθ οὗ {πῸ “" (Ποιρἢ8 ᾽ἢ 
οὗ Οοὰ νΠοἢ “τὸ ὐεγγ ἀθορ.᾽" (8. χοῖ!. ς). 
τ ἃ5 πλυςσἢ ἐγδηϑοθηαβ {πΠ6 ἰπουρῆ 8 οἵ σἤδη 
85 ἴῃ6 Ὀοιιηά]655 ὀχρδηϑὸ οἵ βϑάνθη ἰσαηβοθηὰ8 
ΟΥΥ οατίῃ (ἰν. 9). [{ ννᾶβ νῆδῖ, “"ϑίπος [86 
Ὀοριηηΐηρ οὗ τὴς νου], πηθη πδά ποῖ δρασγά, 
ΠΟΙΠΟΙ ρεογοοινοἃ ὈΥ 86 ΘΣ, ΠΟΥ͂ ΔΠΥ ΕΥΘ, 
βᾶνθ Οοάδβ, δὰ ϑεθη᾽ (Ἰχὶν. 4). [Ὁ ννᾶβ ἃ 
βοϊοη οὗ [Π6 ργοῦϊθπιβ ; Ηονν σδὴ [86 ΗΟΙΪΥ 
Οπε ἀνγε]] ν ἢ σ᾽ ηι] πηρη --- Ηονν σδη [)4- 
νἱ 5 Βοιι56 Ὀ6 διυιτ] θά ἀοννῃ ἴο 6 στουηά, δηὰ 
γοῖ “ἴη6 ϑνεγδϑίίηρ σουθηδηΐϊ" «ὐἰάθ ““ οἵ- 
ἀογοά ᾿π 411} [Πίηρϑ, δηὰ ϑυγε" (2 5. χχιῖ. ς)} 

Οὐν. τ. Ηετο ἴῃ (815 “" δοη" νγὰβ (6 45- 
ΒΌΓΔΠΟΘ (πᾶὶ δῇζογ (πὸ ψίηθ οὗ [πάλῃ νγᾶβ 
οννὴ ον, “1ηὴ6 ΗΟΪΥ δορὰ" (Υ]. 12) τοὸ- 
τηδιηθα {Π6 “" δυθδίδηςο [πογθοῖ," 

Οὐ:. ,.λ. ὌΠ βιρογηδίυγαὶ Ὁ ΓΙ ἔγοσῃ “6 16 
Ὑγρίη,," Δἢ] οὗ σοπεϑοϊδίίοη ἴο {π6 ΚΑ], 
ννγ»Ὰ5 “ἃ 516 Ὲ) οὗ ἃ ρΡογϊθηΐίουβ Κιπάὰ ἴο 4. ἢΔΖ. 
1 Οτγεδίϊνε Ῥοννοσ πιιϑὲ ἱπίογροβθθ ἴο τπᾶκθ ἃ 
ΟΝ ΠΟΠΙΠΊΘΠοοηεπΐ ΟὗὨ ΓΟΥΔΙΥ ἴῃ ἐπε ἕΑΠΛΠΥ, 
οὗ Τανὶά, πιϑδὲ ποῖ {π6 οἱά ᾿πὸ Ὦανο ὈδΟοπλΘ 
ὀχ ηςς ἡ (ΟΡ. [εγ. χχὶϊ. 20, χχἱδ. ς; ΕΖΕΙ. 
ΧΧΙ. 2ό, 17. 

Οὗ:. 3. ὙὝΠ6 Ῥᾶγα]]6 1] ργορῇθου ἱπ ΜιίοἊδῆ 
ἵν. 8---τὶ 2 ἴῃ 'ἰκῈ ΠιΊδπΠΟΣ σοηποοῖβ ἢ ὈΠῸΝ 
οὗ {πΠ6 Εἴογηδὶ Κίηρ, οὐκ οὗ [6 νοῦ οὗ {Π6 
Ἰοηρ ρατίυπεπὶ ἴεννῖδῃ ΟΠαγΟ (ορ. οδ. 
ΧΧΥΪ. 17), ψ ΤΏ [Π6 ΒΑΌΥ]ΟηΪ5}}) σἀρΕνΥ. 

απά «ῥαἰ] εαἰῇ 80 ΑΝ. τρμεγ. (Εογ ἴῃς 
Ἐτατητηδίϊοδ] ἔοστη, 5ε6. θα. χχχὶ. 29.) ΤΒ6 
ΧΧ, Αᾳ;, ϑγπΊπ)., ἀπά Τεοά, μᾶνο καλέσεις 
ἀμϑδητν οπὶ Οεη. ΧΥΪ, 11). Εογ ἴδ6 ἢ}}- 
ἰπηδηΐ, 566 {ἀὺκ6 ἱ. 21. 

ῥὶς παριε] ΟΡ. ἴχ. 6,7); Τ6Γ. Χχῖῖ!, 6. ΤῊ 
ϑβου]ά Ὀ6 Ηἰϑ αἀἰδειησίινο {Π|6, 

Τρρηαημθ  ὙὝΠ6 ῬΓΌΡΟΥ τη θπηρ 15 ξίνεη 
ἴῃ νἱῖΐ. το "Οοά ἐς «υἱἱὸ τῷ:"-- μεθ᾽ ἡμῶν 
ὁ Θεός. 

Το 56:6 (ἢς [Ὁ] ἔογσγοθ οὗ [6 νογάβ, τγϑ 
Τηιιϑί ζὸ ὕδοῖκ ἴο [86 ““Ηοιϑε οὗ Οοά᾽" ἴῃ 
Οδη. χχυῇ, ἀηὰ {π6 ““ Μοιιηὶ οὗ σοά " ἰῃ 
Ἐχοά, χχχῆ, 

(α) μευ δοοῦ ννοπξ ἔοσίῃ, (ἢ 50]1- 
ἸΑΤΥ δεῖς οὗὐ ΑὈγδπαπὶ5 Ὁ] βϑίηρ, πὸ ποαγὰ 
(πε νοῖςε οὔ Οφὰ βαγιης ἴο δΙπὶ ἴῃ ἃ ἀγϑθᾶπ; 
“]ῃ [66 5041] 4}} (6 ἔδυ} 165 οὗ ἴῃ ϑασττῃ δ 
Ὀ]οβοθοά, δηά ἱπ (ΠΥ 86θά: δηά, δεμοϊά, 1 ἃπὶ 
ἍΙΤΗ ΤΗΈΕ.᾽" (ΟΌξεηῃ. ΧΧυ!, 14, 1ς ; ΠΡ. 20.) 
Τδδῖ ργέβοηςθ οὗ Οοά νὰ Ηἰπὶ νν85 συπῆῦθο- 
᾿ζοὰ ὈΥ {πὸ “ 5ἰδιγβ᾽" δεῖ οπ ϑασίῃ, γῆοβο ἴορ 
Τεδοῆοα ἴο Ποᾶνθῃ ;---- ὉΠΑΠΘΘΕΟΠΔΌΪ ἃ ἴγρε 
οὗ ἴδ6 ποαγηδίίοη (Τοδη 1. ς 1). 

Οὐν. Ιὲ νγ»ὰβ δάἀθαά: “1 ψ]| ποῖ “όγιαξε 
ἐδές (5. «υ. α. οἢ, νἱ, 12), 0Π8}} 1 δᾶγθ ἀἄοπα 
ὙὙΠδὶ 1 δᾶνθ βρόκδεὴ ἴο {Π66.᾽) 80 ποῦν, δ]- 
[δουρὶ τπε ἰαπὰ βῃουϊὰ δε “ἔογβακεη " (Υἱ. 
12), Ιβγδοὶ νγᾶ5 πο. Οοά ψουϊὰ 6 νὰ 
[6 πιὸ “δορὰ οὗ ΑὈὐγαμδπι,,"" σε ΨΜ6ῈΏ 



ΙΘΑΙΑΗ. ΝΊ1]. 

ΠΟΥ ραςοϑά τὨγουρ ἢ (ἢ “« ἤτα " δηά “" νναΐογ ἡ 
οὗ Ηἰβ 5ογτὲ ἡυἀρτηθηΐβ (Χ}}}, 2, 1 αηε «υὐἱτὃ 
ῤεε ᾽)). 
Ων ΑΒοῦ (6 πδίοη δὰ Ὀθθηὴ ϑραγεὰ δἱ 

Ἡοτγθῦ, οα (πὸ ἱπιοσοδεθίοη οἵ Μοβοβ, σοά 
51}}} Θροκα οὗ υυἱ μάγαννιηρ Ηἰ5 Ῥγεβθηςε ἔγοπὶ 
ἔπεπὶ. Μόοϑβοβ τπογειιροὴ ργαγοὰ: “1 ΤῸ 
Ῥγειοπος ὸὼ ποῖ, ΟΔΙΤΥ͂ 5 ποῖ ὉῈΡ ἤθῆςθ. ΕῸΓ 
ὙΥΠΟΓΘΙΏ 5}4]}} 1 ὍὈ6 Κπονῃ Πότο, ἴηι 1 δηά 
ΤὮΥ φῥρεορὶς μάνα ἔουπά ρίδςο ἰη ΤῊΥ 5} ητὶ 
ἶσα ἰἃ ποῖ ἴῃ ἰδ ΤῊΟοῦυ ξοοθῖ ΜΙΤΗ τ 
(αιριαπμ) ὃ" 

Νο ογοαϊοα δηζεὶ ψουϊά 5415} (πὸ Ἰοηρ- 
ἴηρ5 οὔ Μοβοβ:- --ποῦθ Ὀυϊ {86 “Απροὶ οὗ 
Οοὐἷβ Ῥγεβεησθ᾽" (ςἢ. [ΧΙ]. 9. ορΡ. Ἐχοά. χχῇ. 
41); Ηο, ψο, Ὀεῖηρ (6 “" (δρίδιη οὗ [6 
Ι οτὰβ Ηοβὶ" ἴῃ 08}. ν. 12---1ς,) νγὰϑ ἴῃ 
158. νἱ. χ1---1υ6 {1π6 1 ,οτὰ Ηἱπλ56]Ε, νῆοϑο ργὸ- 
56Π06 νν85 50] 1 Ζοὰ οΟυϊννάγαϊγ ὈΥ ἴΠ6 Αὐκ 
οὗ πὸ (ονεηδηῖ. 

Οὐ, ἼΤε 1 οτὰ μδὰ 4]: ἴἰο Ϊοβῆυδ (1. 
9: ΟΡ. 9), “ὙΠΟ [οτὰ ἰἢγ Οσοὰ 5 ΜΙΤΗ 
ΤΉΕΕ, αυδίἐῥεγεοευεῦ ἔθος φοουΐ " (1ὴ6 ννογὰ5 
οὗ Οσεῃ. χχνι!. 1 ς). 
ΤΠ "' βἴδιγβ,"" οἡ νγῃϊο ἢ [ἢ6 δηροὶς οἵ Οοά 

δϑοθηδοὰ δηά ἀοθοθηάθά, δηὰ ἴθ Αὐκ οὗ {πὸ 
(ἰονεπδηΐ ϑιγηηοιιηίοα ΟΥ̓ [6 πλοῦογ-ϑθαῖ δηά 
ΠΕ γαθὶπὶ οὗ βἴογγ, νγοσαὲ οί β προ 5 δηὰ 
Ρἰεάρος οὔ ἴη6 (ἰονθμᾶηξ οἵ ὅτᾶςθο ἴο δ6 
Θϑίδ Ὁ Ι9ῃθα 'ἰπ ἴῃς ρεγϑϑη οὗ ἴῃ6 Ψιγριη5 50ῃ: 
ΠΟ ννᾶ5 ἴῇ6. Οπο ᾿ἰπὶς Ὀεΐννθθη ἤοάνθη δηὰ 
Θδτίῃ. 
ΤῊ 15. (ἢ6 ἀϊτεςξ δηα ὈΥΠΊΔΓΥ ἔοτος οὗ [86 

ὨΔΠΊΘ, [»"»εαρμοοί. 
Τμδὶ {Πεγὰ 15 4 δΙΣΤΙΠΕΣ 56η56, ἱΠέογ ΠΕ ΠΥ 

ἀδάυς! 016 ἔγοτπῃ {ἢ|15, 15 σογίδιη; δπά 1ξ 15 οὗ 
πηροσχίδηςε ἴο ποίϊςε ᾿ἴ:; γεῖ [μδῖ βθῆϑθ, ἢον- 
ΟΥΕΓ ῬΓΑΟΙΙΓ41}ν πιοιηεδηΐοιιθ, 15 ἴῃ 15 ὨδίυΓΟ 
σεχοπάαγν. ““ Οοά 5 ΜΙΤΗ 1 [{Πεγείογο, 
Ηδ νη}} δεῖ τω. --πϑιι ἢ 15 186 ἀγρυχηθηΐς οὗ 
ἔα. ὅ8εὲ6. , (ἤτο. χχχὶὶ. 8. Ορ. [υἀν΄. νἱ. 
Σ2: 1 Κ΄. νι]. ς7; 2) ΟἾγο. ΧΙ. 12, Χν. 2 
(ἴῃ “ὐγές οἵ ννῆϊ ἢ ραβθαρθθ “ΨΠῺ 115} 15 
ςοηϊγαπίοα ἢ “ἔογβακα υ5᾽). Βυΐ τ}18 
ΒΟΟΟΠΟΔΓΥ 56η56ε Ἵδηηοΐ ἡαάε ἐῤε ῥίαεε οἵ 186 
ἢγϑί ; ἔοσ ἴξ Ι5 Ἰουηάθα ἀροη [ἴ:----ῶθ τη ΠΟ ἢ 45 
16 ὑπὲρ ἡμῶν οὗ Κοπι, νἱῖ}. 21 15 ἔουιπάοά 
ὌρΡΟη ἴῃς τοῦ ἰδίου νἱοῦ οὐκ ἐφείσατο οἵ 
τ. 32. 

Οὐ:.τ. Μαῖϊ. 1. 21---2}} ϑροᾶκβ οὗ τῃ6 
Ῥτορηθες πᾶπῖθ “' ᾿π]ΠΊΔη116] "ἢ 45 νογβοὰ ἴῃ 
[Εδ508, ““ἴἢὲ ϑανίουσ ;᾿" δηά [ἢ6 ἌἽπαρίογ, ἴῃ 
νοῦ [15 “Βοοῖκ οἵ [πητᾶπι6]" (Οδἢ. 
νη---Χ!}]}) σα] πγλϊπαῖο5, 845 ὙΕΒΗΎΑΗ, -ἰ" 88]- 
ναϊΐοη,᾽.---ἰη δας ἢ οὗ 115 ἢγϑί ἴπγοθ νϑῦβϑεβ (ΧΙ. 
Ι, 2, 3). 

Οὐ». α. ὙΠ6 Οοθρεῖ, τ ῆῖο ἴῃ [85 ἤτϑὶ 
σΠαρίογ χυοῖοβ ἴῃ6 ῬΓΟΡἤΘΟΥ οὗ {πΠ6 Ὀἰπἢ οὗ 
ΗΙπὶ ὙΠ ΠΟΘΘ ΠΑΠΊ6 15 μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, 85 ἴῃ 
115 ἰαδὲ νεῖϑο [ἢε νγογάϑ, καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας (εΡ. Ἀδν. ΧΧΙ, 3). 

Οὐ». 3. Α Ἄσοπιρατίϑοῃ οὗ νυν. σ ἢ ὦ Οἤτο. 
ΧΙ. 12, ΧΧΧΙΪ. 8, 9566 Π|5 ἴο ϑγαγγαπῖ [6 σοη- 
οἰυδίοη {μδὲ [86 [δυτο οὗ Ῥεκδῃ δηὰ Ἀρζίῃ 

νο: Υ. 

ἴη {ποῖγ δἴΐδοϊς οὐ. [οτυθαὶοπὶ ν5 ἃ ργϑϑθηΐ 
Δηα υἱβι ]6. βθϑ!ηρ οὐἠἨ ἁ {Π6 ἐγ ἢ σρηι πο ὈΥ̓͂ 
[6 πδπλθ, "" [πη Δ Π116].᾽" 

16. Τμὶ5 Πινπο ΟΠΠᾺ σἐμουϊὰ Ὀ6 ἃ ἔσθ 
Βυπηδη ᾿ηΐδηϊ; δὰ ἢ ἴπ6 ρτοάϊοθ οὗ [ἢ6 
Ἰαπά, ὑνῃϊο ἢ “' βοννοά νυ πκΚ δηὰ Βοπου." 
(ᾧφ. τ. 22.) 

ἐραὶ δὲ παν ἔποαυ] Μυΐβ. μὲ “εἰαὶ.:---ἃ ΤΠ.» 
ἀογίηρ ἢ ἢ 15 συρροτγίθα ΟΥ̓ {πε 56 οὗ 186 
ννογά ἴῃ εμΐ. νὴ]. 2, ὅζε. (ᾳυοίοα Ὀ6]ονν). 

ΤΠῸ ννογάβ γοπάἀογοά “σεΐε᾽" δηὰ ““ἐῤοονε᾽" 
ΔΙῸ σΟΠΒΙΔΠΓΥ ι5οἀ οὗ ΠΊΟΓΔ] ΟΥ 5ρ  γΐ4] Γασ 
Ῥτοδδίίοη δπὰ ἀρργονδὶ (566 Ὀεῖονν). 

[ἡ 111. σ [ῃ6 ῥγορῃεῖ δά ἑογοιο! ἃ (6 ν]}- 
ἄτγάνναὶ οὗ {86 “ὁ ννῆοὶο οδίαυ οὗ ὑγεδὰ " δηά 
“ΟΕ ννδῖοῦ " ἔγοπι {π6 αἰδοδδάϊθης ροορὶο :--- 
16 ϑρι πα] ποιυπϑητηθπὶ οἵ Οοὐἷβ ννογά. 
Βυξ [{Π15 ΟΠΙ]ὰ 5βουά ἴδε οἡ 4}1 {πῸὸ τιςἢ 
βίογεα οὗ σονθηδηΐ Ὁ] ϑϑιηρ :--ἰἴἰῆθ. “ υζίοῦ 
ἃηὰ ΠοποΥ" οὗ Οοὐδβ δυτοῆ. ((ρ. ϑοὴρ 
οὗ 80], ἱν. τα; 8, χίχ. το; 1 οί, ἰϊ. 2. 

ΤΠῈ οΥκ ἴο Ὀ6 εἰεςίεα Ὁγ {Πὶ5 ΟΠ ὰ ἰ5 
ἤθη ρΡοϊηίεά οὐδ, ΗΐΙδ5 ργόϑοποθ Δπιοηρ πιθη 
(ἸΚε Οοὐ 8 ργόϑεποοθ, οἵ οἱά, νυ] 15Γ46}} τνᾶϑ 
ἐἐρ ἔγσγ {Πεπῃ, 29 ἄποαυ (5.«υ.}) ν»ῇπδῖ ννᾶϑ ἴῃ ΓΠΟΙΓ 
Ποασγίϑ, ὑεῖ μοῦ {πε ννουὰ ἴον {πὸ 1οτά 
{μεῖς Οοά " (θυξ. νὴ]. 2, χίῖ, 4: Τἀρ. ἢ]. 
41; 8ἅπΠ4 ποῖδ᾽ δβρθοῖ!Πῦ 2 ΟἾσο. χχχὶϊ 21). 
ΤΠ Ἰποαγηδίίοη ἀϊὰ ἴῃ ἃ ἔῶγ Πρποῦ ἄσρτθο 
νθαΐῖ Οοαΐβ ἀδδοοπὲ οπ Ηοσγεῦ Παὰ ἴῃ βοιηὸ 
ΤΑΘΑΘΌΓΘ ἀΟ0Πη6 ----ἰἴ 6540} 15Π6 ἃ ὦ σήσπ ἔογ {16 
φῬτγοδδίιοη οὗ [6 ῥθορὶθ ἀπιοὴρ ὑνῇοπὶ ἰΐ ννᾶ5 
οτεοϊθα ἢ ἔῸΓ ἴπ6 στοργοόορδίοη οὗ [6 6ν1}} δηά. 
1Π6 ἀρργονδὶ οὗ [86 βοοά, 

ὙΎΠΟΥ ΨῃοῸ γευεά (οΥ, “ τοὐεςίο 5) [ἢ 6΄ 
Βοοά 1 ἂνν οὗ Οοά (ν. 24, Υἱῖ!. 6, Χχχχ. 12 :: 
[ν΄ χχνὶ. 43:1 5. «υ.) ἀπά εροιε {ΠΕῚΓ οὐννῃ δν]] 
ὙΥΔΥ5 
1ΠΕΙΓ σδαγδοῖογ ; 80 [δὲ ἴπὸ [ᾶρὲ “"ἄμδαυ" ἴο. 
τεΐεςξ ἴποπὶ ([μεν. χχνὶ. 44; 5. ἰχχχίχ 20:. 
Ηοϑ. ἵν, ό, ἰχ. χὰ; [6γ. χῖν, το; [Δ1η..ν.. 22 Σ: 
5. αὐ... 

ὙΠΕΥ͂ ΜῈΟ ὁ“ τε]εοϊεά "ἢ {Πεὶγ ἴ40]5 (χχχί; 7}. 
ἃηὰ υη]υ5ὲ σα (ΧΧΧΙΝ, 1.9), δηἀ ““σθοβο ἢ" 
1ῃδῖ ἴπ ψῃοἢ Οοά δὰ ρίοαβυγε (νὶ. 4), ννοσθ 
Τηδη ἐσθ ἴο Ὀ6 ροοά: δπὰ (ἢς [υάρό “ ἀηεαυ δ᾽ 
ἴο ἀρρύουθ ἵμϑπι; ΠΟΥ νυ γθ (ἢ6 “ [5γ86] ϑνΠΟΠΛ' 
Ης οἤοβθ" (χ]ῖν. 1,2, Χἰν , 1). 
ΤῊΝ 5 ΠΗ ρ Ργοσθδς νου] Ὀ6 ἱπίθηϑὶ θά ΌΥ͂ 

[(Π6 σοταϊηξ οὗ ᾿τητηδπαεὶ. 
νῆοη “πὸ οὨΠ]ἃ [6505 (1Κὲ 1... 2)-- 

45) Μ͵ὰΒ ἴδκϑη ἱπίο (6 ἰδθηρίθ, ᾿ξ ννᾶ8 ἀ6- 
εἰαγθά οὗ Ηἰπὶ ἰμαὲ Ηδ ννὰϑ8 “" δεῖ ἴοσ (ἢ6 [4]]} 
δηὰ υργϑιηρ οΟΥἨὨ ΠΊΔΠΥ ἴῃ [ϑ5γδοὶ, δπά ῸΓ αὶ 
ΒΙΟΝ ἴο 6 5ροκθϑη δραίϊηϑέε.. δαὶ δε ἐῤοι δίς 
9 »ιαη7 δεαγὶ: γελρδὲ δὲ γευεαϊεά." 

Οὐς. Τῆθ [πολγηδίίοη βᾶνθ βοορο ἴον ἴΠ6 
ὨΙΡΠοϑ ἄσρτοα οὗ διιπηδη ργοθδίοη ; ὈδΟδι156 
1ἴξ τιδάθ ροβϑ Ὁ]6 {Πδὲ ννοπάγουϑβ γϑα]!Ζδί!οη οὗ 
[δ6 Ὠινῖπὸ [κανν,--τιονα ἰο Οοά δηὰ ἰονε ἴο 
ΤΆΔ, -- Υ ΠΙΓ ἢ 15 Υἱϑῖ 016 ἴῃ {π6 16 δηὰ ἀραΐῃ 
οὗ σἰτιδ, Ηδθ “χοξιιϑοά [ὴ6 ον!],".---ὄνθη 
ἤθη 1 ννᾶ5 ῥγεβοηϊθα ἰο Ηἱπὶ ἴῃ [ἢ ἔοττη οὗ 
ὈΠΙνΟΓΒ8] οτηρίγο (Μαῖί. ἱν. 8); Ηξ “οἴοϑθα 

Σ 

(. 29, ἰχν. 1.2, ἵν]. 4,) 4) βᾶνθ ονϊάρηςθ ον 

ϑΙ 



ΙΘΑΙΑΗ. ΝΊ. 

ἐπὶ ἢδ ΠΙΑΥ͂ Κπονν ἴο τοῦιϑε τῆς εν]]. 
δηά σἤοοβε (ἢε ροοά. 

16 Εογ Ὀείογε {δα οἢ ἃ 5}4}1] Κπονν 
ἴο τείιβε τῆς εν!], ἀπ σῃοοϑβε ἴῃς ροοά, 
(ἢς Ἰαπά τπδὶ τῆοι! δ ογγεϑῖ 541] Ὁς 
ἔογβακδϑη οἵ δοίζῇ ἢθγ εὐ 8. 

1η 4 ἼΤΠε ΠΓΟΚΡ 8841} δυίηρ ὑροη 

[ν. τ6---τϑ. 

(ες, δΔηἃ ἀροη ΤΥ ρεορΐθ, δπά τροη 
τὴν ἐλ Π γ᾿ 8 ἤουιβ6, ἀλγβ [ἢλΐ πᾶνε ποῖ 
σοπΊ6. ἔτοπὶ ἴῃς ἀδὺ ται Ερἢγαὶπι ἀ6- 
ρΡαγίϑα ἔγοπι [άἀδἢ ; ούέπ ἴῃς Κίπρ οὗ 
Αϑϑυτσῖδ. 

18 Απά ἰξ 581] σοπγε ἴο ρᾶ85 ἰῃ {Πδὲ 
ἄγ, ἐῤαὲ τῆς ΓΟᾺΡ 5118}1 185 ἕογ τῃ8 

(ὃς ρκοοά," --ευθ ψθθη ἰξ νγᾶβ συστουπάοά 
Ψ  [Π6 Ποττοῖβ οὗ ἴῃ6 ““ἤουΣ οὗ ἀδγκῃθϑβ ᾽ 
(Μεῖ. χχνὶ. 42, 53). 

16. Ὑπαὶ γγεαῖ Βίγ, νης ἢ που]ὰ Ὀ6 ἃ 
Βίση ἔργ 411 ἄρϑβ, Ὀδρδη ἰἴ5 νοτὶς οὗ ργοδδίϊοη 
Ἰπιτηθ Ἰλίου ἔτοπὶ {πΠ6 {πὸ θη ἴἴ ννᾶ5 ἔογο- 
ἰο] 4 ἴῃ 1Π15 νἱνι ἃ τλδπποῦ ΟΥ̓ 5414}. [1 νγᾶβ 
ἃ 5ίσηῃ ἴο [6 ““Που56 οὗ Ὠανι" πονν. Ἐνθη- 
[Δ}ΪΥ ““ [τη δηιι6 1 ᾿ὴ ρεύβοη ννου]Ἱά ἴαϊκο οορ- 
ὨΐΖϑηςο οὗ {Π6 5βἰδίε οὗ Ηἰβ5 ρθεορὶθ. Βιι Ῥϑέογε 
{παῖ ΠηΔ] πιδη! ξοϑίδεοη οὗ σμαγδςοίοῦ 5ῃου ἃ ἤανα 
[ΔΚοη ρἷδοθ, Ηἰβ “ἴονβ οὗ τρῃίθουπηοββ δηά 
μαϊτοά οὗ ἱπίφιιγ ψουϊὰ Ὀὲ εἐχμι θὰ ὉΥ 
Η!5 ὈπΠπρίηρ δδοιὲ [ἢς ““ουβακιηρ" ΙΓ ἢ Πδά 
ΦΙΓΟΔαΥ Ὀδθη ἔογοίο]ὰ ἴῃ ΥἹ. 12. 

Οὐε; 5818}}}8 οὐγῇ τι ϑίγυ μδϑίεηδά οὐ ἴπ6 
ἀΥτῖνα] οὗ ἴῃς ροποά, ἴῃ ὙΒΙΟἢ Δηοῖ σ ρτοδέ 
Ῥτορδείῖ ἀιν!ἀοαὰ [ϑγδοὶ ἰηΐο ἔννο ραγίβ ; “"{Π6 
δοοά, “Ἐν σοοά " δηὰ ““ἴΠ6 εΥὐ]], ὑδγν οἱ 
[6γ. χχιῖν. 1--ς). 
ἐῤδε ἰαπά δα] Οτ, “ἴδε στουπά᾽ (". εὖ. 4. 

Υἱ. 11). 
ον ἀοιοττηϊπίηρ (ἢ6 τηϑδηΐηρ οὗ [᾽6 ψΠΟ]ς 

οἴδιιϑε 1 5Βῃουϊὰ Ὀε Ὀοπτιθ ἴῃ πιϊηὰ, 
(1) Ὑπαῖ [ῃ6 ““Ἰαπὰ" 15 Ρ] ΔΙ ΠΥ {Π6 58πὶ6 

(Ὧ5 ἸΏ ΥἹΟΙΣ. 
(21) Ὑμδῖ [δες “ ξογξακίηρ ̓  τηυδὲ 6 85 ἴῃ 

Μὶ, 12, ΧΧΥΙ. 1ο, δηά ἴῃ ἴ ον. χχυΐ. 43 (ρτο- 
ὈΔΏΪΥ ἤοτὸ τεΐογγοά 0); “ΤῊ Ἰαπὰ 4150 5}8]]} 
δὲ 8 οἵ ἔδεπι,. Ὀοοδιιϑα ἘΠΕΥ σεϊεοϊεά ΤΑΥ͂ 
ἡ πάρτηθηίβ." 

11 οᾶπ, πογοίοσγθ, ΟὨΪΥ̓ δ6 ἴῃ Ἰαηπὰ οὗὨ [Ξτϑοῖ 
τρδῖ ἰ5. ἰπἰεπάθά, (ΤΠοΓο 15. ἢῸ βοῇ Ἰδπὰ 85 
““ς ἘΡΗτγαι πη 5 γυι4..) ὉΠ ἔνγο Κὶπρδ ἅγὸ ὃχ- 
ΔΟΙΪΥ ἴδμοβα ἰο Ὡς ἢ [Π6 ποχὲ ὑοῦβθ ΟΔΓΓΙΟΒ 
ουΣ ἰδοιχζηίθ. Βοῖμ [ἢ656 Κίηρβ ἃγθὸ ΠΟΥ͂ 
(ΌΥ ΑΙιδζβ ἀοξες[1οη}) 411κ6ὸ “" ἀὐπρ 977 δὲ 
ἐαγε δ᾽" (χχῖν. 21). 

ΤΠο οχδοΐ στοπήογηρ οὗ 6 Ηρθθτονν οι] 
ἄρρϑαγ ἴο στὰπ {π5:; ““ ΕΟΙΒΑΚοη 5}}8}} Ὀρ (ῃς 
Ἰληά, 8ἃ5 ἰο ψιῆηὶϊςἢ ἴδοι ἀγὲ ἴῃ δἴδγτμι, Ὀθοδιυιϑ6 
οὗ Βοσ ἴνγο Κίηρβ.") ΑΔ σοπηραγίϑοη οὗ Χχυ!!. 9 
τ λῖκο5 ἰξ ργοῦδοϊα (ἢδξ (Π6 ἰΔϑῖ εἶδιιϑθ, "" Ὀ6- 
οάυ56 οὗ Ποῦ ἔπγοὸ Κἰηρ5,᾽) 15 ἴο Ὀ6 χτεξοιτεὰά ἰο 
[6 νογῦ ““ ξογξακοϑη." 

ἙἘδοὴ Κρ νγᾶβ βοβοπηῖηρ, ΠΟ ἴο Ξυρρίδηΐξ 
{πΠ6 οἴδοσ. Βοίῃ τνόγὲ δοῖϊηρ ἰῇ ἃ βρισιΐ οὗ 
ΓΟ ΘΙ ου ἀραϊησὶ σοά. 442 τηθδηΐ ἴο ουϑ- 
νοι ΕΡΏγαιπ ὈΥ ΠΕΙ͂Ρ οὗ Αϑϑγσγία ; ἘΡἢ ΓΑΙ Πα 
ἴο βου ατῖζε ̓ υἀδὴ ὈΥ ΠεΙρ οὗ ϑγτίὰ. [{ νγὰϑ 
ἐς ρῃογά οὗ ϑαγἢ βίγνιηρ ἢ σμογά οὐ ϑαγί ἢ} ᾽" 
(αἰν. 9). Βοίβ οὗ ἴδοπὶ 5ῃου]ά Ὀ6 Ὀτόκθη ἴῃ 
πλνὰ ὉΥ {Π6 βίτοης Ἀοὰ (5, ΟΧ. 2) οὗ ΖΙοη 5 

ἰηξ. 

17. Ἡδρτο νὸ βθθηὶ ἴο ὕδυο (ἢ τηοϑῖ βθογοῖ 
τῃουρῃ5 οὗ ΑἢΔ2 τενθαϊθοὰ. ι1ἃ ΑἢδΖ Πδίζοσ 
ἈΙΠΊ56 ΙΓ [δι Ὀγ ἈΥδηβέοστιηρ ἢἰ5 Δ] ορίδησο ἔγοπι 
ἢ6 Τοτά οὗ Ηοβίϑ᾽ ἰο {Π6 Κὶηρ οὗ Αβϑογσγίᾷ 
Ὧ6 τῇϊρῃΐ τοσονοσ (δ6 πογίδογῃ ἐγιῦοθϑ, δηά 
τενῖνε ἴῃ6 βΊΟΥΥ οὗ [Π6 ἀδγϑβ οὗ δοϊοπιοη ὶ 

Οοά νγᾶ5 ἰῃ ὑϑγΥὺ ἀθοὰ ὈΠηρίηρ ὕροη 1) αν 5 
Ὠοι56 ἀδγϑ δι ἢ 845 ῃδά πονὲγ γεῖ Ὀδθῆ βίποδ 
[δε 50 ἢ 15Πὶ :---ἰἢδὲ νγᾶβ (γιιθ. Απὰ ΑϑϑῆῸΣ νγ88 
ΓΟΔΙΪΥ ἢ15 ργεάθβεηδίθα ᾿πηϑίγαπηοηΐ ----ἰ}8 4150 
γν 85 ἴΓ6. 

Οὐ:. τ. Ἑνα]ὰ (' Ἡ. οὗ [5τ.,᾿ 1ν΄. Ρ. τς) 
[5 ροἰϊπίοα οιξ ον πηᾶτκοὰ {Π6 σοηίγαϑι νγᾶ5 
Ὀεΐννθθη [6 Αϑϑυγίδῃ τῃοΠΔΥΟὮΥ ἰῃ ἴῃς 8(ἢ 
ΠΟΠΓΌΓΣΥ Ὀοίογε Οἢγιϑὲ δηὰ ΔὴΥ οἴμοσ παι μδάὰ 
εχ βίο ὑρ ἴο 1ῃδὲ {ἰπη6. ““ ΑἸΓΘΔΑΥ ἴῃ [ἢ ο56 
ΘΑΓΙῪ {ἰπ|65 ἴΠ6 Αϑϑυτίδῃ Ῥθορὶθ αἰβρ᾽ αγοὰ [ῃ6 
δτεδίεϑε δ ΠΥ ἴῃ {Π6 γί οὗ ννᾶσ δῃὰ δπΊρίγο 
ἴο {Π6 Ἀοπιδηβ ; [ι18ἴ 45 [ἃ Ὀορδη [Π6 {7 ηϊνογβαὶ 
ΕἸΏΡΙΓο,  ΠἸςἢ [6 Ἐοπηδηβ σοηϑυπγηγαίοά," 

Οὐ.. ,«. Ἐτοτὰ [6 {1πὶ6Ὸ οὗ Α. 428 ἀείθοϊοη 
οηνναγά, [υάδῃ [6]}1 ὑπάογ (ἢ ροννοσ οὗ μοίρῃ 
Θπιρίτοβ ; Αϑϑγτγία, Βαῦγίοη, Ρογβῖα, Οσθεςς, δηὰ 
Ἀομθ. Ὁ σοϊηπιοποοπηεηῖ οὗὨ (ἢ]5 5:10] οἰ οη 
ἀλῖος ἔσοτῃ {86 γεϊθσϊίοη οὗ [59414}}5 ῬγοπΊ56 
οὗἨ Ιπηηδηϊο]: δηὦ ᾿ἴ5 σοΟΠΒΌΣΩΠΔίΙΟη ννᾶϑ 
τὶ πορϑοὰ ὉΥ {πε σὨΠ]άγοη οὗ ἴμβοθο ΝΟ τὸ- 
Ἰεεϊοά πιπιδηιοὶ ΗἸπιϑ6]ξ, 

ἐῤὲ ἀἰπρ ΚΓ “πγγία] ὍὌΠῸ ννογὰβ σοπηὸ ἴῃ 
ἂἰ [ῃ6 δηὰ οἵ [ἢ6 δοηΐθηςθ τ ρτοδί οι ρ 55: 
ἃ5 1 τηϑρδηΐ ἴο ργοάμοδ ἃ βιγργῖϑο, κὸ ἴπδὲ οὗ 
τ. 6: φῬγονίηρ ἴπαϊ ἴη6 ργορῇῃοῖ ννᾶϑ ννῈ}}] δο- 
αυδϊπίοά νυ [Π6 Κιηρ᾽β (Ργο Δ ΌΪγ, 845 γεῖ 
Ὀγναίε) ποροιδιϊοῃβ. 
ΤΠ 5ῃοςΚ 56θπι5 ἴο πᾶν ὑγοάδυοσδὰ πὸ οἴἶεςςξ 

οὐ ἴποϑβ6 “"ἤΘΑΥΥ δᾶγβ. ῬΟββΌΪΥ, ΑΖ Ἄνθη 
εχίγδοϊοα πηδίογ4] ἔοσ δῃσουγζαρθιηθηΐ οἱ οὗ 
[6 ῥγορῇοῖ 5 ψογάϑ. 

186-25. ὌΠ οϑε εἰρῃξ σϑῦϑος ἅτ Δἃῃ 6χ- 
Ῥδηβίοῃ οὗ Ὁ. 17 : ροϊῃξηρ οὐἵ ννῆδί ἴδ σοη- 
ἀπο οὗ [ῃ6 νἱπογαγτὰ νου] Ὀθ6, ῆεη 118 
ἔδησε Ὀόρδη ἴο Ὀ6 τοπιονοάὰ. ὅδε {τρὶῈ οο- 
ουγτθηςθ οὗὨἨ “ὁ ΠοΙΠ5 Δηἀἃ ὈΓΑΓΒ " (νύ. 23, 24, 
45) 15 οὗἉ 1156] βυβηςοϊοεπξ ἴο ΟΑΙΤῪ 5 Ὀδοὶκς ἴο 
Υ. 1---7. 

186.Ὀ. Εὶ 
Κιπάϑ : δηὰ 

ἴ δδουπάς ἴῃ ἢϊ65 οἵ υδγίοιιβ 
Κοορίηςρ ἴθ 8Δη δϑίδὈ] ]5ηθα ἔγδᾶθ 

ἴῃ Αϑϑογγῖα ἴο 16 ργοβεηῖ ἄδύ. ὙὍἢο ΗὟ δηά 
(πὲ 66 ΔΡΕΥ͂ βυπθο  ζοὰ (πΠ6 ἴνγο βοννοῦβ 
Ὀείννθθη νη οἢ 5γαθὶ ἰάᾶυ. Ὑ86 διίαςκβ οὗ 
Ἐσγρί ννοσὸ ἀθϑυ]ίογυ, γεῖ ἀδοίγαςίίνο ;--τγαϊη- 
Οἱ5, ἱπάοοα, 45 ἴῆοβο οἵ ἃ ζω: Ἕαϊγία ἰπβοςΐ οὐ ἃ 
νἹπογαγά. Ὑἤοθο οὗ Αϑϑυγία ὑοῦ πηδὰς 
Ὠοϑβίβ μαΐῖ ννοσὸ νν6]}}- ἀἸϑοι ρ θὰ, νν6}} 



Υ. 19--22.] 

ἂγ τῇδε ἐς ἴῃ τἢς υἱεεγπγοβὶ ραγὶ οὗ τῆς 
γίνει8 οἵ Εργρῖ, ἀπά ἔογ τῆς δες τΠδῖ ἐς 
ἴῃ τῆς ἰλπά οὗὨ Αϑϑβυτίδ. 

19 Απά {πεὺ 514]} σοπις, δά 5881] 
τεϑῖ 1] οὗ [δ ἰπ [ἢς ἀδβοϊαῖα νδ]]6γ8, 
Δη4 ἴῃ ἴδ Πο]68 οὗ τῆς τοςκϑβ, ἀπά πρ- 

(τ, σης Οἡ, 811 {Πογη8, ἀπά ἀροῃ 41] ᾿ θυ 5ῃ 68. 
ἥνεες:. 
4 ΚΊη, το. 
35. 

20 ἴῃ τε 84π|6 ἀδγ 5}4]] (Πε 1,οτὰ 
8παγνε ἢ ἃ “ὙΆΖΟΥ τἢλξ 18 Πιγεά, 

ΙΘΑΤΑΗ. ΝΠ]. 

παπιεῖγ, ὉῪ τἴμεπὶ θεγοηά τῆς τίνϑγ, ὉΥ͂ 
τῆς Κίηρ; οὗ Αϑεγγία τῆς μιεδά, δηά τῆς 
Πδὶγ οὗ τῆς ἔδεϊ: δπά [ἴ 581] αἰϑο οοη- 
81πι6 ([Π6 Ὀελγά. 

21 Απά ἴξ 5841] οοπια ἴο ρ438 ἰη [Παῖ 
ἄλν, ἐῤαὶ ἃ τλλῃ 5}8}} ποι γ8ἢ 4 γοιηρ, 
σον. Δηἀ4 ἴννο 5ῆεερ; 

22 Αηά [ἰ 541] σοπηβ ἴο ΡΆ588. ἴῸΓ 
(ἢς ἀρυπάδησε οὗὨ π||ς ἐῤαὲ {ΠΕΥ 5881} 

δηά ἰπίοηξ οὐ σδΥτγίηρ οὐἷ 50 Πθη)65 οὗ ργδο- 
τἰςδ] υ{Π|Ἐ ηγ. 

“δα! ῥῥς 300] Ορ. νυν. 26. Ης ν}}} ς4]} 
{πο 85 ἴο ἃ ἀθῆηϊζο τηδγκ. 

ὙΠ6 βοννεῦ οὗ [5γϑεὶ, ὑυῃ 116 ἘΠΕΥ σνέγε [δ 1ἢ- 
δι] ἴο (ἢ6 σογοηδηΐ, δὰ Ὀδθθη ἴεστι]6 85 “"ἴῃ6 
Βογηθῖ " ψ οὶ ννεηΐ Ὀεΐοσε ἴπεπὶ (ἔχοά. 
ΧΧΙ, 28). Νον [ἴ 5Ββου]ά 5ἰπἰκ Δ] [ογη δέον ἴῃ 
βυ πιβϑίοη ἴο ἴδε ““ Πγ " οὗ Ἐξγρί δηὰ (δ6 
ἐἰ Β66.᾽,) οὗ Αϑϑογτσίδ. 

ἐπ ἐδὲ ωὐογγποῦ ῥαγὲ οΥΓἹ δὲ γί υεγ] Οτ, 
ΒΙΠΊΡΙΥ; δὖ πο οπὰ οἵ... ΤΠθ “" χίνοιβ οὗ 
ἘΦΥΡΕ" τὸ ἰμοϑο οὗ ἴῃ ο]ξα : δηὰ ποᾶγ ἴδ 
ἃρὸχ οὗ [86 Ὠοϊία ννὰ5 ἴδ πηρίγορο δ οὗ 
Βδγρί. Υεὶ ἔπογὸ τῇδ ὉΘ6 ἃ χεΐβσοηςς ἴο ἴῃ6 
ἑλςοῖ τῃδὲ ΕἸ διοῥία νγὰ5 πονν, ΔΡρΑΓΘΠΕΥ, ὑνογκ- 
ἴῃ δτεδῖ ρο τς] σἤδηροβ ῃ Εργρί. ἔσογ 80 
(2 Κ΄. χνῖ!. 4) ἰ5 6] ἃ ἴο ᾶνθ Ὀθθὴ δὴ ΕἸΠΪο- 
Ρίδη (Ξ ϑαϑακο), δηά Τιγμα δῇ σογ[Δ ΠΥ νγᾶ8 
50 Οἢ (ΧΧΧΥΪ!. 9). 

Οὐ..τ. ἨἩοδῆθα, {86 1Αϑί Κίηρ οὗ [5γδοὶ, νγᾶβ5 
ἀεροτγίοά ΟΥ̓ 5.8.4] ΠΊΔΠθϑοσ Ὀδοδιιϑ6 ἢς δά τηδάδ 
ἃ 5θογεῖ Ἰοᾶσιια ἢ 80, Κιηρ οὗ Ἐργρῖ; δηά 
ΝεθυςμδάποζΖζΖαγ᾽β ἀδίοστηϊ δι οη ἴο σαΙΤῪ [- 
ἀδῇ ἀνα ἴο Βδθυϊοη νγὰβ Ὀσουρῃς δδοιξ ὈΥ̓ 
ῬΒΔΓΔΟΙ- ΝΘΟΒΟΝ 5 οσσυραίίοη οὗ Ρα]οϑίπο ἀπά 
ϑΥτΔ (2 Κ. χχίϊ!. 29, χχῖν. 16). 

Οὐ. ,. Τμδῖ Εσγρι 5 ἰηβυξδηςο, ἔγοτα ἴῃς 
{ἰπ|ὸ οὗ ϑοϊοπιοη οηνγαγά, 5ῃοι]Ἱὰ ἤᾶνο ᾿οσ- 
τοάοα [5Γ86}}5 ἱηνναγὰ ϑἰγοηρίῃ, νν5 (86 ἔδυ] 
οὗ πιδῃ :----ἰ5 δοίοη ἴῃ ρῥσθοϊριΔηρ (μ6 [4]]} 
οἵ (η6 ἔνὸ Κίηράομηβ ννὰ5 ἃ ρατί οἵ Οοὐδβ 
ἀρ ἐναυύται τοι δυοη οἡ 81η:; δηά ονογγυ δὰ 
Υ Ηΐὰ ἴἰο ξοοά,. Τῇ Αϑϑυυίδῃ ἈΥΉ165 4150 

γοΓῈ γον  ἀθηζαὶ ἀρεης5 ;---Θ) ρ]ογθα ἴο ΟΔΙΤΥ͂ 
ΟΥ̓ ἔτγοπι ἴπὸ Ἀ1}Π}ς5 οὗὐ Οδηδδὴ ϑννεεῖ ΠΟΙΟΥ͂, 
ὙΓΠΙΟΒ 5ῃου] ἃ “ὁ ΘΠ ρθη (6 Θγε5" (1 8. χῖν, 
49) οἵ [λϊπέηρ Βυπιδηϊίγ. 

19. ὙΠ οβο νδϑὶ ϑυγάστηὴβ ττουὰ ΟὟΘΥ (ἢ6 
ΟΔ]1; δηά Ἴονεῦ ἴῃ6 Οοὐ-γβάκοη υἱπογασά. 
ΤΠΟΥ ψουὰ 9 εΈ 16 ὑροη ἐῤο υασίξεγε οΥΓἹ 1δε 
ὙδΔ5ῖο ΒρΟοῦΒ ((ρ. Υ-. 6; ΠΘΑΙΪΥ «“. «0.}; ὕροη 
δὲ ΟΣΘΎΪΟΘΒ οΥ ἐδὲ γοοῖς (ΟὨΪΥ Πέτα ἂηὰ ἴῃ 
{τ χνΐ. 16), ἴῃ ΗΟ (ἢ 6 5} 07 ἀονα 1ῃδὶ ἰεξὶ 
ΕΓ οὐγῇ ἱπηρτορηδῦϊς οςκ (δοης οὗ 80]. 1], 

14: Τρ. [εγ. ΧΙΧ. 16) δά ἴάκοη γουρο; ὕροη 
2δὲε ἐδογπς (οὐ “Ῥγίς ΚΙΥ Ἰοΐα5 ;᾽ ΟΠΪΥ ἤογο ἀπά 
Ἶν. 13), ὙΠΟ. ΠΟῊ "νεῖ 50 Δρυπάδηϊ ; δηὰ 
ὍΡΟΙ ἐῤε διαδει, ΟΥ̓, ὁ" 5ΡΙΠΥ͂ {Π|οἰκοῖ5᾽ (Πογδ 
ΟὨΪγ). [{ ἰ5 ποϊϊςθρα [δῖ “"θεογο ἃγὸ αἱ ἰθαϑί 
εἰχῃίθοη Ηδθῦγενν ννογάβ υϑοὰ ἴο Ἔχρυθϑϑ αἰ 

ἔογεηξ κὶπάς οὗἁ ΡΥ ΚΙΥ βῆχα δϑ οὐ νθοάβ" 1 [ἢ 6 
ΒΙΌ]6: «πὰ ἐπὶ Ῥαϊθϑίηθ, ἔγοπι “16 σοη]"- 
Ὀἰποά ποδί πὰ ἀγγηθϑβ οἵ [[5 οἰ πηαΐο " δηά ἴδ 
τος κίηοθ55 οὗ 115 βυιγίδοθ, μ85 ἃ ῬθΟΌ ΔΓ “ ἴδη- 
ἀδηου ἴο ἔογπι ἱβόγῃβ ὄνθὴ ἱπ ΥΟῸΡ5. ΨΏΘΓΘ 
ννο 5ῃου!ὰ Ἰοαϑὲ ὀχροοξ πολ." (τ Τηκίγαμι, 
.Ν. Η. Β.᾽ Ρ. 413.) 

Οὐ.. ΟΠ. ἵν. 13, ἴδε ΟΠΙΥ οΟἴπεγ ρἷδςε 
σῃοτο [86 “ῥΥΟΚΙΥ Ἰοίυ 5") 15 τηδηϊοποά, 
ΠΕΙ͂Ρ5 ἴο 5ιιξεεσὶ {πὸ τιρῃς νίενν οὗ {πΠ6 ἤρι- 
Γδίνο ἰδηριᾶσο ἤοτὸ τηδάθ 56 οὗ. Ορ. χχχίϊ. 
12. 

4Ο. «υἱὲ α γακον ἐδαὶ ἐξ ῥίγε] ἘΛΆΓΠΟΥ, 
«οἱ ὍᾺ6 ῥίγεά γαπκορ. ΑἾδΔ2 δὰ γχεϑοϊνθά 
ἴο ἢἶγο 11.--Ῥ[Ὲ ἰξ 50.---Ητ ““5ῃοιϊά Ὀθαγ {Π6 
ΘΟΧρθηθο: δυῖ ἀποῖμοῦ μαμὰ πΔη ἢ15 ϑῃοιυ ὰ 
ΘΊΡΙοΥ ἰΕ " (Θυρυοῖ). 866 χ. ς, 6, 12. ΟΡ. 
4150 ΕΖΕΚ. ν. 1-τ-τὸ, ΧχΧὶχ. 18, 10. 

δεγομά ἐῤὲ γἦυογ)]) Τὴ Εὐρβτάξῶς ΎΤΠΟΙΘ 
(06 ΤΑΖΟΙ νγᾶθ; δηά {ΠῚ ΠὸῚ νου]ά 1Ε δινθορ 
ΑΥΥΑΥ͂ ἴ86 ΠΔΙΓ :---Ὀογοπα {Π6 Ππηϊ[5 οὗ [6 Ἰαπάὰ 
οὗ ριοόπηῖϑο (θη. χν. 18). 

ἐξ ερα] αἰτο εοπειρρθ] ΟΥ̓, “' 5συγθορ ΑΥΝΑΥ ἡ 
(. ὦ. «. Οξεη. Χυῇ. 23, 24: ΟΡ. ΧΙΧ. τς, 17). 
ΤῈ βριγο 15 οχρδίποά ΟΥ̓ ἃ τοίδεσθηςθ ἴο 

[πὸ σεγεπηοηΐαὶ οὗ ρυπβοδίίοη. Τηθ Ἰσροσ, 
Ψ}0 νγὰβ ἴο Ὀ6 ὁ’ οΙοδηϑοα,᾽," νγᾶβ8 ἴο βδῆανθ ἢις 
μΒοδά, ἢ]5 ὑεαγά, ἢ]5 ουθῦγονγϑθ, “"δηάὰ 11] ἢ18 
Παγ᾽" (1μεν. χῖν. 9). ὍΤὴθ Ναζιίγίθ, υνῆο, ἴῃ 
ΠΟΠΘΡαΏ ΘΓ Οὗ ϑοηθ οπδἷβ Βανίηρ ἀϊοὰ 5υα- 
θην ποῦ ἔτι, Πδὰ “" ἀθβ]θαὰ ἢ15 σοπϑθογαίοα 
μοδὰ," νγὰβ ἴο ϑδῆανε ἢ15 μεδὰ (Ναπι. νἱ. 9). 
ΤΟ ] ον ἴο5, ἔοσ ἘΠΟΙΓ ρυτγιβοαίίοη (ἔγοτι ἔῃ ΘΓ 
σοηΐδοϊ νὴ (ἢ6 ἀεδά, Εχοά. χχχι! 28, 20), 
ὝΟΓΟ ἴ0 ὁἸΏΔΚΘ ἃ ΓΆΖΟΥ [455 ΟΥ̓ΣΣ 411] {ΠΕῚΣ 
βε5ἢ " (Νυπι. νἱῖϊ. 2). 
ΤΠ Ναζίσιῖα ἡδέοη μδὰ Ὀεθη ἀθπ]εά (ν]. ς). 

ἐς Ετοπὶ ἴΠ6 5016 οὔ ἴπ6 ἔοοϊ ούθὴ ὑπίο {86 
μοδὰ" ((. ς) Ἰθργοβυ-λγκβ ῃδὰ Ὀδθη 8θθὴ ἴῃ 1ΐ: 
--οὔάθ, ἸΧΌΓΥ, ορργοβϑίοη, ᾿ηΠ 6} 1γ. Βεΐογα 
ἴπ6 ρεορὶε σου]ά Ὀεὲ τε- άπ εἀ (δες τερεηῖ- 
8ΔΠῃς6) ἴο ουϊννατὰ σοπητηυηΐοη ἢ ἴΠ6 ΗΟΪΥ 
Οπο, [6 ννῇοΐο ὈΟΑῪ πιυϑὲ θ6 βῃδνθη,----;λθδά, 
Ὀρατά, «ἀπὰ ἔδεί :-- - τογδῖῖυ, ρθε βοοά, δηάὰ 
Ὡδίϊοπαὶ ἱπάθροπάξηςε σνγορί ἀΥσΑΥ. 

ΑἹ, ΔΆ. Ὑεῖ ψ ἤθη [Π6 ἱηνδάοσ οδιτοὰ οἱ 
ἢ15 ῬΓΟΥ͂, [5γ46] νγᾶϑβ 51} (45 δνεγ) γυ]οὰ δηά 
ἰοπάδά ὈΥ ιἴ5 οὐη πιὸ “"" Κίηρ." “ΑἹ γιαπ 
5ῃου]ά Ὀ6...4 ςονογί ἔτοπὶ ἴδ ἰοτηρεβε᾽" (χχχὶϊ. 
2}; δῃὰ β5ῃοιυ)]ὰ πιαϊπίδίη ἢ15 μουβοῆοϊά (ἢ- 
Ευγοά ὈΥ δ ΘΑ -Ὑά5} 110) ἴῃ ρϑᾶσα ἃπὰ ρ]θηΥ. 

Ε2 



σὴν ἑακά,. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΝΠ]. 

δἶνε ἢε 5384] εδὶ διιξίεγ: ἔογ δυξῖοεγ δηά 
ΠΟΠΕΥ͂ 5641] ἐνεῦυ οπς δαΐ παῖ 15 ἰεῇ 

Ηεῦ. ἐκ “ες ἴῃ (ἢ ΪἸληά. 
ν 23 Απά [ἴ 5841] σοπια ἴο Ρ458 ἰη [δὶ 

ἄλγ, ἐῤαΐ ἜνεῦΥ ρἷδος 501} 86, νυν βθῦα 
[ἢογα ννεῦα ἃ [ῃουβαηά νίηξδϑβ δἵ ἃ ἴπου- 
βαηα 5: ]νεγ]]Πρ8, ἰς 884}} δσύεη δ6 ἔογ 
Ὀγίεῖβ δηἀ τΠοΓΠ8. 

24 ΙΒ ἴον ἀπά ἢ Ὀονσβ 

Ηδ τυου]Ἱὰ τόϑοῦνο ἃ πλ] ἢ -οονν ἴου ἐοοά, δηὰ ἃ 
σΟΌΡΪς οὗ 5ῆδορ ἔοσγ οἱοίμίηρ, δὰ {δὲ ἰδπά 
1156} τουἹὰ ἢἤονγ (45 ἱπ οἱάθῃ {ΠπῸ0}) ἢ 
ΠΟΠΟΥ,---γοα, 1} (Οὐοδϑροὶ ΒοπΟΥ ουἱὲ οὗ {πε 
Βιηΐγ τοςκ ΟΥ̓ ϑιηδιῖς ἅνγ. Απά 50 “"ΘΥΟΣΥ 
οπο {μαὶ νγᾶ5 ἰϑδὲ (Ὁ. αὖ. 4. 1. 8, ἵν. 3; 1 Κ΄. 
ΧΙχ, 1ο, 14) ἴῃ [ῃ6 τηϊάσί οὗ ἴπ6 ἰαπά (Ἱ. 
12) νου]ὰ οαἱ {π6 5ᾶπι6ὸ Κιπὰ οὗ ἴοοά δ5 86 
ἰπέδηςξ [πηπδηι6}] δἷο :---Ὀδοοηϊηρ 85 [{1{{]6 
ομ]άγθη, τηδὲ (ΠΟῪ ταρμξ δ] ΟΥ̓ ἴμ6 Ὀ]Θβϑίηρϑ 
οἵ Η:5 Κιηράοῃι. 

48. ἴην. 6 ἴἴ μδὰ Ὀθθη Ὀγοο δι πιθα ἰπδξ 
(πε νἱπογαγὰ οὗ ἴπθ Δ ε11-Ὀθ]ονοά βῃουϊὰ πὸ 
ΤΏΟΓΟ “6 ρυπποὰ ποῦ πορά ; Ὀυϊ {ποῦ ϑῃοιι! ὰ 
ΠΟΠῚΘ ὉΡ ὈΠΕΙΘ δηά ποτηβ ὕροη 11.) ὍΤῊ]5 15 
ποῦν τορολίοα, δηὰ (11 νου] 566π1) νυ δῃ- 
οἴμον δ᾽ υϑίοη ἴο 6 ράβϑαρθ ἴῃ ϑοϊοπιου β 
ϑοηῦ, ὙΠ οἢ ννὯ5 {πεῖ τοϊογγεὰ ἴο, 

Εδεΐ οὗ [δε Κϑοροῖβ οὔ ϑοϊοπλοη β υἱπεγαγά 
νγὰβϑ ἴο “Ὁπηξ ἃ ἱποιβδηά 5:1 νου]! ηρθ ἔοσ [ἢ 6 
ἔγυε " οΥὮὨἨ Πἰ5 δἰ]οἰπχεηΐ (ϑοηξ οὗ 80]. ν1}}. 11). 

Τῆο ρῥγορῃείὶ Βοῖθ δα ἀβ ἃ πονν ἴοι ςὶ ἴο [Π6 
Δ]Ποροτῖςα] ῥἱ οί :-- 6 τοῦ δβηοκεῖὶς τ γα 
16 τοηξ οὗ ἵἱοοὸ υἱῆθβ. ΤῊΪ5 1ΠΊρ]165 (Πδῖ 
{Πεϑ6 ρ]οΐβ οὗ νηθ-ἰδπα νγ ΓΕ νΟΓῪ σἤΟΙΪΟ6 ΟΠ ; 
5266 ΥἱΠ65 ἅγῸ οσγαϊ παι ]γ ἰεΐ δί ἃ ρἰδϑίγε (2}4.) 
ΔΡΙθοΘ ; δηά ἃ 5ῃεκοὶ 15 25. 44. 

Βυΐῖ ευεν» ῥίαεε, ᾿μαὶ ννὰ5 οῇςσθ 50 γἰςῇ δηὰ 
τνο]}]-οσυἱτυγοά, 5}4}} πονν, ἔογ {π6 πορ]ρθηςθ 
οὗ 118 κοοροῦβ, δ6 ἰοῖ ἰο (ἢθ τϑηάθηςιθϑ οὗ 
παῖυγο ;---5}4}} ΡῈ γέυεη μὸ 19 ἐῤοιθ ὀγὶοῦς ἀπά 
ἐῤογπι, ΜΈΙΘΒ, 5ίηςθ ἔδ6 [8]1, ὨυηΔ ΠΥ υἡ- 
Γοβίγαϊποαὰ Ὁ ἀϊνὶπὸ σγᾶςθ ἢΔ5 δἰννᾶγϑ Ὀσουρῃςϊ 
ἕοτί ; (ῃ6 [πογηβ, νυν ἢ “Ἢ σἤοκΚο ἴῃ6 νγογὰ 
ἃπὰ πιᾶκὸ ἴἃ υπίτι{]} (Ματκ ἵν. 19). 
Ἄνθη ἰδοθθὸ χεῖ ροϑβϑοβείοη οὗ πιθηΐβ 501)}5 
(πιλκίηρ πιθη ἴο Ὀ6 νου ]655 [ΠΟΓΠ5, 2 8. ΧΧΙΙ,, 
ό, 7). (ΠΟΥ ργοάιπςς πο ουϊννατὰ ““ΤΠογπ5 οὗ 
ΒΟ([4] Ορργεϑβϑϑίοῃ δηὰ ψγοηρ- ἀοἱηρ (νυ. 8 1). 
Απά ἴἢθϑ6 ς8]} ἔοσί ἃ 186 “1Πογῃβ " οὗ οὐ β 
ἦυκῖ τειπυξοη ;- “ἴθ ἐς ΘμδΓΡ ύγοννϑ ᾽᾽) οὗἉ ἴη- 
νδάϊηρ ποσί, 80, ἴδεη, ἴΠ6 υἱηογαγὰ 5 ἴο ὃὈ6 
ξἰνθῃ ὺρ ἴο Αϑϑογγίδη Ὀδί δ] οῃ8. 

24. ἮΙ  ἀγγοαὺυς ἀπά αὐἱῷ δου, “ῥα]] 
γι κον ἐῤιίῥογ)ὴ "5 ΤΏΘΙΓ στοῦ 5ῇΔΓΡ, 
{μπεῖγ Ὀονγβ Ὀεπί" (νυ. 28). Ὑῆε νεῖ ΠετῈ ἴ5 
ἴῃ (Π6 δἰηριϊαγ; 85 ἴὴ ν. 26 οὗ ἴδε Ψιπογασὰ 
σδΠαρίογ. 

δρεαισε...ἢ ΟΥ̓́, ζοσ 86 Ὑ8016 ππά «ῤα]} 
8Ὸ9Ὸ ἐδογη: απά ὀγίογι ;--- δῖ ης νὰ ἴδοϑ6 

[ν. 23--25, 

82] γιεηῆ σοπλα {ΠῚ ΠΟΥ; Ὀδασδιιβα 4]] 
(6 ἰαπά 54] δεσοοπιθ ὑτίετβ δηά 
[ΠΟΓΏ8. 

ἃς Απά οπ 411] [1118 (ἢλὲ 841} ὃ6 
ἀϊρροά στ τῆς πιδιίοοϊ, τῃεγα 53}2]]} 
ποῖ οοηλα {πὸ τὴ6 ἔδδσ οὗ ὈΓΟΓβ 
Δηά τπογηβ: ὃυῖ [τ 51|4}} θ6 ἔοσ τῃς 
ϑεπάϊηρ ἑογ οὗ οχεῃ, δηά ἔογ τῆς 
ττοδάϊηρ οὗ ἰ6ββθῦ οδία. 

ΒουτΙοὰ ταηκϑ οὗ ἰγοορβ; 85 ἱτροηδίσγα Ὁ] 6 45 ἃ 
7υπηρὶς οὗ Ῥϊυγι, 

αἱ ἐῤε απ] Απὰ γεῖ, (ΠΟΥ 5βουϊὰ ποῖ Ὀδ 
4Ὁ]6 ἴο σθᾶςἢ ἜὐΘΌΥ ρατί οὗ 1; ἔογ 11 ξο ]οννϑ.--- 

256. «“4πώὦ ο" αἱ] διε... ΟΥ᾽, Βα (88 ζοσ) 
αἱ! εδὸ τπιοὰπῦδῖῃβ «αυὐίιορ “ῥα δὲὲέ πορθᾶ 
ὙΠῸ: π9 806, 86 Υ7ϑο8Σ ΟΥὨ ὍΣΙΟΣ δηά 
ὍΒΟΣΣ Β8811 ποῦ ΟΟ1Π6 ὑὉδὶῦμποσ. ὙἼΠ6 
γψογὉ τεπάογος ““μορά,᾽" οσοσυσγτηρ ΠοινΠΟΓΟ 
Οἶβο ἰῃ {π6 ΒΙΌ]6 ὀχοθρέ ἴῃ νυ. 6. σᾶστῖθβ ΟἿΓ 
ΤΑΪΠ 5 ΠΘΟΟΒΘΑΓΪΥ ἴο [δὲ ράββᾶρα, 80 [Π6 νεῦϑθ 
ΟΣ ϑθθπὶ ἴο ΤΟΙΣ ἴο Ὀ͵ΠΩΘ5 Ῥγεοράϊπρ (ἢ 6 
τοί] ἀδϑοϊδίϊοη οὔ τὴ υἱπογασγά Ὁγ (ῃ6 μαι άθδη 
ἰηναϑίοη, ὙΠΕΓΘ τνοτδ γεῖ 5ΟΠΊ6 ΠΟΙΥ πιουηΐδίης 
ΤΟΠΊΔΙ ΠΡ ΠΠΔΟΓ “ ΟΟα 5 Ὠυθθδπάγγ,᾽" {16 Ὁ 
ἴηὴ6 τηρη ὙΠῸ νγόγὸ “ὁ νγοσγκοῖβ ἰοροίηοσ ἢ 
Ηἰπὶ " (1 Οοτγ, 111. 9). δίποθ ἔπθϑ6 ἢανθ μορὰ 
ουξ {[Π6 πλοῦ] νυϑθάβ, [6 ρυπιῖνο ϑθηΐθηςθ, 
850 ἔδυ 845 τοραγάξ {ῃθηὶ, 15 γοϑοϊπἀθᾶ, ῬὍΤδὸ 
ἔραν οἵ Ὀγίοσ δηὰ πόση ἡ σδηποῖ σΟΠΊΘ ἴο 
ἴθ. ΗρζΖοκιδὴ νν}}} Ὀ6 σοηῆάφηξ ἐπαῖ, 4]- 
(ΠΟΙ ΡῈ ““1ῃο Κὶπρβ οὗ Αϑϑγτίδ ἤαύθ ἰδιὰ νγαϑίθ 
{π6 πδίϊοπβ," γεῖ [εμονδῇ 15 ἴπ6 οηΐϊγ Οοά, 
δηὰ ἰμαὶϊ Ηδ σι]ο5. οὐδὺ 4}1 [6 οατί, Απὰ 
ἰβϑῖδἢ 11} 54Υ οὗ 1ῃ6 ἔοστου-πϑρί πη Κίην 
οὗ Αϑϑυγία, “" ΗἜς «δαὶ ποί εορμι υαπίο ἐπὶς 
ΟἸΓΥ, πον “ῥοοῦ απ ἄγγοαυ ποτ." 

Οὐ... τ. ὙὝΠοΙΡΆ [ἢ15 ““ἀατκ ἢ ̓ ) ΠΙΊΔΥ͂ 
ἤδνθ Ὀδθη τηϊϑυπάοιϑίοοα δηὰ σαιβαρρ θά Ὁ 
ΑΠΔ7, 1 15 ργοῦδὈ]6 (45 νγᾶ5 βυρξεϑι αὐοτο 
[Πδὲ ομϑ βἰοοά ἰῃοῖο [ιϑιθηϊηρ ἴο 1ἴ, νγο ἀγδπκ 
ἴῃ ἰΐ5 {Γ16 πλθαηϊηᾷ. 

ννμαῖ, ἱπάθοα, ννγὰβ [μδὲ ἰδθοσγίουβ Ῥαϑο δὶ 
Ῥυτβοδίίοη οὗ ἩδΖοκιδῃ 5 Ὀυ1 [Π6 “’ Βοοίηξς "ὦ 
οὗ [π6 νἱπογατὰ οἵ Ζίοη (2 Οἤτσο. χχίχ, ς 
1Ιό, ΧΧΧ. 14, Χχχὶ, 1) }ὲ  ΑΥ͂ΒΔΙ Ὀπῖ [δδῖ, ἢ 
[6 σδγοῖιϊ δπὰ ἀοδνοίθα ἰαθουτβ οὗ [5δἱδῇ, 
ἴυγηοὰά ὕαοκ τῃ6 βινογά οἵ 86 ἀδβίγουογ 
(ςΡ. 2 Οἶγτο. χχχ. 2η)} 

Οὗ:. α. ἴπ ἴῃ δοοουηΐ οὗ Ἠδζοκδἢ 5 
Ῥάϑβϑουθύ (2 Οἴτο. χχχ. :ό) ᾿ξ 15 βαϊὰ : “" 81:66 
{86 {ἰπ|6ὸ οὗ ϑοϊοπιοῃ, ϑοη οὗ αν, Κιίηρ οὗ 
[5Γ86], {ποῦ ννὰ5. ποῖ ἴπ6 {|Κὸ ἴῃ [6γιιβα]θπι.᾽" 

Τμδῖ ἐπογρείς Ὄχογοῖϑο οὗ ρεοπὶΐοπορ, ἔδιτῇ, 
δηὰ ἰονα δὰ ροννεγ ἴο ἀϊνεϑδὶ [5414 5 ὑγογάϑ, 
ἴῃ . 17 δῦονο, οὗ {ΠεὶγΓ ἀδορὶγ (ῃγοαϊοπίηξ 
ΠΠγδοίοσ: 50 (πδῖ, ἤθη “1ὴ6 Κιηρ οὗ 45- 
ΒΥΤΊΔ " σπη6 ὉΡ δραϊηϑδὲ θγιιϑϑ]επι, ἢ15 δίζδςκ 
ΘΕΓυΘα ΟἾΥ ἴο βιγγτουπά ογιϑαϊοη ἢ ἃ 
ΕἸΟΓΥ δηάὰ βδῃςσι γ δυο ἢ 85 ιἴ δὰ ποῖ ροῦν» 



γ. 1.} 

ϑεδϑθά “" βίης [ἢ ἀλὺ θη ΕΡὮγαϊπὶ ἀεραγίοα 
ἴτοῦλ [6Δ}.᾽ 

[5διλῃ 5 ννογά, {κ [πηπιδηι6}᾽5, ἀσνοϊορεά 
[86 “που ηϊθ ΟὗὨἨ ΤγΘη 5 ̓ιοαγίϑ:" ὙΒΟΙΠΟΣ ἴοσ 
τοργοδδίοη ΟΥ̓ ἈΡΡσονδὶ. 

δὠμ! 12 “ῥα δὲ) ὍΤὨδ 5ιδ᾽]εςξ 15, "" {πΠ6 Τποσῃ 
ἃηὰ ὑπεῖ. ΤῬΤδί τ ΗΓΥ πλ55 οὗ ἀθϑοϊδίιης 

ΝΟΤΕ Α. 

ΤΒΟ Ψυϊκαῖς (αἴεσ Α4., ϑγχηπι.., ΤΠοοά.) 
το άογβ, “ἴῃ ὑγοξυπάϊπι ἱπΐθγῃὶι "Ὁ ἃ5 1 186 
ΡΟΪπΕηρ ἸνΕΓῸ πρεν ΤΠῖ5 ξῖνος δὴ ἀρραγεηῖΐ 
ἡποῦθαβο οὗ δἰγεηρτῃ ἴο ἴπ6 ἤγχϑι οἴδυϑο: δὰ 
ΓΟΔΠῪ νγεαϑηβ (ἢ6 οἴδοϊ οὗ [86 ἔννο σοηϊγαϑίθα 

ΝΟΤῈ Β. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΝΙΠΙ. 

ΔΡΘΏΟΥ 514}} ὍΘ 50 ΓΓΟΓΙ͂Υ σοηϑυτηοά, (μδὲ τΠ6 
ΔΠΗΪΠΊ415 ὙΓΠΙΟΒ ἂτὸ ἴῃ6 ἴγρεβ οἵ ροῃθηθϑβ 
584}} ραβδίυσε θοῦ ἃ μα 5ἰοοά, δηὰ 5841} 
ἰγοδὰ ἀυννῃ 115 45}65, 

Ορ. χχνὶ, 6, “ἼΠε ἔοοξ 584]1 ἐγεαά ἐξ ἄοαυη 
(..«0.); ἴδε ἔξεϊ οὗ ἴδ6 ροοσ, με βίερβ οὗ ἴῃς 
ποοάγ." 

Φ 

(ΟΝ Ὁ. 11.) 

γοσῦ5, [{ 4150 σϑηυΐγοβ ι.18 ἴο δϑϑῖρῃ ἃ ἔογοθ 

ἴο ΠΡ (ἴῃ ογάοσ ἴο ῥργόϑεγνθ [86 ΔηῈ 6515) 
ὙΏΙΟΒ 11 ἀοο5 ποῖ ροϑϑθθ8. (966, ἔοσ ἰηδίδῃςθ, 
111. 21, ΧΧΧΥΙΪ, 31.) 

(ΟΝ ὕ. 14.) 

ΈΗΕ ΝΟΚΡ ποῦν. 

ἴτ 15. νν6}1 Κπονυσγῃ (δῖ Αα., ϑυτηπι. πὰ 
ὙΠοοά. ἀοραγίθα ἤοτο ἔγοπι ἴπΠ6 τοπάθτηρ οὗ 
(τὲ 1 χΧΧ. ἡ πάρθενος, πὰ π5ιυθϑιτυϊοα ἡ 
νεᾶνις: ---ῖὶ ἴοττῃ ὙΠ ἢ ΤῊΔΥ 6 Δρρ]ιοαὰ ἴο ἃ 
γουηρ πηιλγγιθὰ ψνοιήδη; δηά {πεγοίογθ 15 ποῖ 

ἃ ΡΓΟΡΟΥ δαυναίθηξ [οσγ ΠΡΟ: βἴπος (45 
Μν ΟμοΥπὸ σγεπλγκ5) “16 ψνογὰ 15 ᾿ἰπιθὰ 
ὈΥ 115 υϑᾶρὲ ἴῃ {π6 ΟἹά Τοβίαπιθης ἴὸ ἴδ6 
ἘὈΠΙΠΔγτιοα ννοπηδη.᾽" 

Ιη Οδεηῃ. χχίν. 43), Αφυ4 ἰταηϑίαίθά (ἢς 

νογά ΒΥ ἀπόκρυφος; ἀετίνίπρ ἴὲ ἔτοπι ὯΝ, 
ἴο “δϊάς;᾽"---α ροϑϑιῦϊα οἰγπιοϊοργυ, ἱποιιρῇ 

1ῃ6. πηᾶϑοι 6 ΝΡ 15 ΠΊΟΓΕ ΘΑ5Υ ΘΧΡ] δηθὰ 

τγοιρῇ {πΠ6 ΟΠ α]άθο ΟΝ, ἴο “6 βἴσοῃρ.᾽" 
Ουγ Επρ] δὴ νογὰ “" πιδιάθη " σΟΠΊΘ5. 85 

ΠΟΑΓΣ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ, 85 4ΠΥ ἴἰο [6 Ηεῦγονν ψγοσά. 
ΤΟ [ονὺ9 ἄρρΡθΔ] ἴο σον. χχχ. 1ο ἴο ὑγονε 

(πα τὴ6 νγογά στηϊσῃῖ 6 υϑεὰ οἵ οὔθ ῃοΐ ἃ 
ΥἹΓΡΊΩ. 

Εγνθη 1 ψὸ βῃουϊὰ ἴακο [Π6 ραϑβϑᾶρθ ἴῃ ἃ 
Ἰογαὶ ϑ6ῆϑο, 1ἢ]5 πο νΑΥ [ὉΠ]ονν5. (866 δ 
Ιαῦχζε ἰη Ηδηρϑιο θοῦ» 5. ὁ Οἢτϑῖο]..) Βιυΐ, ἴῃ 

(ΗΑΡΤΕΚ νΠ[ΕΙ. 
τ: 7121αλεγ-“λαζα- λας. -ἰας, ἀὲ φγοῤλεειοίά ἐλαΐέ 

δ γγα απαά 7γαε «λα δὲ ἐμδαμεαά ὧγ “45. }͵7ία. 
5 σμαάαλ ἐξευυΐξε γο» ἐλεὶν ἐπρβαρμέν. 9 Ουά᾽ς 
7μσπιερῖς σλαίί δὲ μπγαϊμὀέφ, τι Οον γέ 

ΟηαΑρ. ἿΠἼΠΠ. ὙΠ ῥτορδεοίὶς ϑῖρη 5εῖ ξογί ἢ 
ἴῃ 86 Δϑὲ σμδρῖεσ.----50 ΤΥ ΓΙ ΟἿ 5 Υ σγρδῖ, 
ἀπά γεῖ 50 σοῃζοστηδῦϊα ἴο 8}1] [ἢ6 ρμαϑί γτενεΐδ- 
[ἰοη5 οὗ Οοὐ θ᾽ ν"}}---ννᾶς ϑιιβηοϊοπε ἴοὸσγ [86 
Γο-Δ5βιισάησε οὗ [86 (δ πῆ]. 1 Οοά νουϊὰ 
ἐδις ἄντε }} νυ πλθη, ἴῃ ἃ Τορ]ς οὗ ἢ65}}---- 
1Ὲ 115 ννὰ5 ἴο Ὀ6 1ἢ6 νγὰῦ ἴῃ Β ἢ Ηδ ψνου]ά 
18] ΗΙ5 σοπάγοιι8 οδίῃ. ἴο [ Αν]α ---- [ἤθη 
[ΠΟῪ ποοὰ ἢανθ πὸ ἔδασ. Τὸ [δε ογθ οὗ ἔδι ἢ, 
(ὐδπᾶδηῃ νγᾶϑ [Π|1Π8Π|16}}5 οὐν ἰαπαὰ (Υ1}}. 8). 
Ψνδΐονοσ Ηδ ογάδιποα ἔογ ἰξ, πχυσὶ Ὀὲ τι. 

Ὑεῖ ἔον ἴδε ἀουδίοιβ οὐ ἴμ6 ὉΠΌΕ ον εῖβ ἃ 

ἔλςεῖ, [6 ὕνο οπαρίοιβ, γον. χχχ δηὰ χχχὶ 
οἴῃ οὗ ἴῃοπὶ μοαάθὰ ἐξ}2), ἂτθ δυ!ἀθπεὶῦ 

111 οὗὨ Δ] ροσγ. 
ΤῊΘ τι56 οἵ [6 ννογὰ 3) ἴῃ [6ζ. χχχὶ, 22 

(ερ. Τοῦ 11, 3, ΑΟΝο “πηδη-ο}}1 4}, οὗ ἃ 
ΤηΔη ΟΠ] ἃ ϑιρογηδίιγα! γ σοποοῖνθά, ροϊηΐβ 
οὐκ {πΠ6Ὸ ρϑημίπθ πηθαπῖηρ ΟΥὮἨ 1Π6 ρά5580ΡῈ :--- 
1Π6 τιγϑίογΥ οὗ “δ νὰ οὗ ἃ πλδη-Οἢ ἃ ἴῃ 
ἃ τηδιάρη .:" νὰ ΥΠΙΟΝ ἴῃ {π6 ποχί νϑῦβθ 
ἴ5 σοπίγαβίθα [παῖ ““ ΠΊγϑίοΥ οὐ ἱπιαυϊγ,᾽» 
οὗ ΠΟ ἢ 50 ϑἴγδηρε Δῃ ἘΧΑΠΊΡΙΘ 15 τεσοζγαθά 
Ϊῃ 2 8. ΧΙ. 4. 
ΤΙ ἤτϑξ νοῦβο οἵ Ῥγον. χχχ σοηίδῃ5. ἔν ]οο 

ΟΥΟΥ [ἴἢ6 παπὶὸ Πρῤίοί, “" Οὐά 15 νυ τὴ ." 
ἃ γεῖ βίΠςίοσ ἀθοιρηδίίοη οὗ ἴΠ6 θεάνθρωπος 
1Π4ῃ ““1πγλδη16} ̓  (566. [ ἢ νἱϊῖ. 29, ΧΥῚ. 32). 
ὙὝΒοη ἴῃ τ. 4 ν»Ὑὲ τρδὰ (πη ἰδ ὑυϑγΥ 5ῖγ]6 οὗ 
5414}, "ὟΝ Βο Παίῃ δϑοοπάθά ἰηΐο ἤράνθῃ, 
ΟΥ ἀδϑοοπάρα ἡ Δ ΏοΟ δῖ σαι μεγεὰ τΠ6 ν πᾶ 
ἴῃ Ηἰ5 ἤξιϑὺ ἌνΠο Βαῖϊῃ Ὀοιπὰ [6 νυνδῖοιβ 
ἴῃ ἃ ραττηθηῖϊ ἄν8ο δίῃ θϑίδὈ Π μὰ 41} {Πμ6 
δὁηάς οὗ {πΠ6 οαγτῆ ὙνΠαῖ 15 Ηἰβ πᾶ, δηά 
δῖ Ηἰ5 δοη δ πδηηθ, 1 μου ἱκηοννεβί ̓ "" 

σλαὶἑ δέ ἐσ ἑλενρε ἐλαΐ γα» Οοά. 
αρήείίορς το Ἰοέα Ζεῦ. 

ΟΚΕΟΝΕΚΒ ι(ἂε ΚΡ 9844 
πηῖο π|6. ΤἌΚε ἴπεὰ 4 ρτγεδῖ 

19 Ογεαΐ 

ἔυΠΠΟΥ ρτορποιῖς βρη ντὰ5 σίνθη, οὗ ἃ ἀϊθἘᾶογ. 
οηΐ ΚκΚιπά: οἠηθ {αὶ νουϊὰ δάπιξ οὗἩ Ὀεϊηζ 
νογιβοά ἴῃ 115 ἢιβδίογι αὶ ἀϑροςΐ τυ ΠῚ η ἔννο ΟΥ 
ἴῆγοα γϑασβ. Βοείηρ ῥγοοϊδιπχοὰ νυτῇ {Π6 στοδλία 
δϑδῖ ΡυὈ]οϊγ, ἢ δὲ οησθ ρ]δοθά κΚίηρ δηά 
ῬΘΟρΡΙΘ ὑροὴ ἐμοῖῦ φγοῦδδίοη; ἔογοϊῃρ {δ θπὶ 
ἴο οηϊογίδίη {π6 φιυοβίίοη, ὁ’ 5841} ννὸ σοηίπῃθ 
ἴἰο ἴοοκ ἴο Αϑϑγγίδ, ἔοσγ Βοὶρ ἴο οχίγιοδϊθ 8 
ουξ οὗ οὖν ἀι!ῇῃηςι 165) ΟΥ̓ 5}4}} νγὲ {τγιιῖ 
5814} 5 ννογά, δηὰ Ὀδ]ϊονθ [δὲ σοὰ ἰ5 Ηϊπι- 
561{ αδνοιι ἴο δι ΡΙΟΥ Αϑϑουτία ἔοσ (Π6 οἠδϑι196- 
τιοηΐ οὗ ἈδΖιῃ δηὰ Ῥειδῃ ̓" 



86 ΙΘΑΙΑΗ. ΜΝΙΠΠΠ. [ν ἀξοξ' 

ΓΘ. ς. [Οἷ]. ἀπά ψυτιῖε ἴῃ 1 ἢ ἃ πλδη᾽8 βεῃ 
τβεεά ἐσ τάφ ΠΟΠςΕΓΠΐηρ ᾿ΜδῆοΓ-58}441- 5}- 42. 
κα 2 ΑπάΪ τοοῖκ ὑπο της βτΠ6}]} τυὶε- 
μμε Άαῦ, ἢ65565 ἴο τεςοτά, {τ|Δἢ πε ρηεβῖ, ἀπά 
ἐϑεεά, δ'ς. ΖεςΒΑγδῃ ἴῃς βοη οὗ [ερεγες ἢ. 
"Η:6δ. 23 ΑΠπά 1 ἵψνεης υηἴο τῃ6 ρῥτορδεῖ- 
αὐϑγοακῖν βοο΄. ῃᾷ 586 ςοποεῖνεα, 4ἀπά θᾶγε ἃ 

80η. Πεη 5414 ἴπΠεὲ ΟΚῺ ἴο πιε, 
ΟΔ]] Π158 παι ΜΜδῆογ-5ῃ44]- Π285}.-84Ζ. 

πες 

ΤὮΪ5Β ΠΟΔΓΕΓ ὈΓΟΡὮΘΟΥ ςοηποογηίης ἘΡὮγαϊπη 
δηὰ ϑγτία ννᾶβ, δὶ [6 ϑδπ)6ὸ {{π|6, ἐοϊϊονσεὰ 
ὈΥ ἃ ννΑγηΐηρ 45 ἴο ἴΠ6 ρΡ6Π] ἴῃδὲ τυννουἹὰ Ὀ6.1}} 
]7υάδῃ (ν1}}. 8), 4 τϑουστοποθ ἴο ἴδ ἔπ πάλ- 
Τηθηΐ4] ργοπηῖ96 οὗ ἴπ6 Ὀῖνιπα ΟὨΠ]ὰ (ἰχ. ό, 7), 
Δηά ἃ Ὀρ]ὰ ἀπά οἰθῶσ ργοάϊοίίοπ οὗ [6 ονυοῦ- 
ἴῃγον οὗ (Π6 Αϑϑγγίδῃ ρόνγοσ θη 11 5ϑῃοι)]ά 
85541} Γογι 5416 πὶ (Χ. 24--- 34). 

Εδοδρο ἔτοπη [15 δίρῃ δηὰ (ἢ6 οὐ] αι οης 
ἰηνοϊνοὰ ἰπ 115 γε Πποδίίοη ννᾶ5 ᾿πΠ] ΡΟ βϑι ὉΪ6. 

Οὐ... ΜΝν»ὲ ιᾶνὲ ἃ τειηαγκαῦϊε ράᾶγα]]6] ἴῸ 
[ἢ6 ἴννο ργορῃοῖς δηπουποθηγεηΐβ οὗ Ἵδἢ. 
νἱ! δηὰ υἱῖϊ ἴῃ [6Γ. χχχὶ, Χχχὶϊ. 

1. ασγεαὶ γοίη Ἀδίδογ, ἃ Ιασἕϑ ὑδ᾽ϊ1οῦ: 
οὗ ννοοά οἱ πηείαϊ, σονεγοὰ ἢ ἃ 5πιοοίἢ 
ϑιιγίδςε οὗ ννγαχ; ὑνῃιοἢ, ννῆθη νυυ θη ὑροη, 
ννᾶ5 ἤθπηρ ῸΡ ἰπ ΡΌΌ]ς ἔοσ ἃ}} ἴο τεδά, ((ρ. 
76γ. ΧΧΧΙΙΟΙΙ, 14.) 

«υἱἱ α »"αμ᾿ ῥεη7---ἰῃε Ρὲπ οὗ 4 ““τ2]] 
τηδΔῃ ᾽" (ἐποσῤ, Ῥ5. Υἱῖ!. 4); σις ἢ 845 ταῖρῃϊ Ὁ 
τιϑϑὰ ἴῃ σῃγοπΙο] ηρς 1Π6 ᾿ποϊάθηΐβ οὗὨ ΟΥΑΙ ΠΑΣῪ 
"Πρ, Εογ {Π|ὸ πᾶπις 5 ἕο δ ἰῃαΐϊ οὗ ἃ 5: ΠΊΡΪΥ 
Βυπιδη ΠΠ4: δηὰ ἐπουρῇ [ἢ]5 584}} μάνα 118 
οὐ ΠΙΒΠΟΥ βἰξηϊβοδηος (υ. 18), γεῖ 118. ρῥτ- 
ΤΆΔΤΥ ΓΟθγθηος νν}}} Ὀ6 ἴο ἃ ραϑϑίηρ Ὄυθηΐ οὗ 
ΒιυιπΊδη ΠΙ5[ΟΓΎ. 

εοπεογηὶπ] ΒΑΙΒΟΓ, [ἢ6 νγογάς ἴο θῈ υυτ θη 
Οὐ ἴΠ6 ἰδ ]οῖ νγοσο, “ῬοσΣ αῤεγ.ῥαία ῥα. - 
ας" (ςρ. ΕΖοκ. χχχυῖ. τό). ὍΤῃὸ πδπὶ 
τηθδηΐ, “ὁ ΒΡ] ποῦ εροοάθῃ (Ζορῃ. 1. 14), 
5Ρ01] ᾿ιαϑίθι ἢ" (ςρ. οἡ νυ. 19). 

Ὅπ|ι} [86 Ὀιγίῃ δηὰ παπιηρ οὗ ἴδ “μά, 
[Π6 ἰδὈ]εῖ ννοιυ]Ἱὰ Κθθρ πηθπ᾽5 πλϊπὰβ ἴῃ ἃ ϑἴδίθ 
ΟΥ̓ διιϑρθηϑθε; Ρῥγοραυηρ (μοπὶ ἴο τϑοεῖνε 50 
ΤΑῸ ἢ ἀθοροῦ ἱπλργεϑϑίοη ἔγοτῃ 6 Ἂχ ρἰδηδίίοη 
ὙΏθη ᾿ξ σΑΠΊΘ. 

Οὐ. Α5 ἴῃ |Ἕογ. Χχχὶ. 11, 14. ἵποῦθ 15 
Ὀοΐἢ 8ῃ “ὁ Ορδϑῃ "ἢ ἀοσυπιεηξ δηά ἃ ““ 504164.᾽" 
80 ΠΕΙῸ ἰῃ συν. 1---4 νγὸ ἢᾶνα (86 ““ ὀορβδῃ " ἴ[65- 
{ἰπλοηγ, ἃπὰ ἰῃ [Π6 [Ὁ]]οννπρ νεῦϑὸθ (ὙἹ]. ς, 
ἶχ. 7) 186 “' 564 ]βὰ.᾽"" (ρ. οἡ συ. 16. 

2. “Ἱπά 1 Ἰοοὐ] Ἀδίμογ, (6 ννογάβ δῖ 
Οοὐν5, ἱπ σοπιπυδίίοη οὗ {μ6 δά άγθθβ ἰὴ σα: 
ΑΠΔΙ Μ111 ἤδϊκθ ὠπίο »ο. (ΤῈ6 οοπϑίγιο- 
[οῃ 45 ἴῃ Πουΐ. χχχὶ. )λϑ; ἴῃ6 Ῥῆγαθα ἃ5 ἰῃ 
76. Χχχί!. 1ο, 25, 44.) 
αι ωὶ «υἱίπειν.9] ΟΥ, ΒΌΓΣΘ αυἱΐπεισος; 

ὙΥΒΟσ6 δΞ ΪΠΠΟΩΥ ΠΟΠΘ Μν}}} Ὅ6 4016 ἴο ρΡαϊη- 
ΒΑΥ: ῬΡΑΓΟΥ, Ὀεσᾶιι56 οὐἩἨ {Πεῖγ σαηκ; δυϊ 511} 
τθοσγεο, ἰἃ ψουἹὰ ϑθοπὶ, ἔγοπι {πεὶγ θείης δά- 
Βεγεηῖθ οὗ Αἢδ2Ζ. Εοσγ “" ὕτσιαῃ. {πὸ ῥγίοϑὶ " 

4 ον δεΐοτε τε οἢ 4 5841] ἢανς 
Κπονϊεάρε ἴο οἴγ. ΜῪΥ ἔδῖμεγ, δπά 
ΠΥ τηοῖδεῖ, ᾿τῆς τίς μεβ οὐ [)Δπιδ58- "τ, μος 
οι8 Δπά τς 8ροῖ] οὗ δϑαπηδγί 5}4]] ,2νν ἐλε 
θὲ ταίζεη ἀνα  δείογε τῆς Κίπρ οὔ ἀπεῖα 
Αϑϑβγτγίδ. «λαΐ ἰαἐφ 

Ζιυαν ἐζε 
ς 4 {ΤΠε ΓΟᾺΡ βρᾶκε αἶβο υὑηῖο γίρῖσε, δὲς, 

ΠλῈ ΔΡΔΪΏ, 84 Υ]Πρ᾽ 
6 ᾿ογαϑπλις ἢ 48 ἴΠ15 ρεορὶε τε- 

ΟΔΠ ϑΟΆΓΟΟΙΥ 6 ΟἿΠποῦ (ἴδῃ (86 οὔθ ννῇῆο 
Ιηδάθ {Π6 δυγδηῃ ἰδ δἴϊογ {86 ἀεθοτιρίίοη 
ϑεηῖ δὶπὶ ἤῸπὶ ᾿ᾶπηδϑσιι5 ὉΥῚ ΑΠΔΖ (2 Κ. 
ΧΥΪ. 1Ιο---16); ΓΠΟΓΕΌΥ (45 Μτ Βίγκβ ποίϊςθ9) 
ξατγηϊϑηιηρῦ ἱποοηίγονεσο]α ονϊάθηςθ οὗ [86 
ΤΟ] ΒΙπηοηξ οὗ [1541 5 ργθάϊοϊίοη. Ζοοδμασίδῃ 
ΤΏΔΥ Βᾶνὸ δὴ ΑΔ425 οὐγῃ ἔδίμεγοϊη-ἶανν, 
2 ΟἾτο. χχίχ. Ἱ. 

3. Α5 οπὲ ννᾶβ δὲ Ἰοηρίῃ Ὀογῃ ἴῃ τυῆοπὶ 
[(ηδὲ τηγϑίοπου5 ἘΕ16 γοσοϊνεά 115 ἱπίογργοίδ- 
ἔοπ, 50 ἴῃ ἄτι {π|6δ ννοι]Ἱὰ ἰδὲ Οτεαῖ Νάχηρ, 
᾿τητηδημοὶ, Ὀ6 ΔΙΠῪ 70 51:1Π6ἀ. : 

δῖησθ ΑΖ δά Ὀθθη Κίηρ βοῃὴθ Εἰ πΠ|6 ὈΘΙΌΓΣΟ 
1δς ᾿πίδγνιονν ἴῃ ςἢ. Υἱἱ, νγὲ σᾷῃ ϑοδσοοὶυ ο]ΔΟ6 
{ες νυαξηρ οὗ [ἢ 4016 ῖ δαυγ]οῦ ἤδη [ἢ6 βοσομά 
ΥΘΑΓ οὗ ΑΖ. Τῆο ΙΓ. οὗἉ ἴῃς ςΤἢ]ὰ, ἴΠοσθ- 
ἴογο, ΤΏΔΥ 6 ϑϑισηοὰ ἴο {πὸ (τὰ οὗ Α ΔΖ. 

4. ΤΠ15 Ἑ“ΠΠἃ, Ὑν ΒΓ ἢ 5ᾶγ5, “7 “αΐδεν 
απά νιν »ιοΐδεγ,."" κἰδηάβ ἰπῃ στηδγεθά σοηΐγαςὶ 
ἢ τῃ6 ϑοη οὗ ἴθ ΝΊγρίη. 

ΑὮ ἱπίδπξ ΙΏΔΥ |15ρ ἴθ τνοτὰς “ἐ ἔδῖθου "ἢ 
δηά ““ πλοίθου ᾽ ἴῃ 115 βοοοηὰ γεασ. Α5 Ῥεκδῆ 
γγἃ5 Δϑϑαβϑιπδίϑα ἴῃ ἴῃ6 ξουγῖ ἢ γοασ οἵ ΑἢδΖ 
ω Κ. χν. 30), ΤΙΡΙΔΙἢ ΡΙ] ϑ 5 ἱηναϑίοη οὗ 
Διηδια δηὰ διηδβοιβ (νῆογα ἈΘΖίῃ ννᾶβ 

βἰδίη, 2 Κ. χν. 20. χυϊ. 9) ργοῦδΪΥ Ὀεϊοπρβ 
ἴο (Π6 οΑΓῪ ραγί οἵ {πε ἔουτἢ οὗ ΑΖ. 

δ. 7: αἰ.0] 1,1, “« λλάεά γεῖ ἴο 5ροδκ.᾽" 
ΆΓΗΔΈ {Ο]]ονν5 (85 ἴῃ υἱἹ. τὸ 4.) Ὀεϊοηρβ ἴο [ἢ 6 
ΒΡ ΠΟΥ σάῆρε οὗ ργορῆθογυ. ἴη δεῖ, ἴθ 500 - 
ΓΙΟη ΥἹ1]. ς-----ἰχ, 7 τενογίβ ἴο, δηὰ ὀχρδηάς, [ἢ6 
ῬτοπΊ56 οὗ “ [ττδηιε].᾽" 

6. Τοἴ ποῖ ΑδδΖ {π|πκ (ἢδξ [ἢ 15 βοπίθηοδ 
δραϊηϑὲ (6 ἵννο Βοϑδί!]θ Κίηρϑ δρρ] θὰ ἴο {Ποπὶ 
ΟὨἾΥγ. ὙΠ ΠΟΥ δά ρ]οίοά ἀραιηδὲ (6 Υόργο- 
βοηΐϊδίινο οἵ Πανὶ 5 σουδὶ Βοιιβο; Ὀὰξ τυμαδῖ 
1 Ἰλανἀ 5 οὐνῃ Πεῖγ δὰ Ὀδθθη, νυν] ἄξοροῦ 
δυ]ῖ, σοηβριπρ ὁ“ ἀραϊηϑὶ (πὸ ΤΟᾺΡ δηὰ ἃ- 
ξαϊηϑὲ Ηἰ5 Αποἰηιοα " (5. 1.. “)ὶ 
ἐδ ῥεορίε γεβι ει} Οτ, παῦὺπ σο]ϑοῦθά 

(.-αυ.α. ν. 24). Τῆδ Θχργοβϑίοῃ "ὁ [ἢ 5 ρθορὶθ ᾽ 
ΒΘΟΙῚ5 ἤδΓῈ ἴο Γαίου Ἔβρϑοῖα!]ν ἴο [δὴ (45 ἰῃ 
ΥἹ. ο). 
ὭΕΕ 845 Ὀδοη δἰγοδὰγ ἀοοπιρά (ΥἹ!. 8). 

ΤΠΘ ΡΟΪΙΟΥ οὗ ΑΠ42 15 ννῃδί πονν ΓΕΠ]ΌΓο5 0 
Ὀς βὲ ἀπολο : ἰῃδὶ 580 Τιἀδῇ 45 ἃ ννῇοΪθ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 νναγτηθά, δηὰ {πὸ ζδι:Π} 1 ΓΤοπιηδηΐ ἴῃ [ἴ 
ςοπηέοτίεά. 
ΤΙ ΡΟΪΙΟΥ οὗ Ρεκδὴ δηὰ ἘθζΖίῃ ννᾶβ, ορὸπ 

δηα ἀνονγεὰ Βοβ ΠΥ ἴο ἰδ6 Πανϊς ἰΠγοηθ. 



νυν. ».} 

ξιβεῖῃ τς ννδίετβ οὐ δῃ:οδῇ τῆλε ρὸ 
80ΉΗ1]γ. δῃά τε]οίςε ἰη βδΖίη δπὰ Κδ- 
ΤΩΔΙ1Δ}} 5 80οη; 

ΤὨε ΡΟΪΙΟΥ οὗ Αἢ42 ννᾶ58 αἱ ἰεδϑὶ ἃ5 Ὠοϑίθ ἴο 
ἱξ τᾶ γ; (πουχῇ, οὐ 186 ϑυτγίδοο, 1 τῆ 
86 οπὶ σδὶςυ]αίοα ἴο εῖνθ 1ἴ 5 Δ}. 

ἐδε «υαἱοῦ: οΥΓ δρίίοα]} Ὅῆο ἔουπίδίπ οὗ 
ΘΏΠΟΔἢ (οτ, 81]08πι), δ [π6 τηουτῃ οὗ {6 
Ὑγτοραδη Ν Δ]16γῪ δηὰ 50 δὲ ἴθ τοοΐβ οὗ Ὀοἢ 
Ζίοῃ δηὰ Μοσίδι, 15 ἔδξὰ ψτ ννδίοῦ ψνὩοἢ 
ἤον"5 [πΠγουΡὮ ἃ ἤδῖτον 5 ἴογσδηθδι σοηάιξ 
(πο  δῈ ἴο Ὠγ Ἀορίηβοπ, 17ςο ἔδεξ Ἰοπρ) 
Ὁπὶ ἴη6 “ῬοοΪ οἵ (ἢς Νιγρίη." ὙὍ15 1δϑῖ 

18. Οη ἴΠ6 ΤΟΟΚΥ͂ 5ορε οὗ Ορμεῖ, δϑουΐ 300 
γαγάβ δου ἢ οὗ [πΠ6 πὶ ἀα]6 ροιηΐ οὗ [ἢ6 βου - 
ΘΓῚ ννγ4}} οἵ [ῆς Ηδγαπι. (8566 ἰϑαδλς Τ ΑΥ]οτ 5 
ποῖς ἴο ὙΓΔΑ111}58  Τοβορ 5, Ρ. ΟΧΥ; Τρ. Αἷ5ο 
ῬΡ. ἵν]1---Ἰἰχι!.) Βοίἢ {ἢ686 Ροοὶβ ἂγὲ ἰπίοῦσ: 
τηϊτοηῖ; ΘΟ ίηρ ἀπά ἤοννηρ ἹΓΓΘΡΊ]ΑΓΙΥ, βοῖηθ- 
{ἰπ|ὲ Οὔοδ ΟΥ̓ Ἀἴννοε ἃ ἀάγ:---ἃ ἕλος νν] ἢ 
Ἰπο!ποὰ ὈΣ ἈοὈίπδοη ἴο ϑιιρροβθο ἴΠ6 ὩΡΡΟΓ 
οὗ ῃεπὶ ἴο Ὀ6 [ἢ6 54π|ι6 ἢ Βειῃοϑάδ. 
ΤΟ νυδῖου ἴῃ 1π6 ““ Ῥοοὶ οὗ {πὸ ΨΊγρῖη ᾽ 

σοΙη65 [πγου ἢ 4 [Πη6] ἔγοπὴ τ βοῦν οι β ἀθθρ 
ἴῃ [6 στοςὺκ οὐ ΨΏΙΓΒ ἴπ6 ἴειηρῖθ 5ἱοοά. 
Ηονν ἴδιεβε γόβογνοῖτβ ἃ ϑῈΡΡ] δα 15 ποῖ ᾿ογ- 
1ΔΙΠΙΥ κῆπον. [ἴ πιᾶὺ ὃε ἔτοπὶ ἴῃς ταὶη-ἴ}} 
Οηἶγ. Τδοϊζι5᾽5 ννογάϑβ, “" Τερ τη ἴῃ πηοάππιὶ 
ΑΓΟΙΘ, ,ῦῶπς ῥεγεππὶς ἀφμα, σαναῖὶ δι ἰειτᾶ 
Ιποηΐοβ, δ ρβεῖϊπα οἰβίεσπξ]ιθ ϑ8Έγνδη ]5 
᾿πλ τ 5, (΄ Ηἰβι.᾽ ν. 12). ἰοπὰ ἴο Τσοηῆιτῃ 
186 ἰγδάπίοη μδῖ “4 ςορίοιυι5. πδίυγαὶ βρης 
Υίϑο ἄδοὸρ πη ἴΠ6 (δπαρὶθ δποΐοϑιγο 
Ι. ΤΤαγίοσ, 45 Δῦονθ). Αηγμονν, {π6 ἕδςξ (πα 
πὸ μὰ ννὰ5 ΜῈ} σι ρρ θὰ ἢ νυαΐου 15 
σεγίδιη. δίσγαδο (ἰὉ. Ρ. 1ν1}}} βρόακϑ οὗ [6γὰ- 
58 ]6Πὴ 8ἃ5 “" ἐντὸς μὲν εὔυδρον, ἐκτὸς δὲ παντελῶς 
διψηρόν;," πὰ ΔΝ Π]Παπὶ οὗ Ἴ γτὸ (Ὁ. Ρ. 1χ}}) 
ΤῊ ΠΠΟη5 [δὲ πν ἢ} 16 τῆς Οτιβαάογο “' ϑιιβογοά 
ἱπογοά Ὁ]6 Παγάβῃ!ρα ἀπσίηρ {πεῈ δϊθρὸ" ἔγοπὶ 
ννδηΐ οὗ νναΐογ, [πὸ Ὀεβιοροα αἰνναγβ πδά δὴ ἃ- 
Ὀυηάδηϊ 5 ρρΡΙγ. ((ρΡ. Ῥεῖονν, ου χχὶϊ σ1.) ἘΠ6 
οἰἵγ ““τραγοὰ δπιοηρ [ἰπιεϑΐοπμθ τοδί η5,---- 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ Ὀ]οσϑοά, νη 4 οἰγου! ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΓᾺΪ]65, ΤῊ 50 ΒΊΔΩΥ 8ἃἋ5 ἴῸ οΥΓ ἴῃγοθ παίαγαὶ 
ΒΡΓΙΠΡ5,---Π 5 σΘη [ΓΔ] ροΙηΐ, 45 1 15, οξ ἀσοι ρῃϊξ, 
--ὰς ἔτοπη ἂρὸ ἴο ἂρὸ Κπούῃ πὸ {Π|γβῖ 
ὙΠ 115 νν 4115 "ἢ (Ὁ. Ρ. Ιχ). (ρ. ο χχύ. ς, 
ΧΧΧΙΪ. 2. 

ὙΤΠοθ6 νναΐοσς οὗ 5ῃΠο δῆ, {ΠῸ σδογοά ννδίθγβ 
[Πλὲ σαππθ ἕο ἤἔγοπι (6 ΗοΪγ Μοιιηΐδιη, 
Βοοπηθά ΡΟΟΣ δηα ἱροῦ ]ο ἴῃ σοιηραγίβοη νν 1] 
[ἢς ΑὈαηᾶ δηὰ Ῥῥῇαγραγ οὗἉ δγτγίδ, οὐ ἴῃ6 [ογάδῃ 
οὗ Ἐρῃγαῖπι: πον πιο ἢ τποτο, ἴποη, ἢ [ἢ 6 
Ευρῆγαῖοβ δηὰ ΤΊετΙϑ ἢ ((Ῥ- [6γ. 11. σ3,) 18.) 
Οὐαὶπὶ ἂδπὰ {ταπηϊ}} δῆ ἴῃ [86 ῥτγορῆςεας 
ψοτὰ ψὨΙ ἢ Οὐοά 56ηὶ {ποπὶ (ἰχ. 8), ἴῃ [ῃς 
εΠΠΥ βοννηρ εοὐττεηΐ οὗ Ηἰΐἴ5 ργονυϊάοηϊξί αὶ 
ἀξ] πρ5 (βργιηρὶηρ ουὐξ οὗἩ {πε ἀθρίἢῃβ οὗ Ηἰ5 
δἴόγηλὶ νυϑάοπμι πὰ σοΟα 655) .,---ἢ!]5 ν'ὰ5 ποῖ 
ἴο τμεὶς τη, ὙΏΘΥ πλυϑῖ μᾶνθ ϑοπιθίηξ 

ΙΘΑΤΑΗ. ΝΙΠΙ. 

7 Νονν τῃοτγείογε, δεμοὶά, τη 1 ογὰ 
ὈγΙΠπσοῖῃ ἃΡ ὑροη δηλ {[Π6 νγδῖειβ οὗ 
(6 τίνεογ, βίγοηρ 8Δη4 πλᾶηγ. φύέη [ἢ 

[πὲ ἀρρϑαϊθάὰ ἴο ογὲ δηά βαγ, [δὶ ται θά 
[πε ἔδπου νυ ἢ 115 ἀπο σγανί 8. 

Οὐν. τ. ΘΗΙΒΟΑΘῊ ΠΊθΔη5 ““ 50Πα ς᾽) ΟΥ, 
“ἐν ῃδὶ 5 ϑβθηϊ." ((ρ. [οδπ ἴχ. 7.) Α.5 δρ- 
Ῥ]ιοά ἴο [ἢ6 νναΐογβ οἵ {6 Ῥοοὶ, 1ξ ργοῦδΟΙΥ 
Τηθδηΐ, “ἐβοηΐὶ οἱ" (τοπὶ {π6 γεβεγνοίγ), 
εἰ ἀπ Βαγροα " (γουρῃ ἴΠ6 σοηάι). 

ΎΠῈ νοῦὺ (ὐδαίαερ) ννὰ5 υϑοὰ ἴῃ υἱ. 8, ἴῃ 
Γοίδγθηςθ ἴο ἐδθ “" πηϊδϑίοη ᾽" οὗὅὨἁ 541Δἢ :----ἢ 6 
Δρροϊηξιηθηΐξ οὗ οπ6 ΨῈΟ ϑῃοιυ]ά δ6 ἴἢ6 σῃδηηεὶ 
ἔογ σοηνουῖηρ Οοὐἷβ ννοτὰ ἴο Ηἰ5 ρθορῖθ. [ἴῃ 
ΧΙΝ, τό, Ἰχὶ. σ 1 ἰ5 δρρ θά ἴο {πὸ “" ϑεγσνδηΐ 
οὗ 16 1 οτὰ ;᾽--ἰηὸ ““ Αροβίΐθ οὗ οἵιγ ργοίθϑ- 
βίοπ " (Ηδθδ. 1. 1). ἴῃ ϑγῦίας 1 ϑ0ΡΡ]165 
1η6 ππὶῈ ἔογ “" Αροβίϊθ," [}ἶ{ἷ Ῥϑ. οχ. 2, 1ἴ 15 
ιιϑεοὰ οὗ ππακίηῃρ ἰῃ6Ὲ ὁἸΙΡΒΓΥ Ἀοά," [ἢ6 
Αροβίοϊις Ὁβυτγοῇ, ἰβϑὰθ ἔουίἢ “ς οὐἱϊ οἔ ΖΙοη.᾽" 

Οὐ.. χλ. ΑΔ [δ6 γονοϊδίιοη οὗ (τισί, νηὶ ἢ 
νν 85 5100] 16ἀ Ὀγ (ἢ ἰανν, νναβ ἰγριβοὰ Ὀγ {6 
νναῖογ ἴΠδἰ βοννοά ἔγοτη ἴπῸ σοςῖκ οἵ Ηοτθῦ; 
50 ἴῃς ρύεδαῖ Ῥγογηϊδο πηδάς ἰο [αν 5 ἤου 56 
Πιδὰ 115 συπιθοὶ ἴῃ 16 ννΐουβ {παΐ Ποννθὰ ἔγοπὶ 
[Π6 τοςκ οὐ ννῖςσἢ {Π6 [Ἐπ ρ]6 νναϑ Ὀ0}]1. 

Οὐ... 3. ὙΠῸ παῖίοῃ, νυν πιο Παά οἰοκοά 18 
οΥε5 ἴο Οσοάβ ὑγορδμεῖς πηϑϑϑᾶρο, δηἀ ἴῃ ςοη- 
ΒΟ]ΠΌΘησΘ ὯΔ Ὀδεη ϑθηϊζοποοά ἴο ὈΪ ηάΠ655 
(1. το), σουἹὰ ΟἹΪΥ Ὀδ τεβίοτοά ἴο 5ἰρῃξ 
ψγ θη {ΠΟΥ νναϑῃθα “ὁ 1η [πὸ νυ δἴογβ οὐ 5110 δπὶ:"" 
--θοϊενίηρ ἴῃ Ηἰπὶ ἴο ννῆοπι “4 τῃ6 ῥτοὸ- 
Ῥμεῖβ γᾶν νυἱῖποϑϑ; -- τ νοη Οοά δά 
εἰ φρῃΐ " ἴο βᾶν 1πΠ6 νοῦ] (]Ὀὁδη 11]. 17: ςρ. 
Υ. 24. ΥἹ. 20---.44ώ4, ΝἹ]]. 29 -- 13, ΥἹΠ]. τό, 20, 
ἸΧ. 4. ΧΥΠ. 4) 8, 18, 21. 22, 259) ΧΧ. 21); ΗἸ πὶ 
ἴῃ Ποπὶ {Π6 του] υ οὗ δίοη ἂδπά (ῃθ ργιθϑί- 
Ποοά οἵ Μηοτιδῇ ννοσγὸ πηι: δοη οὗ ανιά, 
δηά δοὴ οἵ σοά. 

ἐδαὶ φσὸ “0, .}] Οεη. χχχ. 14. 1ΧΧ. 
ἡσυχῆ ((“Ρ. οὐ Υἱ!. 4). Τδαῖ “τηθοκ διά 
αἰἰεῖ βριγιῖ, νῃ]ςἢ ἴῃ (Π6 βἰρῃῖ οὐ σοά ἰ5 οὗ 
δτοαῖ ρῥγίσθ " (1 Ῥεῖ. 1}. 4), ννγὰβ ἴο (δὴ ἃ 
Ῥοοι,, ἀδβρίσδοϊο, [δίηρ.. 

Οὐ.. ὝΠε ννδῖουβ (ἢδλὲ ἢονν ΟΥ̓ ἔγοπι {δ 
Ροοὶ οὗ 51]οΔπὶ ἃγὸ ΘΠ ΓΟΙΥ βδροηΐ ἴῃ γμαῖϊης 
ἃ ΠιΠΉ ΘΓ οὗ ραγάθηβ. ((ρ. Νεῆ. 0 ας; δηὰ 
ποῖθ οἡ Ἐςςε!. 1]. ς.) 

απά γεοίοδ ἱπ Κεχὶη] ἘἈδίδμοσ, οὐϑὴ Σα- 
λοἱοίπᾳ ψιῦὺὰ (Ἰχνΐ, το) εχ. (866 Νοῖβ Α.) 
ΤΠΙ5 ννὰ5 ἴῃ6 ϑιγρηβηρ ρᾶγὶ οἵ {Π6 παίϊοπ᾽ 5 
σοπάιποί. ὍὙΉΘΥ ποῖ ΟΠΪγΥ 5] 156 ἀ {πεῖν ὈΣγΓἢ- 
τιρμῖ, Ὀυϊ ἀϊά 50 νι ἢ ἃ ᾿ἰσμξ πραγ; ΠΑΥ, 
τα Π}]γ. Ενθηῃ (86 τηθη οἵ ᾿υάδῃ δἀοριοὰ 
[ῃ6 Αϑϑυτδῃ ρῥο]οῦ οὗ ΑἢδΖ ᾿Ἰογουϑὶν ; ὃδ6- 
σϑυ56 1 ϑϑεηθα ἴο ἔἴτεθ [ῃθπὴ πῸπὶ ϑβογν δ 
ἴο Οσοάΐβ ἰανν. ὙΕΙ͂Σ ἸΟΥ ννὰβ ἜχϑςῖΥ δα 
οὗ Ἀδζίη δηά ΡῬεκδῇ, “"ἢθ Ἰογ οἵ νὰ 45565 " 
(χχχὶϊ. 14), [δὲ μβαά Ὀσγοίκδθη Ἰοοβα ἔγοιη τὸ- 
βίγαϊηϊ.. ιάδῃ νναϑ5, ἴῃ ἕαςΐ, πλδκίηρ σοποη 
οᾶυϑ6 ΜῈ [15 Ὀϊζίογοδέ επειηϊεϑ; γχο)θοϊην 
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88 ΙΘΒΑΤΑΗ. ΝΠ. [ν. 8--το. 

Κιπρ οὐ Αϑϑυγῖδ, δηά 11 ἢΪ8. ρίογ : 
ἀπά ἢδς 5411] σοπῖε τπ|ρ ονεῦ ἃ]} ἐδ 
σμληπεΪΐβ. δά ρὸ ονεγ 41] ἢ15 ῬδηΚβ: 

ΓΝ 8 Απά ἢε 5}2}} ρᾷ585 τῃτουρῃ 0- 
ἐλ γμίκοες ἀΔἢ ; ἢδ 514] ονεγβον δηά ρὸ ονεῖ, 
ὑΑρλον ΘῈ 584}} τεασο ἢ δύδε ἴο ἴπε περ; 
ἐὰν ἰακί ῃηᾷὰ ἘΠ 5ιγεῖσηρ οὐ οὗ 8 ννὶπρ8 
“ἢ 50.811} 11 τ1πλ6 Ὀγθδάτῃ οὗ τῆγ ἰδπά, Ὁ 
Ἄν [ταπιλπμεὶ. 

(πὰ ταὶ Ἔχυ Εἰ ηρ]γ}) ἔπ στάςσίοιβ Ῥγοπι56 οἢ 
ὙνΒΙς ἢ 115 πιο δ] ργεδίηθϑο ἀθρεηαρά. 

Οὐ..τ. Οη ἴδε ψ  Ϊγ τα παῖ μοΐ 
οη οὗ {με ρθορῖίθ, δέϊοσγ. ΔμὰΖ δδὰ 

“τηδάθ [ιἀδῃ πακϑὰ " (2 Ἃἤτγο. ΧΧΝ]. 19, 
ςΡ. ἔχοα, χχχῖὶ. 25), 566 Χχῖϊ. 13 (“««ὐ.4.Ψ 
Ἐχοά. ΧΧΧΙΙ, 6), ΧΧΙΥ͂. 8, 11, ΧΧΧΙ͂Ϊ, 12. 

Οὐ. ,. Ὑῆο ϑᾶπιὸ ἔγαπες πλϊγῖἢ ργονδ]οὰ 
ψΏδη (ἢ6 ΟΠαϊάθδῃ ϑννογὰ ννᾶ5 σόδαγυ ἴο [2]} 
οὐ ἵἔπειη: ἔζεκ. χὶ. το (Η. σς, ψΒεγὲ [86 
54Π|6 ἵννο νουῦβ οςσςΓ). 

Οὐ... 4. ἴῃ πιαυκοὰ δηλ ῖδοϑις ἴο (ἢ15 νυ ὰ 
Τταϊστίἢ 15 ἴΠ6 ρσογηῖβδο ἴο ἴῃς ἔδιμμ] Ζίοη, ἴῃ 
ΧΙ, 3, Ὴ ον 5841} γε ἄγαν ννδῖεσ. οὐ 
οὗ ἐῤε «υοίϊε φΚὶ “αἰυσέίοη;" ἴῃοβο δνου δίς 
ξουηίδ!η5 ἔγοπὶ νν ] ἢ (6 ρΡοδσοίῃ! ννδίειθ οὗ 
ϑΒΠ]οδὴ θονν. (866 οἡ χίϊ. 2.) 

7. ΤἸυάδῃβ ργοέοσεηςεα οὔ ἰδ συ] γ 
Ῥοννοῦ οὗ Αβϑυγίὰ ἴο {86 [πν|510]6 Ῥοννοσ οὗ 
15 Οοά 5βοι!ὰ Ὀ6 δ᾽οννεὰ ἴο ψογίς 115 ονγῃ 
Ῥυπιϑπιοηΐ. 

Τῆς ΕἸρΡΒγαΐοβ ονογῆοννβ 1(5 ὈΔΏΚΘ ἴῃ 
Βργίηρ δπὰ ϑυπηηογ, δέου (ἢ6 βῆονβ οὗ Ατ 
Τλθηϊα Ὀδρίη ἴο πιο]. “ΤῊ διτηῖθ5 οὗ Αϑϑυσίδ, 
Γοοσγατοὰ ἔγοπι [Π6 ΒΑΓΑΥ γᾶσο5 οὗ ἴῆ6 πουίῃ 
(ϑιν Ε.. δίγαοῃευ), βϑῃοι ἃ πονν ἴῃ {1κ6 ΠΊΔΏΠΟΓ 
Ονογῆονν {ΠΟΓ 5041] Ὀουηάδτιεβ. (ΟΡ. χυὶ!. 
12. 14. ἰχ. 10.) 

ἐδε ἀϊης οὶ “πιγγία, ἀπά αἰ δὲς κἰ'ογγ] ΤῊϊ5 
τα οπθ, (}15 ἀεπηροά :---ἶπ ἡ Βοπὶ ΑΖ 
{γΓιϑί5, πιοτα [Π8ὴ ἢ6 ἀοθβ ἴῃ "ἴπΠ6 Κιηρ, (ἢ6 
Ιοτὰ οἵ Ηορῖβ," ψῇοθο “" ΒΊΟΥ " μδὰ 50 
Ἰοηρ ἀννοὶξ ἴῃ Ζίοη δηᾶ ννᾶβ πον δῦουξ ἴο Ὀ6- 
ΠΟΠῚΘ “ {π6 ἔπ 655 οὗ [Π6 ννῇο]θ ραγίῃ " (ν]. 3). 

ῥὶ: δαπζ.1] ὙΠῸ 1|π||ῖ5 δρροιϊπηίεα ἴο ἢ15 
Θπιρῖγα Ὀγ ἴῃς 5πὴθ Ηδπὰ {παΐ βεῖ θουπάβ ἴο 
Π6 5.4. Ηϊβοτῖο Αϑογτα δὰ ποῖ ἰηϊεγίεγοά 
νὴ (ἢ6 σδουΐπογη Κιηράοπι. [{ 15 γοπλδικοα 
ὉΥ Εννα]ὰ (" Η. οὗἉὨ ᾿ἰϑ5γ.᾿ 1ν. Ρ. 1τόγ), {παῖ 
6. Αϑϑυγίδηθ {ποϑαῖνοβ ϑεολ ἴο ἢδνθ 
δηϊογίαϊ θα ἃ σςογίδιη ἀγοδὰ οὗ ἰῆε ροννεσ᾽" οὗ 
]υάδῃ; «δηὰ “Κορὲ ουζξκ. οὗ [86 οἴγοῖὶθ οὗ 115 
Τιονοπλθηί5 πὰ 5 ννᾶγ5: ὙγΠ16 ΤΠοῪ Πιδά 
ἔογ ἃ Ἰοὴξ {ἰπλ6 ἱηϊογέογοα ἴῃ πε Κἰηάοτῃ οὗ 
[ες Τεη Ττῦε5.᾽" 

8. “54 δὲ «ῥα ρα. ἐδγοισῃ μά} 
ἈΔΙΠοΥ, δὲ “ρα βσθον ἄοπα ([ἰ. ἐσἤδηρο, 
--- Δ ΠΊΟΪΥ, 815 σου 56) δέδιπδῦ ὕωάαθ; ἃ5 ἃ 
5, ΤΟ] Ιθη σίγοδπι ἔογοίηρ ἴογ [501 4 πανν σμδπηοϊ, 
δη δάνδποϊηρ ἴο ἃ ροϊηξ ψ Ὡς ἢ 1 Παὰ ποῖ 
ῬΓΟΥΪΟΙΙΘΙΥ ἀρριοόδοβεά, ὙΠ6 νγογὰ πλδῪ ταῖου 

9 ζ΄ Αϑβϑβοείδίῖε γουγϑεῖνεβ, Ο γε 
Ρεόρὶε, ᾿ δηά4 γε 5841} δὲ δγοίκεη ἴπ' θ τ». 
Ρίεςεβ ; δπά ρῖνε δῦ, 41] γε οὐ ἔλγ 
Πουπίπθβ: ριγά γοιυγβεῖνεβ, δπά γε 
8.41} θὲ Ὀγοκεη ἴῃ ρίθοθββ ;; ρίγά γουγ- 
86ῖνεϑ, Δπὰ γα 584}]1] 6 Ὀγόκβεηὴ ἴῃ, 
ΡΙΘς68. 

ΙΟ Τάκε σοιιη8ε] τορεῖποῦ, ἀπά ἴξ 
8Π4}} σοπία ἴο πουρῆῖ; ϑβ8ρεὰκ [δ6 

ἴο ἃ σὔδηρο οὗἉ πλϊπά ἀπά ἔδεϊπρ. (ΗΔ. 1. χτ.) 
ἐὐυεη 1ο ἐδε πεοξ 7 Ορ. χχχ. χ,8, (ΗΔ8. 11}. 12). 
[1 σοι! ποῖ τϑδοῇ (Π6 ῥεαά; ἴογ (1) [61- 

541|6πὶ νου Ἱὰ 6 ἀῦονο {παΐ ταρίηρ ἰἰά6 οὗ 
Αϑϑυγδη ᾿νδϑίοη, νυ θη 41] οἾςο ννα5 ΒΞ λογά ; 
Δηά (2) ἤδη ογιβα]θπὶ [6]}͵| [ἢ Ἡρδὰ ννγᾶϑ 
511} δοδϊρα οὐ {π6 Ἐπνουϊαϑίηρ ΤὨτσομηδ. 

Οὐ:.. τ. ΤΠθ ἐπθο Κ᾽ 5 οἴϊδη βδροκϑη οὗ 85 
[παῖ οἡ νυν ῖς ἢ (ἢ6 “ γοκεο᾽" οἵ βογσνιῖαάς γοϑίθά: 
ΤῊ γό Κα οὗ ΤΥ (ΓΔ ΞΡ Γεβϑίοηβ ἰα Ὀουπα ὈΥ͂ 
ΗΪ5 παπᾶ; ΠΟΥ ἃγὸ ννγεδίῃβα, ΤΏΘΥ ἅγδ σοπΠΊΘ 
ὉΡ μῥοπ τῖν περα" (Τἅπι. ἴ. χ41 ορ. εαϊ. 
ΧΧΥΠΙ, 48; [6.0 ΧΧΣ. 7---ο). 

Τμαῖ (ἢϊ5 ἰ5 μογὸ δ! μἀθα ἴο, 15 πιδάθ ὑγο- 
ὈΔ40]6 ὈΥ χ. 27 (ςΡ. 11. 2). Οοπιραᾶγο Νοῖς Β. 

Οὐ:. ,χλ. ἴῃ ϑοηρ οἔ 80]. ἱν. 4, 16 πϑοκ οἵ 
[Π6 Βπιάς 15. (45 [ἢ6 ἴονγεσ οἵ αν." Αἱ 
1ῃ6 σφρεϊνΥ [Π6 γοῖκο νν85 ἰδ! ἃ οἡ ἴπδὶ ϑἰδίεϊ 
ΠΕΟΚ. 
Νον ἴδοη εξ Τυἀδῃ σοπίοπηρίαἴθ ννμδὶ ἐΠ6 

Εἴοτγγ ̓ " οὗ Αϑϑογτῖα νν}}} (ο ἔοσ ἴῆθπι. 80 ]οῃρ 5 
[ΠΟΥ ἡγε Ἰογα] ἴο (ἢς (σονοηδηΐ, [ἢ6 “ ΔΝΊηρ9᾽" 
ὙΠΙΟἢ ννογε δυο} Ζοὰ ὈΥ͂ ἴΠοϑ6 οὗ (ῃδ σἤογι- 
ὈΪϊπὶ οὗ ΡΙΟΓΥ ονοῦ [ἢ ΤΊΘτΤΟΥ -56 δῖ νν γα ϑργοδὰ 
ΟΥΟΓ {Π6 Ἰδηά (ςρ. Ἀπ 11. τα, τώ; Ρ5. χοὶ. 4, 
δηά Νοῖς Β Ὀοῖονν), ργοίθοϊπρ δηά ὑ]θβδίηρ. 
Ηονν ννγᾶϑ ἴξ πονγ, ὑν ἤθη (ῃ6 Αϑϑυγίδῃ νυ]ζιγα 

᾿ 85 ϑριοδάϊηρ ἢϊ5 ἀδλγκ, ὀρργέβϑινθ, ψυῖηρς (ἃ 
ἀἸβιη4] γοκο) ἀροὴ (ἢ6 “Δ Ὀγοδάτῃ οἵ τ[ῃ6 
ἰλπὰ ) (ὦ. Νοῖε Β.) 

Τῆς ἐλ Έ 8} Κηονν (παῖ ἰἢδ Ἰαπὰ νγᾶβ ὄύθη 
ἴποη 5αἴδ: ἔου 1 ννᾶβ "" [πητηδη 1615.) Ης ν 5 
ΚΊΏΡ" δὲ τῃ6 οἷά ἀοὶιρο; δηὰ Ης “στὸ - 
ΤΑΙ πρα ἃ Κίηρ ἔογ Ἔνεγ᾽" (5. χχίχ. το). 

Οὐν. ἴῃ 1δν. χχν. 22 Οοὰ βᾶγβ: “ὍΤδ6 
Ἰδῃὰ 15 ΜΙΝΕ." (ρ. Ηοδβ. ἰχ. 3; [6γ- 11. 7. 

θΘ. ἴῃ {μὲ Νάπιο 15 {π6 ρῥ]οάρο οἵ Ζίοη 8 
ΥἹΟΓΟΓΥ ΟΥΘΥ 4} ΘΏΘΠΊ165 :;---ϑγγία δα ΕΡἢ αὶ πὶ, 
οη ἴμε6 οπϑ πδηά, Αβϑουγίᾷ δηὰ Τᾶγῃδὶ [πάδῇ, 
οη ἴδε οἰΠοσ. 

“4. μοεἰαίε γομγεείυες, Ο Ῥ60}190858) Α.,5.. ΤῊ. 
συναθροίσθητε. δ᾽ πλ ]ΑΥγ ΤἌΑγρ. δηὰ Ν υἱρ.: 
Δηα {Π]5 ἀρτθοβ νγο}} νὰ (6 ῥάγά]]εῖ οἰδιι56. 
ΟΙμοῖβ; “ιβαυΐεῖ γουγϑεῖναβ : ΟΥ̓ “Ἀδῖ58 
πε νναγ- σγ." 

ὀγοζεπ ἰπ ῥίθος ] «. αὖ. α. νἱὶ. 8 (οἵ ἘρὮγΑΠη), 
Χχ, ς (οὗ {Βοϑαὲ ψῆο ἀερεπάθά οἡ Ἐργυρί), 
ΧΧΧ, 21, ΧΧΧΙ, ο (οὗ Α5βγγ4), χχχυϊ. 27 (οἔ 
16 παίίοηβ 5:0} αϊοα ὈΥ ΑΞϑυτίδ). 

10. Ταζε εομρποὶ ἐοχείδογ] Οτ, “ὙΒΙΩΚ 
οιξκ γουγ ρἰδη." 



[21 Ὁ. 

ΥΟΙΙ, 12. 

νγογά, δηάδ ἴξ 514] πος ϊαῃά: ἔογ 
(ὐοά ἐς ψ ἢ 8. 

11  ογ τῃε ΠΟΚΡ β5ρᾶζκε ἴδ. ἴο 
τς ἵν ἢ ἃ βίσοηρ μαηά, δπά ἰη- 

ἐξ ρα]! εονγιο 'ο ποι δι] (ρ. χχυἹ]. χ8. 
ὩΣ: δε «υογ] Οὐ, "“υἱξεγ γοὺγ βοηΐεηςβ.᾽" 
οὐ ἐξ «υἱῷ 1.1] Ἡδῦγ. ἑσωπαμμεε, (866 

Οἡ ΥἹΪ. 1.4.) 

11. Το βίσοῃηρ δϑϑιιγαπο νης ἢ [ἢς ρτὸ- 
ῬδΒοί μ45, [ῃδξ Οοά ν»}}} Ὀ6 “8 Ηΐς ρθορῖο, 
ἴο υρῃοϊὰ {δόπὶ, ᾿ξ ποθ}, ἀραϊηϑὲ [Π6 νυοσ]ά 
ἴῃ ΔΓμΊ5, γθα υἶγο5 ἴο ΒῈ δοσουηΐοά ἔοσ. Νδῖι:- 
ΤΆΪ]Υ ἃ5 τὴ ςἢ πο] πο ἴο [Π6 ἔδρα οὗ τίδῃ 85 
οἴμοῦβ, ἢονν δὰ πε ραϊηθά [ῃϊ5 βίγδηρθ σοπηῇῆ- 
ἄξηςο, {ἢ15 ὈοϊΪάπεςς οὗ βρεθοῃ 

[τ ννὰβ ΟΥ̓ ἃ ϑρεςῖδὶ β'ἢ ἴτοπὶ Ηΐπι ἢο δδά 
εὐάδιοά Μοβεβ ψι [6 ΙΚ6 υπῆϊποπίηρ 
σουγᾶρο, Τρὲ ΠΟΚῸ “ῥαξε ἰο γιϑ, ὮΘ 58 

«υἱὲ α «γος ῥαη4)] Τῖ, ἐν τ δσγοηρίῃ 
οὗ 186 μαπά:" οὗ [παῖ ΜΙΡΗ Ηδηά, δι ἢ 
Κπονν5 ΒΟΥ ἴο σοῦικο [86 ἀρ!Δέοηβ οὗἩὨ πιδη᾿5 
5001] δηὰ ἴο 5. Ὑϑηρίῆθη Πὶ5 ϑρὶ γι. [Ὁ ννᾶ5 (δ6 
ΒΑΘ ροιογ (Πδὲ δὰ ψτουρῆξ ἴη, πὰ ὈΥ, 
Μοϑβεβ. 8.6 ρυΐ χχχὶν. ᾿ο το: “15 αἱ 
δε εἰσπς ἀπά «υοπάεγι (9. «υ. α. ἴῃ ο. τ8 θεῖον), 
ΜΒΙςἢ {δ6 1, οτγὰ βοηὶ (απ) ἢϊπα ἴο ἀο,... 
δηὰ ἴῃ 411 [Παΐ τἰγοπσ ῥαπά, πὰ ἴῃ 811 ἰμαΐ 
Ετεδί ἔδασ (ς. «αὖ. α. ἰπ οὐ. 12, 12 Π6ΓΘ6), γὨΙΓἢ 
Μοβοβ σστουρῃξ Ὀοέογο 41} 1[5γ86].᾽" 

ϑ1η66 {πΠ6 {πιὸ οὗ (πΠ6 Ψιβίοη ἰη οἢ. νἱ [ἢς 
ϑιηδις αἀἰδρεηβαίίΐοη νγᾶ5 υἱγίι!γ ἀσβιηςξ, 
Ης νῆοϑθο “"βϑίγοηρτίῃ οὗ παπᾶ" Μοβοβ δδὰ 
δέθῃ (ΒΒ χοά. ΧΙ. 4, 14) ΜΏΘΩ Π6 5δηρ, “ἼΒῈ 
Τιοτά 58}4}} γεῖρῃ ἔοσ Ἔνογ " (χν. 18), δά πον 
Δρροαγοὰ ἴο ϑδιδῇ ἱπ ΚΙΠΡΙΥ͂ βίοσυ; δηά δά 
βθηξ ἢἰπὶ ἴο θεὲ ΗΙ5 ἀροϑίϊθ δπὰ απιρδϑϑδάου ἴο 
ἴϑγδ6], ἴο ῥσγοςίδιπὶ Ηΐ5 Δρργοδοῃίηρ δάνοηϊς 
ἃ5 “ΒΘάθοπηογ᾽" (ΠΧ. 20). 
Το μογα]ἁ ἴῆ6 σογηϊηρ οὗ ἴἢ6 νυἱγριη-θογῃ 

(Ἰτητηδημ6],᾽) ννᾶ5 5414 5 στοδὲ δηά ἅννθ- 
᾿πϑρί πη ΟΠ ςο, ἩΗἩρησοξουἢ (Πδὲ γενεϊδιίοη 
ξοιτηθά ρατί, δἰπιοβῖ, οὗ 5 ρεγβοῃα γ. ὙΤΠδὲ 
δτεοαὶ Οσοά-ρίνοη δίρῃ (ΥἹ1]. 14) νγᾶβ 50 ἤΓΠΊΪΥ 
Πεοϊά το ὈΥ δίπι, ἐπαΐ 1 Ὀδσαπιὸ ἰἀοπειβοά ἢ 
ἢϊπὶ ““ θεέογε 4}} [5.86]. Η!5 ἐδ ἢ βθειηθά ἴο 
οαδοάγ ἴῃδί διρη. Το ἢ15 ριιγρεα νἱβίοῃ, 
[πηπλᾶπιιῈ] ννᾶβ δἰγοδάν Ὀογηῃ (ἰχ. 6). Τἢὸ 
Ἰδληὰ ννᾶ5 [ΠηΠ]ΔΠι16}}5 ἰαηά (υ. 8). ΑἹ] {πὲ 
ῃδίίοης οὗ 186 ννου]ὰ Ὀαπάρα τοροίμοῦ σου]Ἱά 
ποῖ διπάογ {Π6 ὄνοπέ ἴο ὑν] ἢ ἢΘ δά ρίνθη 
υνϊη655. ΤῸ ρῥγονο ἰμδέ, [ἢ ννᾶ5 ΟΠ]Υ ΠοοδββαγΥ 
ἴο πλεπίίοη [Π6 παᾶῖὴθ "πριαπμεί (υ. το). 

Οὐ.. τ. ἴῃ ν. χ)ς ἢθ Πδὰ βροΐκϑθὴ οὗ Οσοάβ 
Ηδηά 85 “" Ξιτεἰομῃοά ουζ" ἴο ρογίοστῃ ἃ ρτϑδὶ 
γοτκ. ᾿ 

Οὐ-. ,χ. Τα ἱηνγαγὰ βίγεηρίῃ οὗἉ βρισγῖς {Π}5 
σοτηηλιηϊςαίοα πιδάθ ἢἰπὶ δίγοηρ ἴο γϑϑιβί ἢϊ5 
ον σουπίγγπιθη. Τ μαΐ [ἢ 5 1165 ἰὴ 1π6 ννογάϑ, 
15 δονιάθηξς τῸΠπιὶ Κ᾽ ΖΕ Κ. 11]. 7-.ς- 4. 

Οὐ.. 3. Βυϊΐῖ 1π6 υἱ παῖ ρυγροβο οὗ τ[πδῖ 
Ηδηά 5 θεΐπρ ρυὲΐ ἔογἢ ννὰβ ἴο νοσκ ουΐ ἃ 

ΙΘΑΙΔΗ. ΝΙΠΠἹἸ. 

βίπιςίεἀ της τῆς 1 5ῃοιϊά ποῖ νγαἱῖς 
ἴῃ (6 ννᾶγ οὗἉ [ἢ]8 ρβορῖε, βαγίπρ, 

12 ΘΔΥ γε ποῖ, Α ςοπέξδάεγασγ, ἴο 
411 ἐῤόπι 19 ψΏομλ τἢ}1]8. ρεορὶβ 5}2]] 

Ῥυτγροβε σεϊδίϊης ἴο “αὐ παρίοπς." ρου ᾿πάθρα 
1 ννὰ5 (ῃ6 54π|6 “" Ηδηά [δῖ ννδϑ οἡ {πε [ῇγοῃθ 
οἔτε ογὰ ̓" (Εχοά. χνὶϊ. τό, πιᾶγρ.), ἴο ββῃϊ 
1Π6 ὈαιΈ]ε5 οὗ 186 ἔπι ἰϑγαθὶ οὐ 115 νᾶ ἴο 
[Π6 ΗΟΙΥ 14πά, ““ΠῸΠπι ρϑηδγδίίοη ἴο βεηθγᾶ- 
τοη.᾽" 

Οὐ... 4. νης πᾶνε βεῦθ 8η δχρἰληφίίοη οὗ 
[86 ννοπάογί] ἱπἤμπορηςε, νυν ἢ σαι ὑπάθ- 
ὨΙΔΌΪΥ Ἔχεγοιβθα (5ε6 Νοῖθ (1) οὔ 16 τῆξη οὗ 
815 {{π|6. 
απ ἱπεῖγμεϊεά πι6]-- Ὦ Ἰονῖηρ σογτεςτοη ; 

ἴῸΓ 50 [6 ννογὰ ἱπ1ρ}1ε5. δεὲὲ [ζευϊ. νυ}. 6. 
(ὥρ. οῃ χΧΧΥΙ!, 26.) 

ἐπ ἐδε αὐαν φῇ ἐῤὶς ῥεοῤ᾿ε] “νο ργείεγγοά 
Πἢ6 [Ὁ ΟΓΠη685 οὗ ΤΠΘΙΓ οὐγπ Πραγῖ," ἢ 
811 [15 αἰἰεπάδηϊ τηΐϑοσυ, ἴο νυγδικίηρ ἴηΠ Οοά 5 
ὙΆΥ ὙΜ1 ΠΟΙ ἔγαῃαι} } γ οὗὨ ἔφ, Ορ. Ιν]!. 
χγ1 [6γ΄. χὶ. 8, ΧΙ. Το. 

Οὐ.. Μνῇεηῃ Μοβοὸβ ἀεδϑιγοά ἰο “"Κποιν 
ννῃοπλ)" Οοά νψοιυϊὰ ““εμά «υἱδ ῥώμη" Β6 
Ῥγαγθά, ἐ"ϑῆθδνν τῇδ πον 72») «ὐαγ᾽ (ἔχοϊ. 
ΧΧΧΙΙΠ, 12, 12). 

15, ΤΠο ννογτάβ αἵὸ Οοάϊδ' δάἀαγοοοοα ἴο 
Ιϑαιαῇ ἀπά ἴο ἴποβϑο ψγῆο Ἰοοκοά ἔογ βυϊάδῃςθ 
ἔγοση ἰῃδ βἰδηάαγά ὑῃϊοῇ 6 Βαά Πρ ὑρ. 
Ηον ἔαδν ἴδ δά άγεββ ὄοχίθηἀϑ5, 15 ποῖ ἀρτγϑοά, 
ΤΠ Μαβογείθϑ πιᾶκα ἃ Ὀγοαῖκ δ πὸ ἐπά οὗ 
τ. τς οἴδποῦα δέου υ. τό; οἴμοι ἀραὶῃ δου 
Ὁ. τ8, (866 οἢ σ. τό.) 

δὰ} γε ποι] Ἐδίπογ, Υ78 88811 ποῦ Β8Υ. 
[15 ἃ βοϊδπχῃ ᾿η] πο ΟΠ, 

“4 εοηγεάεγα) Ἐδίμοσ, Ῥσϑδαβοι. [Ιΐ ἰ5 
ποῖ δρρίἰοὰ ἴο Κίηρβ (845 Ῥεκδῇ δηδ Ἀ6ΖΙη) 
[ογηηρ᾽ Δη 8]Π|Δησϑ; Ὀμξ ΟΠΪῪ ἴο βιιςἢ 45 σοῃ- 
Βρίγε ἀραίηβέ {Π6}Γ Ἰοριπιδῖθ βονογοίσῃ (2 5. 
ΧΥ, 12, οὗ ΑΡρβαϊοπι; ορ. σ Κ. χυϊ. 2ο; 2 Κ. 
ΧΙ. 14, ΧΙ! 20, ὅζς.). [ξ 5 ᾿πάεοά ιϑεὰ οἱ 
Ἡοϑμοαῖβ ποροζϊδίίηρ δὴ 8]]δποθ νυ ἢ 80, 
κἰηρς οὗ Εργρέ; Ὀαζ ΟὨΪΥ Ὀεσδιιδα {Π15 ννᾶβ δη 
ἃςῖ οὗ το ο]]Ἰοὴ ἀραϊηϑὶ Αβϑυγα. “ἼΠε Κίηρ 
οὗ Αϑϑγτίᾶ Του πὰ οομεῥίγαςν ἴῃ Ἡοβμθα᾽" (2 Κ. 
ΧΥΙ. 4). 

10 αἱ ἐδεηε 1ο «υδο»... Ἐλδίμοσ, ΘΟ 691 }»- 
πε οὐοσυυδίπβ ΟὗὁὨ ὙΒῚΟΔ 2ῤὲν ῥεοῤίε Βαλῦὰ, 
ΤτΘΆΒΟ0,. 

ἼΒΟΥ οΔ]1οα ἐπθ τθη, ψο του ποῖ Ὀ6 
ἀἰϑίογαὶ ἴο “1μεῖγΓ Οοά δηὰ Κιηρ" (566 οἢ υ. 
21}, ἰγδιίοῦβ [0 {πεῖς οουηῖγγ. Νὺ Ἰοηροῦ 
Βανίηρ ἴπ6 οοπηξοτί οὗ Κπονιηρ {παῖ “1ἢ6 
Ιιοτὰ οὗ Ηοβῖβ ννᾶς Ἂυἱδὦ ἐδ» (5. χ]ν!. 7, 
11), ἴΠ6γ Ὀδοδπλθ ὈπλοΟσοΟυ5 δηὰ βιιϑριςίουβ οὗὅ 
{Πεῖγ [6] ον θη. 

ὑγου]ὰ ποῖ 5ιιοῆ ρεύβοηβ Ὀ6 δρί ἴο οὔαῦρα 
1541Δὴ νυν] ἰγϑδϑοη, τ 6 ἀδθηουποοά 6 Α55γ- 
Ττίδῃ 4]1||Δηςσθ, οὐ 1 ἢ6 νγαγηοὰ ἴδοπὶ ἴο “ἢδδ 
ἕτοπι σοπληρ γδὶ ἢ }} 

ἼΠ6 τε] ἰγδιίοῦβ ννόσα ἴπ6 ἐτηθῃ οὗ [88 
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ΙΒΑΙΑῊ. ΝΠ. 694 [κιϑ,14 
14 Αηά δε 5141} θὲ ἔογ ἃ ϑ84πο- 

ἔυᾶγΥ ; δυῖ ἔογ 48 βῖοπε οὗ βιυπθ]πρ ἢ. μἊΡ. 58. 
ἀπά [ογ ἃ τοοκ οῇ οἤξπος ἴο Ῥοτῇ ἴαικο α. 9,. 
ἴῃς Βοιυιβε8 οὗ [βγδεὶ, ἔοσ ἃ ρίῃ δπά [ου σ Ῥεῖ ἂ- 
8 5ηΆΓ6 ἴο [ἢ6 ᾿ΠΠΔ 1 τΑΠ8 οὗ [εππιϑδ] θηλ. 

847. Α ςοπίξάεγαδου ; ΠΕ ΠΕ ἔδαγ γα 
{Π6ΙΓ ἔξασ, ἢογ ὃς «ἴγαλιά. 

12 ΘαΑΠΟΙ τπε ΓΙ͂ΟΚῸ οὗ Βοβίϑβ 
ἈΪΠΊ861[; ὯΔπ4 ἐσέ ᾿ΐπὶ δ γουγ ἔξαγ, 
Δπά ἐξέ ἢϊτῃ δέ γουγ ἀτγεδά. 

{Πεπλβοῖνοβ (Τ6γ. χὶ. ο, 5. «υ.), δηὰ 86 ργορμεῖβ 
80 ἐποουγαροά {δεπὶ (ΕΖΕΚ. χχί!. 2 ς, 5. «υ.). 

Οὐ:. τ. Α τοιηδικδῦϊος 1Ἰυϑέγαϊΐοη οὗ [ἢ18 
νΟΙΞ6 8 ΘΌΡΡ]Ποα ΌΥ 2 Κ. χὶ.--- βοὴ ΑἰΠὰ- 
᾿ΙΔἢ βῃρροβρά [δὲ 516 δά “"ἀδβισογοά 411 186 
βοϑά-γογαὶ,"" [06 μεῖς οὗ Ἀδνια 5 ἔβγοηθ ννγᾶβ8 
Ρτοϑεγνεὰ αἷϊνο, "δ ἀάθη ἴπ [ἢ6 Βουδ6 οὗ [86 
Ιοτὰ" (νυν. 3, 4). ἴπ ἄυς ἐϊπι6, [Π6 Πιρἢ- 
Ῥηοϑέ οδ θὰ δγουπά ἢΐπὶ ϑοπλα ᾿ογαὶ οβῆσοτϑ, 
ΔηἋἃ “ϑμοννοά [Π6πὶ ἐῤε ἀέπσ᾽: “05: ΔΟΥ ΠΟ ἢ 
6 “γοιρῆϊ διπὴ ξοτίῃ,᾽" δηά ““ψάνθ πηΐο Βίτη 
ἐῤο ἐγοαυη ἀπά δὲ ἐφείέπιοην,,) ἀπὰ ““δηοϊηϊοά ἢ 
πῖπι. Τὴ αἴιθθῃ σοπληρ ἴῃ, δηὰ ϑεοὶηρ [ἢ 15, 
ἐστι ουξ, Τγεασοη, Ἱγεαο"᾽" (ς. «υ.). Το 
{πε ἐγαϊϊογεϑϑ ἸΟυΙΕΥ νγᾶ5 ἰγθάϑοῃ. 

Οὐ. ,. ὝὮΠΕΓε 15 βϑδ]! ἃ ἴο Ὀ6 ἃ ρορυΐασ {γ8- 
ἀϊπίοη (Μ. Ϊ]οδπηο, " Π{|η. ἀθ 1᾽Ο τοηΐ,᾽ Ρ. 8ο6) 
1Π4ὲ τῆ6 ρ͵άςθ, ὑγογο 1ϑαῖδἢ ννᾶβϑ ραΐ ἴο ἀδθδίἢ 
ΌΥ Μδμηδϑθθῆ ἔῸΓ πανίηρ βαἰὰ τἢδὲ ἢ6 διδὰ 
“ο ἰῤε Ζιογά,,) 15 τηαυκοα ὈΥ δὴ οἱὰ τλ0}]}- 
Ὀεγγγ-ίγεθ ποῖ ἔδγ ἔγοτῃ ἴῃ "οοί οὶ δ8ιἸοαρι. 

πολ ῥεῦ ἤξαγ γ6] Ναπι. χὶν. ο; ευΐ. 1. 29 
(φ. ἰΌ. 21). 

ποῦ ε φραϊ] Νον ἐε 'ὰ ἀτοδᾶ; .. αὖ. α. 
ἴῃ ποχὶ γεῦβθ, δηὰ ἰῃ χχὶχ. 22 (Πογο τ 15 
ἴῃ ΡαγΑ]]6} 5πὶ νυ ἢ ὁ᾿βαπο εν .). ΤῊΪ5 ἔστη 
οὗἉ 186 νεγ οσσιγβ Πονγῆοτο οἶθθο, Το ἀογινοά 
δά)δοξινα, “ΤοΥτ Ὁ]6,," ΤσσυΓθ ἴῃ ΧΙ. τα, Χχχν. 
2) 4, 55) ΧΧΙΧ. ς, 20, ΧΙΙΧ. 2ς. 

ΤΠ6 ἐλ} 1655 νγοηΐ δρουΐ, ΡΙςσξαγίηρ ἴο [Π6Π1- 
Θ6|ν65. (ἢ15 οὐ [δῖ “ΤΟΥΤῚ Ὁ] 6. πο: ἰποίοδά οὗ 
ἐελτίπρ Η πὶ, ννῆο σοι]ὰ δὲ ΠΥ πιοπηθηΐ “ἸΑΥ͂ 
ἰονν 186 αι ρ τ η655 οἵ [Π6 [εγτιὉ]6 Ομ 65.᾽" 

18. δαηε...71 11|. ἼΠΒΟ Γοτά οὗ Ηοσιϑ, 
Ἧ! πὶ 5}}8]] γὲ 5δηςγ." ὙΠοΚο ταμοβεά Ἡΐτη, 
νγῦο, ὈΥ τοϊγίηρ οὐ Ηἰ5 νογά, ργονθὰ {ποῦ 
Ὀ6Ι εξ τη Η!5 δοιάϊηρ ΠΟ] π655 (ορ. 5. χχῖϊ. 4), 
Ὑνδίονυοσ ἀδηροιβ τρϊ σοσὴθ ὕροῃ ἰποιη. 
[ταρδΐίθηςα ἱπηριΐοα ἰοὸ Οοά βοπὶς ἀείεςϊ οὗ 
νυ 50Πὶ ΟΥ̓ ρΡΟνν ΟῚ ΟΥὉ τ] (Θουϑηθβθ; δηὰ {Πεγο- 
ἔοτο ἀοίγαςϊθ ἔγοηι {πὸ σϑνογεησο ἀπ ἴο Ηἰβ5 
ΒΟΙΙη655. Ηδρποο ἰτ 15 βαὰ ἴῃ Νυπι. ΧΧ. 12: 
Ὗς δε ϊουεά γε ποὶ ἴο “απο, τὰθ ἴῃ [86 δγε5 
οὗ [86 σι] άγθη οὗ [51.86].᾽} 

Οὐ:. 81 Ῥεῖθσ 15 δηξογοίηρ [6 ἀυΥ οὗ 
Ῥαίίοηὶ ἢ ἤρθη δ αιιοῖεϑβ [54]. ΥἹ1}. 12.1.2.:-- 
τὸν Κύριον θεὸν ἁγιάσατε ([«Δς πη. δΔηὰ ΤΙΞΟἢ, 
τὸν Κ. Χριστὸν: 90Γ. “ἸοτοΟ Μεβμῖοῆο᾽), 
: Ῥεῖ. π| τς. 

ἰεὲ ῥΐἴη δὲ] ΟΥ, Ἠὼὺ 185. Το ἀυ Ὁ τοϑίβ 
ὍΡοη ἴῃς ἔδεξϊ (ςρ. Ώοαῖ. χ. 21). 

14. ῥὲ «ῥα δὲ 2" α σαπείια)7}] Οὐ, Ἦδ 
“δα! Ὅθ (οΥ, ὈεσοπΊθ) ἃ «ἀπείμαγ,. Νοῖ 
ΟἸΪΥ νν}}}] ΗΘ ἀνγοὶ] ἃπιοης γοὺ ἱπ ἃ 88πε- 
[ΤΥ ; Ὀὰϊ Ηδ ν}}}} δς Ἡ ἰπιϑοὶξ ἃ ΞΔ ΠΟΓΌΔΓΥ :--- 

ἢ οἢ νγᾶ5 ἕ 16 ]|1ο ὦ τβοη πὸ οτὰ Ὀοσδπιθ 
Πε5 ἢ" (7ὁδη ἱ. 14: ορ. 11. 21; ΟΟΪ. 1. 9). 
ΤὨΟ “5δησίυδγΥ , νγγα8, δῦουδ 411, ἃ ξοιιηϊδίη 

οὗ 5δηςιἱβοφίίοη : Ὀυΐϊ (ΠΟΥ νγῇο οοἷκ οὗ 
15 βδποςγίηρ ΠΗ δηςσο ἔουπα ἴῃ 18 σΔ] ΠλΠ 655 
οὗ (18 δηὰ ἰονυε (5. Ἰχχ!. σ7 .), δηά ἃ ϑϑσυγε 
τεῖγοδι ἔγοπλ Θηθηλ 65 (5. ΧΧΥΙΣ. ς, ΧΧΧΙ. 20; 
οΡ. «ἢ. ἶν. ς, 6). 

δὠμξ ῶὃγ ὦ “ἰοπε ο σἰμριδίιησ] αραϊησὶ νυ ἢ 
ΠΟΥ, ῆΟ ἂῖὸ νγαϊκίηρ ργουάϊγ ἴῃ [ΠΟΙ οὐνη 
ὙΑΥ (Ὁ. 11), Μ01} δίσκο ἐμεῖς ἔοοϊ (5. χοὶ. σας 
12) δηά (2]]. 

Οὐ... τ. Α5 ἴδε ργόπηδο οὗ [{πιπηδηιϊιο] 
ἰεηάοά ἰο ἄδεροῃ (δ ΡΙΕΕΥ δηᾶὰ σοπβίδπου οὗ 
[π6 14:1; 50 ἰδ γᾶνθ οσσάϑίοη ἔοσ [ῃ6 “" ἀϊ5- 
οὈδάϊθης" ἴο ἀἰδρίαυ {Πογ ὑῃθο εξ ποτ ἀ6- 
εἰάράϊγ. ΤΟΥ ἀοιηδηάοάἃ ϑοπὴς ἱπιπηοϑάϊαίθ 
δΔηά νυἱβ10]6 οχδιιδίίοη οὗ ἰϑγϑθὶ. ὍΠΟΥ ψνοιυ]Ἱά 
ποΐ νγαῖὶΐ ἔογ Οσοάΐβ'- ρονγεσ δπά νυ ϑάοπι ἴο 
ννοσκ ουὐἱ Η!κ οννὴ ρίδη: Ὀμξ δηϊοτοὰ ᾿ηἴο ἰδίαι 
4]}Π|Δῆσθ5 ἢ νου] αν ροόννγογβ. 

Οὐ.. 2. ΑΔ,5 ἴδε τγο]εσξίοη οὗ ἴῃ6 ϑοη οἔ (ἢ6 
νιγείη, ἤδη οἴεγοά ἴο ἴμοπὶ ἴῃ ῬγορἤθοΥ, 
Ὀγοοϊρι φίεα (Π6 1[4}} οὗ [ῃ6 ἄγϑε ἰεπιρὶθ; 50 
(86 τοϊδεϊίοη οὔ Ἑμγϑὲ Ἡ πη βοῖ Ὀτγοιρῆϊ οη 
[Πς [4}1] οὗ ἴῃ6 βεςοπὰ (Μαῖξ. χχὶν. 48). [Ι͂ὴ 
σοηάδομιηΐης ΟὨγϑί, ΠΟΥ ““ ἀδεβίγογεαά ἰδδῖ 
τε ρ] 6") οἡ Μοσίδῃ. 

4 γοοξ 9} οὔεπεε] ὙΠΕΙ͂Γ νου] Π1π655 ννᾶ5 
ΑἸ κα οἴρηάοά Ὀγ [δε Ἰονν)ηθβ5 οὗ ἴ86 ϑοὸπ οὗ 
Μδη, ἀπά ἴῃς εἰεναίίοη οὗ {86 δοὴ οὗ Οοά. 
ΤΠΟΥ ἀϊὰά ποῖ νυἱϑῇ ἴο μάν “" Οοά νυν {Ποπῖ.᾽" 
ΤΠΟΥ νου] μάνα ῥτοίοττοά ἴο Ὀδ ἰοξξ δοημθ ἴο 
ψνοῦκ οὐ ἘΠΕΘΙΓ ον ΡΟΪΙΟΥ. δοὸ “ες Ἀοοϊ 
οὗ ἘΠ6ΙΓ βαϊνδίοη" (Πθυξ. χχχὶ!. 1ς, 18) ςαϑῖ 
(δεπὶ ΟΥ̓ ((δ. 19). 

Οὐ. Α5 τὸ “ἐβίοῃθ᾽" ΤΔΥ Ροϊηΐ ἴο (Π6 
βίοπε οὗ Βειμοῖ (θη. χχνυ!, 11--το22)---ἰθο 
ΤῊΘΠΊΟΤΙ4] οὗἩ [Π6 ὨΟΠΊ61655 ὮΘΙΓ ΟΥὁὨ ὈῬΓΟΓΆΪ56, γΠῸ 
ἰγριβθα Οπα {μαὲ ““μαὰ ποΐ σσβογα ἴο ἸδύΥ Ηἰ5 
ολα" (Μαῖίξ. υἱῖϊϊ. 20, ορ. [οδῃ ἰ. ς): 50 
(6 ““σοοὶς " Γεπλ 5 τ15 οὗἨ ἴδ6 τοςκ οὕ Μουηῖ 
Μογσῖδ},---ϑγταθοὶ οἵ Ηΐπὶ ψῆο ννᾶ5 “16 
Ἀοοςκ οὗ Αροβ,᾽) οἡ νυ ῖς ἢ [π6 ΟΒατοῖ ἰ5. Ὀ0Π]. 
ο δοίδ ἐδ ῥοι“41 οΚὐἱ ̓ γαῇ ΜῈ πον βοσο 

οἶδο τοδά οὗ ““ἵἔνγο ῥοισε οὶ Ἰεγαἷεῖ;" του ρἢ 
ἔγεαιθηγ οὗ “16 Ὠουθὲ οὗ ᾿ϑγδεὶ δηὰ τὴδ 
Βοιιθθ οὗ [υἀ Δ}. [{ 15 ΟὨΪΥ δἴεγ (Π6 πουίἢ- 
Ἔχ Κίπράοπι δά Ὅδεη ονθτίῆγονσῃ, [δὲ [υἀδῃ, 
ἃ38 [6 τεργοϑοηΐδίνο οὐ [ϑ5γδοὶ, 15 βουηθίϊ πῖθ5 
δα γοβϑοά ὑπάοσ {πὲ ἘΠ16 “Βοι96 οὗὨ [5γ8ε]." 

[ἴ ψουϊὰ δδοῖλ σογίδίη, {μθη, παι ἴη6 οχ- 
Ῥγοβϑίοη νγὰ5 ἤθσῈ ϑϑο νυ] ἢ 50ΠΊ6 ϑρεοϊδὶ στὸ - 
ἔδσθησθ, 

ΜΑῪ ποῖ {π|5 Ὅ6 ἴο [6 ἕδος {παῖ ϑδςῇ 
Κιηράοπι τεϑίθα [15 οἰδὶ πὶβ ἴο ἈΠΙΓΥ οἡ ἃ βασγεά 
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ὙΕΤ Ις Απά τηᾶηγ διηοπρ [Πεπὶ 5}2]] Ι6 Βἰπά ὑρ τῃ6 ἰαβμπηοι γ, 586αὶ 
τ . ὁ Βἴιπ)0]6, ἀπά [3]1, ἀπά ὃς Ὀγοκεη, τε Ἰὰν7 δπλοπρ τὰν ἀ8ς ρ]68. 
ἴρλοφο. λῃὰ θα ϑπαγεά, δηὰ ὃς τΆκεη. 17 Απάϊ] ν}]] νναἱξ προη τῆς ΟΚΌ, 

Υ. 15---1|.] οΟΙ 

δοιι56,---ακιἴ Βεοίμοὶ δηὰ δἴ Θγιιβαίοση; τυ 5 
ΠΟΥ [86 [οΠρ]6 ννᾶ5 ἴο ΑὯδζ ποι πο ΥΓ πιοῖδ 
ΠΟΥ 1655 [ΏΔη Βεῖβδοὶ δά 411 δοηρ Ὀδθὴ ἴο 1Π6 
Κὶπξ8 οὗ [5γαθὶ], δὴ δηρίῃθ οἵ βϑϑσυϊασγ ροϊογὶ 
Βοῖὰ ““Βοιι568,᾽ [Πογοέογθ, τηιϑδὲ 6 δἰκο ονθῖ- 
(γοσσῃ, Ηδε νοι (ΠΟΥ γτοϊοςίοα ννου]ά ογοῦ- 
ΓΌΪῈ (Π6 ΡΟΙ]ΙΟΥ οὗ δας ἴο 118 τυΐη, 

15. 4πώ4 »ιαηνῦ αρποηφ ἐῤεηι...}] ΟΥ̓, γιατ 
ῥα βὺπυλὉ 19 ὕΒΘΙΘΟῚ; 9566 [6Γ. νἱ. 21 ((Ρ. 
ΧΧΧΙ. ο; Ηοϑβ. χὶν. 9) --οὴ ἴδ βίοηθς δηὰ [ῃ6 
ΤοοκΚ. Νοῖ 80 ἴδβοβε σγῆο ἰονοά Οοά᾽β ἰανν 
(5. εχῖχ. τό). 

απά ὁε ὀγοζεη] ΤΙΣ ὑγουᾷ ἤδασγὶ Ὀσοόΐκθῃη : 
50 {μᾶῖ ΠΟΥ ΤΊΔΥ τϑςεῖνο Ππθδ]ηρ (Ἰχὶ. ὦ; ςΡ. 
Μαίϊ. χχὶ. 44). 

απά δὲ ἐαξεη} 80 85 ἴο 6 πηλδη οϑγ, δηὰ 
ΠΟΡΘΙοσϑῖγ, ἰῃ [Π6 ρόοννοῦ οὗ {ποῖγ σδρίοσ :----ϑ 
[Π6 “'50η5 οἵ [5γ861}᾽ μδὰ ἰοιπὰ {ποηλβοῖνος 
σαρίυτγοα ἴῃ [86 πεῖ οἵ Ῥγονιάθηςδὶ 7 5{|ς 6, 
Οϑδη. χἹ. 2χι, χ]ν. τό, ]. 18. 

16. διπά ω] «Βἰπά λοι τἂν. ὙΠ Τδῖ- 
δπὶ (5. 1ΠΟῈ]Υ, δηὰ πε ΠΧ Χ. Ὀγ ἱπιρ!οδίοη, 
ΤΉ ΚΟ {ἢ15 νϑῦβα ἰο Ὀ6 (ὐοά᾽ 5 σοπημηδηά ἰὼ {6 
Ῥτγορῆβοῖ δῃπά υ. χ7 ἴο Ὀ6 {Π6 ργορμεῖ᾽8 Γββροῃβθ. 
ὨΙ5 νίονν 15 βίΓο ΡΥ σοπβγπιοά 

(1) ΒΥ ἴδε σοχηπιδηά ἴο 1)4ηϊεϊ, χὶϊ, 4 (ςρ. 
9): “858ιῖ ὕρ [6 τνογάς, ἀπά ϑϑδλὶ 6 Ὀοοϊ,, 
ὈΠῚΠ (86 ἐϊηχθ οὗ [Π6 εη 4" (566 Αἰϑοὸ Ἀδθν. χχῇ. 
10). 
(:) ΒΥ ἴδ υϑὲ οὗ [86 νογὰ γτοηάογθὰ “" ἀϊ5- 

αἸρΡ 65.) ἰπ ᾿ῖν. σ3; “Α]] ΤΥ σὨΠ]άγθη 5881} 6 
ἐαμσδὲ οΥἹ ἐδε 1 ογ" (ςρ. 1. 4):--τ-α ΡΓΟΠΊΪ86 
ὙὮςἢ 15 συοῖρά δηά σοπηπηδηϊοά τροη ὈΥ ΟὖΓΥῦ 
ϑανίουῦ Ηϊ πλεῖ (5: “1 15 νυγθη ἴῃ [ἢ6 
ἀρλείοι Απά [Π6Υ 5881} Ὀ6 41} ἰδυρμξ οὗ σοά. 
ΝΟΥ τηδη, ἐδογοίοσγθ, (δὲ Πρατοῖῃ ([Π6 πλθ5- 

545,6) ,ον»ε 1ὅε φίδεγ, ἀπά ᾿εαγπεῖρ, σουπθίῃ 
ὑηΐο Μ|6.,") (70Βὴ ν]. 4.5.) 

(3) ΒΥ δὲ ἁπαϊορυ οὗ ςἢ. χχίχ, σὰ; ΨΚ ΒΕΓΘ 
[54:8 } 8 ρσορθθοῖοβ, σοηγογοὰ ἴῃ δἰπιοϑὲ ἃ 
ςσομζίηαοιβ5 θονν οὗὁὨ ΔΙΠΘΡΟΥΥ ἀπά ραγδῦϊθ, ἀγδ 
σομῃραγοά ἰο “4 Ὀοοῖς παῖ 15 86] .᾽" 

(4) Βγ [δὲ ἴᾳαεϊ {παξ ἐῤὲς σοπιπβϑίοη 5 
[ἢ σοπιρ]επλθηΐ οὗ 6 οὔθ ρίνεη ἴο 186 ῥγο- 
Ῥθοξ ἴῃ ἢ. νἱ : σοηϑείαπρ ἢϊπλ ἤοΐ ΟΠ]Υ 
ΘΠΥΟΥ͂ ἴο {π6 ονν]5 ἢ ΟΠυτΟἢ αδἱ ἰαγρθ, Ὀὰΐϊ 
Βοδά οὗ ἃ πεν σοϊιπλιη!γ ἴο Ὀ6 Γογηηθά ᾿ηϑἀς 
{παῖ (δυτοὶ,---οὔ με ἐπιῦγγο Ομ Πβίίδη Ομαγςῇ, 
ὙΠ ΙΓἢ οοηϑιϑίοα οὗὨ 41} ψγὰο ““Ἰοοκοα ἔογ χὸ- 
ἀογηρίοη."" 

ἐδε ἐδ ΐγιο}} (Ὁ. 20). Τ)6 αἰζεβίεα ρῖὸ- 
Ὡροὶ σοηοογηηρ, Ρεκαὴ «πὰ δΖιη ννὰβ ἴο 

Υ6 δὴ ἱπιιηράϊαϊο ΔΙ πιθηῖ ; δηά 50 νῦᾶϑ 
ὙΠ Οἡ δὴ ορδῃ ἴδ ]εῖ. ὙὍα ἰδϑΕἸ ΠΊΟΠΥ, 
γγΒσἢ (ἢς ργορεῖ νγᾶ8 ἴο ὀίπα μῤ, τεϊαϊθα ἴο 
{π6 Οτοδὲ Οδηΐῖγαὶ ονεηΐ οὗ διιπίδη ἢϊδίοτγ : 
δηἀ δὰ ἴο Ὀ6 τεοογάρα ἴογ {Π6 υ.86 οὗ ΠΔΗΥ͂ 
ξεπεγδίοηβ οὗ {Π6 [Δ Πι] γεῖ ἰο σοπΊδ. 

ΔΑμδὶ οουϊὰ [ἢϊ5 Ὀ6 Ὀὰξ (6 [οϑΕΠΔΟΩΥ͂ 
ςοποργηίηρ [πηπιδηιιοὶ ἐ----ἰῃαϊ ὁ“ ΘΕ ΠΟΩΥ οὗ 
[6505 ψ Ἐς} ἔσουῃ [86 {ἰπ|6 οὗ ἴΠ6 γοίευαπ- 
ϑεΐμε δὰ Ὀδεη “186 5ρίγιξ οἵ ριόρῇθου ᾽ 
(Βν. χίχ. 10). 

ΤὮ15 τοοογὰ ποοάδὰ πὸ οἴου Ὠιιπδη δἐἰθϑίδ- 
(ἰοὰ ἴμβδὴ [6 ρῥγορβοῖ 8 οὕνῇ :---ἰοῦ πὸ δά 
τεσοῖνοὰ Οοὐάβ οὐσὴ τυὶϊίμοϑϑ ἴο δῖ5 {ΠῚ} |]- 
8655 ὈΥ [86 δ] Β]πιοηΐ οὗὨ ργορἤθοίεβ οὗ ἃ Πθᾶγεγ 
ΤΏΡ. 

σεαὶ δὲ ἰα4“υ] ἴῃαξ ἰαὰνν τ ἢ πηθη ἅτ 
{πιηκίηρ ἴο αὐτοραῖς (νυν. 24) ςρ. χχίν. ς), 
Ὀιξ ὙΒΙΟΝ 18 ΠΟΥ ΤΕΔΟῪ ἴο Ἰυάρε ἰδοηλ: 
1Πο86 “ἸἙνῖηρ οτᾶςἶθβ,᾽" σι ἢ ἅγὸ 11} οὗ [Π6 
βοθάς οὗ οίογῃ, [1ἴ6. δεῖ ὕροη ἴῃς ἶανν [86 
56δὶ οὔ ρυορίδου; ἴδε πιγϑῖὶς 5θαὶ, νγῃ ἢ 
αἰοϑοβ (ἢδί νοϊυπΊθ το ΠΓΤΩΪΥ ἀραϊηϑὲ [06 
56! -οοηςεϊϊοά, ἀηἀ γεῖ τόνυθα]5 πλοσ ἔ}}γ ἴο 
[ες Ἰονν ἀϊδεῖρ]α (νγμο “845 [86 ἰᾶνν 1η ἢ]5 
Ποαγῖ," 11,.2) 15 Βιάάθῃ βίογεβ οἵ Ἴσοπηξοτί 
δηά εἀϊβοδίίζοῃ. 

Ηδρτο, τ νου 9θοπὶ, (ἢ6 “ὁ ᾿ηϑἰΓισίίοη "" 
(υ. 11) ἐηἀ5. ΤΒδ ρὑγορῃβδξ ποὺν ζόϑβιιπιεθ. ἢ18 
ον δα άγεβϑ. 

17. 1 «υἱΪ! «υαἱῤ μροη}] ἘδίδοΥ, 7 «υἱ}} «υαἱξ 
ἴοσ (..«ὐ.5. Χχχ. τ8, ᾿ἰχῖν. 4, Η. 1; ΗΔ}. 
ἰϊ.. 3; Ὅδῃ. χὶϊ. 12). Ηοννενοσ ἰοὴρ ἴῃς 
ΥἹΒΙΟΏ ΙΏΔΥ “ " (Β45. 1. 3), 6 15 βδ6 
[Πδὲ 1 νν}}} σοπὶθ ᾿ῃ ἄπ Ἐπηο; δηὰ ἢδ 15 σοῃ- 
ἰοηΐ ἴο ννδῖί. 

Οὐ». ἴῃ «ἢ. ᾿χῖν 1η6 ννοτά ἰ5 ἔο]οννεὰ (νυ. 7), 
ἃ5 ἤργα, ὈΥ πιρηϊίοη οὗ [6 ““ Πάϊπρ ἄννᾶγ "ἢ 
οὗ Οσοά᾽ξ σουπίοηδηςθ. ἴῃ Ὥλδη. ΧΙ. 12, 85 
δοτα, ἴξ ἔρ!]ονν5. ου 186 ““ 56] 1 ᾽) οὗἨ [δ6 ρὑγο-: 
ῬΒθῖῖς πηϑϑϑαβθ. 

ἐδαὶ ῥίάει ῥ᾽ δὶς Κα. 445 ἔτοπι (86 ουΐϑεϊ 
Ἧς Παδὰ ννατηδὰ ἴδεπὶ (ἢ Ηδ 5μου]ὰ ἀο ἰπ 
οᾶ56 οὗ {πεῖγ γερο! ηρ: ϑυαΐ, ΧΧΧΙ, 17, χϑ, 
ΧΧΧΙΪ, 20 (Τρ. 5, χ]ῖν. 24, ἰχχχυ!, 14). 

ὙΠΟ ΡΓΘΘΕΎ Ὀδηράϊςςοη 5414: “ὙΠῸ [οτὰ 
ΤΏΔΚΟ Ηἰ5 ἔδλοθ ἴο 5ῃϊπε υπηΐο ἴῃθο, ἼὟΠ6 [,οτά 
πὶ ὺρ Ηἰβ ἴδςε υπίο ἴλ66᾽ (Νυπι. ΥἹ. 25. 26; 
οΡ. Ἐξ. ᾿Ιχν] τ, 2). δυςῇ νγᾶβ ἴῃ6 Ἰονηρ ρτοὸς- 
γιϑίοῃ Οοά μαὰ τηδάθ ἴογ “"ἐῤε ῥϑοιμε οἔΚ; 
αεοῦ ," Ὀυΐ ΠΟΥ ψοι]Ἱὰ ποῖ ““ ννα]ῖκ ἴῃ Ηἰς 
᾿ρ με" (ςἢ. 11. .). ὙΠΒΕΙΓ “ 51ὴ8 δία ΔΥΨΑΥ͂ 
Ηἰὶς9 δες ἔτοπι " (μεπὶ (ἶχ. 2). ὙΒογοίοῖδ 
ἐς ἘΠΟΥ ννογὲ ἰγου θὰ " (65. εἶν. 29). 

Οὐ. τ. Τὸ Ταῦρυὰ δᾶ5: “16 1,οτὰ, 
ὙΠῸ [5 5αἱὰ [πδὲ Ης του] ἴᾶκα ἀνὰ Η 5 
56 κί ηδῃ ἔγομα ἔδα Βοιιϑα οἵ [Δοοῦ.᾽" 

Οὐ:. χ. ᾿ϑαιδΔἢῃ τηιϑὲ ποοὰβ βῆδτθ ἱπ [δ6 
ἰοτηρογαὶ βυβεγίηρ ἡ ῃῖοἢ ΤΟΙ] οννθὰ [18 ἀδγκ. 
δηΐης οὗ “16 ᾿ρϊ οὗ [5γ86].} ΝΑυ, [κ 
Ῥδὰὶ] αϑογνγαγάβς (πὶ. ἰχ. 2, 3}, Βὸ ψουϊὰ 
αν “" ψιγοδῖ μβοαυΐηθβα δηα σοῃί 14] ΒΟΓΓΟΥ͂ 
ἴῃ ἢἰ5 Ὠραγο ") οἡ {πε ῚΓ δοσουπέ :--τούθη 45 [86 
Ἀράδοιμοῦ στερὲ οὐοῦ ἴθοβα 0 ψουϊά ηοζ 
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18 “Βεἢο]ά, 1 δπὰ τῇς οδι]άγεοη εἰ ουσνα (δὶ πιάσῃ ἢϊς ἔᾷὰςς ἕτοπι [6 ἢοιι86 
οἵ [Δςοῦ,. ἀπά 1 νν}}} ἰΙοοῖ ἔογ ἢΐϊηι. 

ΓΕσΟΡηΪΖῈ “(6 {Πΐηρ8 1πλὲ τοηἰθὰ ἴο ΠΕΙΓ 
ἸῸΝ ΤΗ5 δυγάρη 6 Ὀοτα ἴῃ ραίίοηΐ 
18;--πηοεῖ ἔγρο οἵ Ηΐπι, γῇῆο οἡ [Π6 σγοβϑ, 

“( ξογβακοη" Ὁγ ““Ηἰ5 Οοά," 511 ““ (τυϑκῖοὰ 
ἰῃ [δε μοτὰ ἰμδὲ Ηδς ψουϊά ἀεἰνοεσς Η!τλ} 
(5. χχίι. ἐὴ 

απά 1 «υἱδ Ἰοοξ ζῶν δὶἰ»1)] 45 ἰἴῇοβθ, ῆο δῖ 
ἧπ ἀλγκηεβϑ, Ἰοοῖς Θχρθοί ΠΥ ἔογ ἴῃ6 τηογη- 
ἱπξ (ἐρ. 5. ΟΧΧχ. 5). ὙΠῈ βᾶπηε Ψογά [5 
υι56αἀ τη Οεη. ΧΙΪΧ. τ8; 5, χ]. χα; εἰ. χχν. 9, 
ΧΧΥ͂Ι. 8, 11. ς, ΙΧ. 9. 

Οὐ... τ. ἴῃ Ὅεη. χῖῖχ. σ8, ἴδ οὐ]οςξ Ἰοοκοά 
ἔΟΥ 15, ἐ{π6 σβαϊνδίίοη οὗ (Ὡς [οτά." ΤὍΤΠ6 
ἢτϑὲ {{π|ὲ ἴῃΠ6 ννογὰ “' βαϊναίίοῃ ἢ ΤσσιΓ5 ἴῃ 
(ἢ6 ΒΙ0]6 15 ἔγσγοσῃη ἴθ του οὗ “ἰϑ5γδοῖ " 
ἁγίηρ ἴῃ Εργρί. ΨΝΏθη [β5γ86], σοπϑοογαῖοα 
Ὀγ {ποῦ Ῥάᾷϑοῃδὶ ἔθαξί, πηάγοῃοὰ ουξ οὗ Εργρῖ, 
{ΠΕΥ ὁ" “αὖ ἴδε 5α]ναίοη οἵ ἴδ [οτὰ " (Εχοά, 
χῖν. 131 (ΠΡ. ΧΥ. 2) ἴῃ ἰγρίςδὶ ἢιδίογγυ. [581Δῃ, 
5υΓγου πάρα Ὀγ ἃ ἀδοδγίηρ βοσΏ Υ [5γδ6], νυ] ἢ 
ΒΘΟΙ 6 ἀγαννὶπρ ΡΑΓ ἴο 115 ἰαϑσῖ ραϑρ, Ἴου]Ἱά 
“Ἰροῖὶς ἔοσ "" τηδξ π"δπηθ, Ἰοηρ-ἀοίεγγοα, “' 54]- 
ναῖοη." Ηὀδ ἴππ5 ““8εξ ἴο 5 5641" ἴὴ δἷ- 
τοβίβφιιοη οὗ Οοα᾿β τονοδὶθα {τ ἢ. 

Οὐ... χλ. ὙΠΟ Ί,ΧΧ, μᾶ5 καὶ πεποιθὼς ὅσο- 
μαι ἐπ᾽ αὐτῷ; ἃ5 4150 ἴῃ ΧΙΐ, 2, ἀπά 2 8 
ΧΧΙΪ. 2. 

Οὐ-. 3. ὙΠΘ 584π|6 ᾿ψογάβ ἅζὸ αιοϊοα ἴη 
ΗΘ. 1]. 12; ἱπηπηοάϊφίοϊν Ὀοέοτε ἃ αιοίϊδεοη 
ἔγοπὶ τ. 18. Εδοῖ οἰϊδίοη 15 ἔγαρτηΠίδγΥ. 
ΤΠ6 ἐγαρτηθηΐ οὗ υ. 17 τηῦδὲ Ὀ6 ϑιιρροβδδὰ ἴο 
σΑΓΓῪ ἢ 1 ννῆδὲ ργθοράθβ; 45 πε ἔγαχηηθηΐς 
οὗ υ-. 18 ἴο πο] θ ϑνηδί ἔο] ]Ποὐνβ δέου. 

ΕῸΓ ννῃαΐ 15 16 δνυθηΐ ἴο ψῃϊςῇ (Π6 Ρργορπμοεῖ 
τοίοτβ νΏΘη Ὧδ 54γ5, “1 «υἱὲ ἰοοξ ἔογ ΗἩϊτὴ "} 
--- ΝΜ“ υϑὲ 1 ποῖ θ6 1ἴπ6 δ ΠΙπιεπὶ οὗ ἴπ6 ργο- 
ΓηἾ56, “16, {86 ᾿μοτὰ οὗ ἴῃς Ἡοβίϑβ, 5}8]} Ἰὰ 8 
ΒΑ ΠοίΌλΓΥ ᾿ (νυν. 14)} Ης, “ἴδε Κίηρ " (νἱ. 
4), ΜΠ Ὀ6 ἃ βδηοϊιαΓΥ ἴῃ {π6 τηϊάςί οὐὗὁἨ ἴδοϑβ6 
ὙΠῸ “584 Π0 . ΕΥ Ηΐ πὶ ᾽ (Ὁ. 13}:--ονῆο βα ΠΟΥ 
Ηἰπὶ “ἴῃ {πεῖγ Πρασίβ᾽" (1 Ροῖ, 111. 19}; ἔοσ 
(Π6 ἴθῖηρ]Ὲ 15 ἀσϑϊγογθοα, Μιιῖ ποῖ {δ656, 
ἴΠδη, 06 186 ““ ΠΟΙῪ 566" (ν!. χ3}; [ἢ6 ““500- 
βἰδηίίαὶ "ἢ 5γδθ] Απά ἤονν οδὴ τῃ|8 ΠΟΙΥῪ 
5664 μανθ Ὀθθη ἔοιτηβξά οιιξ οὗ ἴη6 “"5θοὰ οἵ 
δον] άοοΓβ "ἢ (1. 4)) Ηον, ὀχορρί ΟΥ̓ παῖ ϑοῃ, 
ὙΠΟ56 ΠΔΠῚΘ ἰ5. “’ Οοἀ νἱῃ υ5᾽}} [πῃ πὸ οἴδοῦ 
ΔΟῚ Ἑςοι]ὰ 5᾽πῖι] ΠυπΊΔ ΠΙὙ ἤᾶνθ Ὀθθη 5δηςῖ- 

ΤΒρη, “Ηδ {παξ βδης οί δηά {ΠΟΥ 
ὙΠῸ ἃ16 βδηοι θα ἅτ θοίἢ οὗ οπθ ᾽ (Ηδῦ. 
1. 11). ΒΥ οἤογιηρ Ηἰβ5 ρυγα Βιιπηδη πδίιγο 
οη ἴδε αἰξασ οἵ ΒοΙῪ ἰονε Ηδ πηδάθ δἵοποπιθηΐ 
ἔογ 5:η, δηά γίϑῖὶπρ ΠῸπιὶ [6 ἀοδα Ὀδοδπιο “ὁ (Π6 
Οφρίαίη ΟΥὮ οὐγ 5αἰνδίίοη " (Ἡδθὺ. 11. το), 
ὉΠ ηιηῈ (ὴ6 νΑΥ ἴογ ἴΠ6 “ἰΠΊΔΩΥ 5οη8 οὗ 
οἀ" ([Ὁ.; ςρ. Ϊοδη 1, 12). 

18. ΒΜΒεῤοϊΠ Ἱπίγοάιυςίπς (Υἱῖ. 14) ἃ πιο-: 
ταοηΐοι!ϑ ϑἰδϊοῃηθηί. 

1 αγμά ἐῤὲ ερίἰάγεη «υϑογε ἐδὲ ΟΕ ῥα 

[ν. 18. 

σῇοπὶ (ἢ ΓΟΚΡῸ ΒΑ ρίνεη πε 47 

ϑίνεπ »ι] ὙΠῸ νογάβ γεβεη 6 [Πο56 υϑοὰ ΕΥ̓͂ 
ΔΟΟὉ οἡ ἴδ6 πχοτηίηρ δἴϊοσ δ6 δὰ “" 8βθθη (16 
ςε οἵ Οοά᾽" «πὰ οδίλϊποα 6 πῆ οὗ 

ῖ5γαοὶ (δη, χχχῆ!. ς, ΧΧΧΙΙ, 28). Ου [πδ 
Ρτενιουβ πιρῃς [άςοῦ ἢδά ϑθετηθὰ οἡ [86 υεῦρα 
οὗ ἀεϑίγυςίοη: “1 ἔδαγ Ἀἰπὶ (541), ἰοϑὲ ἢ 
σοι δηά ϑπιι6 πλ6--ίῃθ τοῖποῦ ὑροη [86 
σμΠ]άγθρη." Ηδ νγὰβ “7 αἰοπε" (Οεη. χχχῇϊ. 
24: τ. (ἢ, 11. 2). -Οπς νῆὴο νγὰ5 “ὦ »παη,"" 
γοῖ ὁ" σοά,," ἀρροαγοά, ἀπά ννγεβιϊθαὰ νυ} ὨΙ πὶ: 
ὀνοκίηρ, ΌὈΥ Ηἰβ5 ργέβθησθ, ἃ πον [16 ; δηά 
Ὀοδίοννιηρ ἃ πον πᾶπὶθ δῃὰ ἃ ἴγμρ Ὀἰδδϑιης 
ρου ἢἰπι, ὙΠοη "ὁ ἴῃς πιογηϊηρ -ἄλννη "ἢ ΔΡ- 
Ρεαγοά (ςρ. σ. 2ο Ὀοῖον); πὰ Ϊδοοὸῦ νψνεηΐ 
ἔοι ἴο 566 “" 411 {πΠηρ}5 ἢδνν ;, --τθὸο 566 ΠΙπηβοὶ 
1εγαεὶ; Ἠϊ5 σῃ] ἀγθη πὸ ἰοηρμεῦ ἢϊ5, Ὀυῖϊ σοῦ δ 
δτδοίοιιβ βῆ ἴο δι; ἔβα ΠΟ ἰοηροσ [ῃ6 
Θϑίγαηροαὰ Ὀγοίμου δηᾶὰ του ]6 ἀνθηρογ, Ὀὰΐ 
ΤΟΔΑῪ ἴο Θπλῦγαςθ ἢϊπὶ ἀπά ἴο νγθὸρ νν ἢ Πἰπὶ 
ἴθαγ5 βιιςἢ 85 Ὀοβίϊεα [πε σπΠ]άγοη οὗ [Π6 βδὴς 
ΨΌΠΊΌ. 

80 πον ϑβαίδῃ. Ηξ [δὰ ϑθοῃ ἴῃς “" Ποιι56 
οὗ [σοῦ " (1. 5) ἀοοπιοά ἴο 6 “ ἀονοιιγοά 
οὗ {πε ϑδυνοσγα " (1. 20) ---ούθὴ ἃ5 Ηοβοᾷ, πδὰ 
βθθὴ ἴἴ, “16 τηοῖμεῦ ἀροῖ ἴῃ Τμάτγοῃ 
(Ποϑ. χ. 14, 5“.«“υ.«. ἰὴ Οςοη. χχχὶϊ. χ1). ὙὝΠΘη 
--ἰπ παῖ δουῦ οὗ ἀλγκηθθ5 (ν. 20)---ὐνῆθη 
Ἰος δοπθ, ἢ "6 5665 {6 [οτὰ οὗ Ηοϑῖς:" δπά 
Οπὸ, ψῃο {πουρὴ 8ἃ5 πιᾶη ἰῃ ἔογπι 15 γεῖ 
ἐς Ἰχῃηγηδη1}0}.᾽) σροδκθ ἴο πῖπὶ ἢ “1Π6 
βίγεηρίῃ οὗ [ἢ6 Παηΐ" (νυ. 11), Ὀϊδάϊηρ δϊπὶ 
ἢᾶνε πὸ ἔρασ. ὙΠῸ ἵἔννο ννου]γ ἢοιιθεα οὗ 
Ιϑγαθὶ τὸ ἴο θὲ ραπάοῃεά: ὑιιξ 4 Πίρδοῦ, 
βρί τίει], ΟΒυγοῇ 584} σοπὶο ἐοτίμ, ἔγαιικῃςξ 
ἢ ὈΪ δοίην, ἴο Ὀ6 “16 1, οτὰ 5 σαϊνδίίοη ἴο 
[ῃ6 ὁπὰ οὗ {με δαγίῃ ᾽ (ΧΙ χ. 6). 

ἄγὸ )ὸγ εἰσης ἀπά 70 «υοπάεγ.] ῬΥΟΡΠΘΟΙΘ5 
οὗ νβδὶ Οοά ἰ85 δῦοιιξ ἴο ο, σοηνογεά ἴῃ 
σέγαησο πα 1»  οΓΊΟΣ αὐογάςΐ ἀπά ἀεεάς. 

ἐπ ᾿εγαθῆ ΜΈΏΪΓΝ πᾶ5 Ὀδοοηγα ὁ" Θρι ΠΕΙΔΠΥ͂ 
Εσγρε" (Κε6ν. χί. 8, ερ. 1. 9, 10); Ὧπὰ τὸ- 
αἰγὸς ἴδε 4 ποὸνν Δηἀ σγολίογ Αςὶ οὗ Ἀϑάεπιρ- 

[Ἰὸπ δοιὰ Ὀ6 δοςοιηρ]5ηθά, το Ὀ6 αἰϊοηάρα 
ἢ ἐς σΡηὴ5 δηὰ ννόοπάοιϑ," 845 παῖ ἢιπῖ 
ννὰ5 (Εχοά. ἵν. 2ῖῳ 28, νυ! 4; οι. νἱ. 22, 
ΥἱΙ. 18, 19; 67. ΧΧΧΙΪ, 21); ἴο 6 ργοσθάθα 
αἶδο Ὀγ [Π6 βδοσιῆςθ οὗ ἴπ6 Οπο Ῥᾷϑεῃαὶ [,4πὶ0 
(ορ. ου Χχχ. 29, 20, χχχὶ. 9) “ἰὴ 15γδε],᾽" 
δον δε ΠΟΚΡῸ 9 δου. Γι, ““,3ηο»π «υἱ!; 

ςοπιηρ ἔοτἢ ἤΠῸπὶ Ηἰπὶ (ν]ῖ. 11, ΧΧΥΠ, 29) 
χχῖὶχ. 6; 5. οχυῇ]!. 23; σρ. θη. χ]! 32: 
ΚυΓΠ 11. τὰ; τ Κὶ 11. 22; 5, οχχί. 2). 

«υδίερ ἀςφυεί ει (ΗΘΌγ. «ῥοζόμ) οἱ »γιομρι 
Ζίοη7---ἰῆς “« Μουηΐ Ζίοη πα σαπποὶ Ὀ6 
γεπιονοά "ἢ (Ρ5. οχχν. συ; ορ. ςἢ. χχχῆϊ, ς; Ηδςδ, 
ΧΙ. 22, 28). 

Οὐς.τ. ᾿ϑαϊδῆ δηὰ ἢὶ5 βοὺὸὴ58 ψγογθ “ὁ Ξ' 9 
δης ννοηάοΥβ, ἡ ἴῃ νδῦουϑβ βιιδογάϊηδίθ ννᾶγϑ. 
ᾳ) 5814}. 5 ὑγῆ016 ΤΙ ΠΙΞΙΓΎ ννὰ5 ἃ Ῥοτγῖεπξ 

δηὰ ρῥγοαϊθΥ ἴο [πδΐ ξΚεπογαίίοη. Η8 πᾶπηδ 



ν. 19. 

ἔονς εἰρτι8 δηά ἔογ ψοπάειβ ἰπ [βγδαὶ 
ἔτοπι τῆς ΓΟΚ οὗ Ποβ, ψ ῃϊοἢ ἄννε]}}- 
Θ(ἢ 1π πιοιπῖ ΖΊοη. 

γν85 “16 ϑλ᾽νδίίοῃ οὔ [πὸ 1, ογά 3) δηὰ ἀυγην 
ϑοηηδοποῦ 5 Ἰηναϑίοῃ ἢ βἰοοά 45 ἴπ6 ᾿ηἴογ- 
Γ᾿ 550 Υ, ἴῃ δήβυνοῦ ἴο ΏΟΒ6 Ὀγάυοῦ ἴπΠ6 ῬΓΟΠ 86 
ννᾶ5 τηϑάθ, “1 Ὑ}}}} ἀοίρηά [ἢ18 ΟΥ̓ 29 σ“σῦνε 11 ἢ 
(χχχυῖ. 35). Απά, δραίη, νβοη (6 ἀοοπὶ 
οὗ ΤσΔρΕ ΠΥ ἴπ ΒΑ Ύ]οη νγΑ8 ργοηοιιποθά, Π6 
ξογοίοϊ ἃ σϑσούθγΥ ουξ οὗ ἴ. ΥὙεῖ [86 Ἰαῦγοῦ 
Ραγὶ οὗ δ᾽5 ριΌρθθοϊεβ ϑοοπιθὰ ἴο τείεσ ἴο 
βοπηοίηϊηρ οὗ ἔδσ νυ] ογ σᾶπρο; το Πρ ὄυθῃ 
ἴο [86 “ὁ ῬυΓΡίηΡ ἀνα οὗ πα γ " (ΧΧΥΙ͂.. 
9, ΧΧΧΙΙ. 24), {Π6 δροϊκίοη οὗ ἀθδί (χΧχν. 
ὃ) 186 τοῖξῃ οὗ ἴη6 1,οτά οὗ Ηοϑίβ ΗἸ π56}} 1ῃ 
ΕἰΟΥΥ οἡ Μουπί Ζίοη (Χχῖν. 23). 

ΠῚ ᾿ὰ νγὰβ αϑκοά πονν (ἢ 58 ννᾶ5 ἴο Ὀ6 δοςοιὴ- 
Ρ 5 μοά, ἢΪ5 ἀῆϑυνοσ νγ5: “" Βείϊενυς 1. 1 ν"}]} 
Εἶνε γοῦ ἃ 5:5 ἔγτοπι ἴπ6 [ογὰ; Α νἱγρίη 
5}4}} ὈδΑΓ ἃ ϑοῆ, δηά Ηἰ5 πᾶπὶθ 5}4}}] δὸ 
[τυπλδηο]. [1ἰρηϊ δ δοπθ ὕροὴ ἴδδ ᾿απά 
οἵ Ὠοδίῃ -5ῃδάθ; ἔογ ἃ (μιὰ 15 Ὀοτῃ ἴο ἴΔΚ6 
ΟἿΓ ρᾶγῖ, δηά Ηἰς ΝαπΊθ 15,ϑ Τπὸ ΜΙΡΠΥ Οοά." 
Το [δε τῆθη {πὲ πεατὰ Ὠϊπὶ ἢδ ϑεειηθά “" 88 

ΟΠ6 Ψ͵Ἐ}ο τηοςκοά :" οἵ, ἃ5 οὔθ ΠΟ νγᾶβ Ὀ6- 
5:46 ΒἰπΊβο (ορ. Ματκ 11. 21); ΟΥ, 85 οὔθ 
γγ Ποῦ “" πΊΓἢ Ἰραγηΐηρ " (Α-ςἰ5 χχυΐ. 24), δπά 
ΘΧΟδϑϑῖνο ῬΟΠῊ Οὐογ {πὸ “" 5βραϊοά Ὀόοοῖκ᾽" οὗ 
ῬγορΡἤθοΥ, δὰ ““5εηἴ ΟΥ̓́ ἱπίο τηδάηθ85 " ((ἢ. 
ΧΧΥΙΪ. Χ1, 14, ΧΧΙΧ. 1} τ 

(2) δῤεαγεγασριυ, “Ἴ 6 τοπηηδηΐ 5041] 
Γεϊυγη," ννὰς αἷβοὸ ἃ τηγϑίεσυ. Ηϊ5 πᾶς πδὰ 
ἃ ἤγϑῖ δρρ᾽σαίίοη ἴο “16 τεπηηδηΐ " ννῆῸ 
“ἰ χρζυγηθὰ ἴο {πε 1,οτά ᾽ἢ (χ. 21) υπάεγ ΗδΖα- 
ἴῃ. Υεῖ (Π6 ἴδιτὴ5 ““γεηηδηΐ οὗ [δοοῦ," 
“ἰ τρηηδηΐ οὗ [5γδε]" (Χ. 21) 22), ἀπά "' γε πὴ- 
ῃδηΐ οὗ Ηἰ5 ρϑορίθ᾽" τ 11), κα ἴῃ ςοπὶ- 
Ὀϊηδίίοη νυ ἢ [ἢ ννογάς οὗ Μοβοβ, ει. χχχ. 
25 βεοπηθὰ ἴο ροϊηξ ἴο Βογη6 στοδίου γοϑιοσυδίοῃ ; 
Ἰποϊυάϊης, [ἃ τρῶς ψν6}] βθόσα, “Ἢ ὈτόΚθη 
ἘΡἢγαδίπι (ὙἹ1. 8; ςρΡ. χί. 12). Βυΐ διπίμεγ; 
(ῃ6 πᾶπὶς βαϊά ὑπ40.4}} ἔργ “26 γε: - 
τρῆξ ποῖ {παῖ ἱποϊιάθ νῆα Απιοα παὰ 
ϑροόοκοθη οὗἉ “{Π6 τοϑὲ οὔ Ἐώορι," δηὰ, ᾿ηάδεά, 
414}} [ὴ6 παί!οηβ᾽" (ΑπΊοβ ἴχ. 11; 5. ΧΧΙ!. 27), 
ουθῇ Αϑϑογτία δπὰ Ἐρξυρί (χῖχ. 23---ΞΞ 9), Ὧπά 
ἐς ἐῃ6 υἱϊεττηοσῖ ραγὶ οὗ {Π6 δατῖῃ " (χχῖν. τ6)} 
ΝΑΥ; πιιιϑὶ ἴ ποῖ ξὸ ἄθθρενῦ γεῖν πηριϑί 1 ποῖ 
ἱποϊυάθ ἃ τϑάἀσπιρίίοη οὗ ἴῃοβο πο ἢδά βυηκ 
ἱπίο {πΠῸ στάᾶνο (χχνῖ. το; ςρ. Ηοϑβ. χἱϑ. χ4, 
χῖν. 7), ἀπά οὗ “186 Ῥυϑοηθῖβ βαϊῃεγοα ἴῃ 
[Π6 νἱτ᾽" (χχῖν. "")οὺ) 

(3) ϑιμΠαγῖγ, οἵ Μαδεν-«ῥδαίαἰ- ῥα: εδακ. 
ΤὨδ πᾶπιὸ ἢδάὰ [15 ἢγϑί τεΐογρηςς ἴο ἴΠ6 “ρον 
οὗ ἴποθο, γῇ νγόγὸ ἱηϊθηάϊηρ ἴο ἀἸ5πηάηι}6 
ὀγυβαίετη ἀπά 8θοι ]γῖΖ6 “Ἢ ἢ6 ἙΟΥ͂ οὗ Οοά." 
αἱ ΣῈ ἀρρ θά ἴο 41} ἴῃ6 δηεπηῖθβ οὗ Ζίοῃ :-- 

ἴο ἴπ6 τίθη οὗ [υάδἢ, ννῆς "" πιδάθ νι ὶάονν5 
1πεῖγ ργεγ ἢ" (χ. 2, 3), ἴο {Π6 Αϑϑγτίδῃ βροῖϊεῦ 
(χχχῆϊ. χα), Ὀὺξ αἶθο ἴο [Π6 τη τοϑὲ ϑροῖϊοῦ 
οὗ 4]}, “" Ἰὰς! ογ, ϑοη οὗ 186 τηογηΐηξ "᾽ (Χίν. 
121 σ. ΧΙΙΧ. 24) 25, {Π|0 1} 12). 

ΙΘΑΙΑΗ. ΝΙΠΠΙ. 

10  Απά νῆεη {ΠεῪ 5}4]] 51 Ὁ υπῖο 
οἵ, ϑϑεὶς ππῖο τῃθπὶ τῆδι ἤανα ἔδιη!- 

ἴαν ϑρί γίῖϑ, δἀπὰ τπηῖο νυ Ζαγάβ τῃδῖ 

Οὐ:. ,. ᾿Ξιϊδὴ δηὰ ἢῖ5 ϑοῇβ σοργεϑεηϊοα 
ΣΩΥΒΕΟΔΙΥ [6 ποὸνν ϑριίυ δὶ σγὰθ] δηὰ ἢ5 
οἰ] άγεη. ὙΠθθς οπΠ] ἄγθη ἱποὶ δ 4}} (μαι ἀτὸ 
“Δι ρῃϊ οὗ (6 1 ογὰ " (υ. τ6) :-οννῆο ἡν6Γα 
οσῃ ποῖ οὗ [πε νν}1}} οὗ ἴὴ6 βεβῃ, Ὀαϊ οὗ 
Οοά" (]οὁδη 1. χ4: ςρ. [8π|65 ἴ. 18), “" ογτῃ 
δδαΐη οὔ ἱποοσγιρίθ]ε ϑοοὰ Ὁγ ἴῃς δνοτά οὗ 
Οοά, ψῇιοῦ Ἰνοῖῃ δηά δοιάθίῃ ἴοσγ δνογ 
: Ῥεῖ. 1. 22), "ἴδε ϑνογάᾷ τιδάς ἢθϑῇ 
ΪοΒη ἴ. 14). 
Οὐ:. 8. ἼΤηθ αυοίδίϊοη οΥὗὁ [8 νεγϑθὸ ἴῃ 

ΗΦΘὉ. 1]. 13, δηὰ [6 τεπηδγκα πιδάθ ὑροη ἴξ, 
Ταυϑὲ Ὀε σοπϑοϊἀογοὰ ἴο ργεδιρροϑθα ἃ Κηον- 
ἰοάσε οὗ «ἢ. ἰχ. 6. Τῆς βριτιῖυδὶ ΟΠυγοἢ 15 
ξοιτηθά οὗ ἔποϑθ ννῆο δδ 51}}} “" ραγίδκογβ οὗ 
Βεβὴ δηά Ὀ]οοά," γεῖ ΠΟΥ ἃζθὸ ““ Ὀεροίίοη 
ἃραῖη " ἴο ΒΟ πθ85 δηά ἱπηπιοσγία 7. Ηον 
σου]ά 1η15 Ὀ6) Βεεσισε "ἃ ΟὨΠἃ ἰ5 Ὀοσῃ ἴο 
5, ἃ ϑοῃ 15 ρίνθη ἴο 5. «ῆοθο Νᾷπις 15 
“66 ΤΑΙ ΒΒΕΥ Οσοά." (ὲ Η;» οἰ ἐξεαυΐτο 
ἴοοϊκ ρατί ἱπ᾿" βεβὴ δπᾶὰ Ὀ]οοά, {πμαΐ ““ Πγοι ρἢ 
ἀοδίῃ δ τηϊρῃξ ἀεϑίγου δαὶ ἰπαὶ δὰ [ἢ 
Ῥοννογ οἵ ἀθδῖῃ, δηὰ ἀθ νου ἔμοπη νυ πο ΤΠγοῸΡἢ 
ἔθασ οἵ ἀραϊῃ ννεσε 4}} τοῖν {|π-|1πὶὸ δα )θςοΐ 
ἴο Ὀοπάδρο." Το ἕοττηῃ ἃ πὸνν [ἈΠ οὗ 
“ἰ ῥεὶγς οΥἹ «αἱυαίίοπ" (ἩΘΌ. 1. 14), ουὐξ οὗ 
εἰ ἤ65ῃ δηά Ὀϊοοὰ "" (ν ̓ ς “ ἐαπποὶ ἱηπογιξ 
16 Κιπράοτῃ οἵ σοί," 1: Οογ. χν. ςο), “πὸ 
Τοτά ἔγοπι ἤθάνθῃ ᾽) νγᾶβ Ὀογὴ ἱπίο (ὴ6 ννογ]ά 
ἕᾳ εἰ ά""---ῖς ηοῖ ἀϑῃαπηθὰ " το Ὀ6 4 ϑοη οὗ 
ΤΉΔΠ---ὩΔΥ, ὙΠῈΡ ἴο “ Ροὺγ οὖδ Ηΐ5. 501] 
υηΐο ἀφίῃ " (ἸΣ. 12), 45 ἃ 531π- οδσίης ; [Παΐ 
Βανὶηρ 5ιἰθποθὰ {πῸ6 δοσιιϑοῦ (ςἢ. 1. 8, 9, 11]. 
11) Ηδ πιὰ τίϑε [Π6 “" βγϑι-Ὀοσζοίεη᾽" (ΗθὈ. 
ἱ, ὁ; ον. ἱ. 4), “ἴῃς Ἀγβίδογῃ ἔγοπι (ἢ6 ἀθδά" 
{πε '. χ8)., 186 δυΐῃογ οὗ οἴεγῃδὶ 118 ἴο ]} 

δηλ ἵμαῖ οὔευ Ηΐπι᾽" (Ηδθῦ. ν. 9). 
Οὐ.. 4. (Οὐοηβίάεσ 4͵ϑο Ϊοῇῃ νἱ. 37) 39) 

Χ. 20, ΧΥΪΙ, 6, 9, ΤΙ, 12, 24 :---ποζίην {παῖ 
ἴη ἴη6 1Δϑὲ σῃμδρῖοσ (Ὁ σιϑέ 15 α͵σὸ {Π6 "Ἢ ΑΙροβί!θ᾽" 
(δε6Ὲ οἡ υ. ό, αῦονε), δπά [ἢ6 “" βαποϊιιδγγ." 
(866 δϑρθοῖδ!ν σν. 1ὸ, “ΕῸΥ (ΠΟΙΓ 54Κ65 1 
ΒΔ ΠΟ Ὗ ΜύΎϑ]Ε [Πδῖ ΤΠΘΥ 4150 τῇδ Ὅ6 5Δῃςῖ!- 
Βοὰ ἴῃ {τ 1}.᾽} 

19. ὙΠ5 |{|6ὸ ἤοςκ, νυν ἢ “Ἰοοῖκ5 ἔρον "ἢ 
ΘΟ σαϊνδίίοη, ΠΊΑΥ ννῈ}] ἀεβρίθο [86 Ροοῦ 
ἃτὶβ Οὗ ὨΘΟΓΟΙΏΔΠΟΥ δπᾶὰ ννυϊχζαγάτυ, ἴο νης ἢ 
[86 ἡ ς 4} ὈΠΣπά δα νν}}} τοϑουῖ, 45 540] αϊά, 
νγἤοη ἔογβακεη οὗ Οοά (1 5. χχυ 6 ἢ). 

δεεξ μρ!ο}] Ηδνε τοοοῦγθα ἴο {πο ἔογ 
Ευϊάληςθ: ..«ὑ.4. ΧΙ. 1Ιο, ΧΙΧ, 3. 

ἐδαὶ ῥέε} 1.6. οδῖσΡ; ψῈ τΠῖη, ξξθρ]ο, 
νοϊςο; |κὸ Ὀϊγάβ, Χχ. 14) ΧΧΧΥ͂Ι. 14. ΟΡ. 
ΧΧΙΧ. 4. 

“ῥομίά πο] ΤῊ Ϊ5 15 [ῃ6 ἀπϑυνευ, νν μἰοἢ (Ποδ56 
ψἢῸ δᾶνθ “βαῃοιβοα τῆς [οτὰ Οοά οἵ 
Ἡοβῖϑ,᾽" τὸ ἴο Ὀ6 γσϑδάῦ ἴο ρίνο “Ἅ ἢ τηθοῖκ. 
Π655 δηἀ γονόγεηςο ᾽" (χα Ῥεῖ. "ἱ ας). 
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αὶ ζια ε6. 

ΙΘΑΤΙΑΗ. ΝΙΠἸ. 

Ρεερ, ἀπά τπδὲ πιυϊζεγ: 5ῃουϊά ποῖ ἃ 
ΡεορΙὶςε 8βεεὲκ ὑπο τπεὶγ οά ὁ ἔογ τε 
᾿ἱντηρ ἴο ἴῃς ἀεαάὴ 

20 470 (ιἢε ἰδλτν δηά το τῆς τεϑ11- 
ἸΏΆΟΗΥ: ἱξ τῆεγ βρεὰκ ποῖ δοςσογάϊηρ' 
ἴο {Π|8 νγοτά, “2 25 Ὀεδοδιιβα Ζῤέγφ 1: 

"ΗΘῦ, πο ἔῃο Ἰίσμεῖ τὸ κο ἴῃ ἸΙρῃϊ ἴπ {Πεηὶ. 
21 Απά {τΠ6} 5}]] ρδ88 τῆτουρῃ 

τ, ΒαγάΪϊγ δεβίεδα δῃά ἢυηρτΥ: δπάὰ 

δδομϊά ποῖ α ῥεοῤίε (οτιὸ (Πδί ἢ25 Ὀδεῃ ἰδ κθη 
ΌΥ Οοά ἴο ὃδ6 ἃ φῬεορῖο, Εχοά. υἱ. 7) “εξ 
((π ἐνεῦΥ {{π|ὲ οὗὨἨ Ρεγ]) το ἐς Οοά (1δε 
Ἰινίηρ Οοά, χχχυὶ. 4,) 1η)}) Οἱ ὈΘἈΔΙ1ζ οὗὨ 
(16εγὉ. χχὶ. 2) 2όο. ἐβνέπς (58|4}} [ΠΕ 5661) 
μπίο ἐδε ἀεαδ 

Οὐ:. τ. ἴῃ Ὠσαυῖ. χΥ. 1ο---18, Ποσο [86 
νλιίουβ ρᾶάρδῃ γίῖεβ οὗ αἰνίπαίϊΐοη ἅσε ΠΊΘΠ- 
Εοποά, ἔθ τειηθὰυ ργονϊ θὰ ἀραϊπϑὲ ἔῃθπὶ 15 
1Π6 φῬγοχηΐϑε οὗ ἴθ Οτεδῖ Ῥγορδεῖ ἴο ςοπΊθ. 
 ΎἾΒ6 [οτὰ [ΠΥ Οοὰ Ψ}}} γταὶϑὸ ὰὕρ υπῖο 
1π66 4 ρσγορῃοὶ ἔγοπι ἴδε τηάβξε οὗ ἴδεε, οἵ 
ἐδγ ὀγείδγεπ, ἔκ υηΐο πιο. 

Οὐ:. 2. ᾿Ξ4ϊ:Δἢ, ἴῃ τῇ οπὶ ἴΠ6 ορίτῖξ οὗ Μοϑος 
50 τενϊνεὰ ( 1ΔἸΠΥ ἴῃ ΤΟΠΠ. 1--ν), δηὰ ἴῃ 
ψγΠοπὶ {πε βρί γι οὐ (Ἠ γῖϑὲ νγὰβ 80 δηξἰς!ραϊθά 
(ΘϑρθοΙ ΔΙ 1ῃ Το ἢ. Χ]Ιχ---Ἰχυ), ϑίδηὰβ 85 ἃ 
τη 16 Ππκ ἴῃ [π6 ομδίη [πδὲ σοπηεοϊοα [ἢ6 
Μεαάϊδῖοτβ οἵ [πο ἔνσο σουδηδηΐβ. 

20. 170 ἐδὲ ἰααυ... ΟτΥ, “Εογ ἴδ ἰτν δὰ 
ἔοτ....) ΤὙἘ18 νγὰ8 ἴο δ ἴδε ταϊςμνοτά οὗ 
1ῆ6ς δ]. Ορ. “ΕῊῸγ ἴδ6 1 οτὰ δηὰ ἴοσ 
ΟἸάροη᾽" (71υἀξ. νἱῖ. 18). 
ΝΒ δίουου [1η65 οὗ δοϊίοη ἀονϊδίοα ἔτοπι ἴπ6 

Ῥγοβογρίοηβ οὗ ἴῃς [ἀνν, δηα ἔτοπὶ [86 ἴ65- 
ἘΠΊΟΠΙ65 οὗ ἴΠ6 Ῥτγορδοῖβ σοηςετπίηρ ἴδ6 ἔπΐυτα 
ἘἈδάδοιιθσ, πλυϑὲ Ὀ6 ἔτοσῃ [86 γϑαϊπὶ οὗ ἀλτίκ- 
Ὠ655. 

ἐΐ ἐς ὀεισισε ἐδογο ἐς πὸ ἰδὲ ἐπ 1δερ!} Οὐ, 
ἐς ΘΏΓΕΪΥ {ΠΟΘ ἰ5 Π0 τηογηϊηρ-ἄλννῃ ἔοσ Εἰπι;᾽" 
-- συ Ποϑόϑυεσ μἢῈ δ6--- ἰἢς ρθορὶθ δὲ ἰασρδ 
(σοθα ““ΨΑΥ " ν)γᾶβ Ἴοπἀοσπηηρά ἴῃ Ὁ. 11) 
ΟΥ ΑΠᾶΖ, οὐ ὕσιδῃ 186 Ὀγίοδῖ ; ΟΥΓ ἃ βιαίου 
ἂροβίδίθ 51}. [{ ΔῪ ψ}}} ποῖ νγαῖὶ τη ἔδ ἢ 
ἴον ἴδε Ὀγρηξ τηογηϊπρ- τη (5. σχ. 4), 
Ὡς ἢ Οοά [45 ἀοϑιρηδα ἴο ρβῖνθ,----δ ρᾶϑ965 
βοηΐθησα οὔ δι πηϑ6] ἢ, ὙΠΟ ἰ5 πὸ ἄδννῃ ἴῃ 
ϑδίογε 20» δὶ». 

ΑΠΔ2, ννὸ Κῃοῦν, 8οηΐ ἴο [Π6 Κίπρ οὗ Α5- 
ΒΥΤΙΔ ἴο 547, “1 πὶ ἐδγ “γυαπὲ πὰ δ 
“05 } (ΟΠῚΘ ΌὉΡ ἀπά β88γνὸ π|6. 4 Κ. χνυὶ. 7. 

Ης {ἐχπιϑίοά ἰπ {π6 ““βἸοΥΥ " οὗ δὲ “1υ- 
εἰξεγ, ϑοὸη οὗ ἐῤε »ιογπίη- ἰσαυπ (:.4υ.} (χῖν. 
12). ἹΓΠεγεΐογε ΟἹ]Ὺ ἀϊδίγεβα ἀπά ἀϊβαρροϊπῖ- 
τηοηΐ δηά ἸΟΧΙΕΥ͂ βυττουπάραά ΠΗ. 80 
ἴοο, νου]ά τὸ Ὀ6 ἢ (Π6 πδξίοη. 

ἘοΥ ἴποπὶ ννᾶθ ΠῸ δ ἢ ΠΑΡΡΥ (οπηϊπδίίοῃ 
οἵ {πεῖς Ὠἰσμϊ οὗ ἀροηγυ, 85 [δςοὸῦρ παὰ (Οεη. 
ΧΧΧΙΪ, 24, 26. 31. “.40.}); ΟΥ 85 [ἢ6 ἜπΠονς οὗ 
]δοοῦ δὰ ἴῃ Ρ5. χχὶὶ (566 {π6 {{|ὸ οὗ 186 

[ν. 2ο---22. 

ἱἴξ 5141} σοῆης ἴο ράᾶ38. ἴπλὲ ψἤεη 
ΠΟΥ 54] δὲ δυηρτγ, ἴΠΕΥ 5821] 
ἔτεϊ {τῃεηγβεῖνεβ, ἀπά οὐγβεὲ [τἢεὶγ 
Κίηρ δηά τῃεῖὶγ (ὐοά, ἀπά ἰοοκ υρ- 
ννγατά. 

22 Απά {ΠεῪ 584]1 Ἰοοῖς απο τς 
ΘΆγ ἢ ; δηά Ὀθῃοἀ ἐσγουῦ]α δηά ἀδικ- 
Π658,) αἸΠΊΠ688 Οὐ Δηρι 5; Δἀηά ἐῤε 
σῤαϊί δὲ ἀτίνεῃ ἴο ἀδγίηςεβ8. 

ἸΒΡΆΝ Οη [με σοΟΠΊΓΑΤΥ, {πεῖ “ὁ Π]ΟΣΠΙης ἢ 
(. τ νου ]ὰ 6 [υγηεὰ ἱπῖο ἀδιποϑβ (Απιος 
ἷν. 13). 

21. “Ἵμ4 ἐδ] Οτ, “Ἵπῖ Ἀ6. Το νεγὺς 
δΔηὰ ῥγοῃοιηβ ἰῇ ττν. 21) 22 ἅΓδῸ ἃ} ἰπ {Π6 
ΒΙΠΡΊΪΑΓ ;-ττῶθ 1Ε ροϊηπιϊης ἴο [8Ὠ6 ἰηνιϑι0]6 
ΘΠΘΙΊΥ.----(ἢ6 Δγοἢ- ΓΘ Ό.]--τν ἢ. ννᾶ5. ἴΠ6 ὈΓΙΠῚΘ 
τηονοΥ ἴῃ 4}} [6 ἀδγκηθ55 οὗ θαι ἤθη 5Πὶ. 

σῥαΐ ρας ἐῤγομσὸ 12 ΤὨγουρἢ παῖ ἰδηὰ 
οὗ 5βαάον οὗ ἀδδίῃ (ορ. [6ζγ. 1|. 6; οἰ. χχχίν. 
10), νι δουΐ τπογηϊηρ- ἄαννῃ, ἴο ΠΟ 5 
56] -οβόϑθη ὙΨὙΑΥ (Ὁ. 11) [45 ἰεὰ Πίπι. 

ῥαγαΐν δεσίταἢ Οτί, ““Παγάοποά," ““Βαγάρη- 
ἴῃ Ὠἰπι56 1: ---ϑ ]Θη]γ οἰθο!ης Η15 500} ἀραϊηϑῖ 
(86 ΤΑΙΘΟΥΥ (πδξ ἢᾶ5 ὈΕΙΔ]θη ἢϊπὶ (2 Κ. χυὶ!. 
14: [6γ. νἱ!. Τ6}ν: 

απά ῥώπσγ} ΟΝΊΕΝ Ἔνοσ υῃϑα 5 ῆρθα σΓΑνηρ9; 
ἐ Θραπρ Οὐ Δ5865᾽" (4ξ σδηηοῖ 4|1ΔΥ Βυηροῦ 
(Ἰ᾿ν. 20). 
Τῆι ἀἰϊδαρροϊηϊεά, ἀπά ξαπ5ἴηρ, πε δα] 

κεῖ ῥιρ»εὶ Ἰηΐο τὰρθ, δηὰ 5}.4}} εωγις (οΥ, 
ΣΟΥΊ16, Εχοά. ΧΧΙϊ. 28; ςρΡ. [υὰξ. 1χ. 27) δὲ: 
ἐΐηρ ἀπά δι: σοά,---͵ραϊησϑὶ νγῇοϑο ϑονοσοι ΡΥ 
ἢδ [85 Ὀδθη γϑθο!]ηρ (5. ἰ᾿. χ--6): δηὰ 5}4]] 
ἰοοξ ὠραυαγά, τυτηϊηρ Π15 ἕδος, ἴῃ σεργοδοβίι]} 
ἄοβραισ, ἰονναγάς ἐμαί ποσοῦ νυ] ἢ 15 ΠΟΥ 
οἰοσοά δραϊπϑὶ εἶπα. (ᾧρ. ν᾿. 30: 67. χιτῖ, τό; 
]οδη χὶὶ. 4ς, 26.) 

22. 80 ἢ5 δίδποθ 2115 Ὀδοκ ἴο 2δε εαγίδ: 
απά ὀεῤοίά ἐγοωδίς απά ἀαγῖηπε!:, φ]οορεῖπθι: οὗ 
ἄἀμέγει:; ἀπά πὰ ἘΆ1οΚ ἠαγάπει: 18 9 ἄσῖνθα 
ΔΎΆΥ,.---ολϑί ουΐ οὗ ἴῃ ἰδηὰ οὗὨἉ [πιπλᾶΠῈ5] (υ. 
8), ΈΙΟΒ πὸ ἢΔ48 ἀεβρίϑεά δηὰ ρὑτοίδηδα. 

ΤΠο ννογά στοπάογρά "ἀὔνθη ἀνγαν" 15 ἃ 
νδγδίίοη οὗ ἴῃ νοῦ ᾿ΏΙΟΝ 15 υϑεὰ οἵἨ [5γ26}}8 
ἀἰβροιβίοῃ ἴῃ ΧΧΥΪ. 13. Πουζ. ΧΧΧΟΙ, 4, ἄζο. 

δ. 1. ὙΤ]5 ἀδγίκηοββα νγᾶ8 οὐγίηρ ἴο (Π6 
ΠΙἀΐηρ ΑΥΑΥ οὗ Οοάΐβ δος" ἔγοπι ἴδε εἰπῆ 
ΡῬέορ]ε (νυ. 171 οΡ. Ἰἴχ. 2, 9).---ἶδε ““οὨ]άγεη 
οὗ ἴῃς Κιπράοπι᾽" (Μεξέξ, νυ". 12). 

Οὐ:. ,ᾳ. Το ργοδίηοος οὗ [86 ὈΧοΟΡΏΘΟΥ ἴῃ 
ἶχ. 6, γ (ςΡ. 13. 1-τος, ΙΧ. 1--ς32) τϑαυΐγοβ 5 
ἴο {π|πηκ οὗ Ὁ. 22 85 ἱπουάϊηρ ἃ ζείεσεποθ ἴο 
τοτο ἤδη ΑἿδΔ2Ζ οὗ ϑοπηδοδογ, δη δηλ 
οὐ Αϑογγία. ὕΒεη [υἀδῇ τον]εὰ δηὰ στγυςῖ- 
βορὰ 115 Κίηρ, ἴξ ἀρροαγοὰ 45 1 τπ6 ργίπος οὗ 
ἀγκηθθα δά φκαϊηθὰ υπΐνοῦβαὶ ἀοπληΐοη ΟΥ̓ΘΣ 
Οὐ δασίῃ, Βῖ τη (Πδῖ γοσῪ ΠΟῸΓΣ ἢ νγᾶ8 "᾿ς δδὲ 
οὐ" (710ὁδη χὶϊ. 21), “8ρο δά" ((ΟΙ. ἰδ, 1), 
εἰ ἀεβίγογοα " (Ηδ6. 1. 14). 



γ. 1. 

ΝΟΤῈ Α, 

ἴῃ [6 οοπορίγυςἴοη δάορίοά ὔονθ, [6 
ΦΊΦΌΘῚ 15 σοποιίάοτοά ἴο ϑἰδηὰ ἴῃ το [ἢ6 
ΒΆΤΩΘ γχαϊδίίοη ὁ πὸ ρῥγοσθάϊηρ βηϊΐε νϑγὺ 
νΠἰσἢ ἐη6 Νὴ οὗ χ]ῖν. 28 ἄοοβ. ὙῊῈΘ ἔοττη 
ὉΣΦῸ ΤΑΑΥ πᾶν Ὀδθη οἤοϑθη ἴο σοπηρςῖ τὲ 
ΤΟΤΕ ΟἸΟΘΕΙΥ, ΟΥ̓ ἀβδοηδηοθ, νὰ {πὸ ἸΌΣΣ. 

ΝΟΤΕ Β. 

ΤΕ ψογάὰ τσεηδογοὰ “ὁ βἰγείςίηρ οὐϊ 
(ΠΩ) οσουτε πεσε οπὶγ. αν Κιπιομὶ 
ἴοοκ ἴξ 25 οαυϊναϊοηΐ ἐο ΛΊΘΘ “"Ξἴανοϑ "ἃ νγογὰ 
ὙΥΒΙΠὮ ὯΔ5 ἴννο δρρ]!σδίίοηβ; (1) ἴο {με βίανεϑ 
οὔδ γόοκθ; 1,δν. ΧΧΥΪ. 12; [58]. ἵν}}}. 6,9; 61. 
ΧΧΥΙ]. ΙΟ, 12) 13; ΕΖΕΚ. χχχίν, 27: δπὰ (2) 
ἴο ἴδ6 5ἴανεβ οὗ [86 Αὐκ οἵ ἰδὲ (ογνεηδηῖ: 
1 ΟἸτο. χνυ. ᾿ς. 

[{ 45 ργοῦδοϊο [μδῇ ἴῃς νγογά βρη ῆθα “"ουϊ- 
δρτοδαϊηρβ,,) Ὀυϊ ψΨῈ ἃ γεΐόγεπος ἴο [86 ννογὰ 

ΝΟΤῈ (Ὁ. 

ΤΠ6 οχ γδογαϊπασυ ἰηἤυθησθ δχογοϊϑοά ΌΥ͂ 
Ιϑαίδῃῃ οὐ ἢϊ5 οὐ ἃρδ 5 γϑοοορηζοά ὈΥ ΟΠ6 
ὙΠῸ [265 50 ἱπὶ ἃ νίονν οὗ ᾿πϑρί γα οη 
85 Εσα]ὰ ἄοεβ. [ἢ ἢΪ5 "Ηἰϑί. οὗ [5Γ.,᾿ νο]. 1Ν.) 
ἢδ τοιηδγκβ: “Ης ([5414}}} νγᾶ5 δῇ δΌϑο  ο]Ύ 
᾿Ἰτητηονθδἷθ τεξυρσα ἴῃ 1ῃ6 τοτηροβι" (Ρ. 174). 
“ΑἹ [15 οτϑι5 ἴη6 εἴεγηδὶ ἀηὰ βου βοαὰ ἐχρθο- 
ἰδίίοη οὗ {π6 Κιηράομιῃ οὔ Οοά νυ85.. ρἰδοθὰ 
ἴῃ δηϊδροηΐθπι ἴο 41} μοδῖπθη ἀοηϊηίοη ὈΥ̓ 
ὙἹοΐδησο: δηὰ ποδί ἐς γιοῦ »ιαγυυολίοις ἐῥαπ 
ἐῤε σι αιωιεά αἰμἑμά ΟΥ᾽ Πταΐαθ ἐπ ἐποοιπογίμς 

Γ(ΗΑΡΤῈΕΒ ΙΧ. 
1 ρλαξ ον τ«λαζ δὲ ἐκ ἐλε »εἰ δ οὗὙἨ αὔ,ιοζέο»ες, 

ὃν ἐλε ξίηράίονε αμπαὶ δίγίλ οΥΓὙἹ Ολγίσί. 8 716 
7μάσνεομίς τον ἤογαφί 707 ἐλεὶγ 2γ͵άΐξ, 13. 707 
ζλεῖγ γοῦν, 1τ8 απα 70,7, ἐλεῖγ ἐριῤεγὶ- 
ζέηο. 

σΗαρ. ΙΧ. ΤΠο ὙΡΤΟΝΕ ςδδρίεσ επάεὰ 
Ὑ (ἢς χρυ ]δίοη οὗ Ηἷπι, γῆο τε)εςϊοαὰ “16 
αν ἃπᾶ (Πθ (δϑε πον." Βαϊ τὴ6 Ὀαηὰ οὗ 
ΓΑΙ ΓῺ] ἀἰϑοῖρῖοθ, ηο ποῖά ἤἄστὶγ ἴο Οοὐδβ 
ψογά, 5ῃουὰ δβηά “ΠΡ τίβηρ ἃρ ἱπ (Π6 
ἀλγκηο655᾽ (5. σχὶ. 4; ορ. Εχοά. χῖν. 20). 
ΤΙ5 ΠΡ Ὠϊ 18 ϑθθη ΟΥ̓ [86 ῥσορδεὶ Βγϑὲ 111.- 

Τηϊηηρ ἴἢ6 πογίβογῃ μαζί οὗ ἰδθ' ἰδηὰ,--- ἰὴ 
ἔωγί ποδὶ ἔγοπι [ογιβα θη, 

1. ΜΝενεγιδείς... ΟΥΔ ΕΟΥΤ πὸ ΞΊΟΟΣΩΙ 18 
ὌΒΟΣΘ Ο ΒΟΣ ὑπδῖ ὙΔ8 ἀϊδβίσχοββοά. ΤῈ6 
“ἰ{0γ χεγογίβ ἴο [86 Ργοχηΐϑο οὗ υἱϊϊ. σ4:; τ ΒΙΟΝ 
8041} Ὀ6 τηδάθ ροοά, ψῇθη ἴο 411} ουϊννατὰ 
ἂρ πσα [ἢ6 ΡΟΥΤΟΙΒ Οὗ ΟΥ̓] 5θθὸπὶ οὐ ἴῃς 
Ροϊηΐ οὗὨ δϑί δ σης [ΠΟΙ οπιρίγε οὐοῦ (ἢ6 
ὙΠ0]6 ννου]ὰ. ΤΒθη ἐ5ῆ6 [8δῖ νγᾶ5 ἀϊϑῖγθβϑ- 
οἀ δηὰ δβειηπιοά ἱπ ΟΥ̓ {πΠ6 Ορργϑϑθοσ, {Π6 

ΙΘΑΙΑΗ. ΙΧ. 

(ΟΝ 5. 6.) 

ΑΠΔ2 δηὰ ἢὶ5 ϑυῦ)οοῖς δά σδϑὲ ἅννᾶν ἴδ 
ἀϊνίηθ Ῥγοπηῖϑθ, ποῖ 58] οὐ ἀοιδεϊηρῖγ, Ὀυΐ 
Ὑ1Γἢ ἃ ΠΊΟΙΤῪ Ποαγὲ; γεοϊείπσ ἴῃ 1η6 τΒοιρῆξ 
[Πδὲ [ΠΟΥ ννοσγὸ πον ἴῃ [Π6 βᾷπὶθ ροβί[οπ ἢ 
ἈοΖίῃ ἃηὰ Ῥεκδὴ :---ἰἴτεο ἔγοπὶ [86 ρα] πην 
[εϊΐετβ οὐ [ῃ6 ἰὰνν δηὰ ἴπ6ὸ ᾿λανίάϊς οονοηδηί. 

(ΟΝ νυ. 8.) 

ΤΌΘ. [πὰ Κ. νἱἷ. 2ο, 27, 2 (ῆγσο. 1. 8). σὲ, 
6 δνο [6 σπογαυῦιπι οὗ βΊοΟσΥ οσσυργίηρ ἢ 
(ΠΟΙ͂Γ ϑνηρβ ἴΠη6 ψΒο]Ὲ Ὀγεδάτῃ (311) οὗ 1τ}6 
“απείμαγγ; Ποῖθ ΨψῈ πᾶν ἐἴΠ6 ρ]ουυ" οὗ 
Αββϑῆυγ, ἈΠΙὴρ [πῈ σγμοΐε Ὀγεδάτῃ (.. «υ.) οὗ 
186 ΗἩοῖν 1απά. ΤὮοϑε οὐ διίγεῖςμοὰ σϊηρβ 
ὙΓΕΤΕ ΠῸ φγοίφοίοη, Ὀμὰζ ἃ ΠΕΑΥΥ͂ γοκε (2 Οἶγο. 
ΧΧΥΠ!, 1ὉΣ 

Οὐ... ΤῊ Αϑϑουγυίδηῃ ϑουρίυγοβ τοργοβοηΐ 
{πεῖν ἀοἰ ἐγ ἴῃ πο ἔοστη οἵ ἃ πηγϑίίςδὶ μοδὰ στ ἢ 
οι ϑίγειο πο ΊΠρΡ5. 

(ΟΝ Ψ. 11.) 

δὲ ΚΩ ὁ δὲ ἀγεαάεά ἀἰπρ 9 ξίησ: ἢ (6 
οδἰπιηθ55 οὗ [15 δ] βϑοὰ ἤορε᾽" (Ὁ. 2ο2). “1}1}ὴ 
[Π6 Ἰοπρ βογίῖεβ οὗ σδθηζυσῖθϑ [Ὠχοῦ ρ ἢ νχὰιςὶὶ [ἢ 6 
ὨΙΞίΟΓΥ Ρᾶ5565, ἔδυν ϑρι 5 ΔρΡΌΓΟΔΟΪ 50 ΠΟΑΓ ἃ5 
Ιϑαιδῃ ἴο {π6 οἰθναίίοη οὗ Μοϑθβϑ᾽" (Ρ. 184). 

Νο δάδραυδίε ἐχρίδηδίϊοη οἱ 115 ννοηάθγ σδῃ 
Ὀ6 ξίνθη, ὀχοορὶ (μδὲ Ὡϊο 8414} Πἰπιϑοὶ 
5555. [{ ννὰβ ἴῃ6 τϑϑϊξ οὗ δῇ Ἔχργοθβϑϑ Ὁοπὶ- 
τηυηϊςδίίοη ἴο Πὶπὶ οὗ ἃ δῥυέμε «υογά͵ Δοςοϊῃ- 
Ρδηϊδά ὉΥ ἃ ἐἑουίμο αείορ μῤορ δὲς φρΙ ΓΙ. 

ΕΥ̓ΕΕΤΗΕΙΕ55 τὸ ἀϊπηηθ88 
ταί πὸῖ δὲ βυς ἢ 2495 τὐᾶς ἴῃ 

ΠοΓ νεχαϊίοη, ΨΏθη δὲ τῆς ἢτγθε ἢς 
᾿ρμγ ἁιοῖοά τῆς ἰδληά οὗ Ζεδυ- 
Ιυῃ δηὰ τῆς ἰαπὰ οὔ Νρῆιδὶ!, δηά 

ἰδ οἵ [πηπιδηιιοὶ (ν}. 8), 15 τεϑουθὰ ουξ οὗ 
186 {Ὠγοαϊοηΐϊηρ φἰοοπη. 

«ὐδέη αἱ δὲ Μγεϊ...}ὺ ἘἈδίδου: ταῦ 889 
ΤΌΣΟΣ ὑπὸ ἨῸ6 Ὁχουξεῦ οοπδθοτηρῦ 
(-. ὡυ.- α. ΧΧΙΪ. 9) οἱ ἐῤε ἰαπά 97 Ζεδιιίμη απά 
ὁπ ἐδε ᾿απά οΥ Ναῤῥιαΐῥ, πὶ ΄ὰ 189 Δ |Ὲ0ΌΟΣ 
Ἐπ6 ΗΘ ὉσΣοι  ῦ ΒΟΠΟῺῸΣ (“. οὐ. Ζ. [6Γ. ΧΧΧ. 
190). ὙΠ τπϑδηΐϊηρ οὗ [π6 νεγὺβ 15 οβϑίδ Ὁ] ϑηθὰ 
ὉΥ 11]. ς, ΧΥὶ. 14: 2 8. Υἱ. 22; Ηοϑβ, ἵν. γ: 
Ῥγχγον. χὶϊ, 9. 

Ηδρτθ, ἴδῃ, νὰ ἤανο δἰγοδαυν ἴῃδὲ δηἘΠ65158 
οὔ τῆς “)ογριον" δὰ "αι εγ" ΠΟΥ οἾ65 οὗ [5γδοὶὶς 
Πἰδίοτυ, νυν ῖς ἢ Οσσυγβ 50 ἔτθα θη ἴῃ σδἢ. 
Χ]Σ---ἰχν. ΟΡ. Ηδαρξ. 11. 9. (δ6ε αἷϑο 1. )ό, 
Χχχ. 8; Πουΐ. ΧΧΙΧ, 22; ὗς ἸχχυἝ, 4, 6, αἰ, 
18. 
2ερυιυη δηὰ Ναρῃίδιὶ μαά, ἔτοπι δὴ δι 

Ρετιοά, Ὀοσγηθ (86 Ὀγυηΐ οὗὨ (86 4554}}15 οἵ ἴῃς 
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[». 2. 96 ΙΘΑΙΑΗ. ΙΧ. 
ἀλίκῃθθβθ ἤᾶνε βδεεὲπ ἃ ργεαῖ ἰΙρῃς: 
1ΠΕΥ τῆι ἄἀνγε}}] 1π τῆς ἰδπά οὗ τῇς 
βῃλάονν οὐ ἀδαῖῃ, ὕροη τπδπὶ ἢδἢ 
(ἢς Ἰίρῆς 881π6ά. 

αβεσναγά ἀϊ4 πλοῖα ρτίενοιϑὶγ Δ οῖ 
"τ, ΡΩ ὁ7γ με ΨΑΥ οὗ τῃε 8εᾶ, Ῥεγοπά 
“ Μαι. [ογάλη, ἰῃ Θαϊίος ! οὗ τῆς πδίϊοῃβ. 
1. 2 478ε ρεορῖίε {παῖ νναϊκεά ἴω 

πε σῃθουτίηρς Βεδίμοη (πάρ. ἱν. ό, 1ο, νἱ. 36; 
ςΡ. 5. ΙΧΥ]]}. 27). ΝΑΡΠΙΔΙ συῇογεά ϑονογοεὶν 
ἔτοπι ϑυγίδῃ ᾿ηνβϑίοῃ, Β.Ο. ος 1 ("411 ΟΠ πηογοίῃ 
δηὰ 411 ἴῃς ἰληά οἵ ΝΑρΠίΔ]:,᾽") Σ Κ. χν. 20); 
δηὰ ννΒοη ΤΊρ Δ ἢ- ΡΊΊΘΒΟΣ θεζϑη ἴο σΔΓΓΥ ΥΑΥ͂ 
Ῥοχίοηβ οὗ ἴἢ6 ρορυϊδίίοη, νὲ πηά Κὶ δάοβῇ, 
Ηδζου, Οἰοδά, Οσαΐῥίεε, αὰ “αἱ! 1δε ἰαπά οὗ 
Ναρδια ὶ᾽" 5ρεςί}}}7 πιοη[ἰοηδὰ 845 ἐῃ6 ἀϊϑισις 5 
τηδί κυβετγεά (2 Κ. χν. 29). 

ΤΎΠΟΥ πδὰ Ὀεδη {Π6 ἢγβί ἴο [81] Ὀθηθαῖῃ [86 
γοῖκο οὗ Αϑϑογστίδ. ΤῸ τδλῖκο δδιιπάδηϊ σοπηρεη- 
δδίίοη ἔοσ {Π6ῖγ ἀἰϑῃοηοιγ, (ῃ6 ἢγϑὲ γὰγϑ οἵ [Π6 
᾿σῃϊ οὗ ᾿ππτδημ6} 5Ποι4 581η6 ἀροη {Πόπη. 

[ἡ [86 βοοοπά μαζί οἵ {Π6 νεῦβϑθ, [ἢ Ἰοςδὶ] 165 
(πὲ ἂὸ ἴο Ὀδ6 ἴδιι5 ταὶϑοά οιιἭ οὗὨ ἱβηῃοηλην 
ἴο ἃ ὈΓΙΠΊΔΟΥ οὗ ΠΟΠΟΌΓ ἅτῸ βροΐκθῃ οὗ ἰῃ Ϊδη- 
δυλρο ΜΒΙοἢ [45 ἃ ἀϊγεςξ δηά ᾿τ6] Δρρ]ςΑ- 
ἔοη ἴο (ἢ ἀϊδίτς 5 ἢτϑὶ ἀθϑοϊδιθα ΌΥ̓ Αϑϑυσίδ, 
γεῖ 15 450 σᾶρδῦϊε οὗ Ὀείηρ υπάοιβδίοοα 845 
ΟἸηηΣ ουϊνγαγὰ8 ἴο ἰῃ6 Οδη]6 νου] δἱ 
86. 
ὁγ ἐδ «ὐαγ οὔ δε “4 ΤὨϊ5 (ἸΚ6 (ἢ6 ἔννο 

Πο-ογάϊηαῖϊθ τογπΊβ, “Ὀογοπά Τογάδη,"" δηά 
ἐΟΆ]|1Π|6ὲ. οὐὗὁἨ 1πε Νδ[οηβ,᾽)) πιᾶῪ ἀεβίρῃδία ὦ 
ἐγαςῖ ἡ ἰαπά; τμδῖ, ὩΔΠΊΘΙΥ, νι ἢ 1165 δἱοηξ 
{1:6 5864 οὗ (βηπογοίῃ (οϑἢ. χὶὶ 4) οὐ σοη- 
πεβαγοῖῃ (Μαζκ νἱ. 53). ὙΤ15 ψου]ά Ὀ6 1π|- 
τηρα δίε!γΥ ἴο [86 βου οὗ (Π6 ἀϊδίποεϊ, ᾿π ΒΟ ἢ 
Καάξϑῃ δηά ΗδΖογ {Ὁ Ἐ χν. 29) βίοοά. (ΟΡ. 
Ποιῖ, χχχὶ, 22.) Υεῖ [πΠ6 νογάβ τπρθξ Ὀδ 
ἴακοη ᾿πάοἢηιοὶυ “Ζοαυαγ ας 1ῤε “τα, οΥ̓""ἴο-» 
νναγὰβ ἴῃ6 νγεβι " (ςρ. ΕΖεῖκ, χ]ὶ. 12). 

Οὐ... ἴῃ χχῖν. τς νγὸ ἤᾶνθ “106 Ὡ8Π|6 οὔ ἴῃ 6 
Ι οτα " β]οσβϑα ἴῃ “[Π6 1565 οὗ ἐδε “εα" (“. «υ.), 
ὙνῊ116 ἀλγκηθββ ἢ45 ονογβργεδά {μ6 “ἐγ ̓ δηὰ 
(ἢς “14πα᾽" (οὗ [υΔ})}. 

δεγοπε οἰ εν ΤΠ ρῆγαβο, 964 ΔΟϑοΪ αςΕΪγ, 
νοι] παίυγα! Υ ἀοκίρηδίε ἰῃς ἰαπᾶ οἡ {Π6 
Θαϑίοσπ 546 οἵ Ϊογάδη. ὅ80, 45 ἰδὲ τορίοηῃ 
(ϑοδγοοῖγ γθοκοηθά “Ὁ οἷν," [οβἢ. χχίϊ. 19) δά 
βῃηφγοά ἰη ΝΑΡἢΙΔ}1᾽5 Ὠυπμ]]αζίοη (2 Κι. χν. 23), 
1 5σῃοιά πᾶν ἃ ϑῇδῖθ ἴῃ 1(5 βίοσγυ. 

Οαἰέεε οὗ, 18. παιίο Οὐ, 186 οἰτου οὗ 
{π6 παίϊοῃβ." ὙΠ ρῥῆγαβθε οσουχβ ποννῆοῖα 
εἶδθο. ὙΤΠ6 του ΟΥΥ ρίνεῃ ὈΥ ϑοϊοπιοη ἴο 
Ηί γαπὶ (ι Κ. ᾿ἴχ. 1ο---14,--ίῃο ἤἢγϑι ἀϊἸϑπηεπὶ- 
Ὀσττηθηΐ οὗ ἢ5 Κίηχάοπι) νγᾶβ “ἴῃ ἴῃ Ἰαπὰ οὗ 
(ῃὴ6 Οαλ." Βυὲ νὰ αἷϑο πὰ Καάδϑῃ οὗ 
ΝΑρπία!! {05}. χχ. 7, χχὶ. 32) ἀσϑοπι θεά 85 
θείης ὁ“ἴη ἴῃς σα δ.) Νόονν, 85 Κδάρϑῃ νγᾶ8 ἃ 
μεν σα] οἰἵγ ἀπά ἃ οἰγ οὗ τοῆιρε (απά, ἴξ 
ΒοΘΠΊ5, ΠΘΑΥ Ϊογάδη), νγὲ Ἷδῃ ϑΟΆΥ ΘΚ 5 ΡΡΟΘΘ 
1815 ἴο ανθ Ὀδδθὴ ἴῃ (ἢ6 ἀϊδίγιοὶ δϑϑίρηθα ἴο 
Ηϊταπι. (ΟΠδο] ΙΘΠΠΠΥ νγὸ ἅτ ἰοὰ ἴο ἰηΐογ 
[αἱ Οσαὐίτε ννᾶ5 ἃ πᾶτὴθ ξίνθη ἴο 8ηὴ Ἔχιθηάθά 
ἴγαςς οἵ ἰδηά,.--- γοῦν, {πδ6 τηλυρίη (τὰ 
μεθόρια) οὐ Ὡς Ναρδίδ!: τουςποὰ [86 
δα ασοηΐ (ὐοηῖ}]6 ρορι]δίίοη8, 

Οὐ... τ. ὙΤΠῸ6 ρῆγαθο τῦᾶβ ννὸ}]}] ουϊοὰ ἴο 
ἀορὶςϊ δὴ ουϊννΑτά βργεδάϊηρ οὗ ἴῃς βῆ ἀροη 
1η6 ννΠοΪο εἰγοῖς οὗ [6 ὐεηῖ!θ ννου]ά. 

Οὐ... λ. Α58 81 Μαίίῃενν γυοῖοβ (ἢ6 ῥσγο- 
ῬΒΟΟΥ͂ δδουϊ [πἸΠ.ΆΠ|16] ἴῃ 1. 23 δηά ρῖνεβ ι.5 
1ῃς ΚΟΥ͂ ἴο 18 1τηϊογργοίδίοη ἴῃ ΧχνἹ]. 2ο (566 
ἃδονθ οὐ Υἱΐ. 14); 50, 1π {16 λδηποσ, Β6 αυοίο5 
[Π6 ῥγοϑθηΐ ρᾷ558ρῈ [ἴῃ [γΥ..14---τό, δηὰ 5} ]165 
ἴῃ ΧΧΥΪ. 22, ΧΧΥΙΠ. 7, 1ο, 16, το ἴΠ6 [1}}} νυἱὸνν 
οἵ τἴ5 προσ. ΤΠ ΠΡηΐ ἢ ϊς ἢ νν85 ἴο 5Π1Π6 
οη ἴδοι (ἢαῖ 541 ἴῃ ἴΠ6 σῃδάον οὗ ἀδδίῃῃ ν'ᾶϑ5, 
{1π6 πὶ ΒΓ ἢ ταάϊδϊοα ἔτοτὰ ἴδ6 Ἀδϑυγτθο- 
ὕοη οὗ ΟΠ τισί, 

Οὐ.. ,. ἴῃ Αοεἰβ 1. 8, 11 ψγὸὶ ἢδνα {ΠεῸ 54Π|6 
ἰγρίςδὶ δϑρεοῖβ οὗ “"11|6 6 το ΚΔ ΌΪΥ 5εΐ 
Βοίοσο υ5. ὅνε τοδά ἴῃ σ. 8, “"ὙΥυἴο 5411} Ὀ6 
ὙΥΠ65565 πηΐο τὴς ὈΟΐΉ ἴῃ 6 Ι5416πὶ δηὰ ἴῃ 
411 Τυάδα δπὰ ἴῃ ϑαπηασια δηά "ἡ (ποῖ, “ἴῃ 
Ολ]:|66,᾽" ὡν ἑμηο {πε υἱίεττηοβέ ρᾶτί οὗ 
{πΠ6 οαγί ἢ." Ὑδεϊη οὐ. εἰ, ἴΠ6 δηροὶς ὈδρΊη ΓΠΟΙΓ 
δά άγοβϑ ἴο ἴπ6 Αροϑίίοθβ, “7. »κπεη οΥ[ Οαὐ[ίρε." 
Πρ. Αςῖβ ἴϊ. 7), χ. 37.) [Ιἴ ννᾶ5 ἴο τῆϑη οὗ 
411166 τῆι [ἢ6 σοπημλδηα νγ85 ρίτϑη, "ο ογἢ 

ἃηὰ τηλκὸ ἀΐϑοιριο5 οὐ 41} -ιδϊοηβ" (Μαίϊ. 
ΧΧΥΪΙ. 19). 

Οὗ. 4. Α5 ἴο [6 Βοηοὺγ σοηΐοιτοά οἡ 
Ο811|66, αηὰ τῃ6 δάϊδοθρηξ ραγίβ, ἤθη “[π|- 
τηδηι 61" Δρροαγεθά, νγὸ ΠΊΔΥ ποίς [ἢ αΐ--- 

(4) Ουτγ [,οτά δβ ἤγϑξ 30 γγϑαγβ ὑγοσὲ βρθηΐ 
δὲ Νζαγείῃ, ἰη Ζεθυ]μη. 

(ὁ) Ηΐ! 5 ἔγϑι πηΐγδο]θϑ δηᾶ ὑγοδσμίηρ ἡγ ΓΘ 
ἴῃ (Δ11|66. 

(ὦ Ηἰδ ἀϊϑεῖρ!εβ, γγβῇο δοοοιηρδηϊθὰ Η!πὶ 
ΟΥΟΙΓΎΥΠΟΙΟ 845 ἴπ6 ρόγπὶ οὗ (86 Νουν [5γδεϊ], 
866 ἴο ἤδαγνα Ὀδθη τηοϑί οὗ θῇ (Δ 6 δη5. 

ΤὨΘ στοδίοσ ρατί οὗ ΗἸ5 τι ΞΊ ΓΥ͂ νγᾶ8 
ἴη ἴΠ6 πεϊρῃθουγποοά οὗ (6 564 οὗ (ὐΔ}1166. 
Ω Το γσγθδὶ σοηξοβϑίοη τηδάθ Ὁγ Ῥείεγ 

δηὰ 1η6 ἰταποδριγαίίοη νῃ ἢ ϑοοη ζο!ονγοά 
ἴϊ, ἑοοῖκ ρίδοθβ ποῦ αϑάγοα ῬὮΠΡρΙ, “ θεγοπά 
]ογάδη." 

ΤΠ γχίϑοη ϑανίουῦ “ἐψεπξ Ὀεΐοῖθ 
[8οηὶ ἰηῖο (4116 :᾽".--ἘΠΟΓΘΌΥ συτηθοΙ: ζης [86 
δυϊάδηςο Ηδς ψου]ὰ αἴογά ἴμοτη, νν ἤθη ἴμεγ 
νγεηῖ Του ᾿ηἴο “πὸ οἰγοῦ οὗ [86 πδίϊοηϑβ.᾽"} 
ΗΙβ5 ργέβϑοηοθ ὑνοιυἹά ““5ὸ Ὀεΐοτο ἔδοπι,,) πο 
1655 γᾶ] 1ῃδη οὗ οἷά [ἃ δὰ ρῥγοοθάδαὰ [βγδοὶ 
(᾿χοά, χχῖϊ. 2)ο---2}} ἴο βῖνε ἔμετλ ῥοβϑεβϑίοῃ 
οὗ (δῃδδῃ. 

2. {Ρε ῥεορίο ἐδαὶ... ((οππίγυςςοη 88 ἴῃ 
Νυπι. χὶ. 234.) ἴὕπάογ {Π1|5 ἀδβογιρίίοη ἃτὲ 
ἱποϊυάοά ποῖ ὀπὶγ Ζουαϊαη δηὰ ΝΑρ τ δὶ, θα 
(ῇοϑα Ψὴο ἀνεὶς τονναγά {πὸ 568,---εγομά 
]ογάδῃ,---ἶπ (μ6 σοῖς εἰγουϊο οὗ 1Π6 πδίίοῃϑβ 
((δς 1εὐνῖϑα πδέοη [1361 Αἰϑθο, Αοἰβ χχυΐ. 23). 

Ω ξγεα σῇ Τδδῖ “ἴπιε Πρ δῖ," Ὀοηραῖὶῃ 
ΜΌΘΟΝ [υὐδῃ Ὠδὰ τοδιδοὰ ἴο νγδὶῖς (11. ς, 6}. 



"Οσ, 
ἕο ἀξ», 

τ. 3, 4. 

2 ὝΒοι μαϑὲ πλυ Πρ] 1ε4 ἀπε παιίοη, 
απά ἴποῖ ἱπογθαβεά τῇε ἸοΥ : {ΠΕῪ ἸΟΥ͂ 
δείογε ἴδε δοσοογάϊῃρ ἴο τῆς ἸΟῪ ἴῃ 

ΤῊΙ5 ἰ5 1π6 βγξί ἄρργϑᾶςῃ οὗ {πὸ ᾿ρηϊ, Ὡς ἢ 
ἴῃ [ἴῃς δπηάὰ 51|4}} ἰγαηδῆριιγε [ἢ Ηρ ΟἿ 

Χ. 19, 20): ΠΡ. Χ. 17, ΧΙΠῊ. ὁ, χΧΙΧ. ὁ. 
{μ|κὸ}]. γη8; ων ἰ. 4, 9. ΥἹΙΙ. 12. ΙΧ. ς.) 
Οὐ... ὙὍΠε ἤγβῖ γὰγβ οὔ ἴμαϊ ρ]οσπουβ Ἰρδξ 

ὙγΟΓΘ 56 η δὲ (δπᾶ οὗ σαὐἠεε, οῇη 11. ΣΙ. 
ἐδ δαὶ ἀαυεὶ! (ον, δαὶ «αἱ, Ῥ5. ον]. 10) 

ἐπ δὲ ἰαπά οΥ ἐδὲ «δαάοευ οἵ, ἀτα!}] ηο 
“αἱ ὮΠΟΓΟ 85 ὈΓΒΟΠΘΓΒ; “ Ὀουηά ἰη Δ) ς οη " 
(Ρ5. ον. τὸ 

Οὐ:. τ. Κβδον βονογαῖ ΤΟΟΟΨΟΤΥῪ οἷ οὗ (6 
ΤΆΪΒΟΥΥ Ὀγοιρῆς ΌΥ 5'π ννᾶ5 1κ6 ἃ δ Ὀγθαὶκ- 
ἵπρ ἴῃ οὗ ἀϊνῖπο σῆς. ΤΕ Ἰογ οὗ ΗἩδεζοκίδῃ 5 
ρδβϑουου,----ἰῆς ἀθ! νογᾶηςο ἔτοιη δ μηΔΟ Ποῦ, --- 
[Π6 τοϑϊογαϊϊοη ἔγοπὶ ΒΑΌΎ]Οη, ----  ΓῸ 50 ἸΠΔΗΥ͂ 
τοηονν 415 οὗ {πὸ Πρ οὗ Οοά᾽β σουηίΐοηδηςδ. 
Υεῖ {Πε86 ννοῦθ ΟὨΪΥ ἴγῥβεβ οὗ ἴῃς ρτγοαΐ ἀδ- 
Ἰ᾿νεγαησς {παῖ ναὶ προάθαὶ ὈΥ πδη,----ἀο] νοσ- 
Δῆς6 ἴτοπι σα τ, σογτυρίίοη, πα ἀοα. ὍΤὴθ 
εἰ σγέαί ᾿ἰρπς " Πδὰ ἴο ἀο νγν ἢ {Π|5 ἐπηδῃ- 
οἰραίϊίΐοη. [1 σοτηπιοηςεὰ ἴοὸ ἄδνη, ΜΠΘη 
“ἐ [ἐ515 οὗ ΝΑ Ζδγοίῃ,, ννοπί δρουΐξ ἀοϊηρ Ροοά, 
Δ Ποδ]ης αὐ ἐραΐ «ὑοῦ οῤῥγέσσεά ΟΣ 1ῤὲ 
ἄευϊ" (Αςῖϑ χ. 18);-.11 5δῆοης ἔογί ἢ, ἤθη 
Ης, “βγϑὲ ομ' οὗ ἐῤὲ γοσμγγεοΐίοη ἤορε {δὲ 
ἄεαά,,"" ἀιποιπορα “Ὁ Ἰιρῃς το 1Π6 ρέορ]ε δηὰ ἴο 
[πε Ο πος " (Αςἰβ χχνί. 23).- -ΤΠθη ννᾶ5 
ΟἿ Θαγῖῃ, νης ἢ ΤῸΓ δοοὸο γϑδῖβ δὰ Ὀθθη 
(τῆς Ἰαπὰ οἵ Τοδίμ.σπδάθ" (Άοπι. ν. 14), 
νι οα Ὀγ (Π6 ““ἀδγϑργίηρ ποσὰ οὐ ἢ] 6} (Κα 
ἰ.. ,8,.79 

Οὐ.-. " ΤῊΘ αυοίδιίοη ἰῃΏ Μαῖζ. ἴν. 
14---τι6 ἴΟἸ]ονν5. προ [86 δοσοιηΐ οὗ (ἢ γϑ 5 
ΥἹΟΙΟΓΥ͂ Ὄνεγ [Π6 Τεπηρίεσ. ὙΠὲ (ἢγεε πιεης 
Ἐἰοη5. οὗ σι ἶθο ἴῃ Δίδις. χχυῆ. 7, 1ο, τό 
[Ό]]ονν ἀροη {με Ἐ ἐβαγγεςίίο ;--- ἢ ΟνοΓἤΤΟΥΣ 
ΟΥ̓ 186 ἐπηρίγο οὗ Π θδίῃ. 

.3: Νονν, ἰπ (ἢ5. “' ρτοαῖ Πρῃς,,) ννὰβ {τ 8 
ΠΩ ἔου 411 ψῃὸ νγαϊκοὰ ἱπ ἴδ :- -ποῖ {κ {π6 
ΤΟΥ ἰμδὲ ρῥγενα θά ἴῃ (ἢ6 ἄδγβ οἵ παίϊοῃδὶ 
Ἐτεδίηθβ5,--- Πα 6Υ ΘΟΪ]ΟΠΊΟΠ, ἜΘΡΘΟΙΔΙΪΥ,----νν ἤθη 
“ Τηάλἢ «πὰ [5γαδθὶ νγοῦὸ ἸΏΔΠΥ, 85 ἴΠ6 βδηά 
ὙΠΙΓἢ 15 οἡ [Π6 564-5Πογε ἴον τα τὰ ἀ6; δαζέγι 
ἀπά ἀγλπζίηφ ἀπά γεοίοίησ "ἡ (τ Κ.. ἵν. 20 ; ςρ. 
οἢ. χχίΐ. χ32). ὙΠαΐ οὐδιναγά πιϊγίἢ ννᾶ5 ἴῃ 6 
δεξί πηΐηρ οὗ Ἰοπξ ἀπά ξηενοιιβ ϑουτονν (Νεῇ. 
Ἶχ, 22--:2}7).. 89] ΠΊΟΠ 5. στεῖρῃ ἰος ἃ γοκθο 
ἸΡοΟοὴ ἴδ ρῥθορί θ᾽ πεοκ:---ἃα γοόοκε οὗ Ὀυτ- 
ἄἀδῤηθοπίς {πδιιῖο, ΠΟ Ιοὰ ἴο τεθε] ]οη 
(. Κ. χίϊ. 4, τὸν; ἃ γόοκε οἵ ϑβθουϊαγ ζεά 
ΤΛΟΠΔΙΟΠΥ; ἃ Ὑ0Κε οὗἉ δοπάδσε ἴο δεδίβοη 
Υἱὸνν5 Δπα ρτγδςίίςοβ. [Ἃη {0224}; 5 σείξῃ {πεταὰ 
δὰ Ὀδεη ἃ 5 πη} Δρουπάϊηρ᾽ οὗ ροά]εϑ5 πηγὴ 
(γ. 11---14). ΟΥ̓ ὈΟΪΏ ϑο]οπιοη᾿β δηὰ [72- 
218} 8 ἀδὺβ ἴἴ πηρῃξ 6 οδἱά ; Τροις τα }- 
ῬΙΙΘαΒῦ 120. παΐίοη, Το ἀἰὰ δῖ Ὠοῦ ΠΟΥΘ8ΒΘ 
ἐδε 7ογ,---υϊ αι! ([Π6 ΓΈνΘΥΒΟ ; ἔοσ [ΠΥ ἔοτ- 
ξαὶ ΤΠεο; δηὰ Του ““ Ὠἀἀ65ὲ ἀὐνᾶγ " (ὙἹ]]. 

νοι, Υ. 
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Παγνεβῖ, σηπα 45 πιδη τε]οῖςε σγθεπ ἔΠΘῪ, ον, 
ἀϊνίάς ἐπε 8001]. 

4 Ἰ Εογ τποι παβὲ δτόίκθη τῆ6 γοκα κε 

Σ7) ἔτοπι [Ποῖ {Π6 “ἾΟΥ οὗ ΤΥ σουπίεηδηςε,᾽" 
Δηά 411 “ἸοΥ ννᾶβ ἀλγκθηρά " (χχῖν. 11).-- Οἵ 
ἴῃ6 πηᾶΓρΊηΔ] γοηεππρ 566 Νοῖθ Α (αἱ ἴδ πὰ 
οὔ {86 σμδρίοι). 

Βιιῖ πονν---τ- που ρἢ (Π6 πδίϊοη ουΐννατα Ὀ6 
“ΑἸ ]5ηθα δηὰ Ὀγουρῆς ἰονν,᾽" ὩΔΥ, πιοϑὲ οὗ 
1, ο]οςιεά, γεῖ---ἴῃς ἔα], ὙΥῆο Πᾶνδ “ βᾶπο- 
εἰβοά {π6 1 οτά " (11, 1.3}, ἅτ δῦ]6 ἴο σεϊοϊὶςς 
ὙΥῈ “ἐρτεδῖ ον ;᾽) ἴο γεϊοῖςε “" δείογε Οοά;" νγῇο 
Πᾶ5. ΠΟΥ ὑηγει θὰ ἩΠ1561} ἴο πεπὶ ἴῃ ὁ“ {Π6 
80η,᾽) ψῃοπὶ Ηδ Πᾶ5 βίνθη (ςρ. [κὸ 1]. 9, 
10). 

ἐθον γον δείογε ἐδε6} (ευξ, χιϊ γ, τ; Ρ58, 
ΧΟΥΠ. 8, 9) 88 Ὑ1ΌᾺ ἐῤέ ἠον 9 ῥαγυεεὶ ;---ἰῖκὸ 
πιθῃ ὙΥ ΠΟ 866 {π6 ἔγυϊς Οἐ 5θθὰ 1ῃδΐ μδὰ Ὀδδπ 
Βονῃ δηγάδὶ ἴεδιβ (5. Ἴχχυΐ. 6) :-ἶ: ιθη 
γεήοίεο «υδέπι, ΔΡΟΥ ϑόνοσθ ἴο]] δπὰ ςομῃῆιοϊ, 
ἦρεν ἐὐυϊάε εξ “ῤοἱΪ (ςρ. 1. 12. 5. «υ. ΧΧΧΊΗ. 
23). 

Νοῖ 51. ἢ δΒαά Ὀεδη ἴΠ6 ρῥτγεπιδίμγο γο]οϊοϊης; 
οὗ ϑοϊοπιοπ δ γοῖρῃ. Ὑἢὸ ροοά 5εθᾷ οὗ [ἢδ. 
πον αν αἷς θροςἢ παά [ἤθη ΟΠῚῪ 11:51 Ὀδοη 
ΒΟΝΝΏ,---ννᾶ5. γεῖ ΟἿ]Υ ἴῃ [πε ὈΪδάθ,--ὐνῆθη ἃ 
σοι η1655 ἢοϑὲ οὗ ράρδη γιΐῖθβ δηᾷ 5:1 ΒΘ  1ΟΠ5, 
ἀοπίγιυςςνο 45 (δὶ ῃογάο οὗ Μ|άϊδηϊ65, “’ Ο4Π16 
ὉΡ δηά δηϊογεὰ ἴῃς ἰδηά ἴἰο ἀδϑίσγογ ἴἴ " (Τυάρ.. 
ΥἹ. 3-- 4). 

4. Ὑπαὶ ρεποά οὗ ἀλυκηθθβ 5 ΠΟΥ ΟΥ̓́ΘΓ. 
ὙΤΠδΐ γοζε οὗ [5γδε}᾽5 ὀμγάεη, ἤθᾶνυ 85 ἴῃς οτθ. 
ἀπάεγ νν πο ἢ ΓΠΕῪ πὰ ρτοδπαά ἰη Ἐργρί (Εχοα. 
ἸΟΙΙ, ν. 6),--ἶῖῥε σα 
τνοοάδη ρατί οἵ {86 γόκο, νυν] ἢ γοϑίθα οἡ (ἢ 6 
Ὀδοκ οὗ {π6 ποοκ δπὰ δῃποιι)άοιβ, Ἐξ, ἰΙχχχὶ 6; 
οἢ. Χ. 27, ΧΙν. 2ς),-- 26 γοά (ὁγ, βοορί 6) Ὁ 

οἀ. ν. 6.. ῥὶς οῤῥγεισον (“. «αὐ. α. χῖν. 41 τῷ. Εχ 
10, 13, 14), Βᾶγα Ὀδθη ὀγοζθη. 

α: ἱπ ἐῤῥὲ ἀαν 9 Μιάίαη] [ιάρ. ὙΠ]. 1--τ 2. 
(ςρ. ςἢ. χ. 26). ὍΠε Τδιοῖ σμαγαςζεγιϑίς οὗ 
(ηδὲ νἱοΐογυ νναβ, {παΐ 1ἴὲέ νγᾶβ δοςοπρ] 5ηρα 
σπου ΤΠ ΑΥΥ ργόννθθϑβ, ΟΥ̓ 4 5π|4}} Ὀοάγ οὗ 
τήθη 5ε]θοϊθα ουξ οὗὨ [ϑ5γδεῖ ; βοεϊεσϊθα ΘΧΡυ σϑΙΥ 
ἴῃ οτάογ {πὶ [5γδ6] ““παρῆϊ ποῖ νηΐ [56] 
φαϊηϑι ἡ (86 Ἰοτγά, “" βϑαγίηρ, ΜῪΥ οὐῖ δαηά 
Βδίῃ ϑβανθὰ πε (70. νἱῖ. 2). 80 ἴῈ ννᾶβ 
τηδάθ ονϊάθηξ ἴο Οϊάρθοῃ, παῖ ““{ΠῸ ἱογά ννᾶ5 
αυἱ! δ᾽" 5Γ86] ὑπρηώπμ, ἀρ. νἱ. 1.3). 

Οὐς. τ. 80 Ἰοηξ 85 ἴπδῖ ννᾶβ ἴῃ οΆ86, [5γδοὶ 
νγᾶ5 κ “{Π6 ἤδοςς οὗ ννοο] " Εἰ]οὰ νυν ἀονν, 
Ὑ 8116 [6 σοῦ] ἀγουηὰ ννὰ5 ἀσγ. Βιυῖ πον 
πὸ {ππ|6Ὸ παὰ δυτινοᾷ ἤθη {Ππ6 Ἰοηρ-[ἀνουγοὰ 
ῬΘΟΡΙΘ νγᾶβ ἴο Ὀδ6 σαϑί ἀννΑΥ, δπά 186 τ ἢ ἀθνν8 
οἵ ἢοάᾶνθη ἴο ἀδϑοθηα οἡ ἴ{Π6 πδίϊοηϑ δί ἰδῦρβθ. 
(]υάξ. νἱ. 36---40.) 

Οὐς... Τα “ΟΡ ΓΘΘΘΟΥ ἢ νγᾶ58, π0 ἄἀοιδῖ 
(ἢ 115 υ] Εἰ πηαίθ γοέεγεποθ), 6 ψῃο Πδά 1ῃγούνῃ 
“{Π6 σοχής οὗ Ηδάε5" (5. ΧΥΙ]. 5) ποῖ οὐδὺ 
ἴ5γδϑὶ οἡἱγ, Ὀιιΐ ονοῦ (ἢ6 ψγῃοΪθα τάσε οὗ τηδῃ 
(ορ. Αοῖϑ χ. 28);--50 πὶ 41}1 ταιιϑὲ δὲ ᾿θδϑϑὲ 

ο 

ΠΣ 

9.) ῥὶς «ῥβοιι ον (16. 

δνηδ- 
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» 7υάρ. γ. ΟΕ Ἠἰς δυγάεη, ἀπά τἢε 514} οὗἉ ἢΪ5 
εδδρ. 10. 
46. 
! Οσ, 
λον ἐ1ε 
«ν οί, δαΐ 

8που]άεγ, {πε γόά οὐ 18 Ἠὀρργεβϑοῦ, 848 
πῃ πε ἀδγ οὗ ὁ Μιάϊδη. 

ς ἸΕΟΥ ἐνεγΥ δαῖὶε οὗ τΠ6 νγἂγ- 
κε ὁΓἐάε ΤΊΟΥ ἐς ΨΥ] σοηξιβεα ποῖβε, Δπἀ4 ρᾶγ- 

ΤΥΡΊΟΣ . 

φνες, ὅπ. ΠΊΘηῖ8 τΟΪ]Ϊοα ἰῃ δοοά : 
Ι ΟΥ, ἀνά 
ἐξινας, ὥς. 

"θὰ: 2ῤὲς 
5811 θὲ ψχιῖτἢ δαγηΐϊπρ ἀπά ᾿ ἔπε] οὗ Άτε. 

[ Ηδῦ. »εεαΐ. 

[ν. κ, 6. 

6 Εογ ιἱπῖο τι5 4 οΟἾ]] ἃ ἰ5 θοτῃ, 
ὈΠῖῸ .8 ἃ “ 80η ἰ8 ρίνεη : Ὧπά τῇῆε ρο- “ ζ: 
νεγητηθηΐ 85Π4]] ὈῈ προπ ἢ 5 85που]άεοτ: 
ΔΠα 8 πᾶπιῈ 5}4]}}] 6 οδ εὰ ψγοη- 
ἀεγίαὶ, (ὐοιηβ6]]εσ, ΤῊς ταῖρι Οοά, 
ΠΕ δνειδβείηρ Εδίδεγ, Τῆς Ργίηςς 
οὗ Ρεᾶςε. 

ἰϑίθ οὗ “" (ῆς νυδίθιβ οὗἉ γε πρ ̓  (Τυἀξ. νἱ!. 
1---8ὃ). Ηἰ5 γοῖκθ νγᾶβ “186 ἔδθασ οἵ ἀθδίῃ "" 
(Β8. 11. 16). 

ΤΠΐϊ5, Ποννευοσ, ΠῸ ΨΨΑΥ͂ Ὠἰπάοσβ ὺυ8 ἵτΟ τα 
Βοοίης ἰηίογπηιθάϊαίο ἢ] Π]πιοηΐ5 οὗ (Π6 νἱϑίοη :-- 
85, ΘβρΘΟΙΑΪΥ, [ἴῃ ϑεηηΔΟΠ ΕΣ θ᾽5. ουεγίῆγονν : 
ννςἢ, κὸ ΜΙάιδηβ, ννᾶ8 ἰῇ οὔθ ηἱρῃϊ, δπὰ 
ποῖ οἤεςιοα ΟΥ̓ Βυϊηδῃ ΡΟΥΨΟΓ. 

56. Τὸν δεν δαἐἶς..7 ὍΤὨΘ τνοτάς τϑη- 
ἀογοὰ ““ δαί(16 " ἀπά “" ννΑΓΤΊΟΓ "ἢ ΟΟΟῸΣ ΠΟΙ 
ΟὨΪ ; δηὰ δῖ οἵ υποογίδίη πιοαηϊηρ (566 
Νοῖς Β).---Μοβί πιοάογηβ, ἔο] νης Κιπιςιὶ, 
ΤΟΠάογ : “ὁ ΕῸΥ ΘΥΟΥῪ Ὀοοῖ οὗ ἰΓΑπΊρίη ννᾶτ- 
ΤΟΥ" (οτ, δίπιὶ ἔπδὲ ἴγᾶπιρϑ ἴῃ δαί! ]6- ἔγαυ), 
«ἐ Δηὰ (ἢ6 ραιτηθηΐ γο]θαὰ ἴῃ Ὀϊοοά. 541} ὄνθη 
δ6 ἴὉγ θυγηίηξ, ἔοσ ἔθ] οὗ το." Ὅ6 δοζοι- 
ἰγοιηθηῖ5. οὗὨἨ νγᾶὰσ 5δῃου)]ὰ δὲ υἱἱίογυ ἀοοίτογοα 
(ςρ. 5. χ]νὶ. 9) 85 ἱπρυγε (8566 οἡ 1. 7, [χῖν. 
ΧΙ). 

Οὐν. τ. 80 οΠ)Υ---Υ ρυτγηρ ἤτε (ςρ. 
ἷν. 4γςσεουϊὰ τς τείψζῃι οὗ ἴῃς “Ῥηηςε οὗ 
Ῥρδοθ᾽" 6 ῥτὲρ ἼΠ15 15 ὙΕΓΥῪ Ροϊηίθα 
δίαϊοά ΌὈΥ οὖν [,ογὰ Η;πιϑοὶῖ ἴῃ Μαίΐϊ. χὶ 34; 
ἐς ΤΉΩΚ ηοΐ ἴῃδῖ 1 4πὴ σοτηθ ἴο βοπᾶ ἔογίῃ 
(βαλεῖν) Ῥέδοεθ ἀροὴ (ἢ6 δασίῃ,᾽"" Ἴσοπιραγοά 
ἢ ΓΟ ΧΙϊ, 49--- 2: “1 8πὶ σοπηθ ἴο βοηὰ 
ἔογἢ (βαλεῖν) ἔτε οἡ [Πε φαυΐῃ :--- ηὰ ννῆδῖ 
ΨΠ1) ψου]Ἱά ἐπδὲ 1 ννογὸ δ᾽ γοδάυ Εἰπάϊθα ! ̓" 
ΟἾΪΥ [γουρῃ {παῖ 4’ Ὀαρίϑιι οἵ ἤτε,".--ἰῃὸ 
ἤγε οἵ Ὀινῖπο [μονα (566 οἡ Ὁ. 7)---ννᾶθ. "{Π6 
κΚιηράοπι οὗ {Π15 ὑνογὶ ἀ "ἢ το δὲ {γαηβίοστηρα 
ἰηῖϊο “πὸ Κίπράοπι οὗ ἴΠ6 [ογὰ δηὰ Ηϊ5 
Ομηβι." 

Οὗ. αλ. ὙΤῃὸ πογάβ “" ἤι6] οὗ ἢἤγο᾽" στϑουγῦ 
ἴῃ Ὁ. 19 ; πὰ [πε ννογάϑ χοηάδγοα “" 584}} Ὀ6 
ἴογ Ὀυτηΐπς " ἴῃ ἰχῖν, τὸ (11). 

6. ΤΠ δβϑυσδηςο οὗ {Π15 νἱσίοσυ οὗ βεᾶςς 
15 σίνοῃ ἴῃ {πε ὈΠῚἢ οὗ ἃ ΟΠ], πο πηιϑῖ 
υπάοιθίθα γΥ 6 (Π6 58Π|6 845 ἴῃ6 “οὐ ν ἢ 
1.5" οὗ Υἱὶ. 14. 
μη... Ὑῆς Ηθρῦγενν ογάογ 5: “ ογ ἃ 

σἢΠἃ 15 θοσγῃ ππηΐο ικι5,᾽} οἵ ([ο5}. ν. 14), “""ἴῸΓ 
1.5: ἴο Ὀ6 ομγυ, ΟἿΓ ἀο  Πάογ. 

Οὐ... τ. ὙΠΟ βϑαπὶὸ ΤῸ 1.5} οσουτγο ἔννὶοο 
Ϊἴπ χχνὶ. 12. 

Οὐ..χλ. “Α ςἢ!Πἃ." Ἡς 15 ραγίδκοσ οὔ [ῃ6 
δλῖηθ πδΐιγο νὴ 6 [Π6 ΤΠ άγεη ᾽ οὗὨ ν᾽]. 18 
(ΗΘ. 11. 14). 

ὦ :οη ἐς ξίυεμ] ὑπο ὺ5 (οΥ, ἔογ 1.5). ΤῊ ϊ5 
σουὰ Ὅ6 ποης οἴδμευ (ἤδη {ΠῸ ἰΙοηρ»πορεά ἔοτ 
ἐἐδοὴ οὗ αν " (2 8. νἱϊ. 12---16), [ἢ6 
Ἀποίηϊοα δοη οὗ σοά (65. 11. 2, ό, 7) 12). 

Οὐ. τσ. Ὑηδὶ Ηδ 1:5 ἴπ6 μοῖγ οὗ αν! 8 
[γοπο, 15 ἱπλρ] δὰ ἴῃ σ᾽. 7. 

Οὐν. χ. Οχ {πε “χὺ" οὗ 1μ6 Οηϊγ-Βε- 
ξοϊξίεῃ ϑοη, σρ. [οΠη 11]. τό; Εοπι. νυ". 32. 

αμά ἐῤε ξουέεγηιεπὶ (ΟΥ̓, ΡγΙποθάοπι) 18 
δὲς «“ῥδοιάεγ)] ((ρ. χχὶϊ. 22) Τὸ Ηϊὰ “ ἰ5 
ὯΟ Ὀυτγάδη ; ἔογ ἴὴ6 ϑοη οὗ Οοά “"«Ἴαϊη: αἱ 
ἐῤίηρ. ὈΥ ἴΠ6 ννοτὰ οὗ Η!5 ροννεγ᾽" (ΗθὉ. ἱ. 2). 

Οὐ... ὙΠῈ νοτγά γεπάσγοα “" ρονογηχηρηΐ ᾽" 
(ΗΠ οὗν. »εέγαϑ) ὀσσυγβ ΟΠΥ Ποτὲ δηά ἰπ Ὁ. 7. 
[τ σδῃ ϑοδιςεϊυ θ6 υυἱτποιιζ ἃ γεέεγθηςε ἴο {πῸ 
πδὴθ Ζγα-εἰ,.--ἰῆοὸο Π1|6 δὲ πὶ ψῆῇο ““ ῥαά 
᾿ἀρήρβδ οι 2οαυεν Μιὰ Οοά " (Οσεη. χχχιὶϊ, ,ϑ; 

Ο5. ΧΙ. 2). 4). 
απά δὲ: παριὸῥα]] δὲ εαἰο] 18 εαἰϊεά, ὙΠῸ 

ἼΑτρ. δά ἀ5 “" ἔγοσῃ οἴθγηγ." 
Ἡδοπάεν μη Οτ, ““Μοηάεγ" (2. ΜΊγας]ο): 

-,. αὐ. ὦ. ΧΧΥ. τὶ Ἐχοά. χν. 11; 5. ἸΧΧΧΥΤΙ. 
10, 125) ΙΧΧΧΙχ. ς, Ορ. Τυάξ. χὶϊ!. 8. Α4. 
θαυμαστός, 5γ. παραδοξασμός. 

ὁδι. ΎΤΠε [ηοᾶγηδίϊοῃ νγὰ5 ἐδε τηϊγαοῖς οὗ 
νώγαείες,---ἰῃθ “( ΠΟΙ Εσϑθαϊγ ρστοαΐ τηγϑίοσυ οὗ 
ξοα]η655" (1 Τίπι. 11}. χ 4). 

Οοωηείζγ) ουΐον ΟΥ̓ 41}-υνῖϑα σοιιηϑεῖ, 
ΧΙΧ. 17 (8γ. βουλευτικός) ; σίνεγ, 4150, οὗ 
σουη5εῖ ἴο Ηἱ!β ρϑορίθ, ΜιίἼοδῃῆ ἵν. 9 (Λ4. 
σὐμβουλος). 

Οὐς..τ. ΤῈ 1ΧΧ. (Νδῖῖς.) βυπι5 ἃρΡ (ἢς 
ὙΠΟΪΘ 56Γ165 οὗ πᾶπιθβ ἰῃ, “ Απροὶ οὗ Οτεαῖ 
(ουπηϑεῖ " (μεγάλης βουλῆς ἄγγελος) ;---5 1 
σοπίουπαοα (ϑ4γ5 δὲ Ϊεγοτῃθ) ὈΥ {Π6 πιδ᾽οϑῖῦ 
οὗ {86 ργορβεῖ᾽ 5 ἰδῆρυδρο. 

Οὐς. χ. ὝΠῖ5 δηά ἴδε ργθοθάϊηρ {{||6 
(ΠΕΒΕΥ βεραγδίθα ἔγοπι ἰἴΐ, 5δθὸ Νοίες () ἃτὸ 
σοτηδίπρὰ ἴῃ ΧΧΥΠ, 29, “πε 1,ογάὰ οὗ Ηορί5, 
ὙΠΟ ἰ5 ΟΠ ΘΓ] 1Π σοιιη56]." 

Τόε »εσῥὶγ Οο4] 866 Χ. 21 (5. «υ.) ; ψΒΙςἢ 
οὔ [[56} ννου]ά θὲ ἔμ] ἴο 411 οἴποσ σεηάογίηρϑ. 
Βιῖ 566 αἰϑο, ϑθυΐ. χ. 17; 67. χχχίϊ, χϑ; 
ΝΕῇ. Ιχ. 32: δηά ορ. 5. χχῖν, 8. 

Οὐ. τ. ἼΤΠε νογσγὰ ἔογ “" Οοά " (Ε1) 11πκΚ8 
Οὐ {πε ργεβεηΐ ἰοχί ἴο νἱῖ. τῷ (Ἱρριρραπμ-Ε1,). 
[1 15 ιϑϑα 45 ἴῃ 6 Οχρσεββ σοηῖγαβξέ οὗ “"τηλη ἰῇ 
ΧΧΧΙ. 2, Ηοϑ5. ΧΙ. 9. 

Οὐς. 2. ἴῃ χὶ. 2, ὲ τὸ (οἱὰ [δὲ ““π6 
δρίπὶ οὗ Οοιωηοὶ ἀπὰ οἵ Μὰ δὲ" 58.4}} τεϑῖ ου 
(δὲ ΕἸξπίθους Κίηρ. 

ΤΡρε φυεγίαςπρ Ἐα!δογ)] ΟΥ, ῬαΌΒΟΣ οὗὮ 
ΕΥΘΙΙΤΟΥ (“. «ὐ. “. ἵν]. 15). ϑΒΥτηπι. πατήρ 
αἰῶνος. Τῃ6 Αἰοχη. ΕΧΧ. Πᾶ5 πατὴρ τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος, Μ ΏΙΟΙ 5 4150 ἔδυπά, (8.6 
Μτ ΕἸε]άς " Ηεχδρία᾽) ἴῃ ᾿σϑηθὺβ διὰ ΟἸΟΣΩ 
ΑἸΟΧ.- νας. “Ῥαῖοσ ἕυΐζυτὶ σας." 



Δ ἴκακοι. Τῃρηΐῖ δηά 

γ. γ. 

" Οἱ τἂς ἱπογεᾶβα οὗ δὶς ρονεγη- 
Ρεᾶσς ἐγ ῥεγε τῤραϊΐ δὲ πο 

εηά, ἀροη ἴπε τῆτοπα οὗ αν! ά. δπά 
ὉΡοη ἢ]5 Κίπράοπι, ἴο οτγάδσγ ἴΌ, δπά 

Οὖ:. τ. Ϊοϑερῆ, παπιεὰ “" ϑαυίομν" οΥΓ δὲ 
αρε" (οτ, ““δωῤῥογὶ 977 ἐδὸ «υογίἰ4,.) Οεηῃ. ΧΙ]. 
45), 85 δαυίηρς ϑανεὰ Ερυρὶ ἔτοπι ἔδπγίης, 
δρολκθ οὗ ἈϊἸπη96] ἢ 825 “τη 5 γαΐδερ ἴο 
ῬΒδσγδοῦ " (Οδεη. χὶν. 8; ςρ. οἢ. ΧΧΙΙ, 21). 
Τῆυ5β 1π6 ἘΕ16 “ Εδίμοσ οὐὗἁἩἨ ΕἰοΓΗΙΥ 7) 15 6αιι- 
ναϊθηΐ ἴο ““ἴΠ6 διῖδου οὗἁ δνογδϑιιηρ βαϊναίίοη 
(Η68. ν. 9, ορ. Ϊοβη χ. 28). 

Οὐ. χ. Α5. “Ῥδίδοσγ οὗ Εἰογ ΕΥ̓" 15 ΠοτῸ 
[ο]ονγεὰ Ὁ “Ῥῆποθ οὗ Ῥοδοθ," 50 ἴῃ Ϊν]]. 
1ς:--ῖο, Ἦδ “ ψΠ0 ᾿ΠΠΔὈΙ 6.ἢ οἰογηιγ "ἢ 54 γ5 
οὗ Ηἰπιϑοὶξ; 1 οἬγοαῖς [ῃ6 τυ οὗ {πὸ Ἰρ5; 
Ῥεχαεθ, Ῥεχεθ, ἴο Ὠἰπὰ [ῃδΐ 15 ἔδσ οἱ δηά ἴο ἢΙπὶ 
[δὲ 15 Ὡϑᾶσ,᾽ 

Τδὲ Ῥγίπω οΚΓὶ. Ῥεαςε]ῇ Αἡη., ϑγυηπι., ΤΉ. 
ἄρχων εἰρήνης.---ς νουϊά της ἴῃ 1Π6 τείχη 
οὗ ρεδοςθ, ννϑϊο ἢ μδὰ Ῥεοη ϑθθη ὈΥ ἴδ6 ργορῃεῖ 
ἴῃ νἱϑίοῃ δὲ ἰΐ. 4. 

ΤὨὶδ πορο οὗ “ἃ ΡῬυίησε οὔ Ῥϑδςβ," ψῆο 
5ῃο0} ἃ 41.611 Ἐ86Ὲ στοαί ΘηοΠΥ οὗ τηδη (Οεη. 
11. 1.5), νγὰ5 ϑδῃδάουνγοά ἐστί ἴῃ πιγϑέῖς δ] ΠιϑίοΟΥΥ 
ὈΥ (86 ῥγ ΒΕ Κίπρ οὗὨ δαίεσῃη (ΗδθὉ. νἱῖ. 2); 
Ῥτο]θοϊοά ἱπίο ῥγορῇ Ὁπάογ [πΠ6 ἘΠῚ οὗ 
ἐς ΘΗ ΠΟ ἢ "ἢ (1[Π6 Ἴτγάπαηῖ}} ΟἸ6) ; Γοδὶζοὰ Πα- 
ΤΏΔΗΪΥ, ἴῃ ἔαἰπὶ οὐ 1π65, ἰὴ ἴΠ6 ροσϑοη οὗ ϑο]ο- 
τὰοῃ (ϑδείονιοῦ, {με Ῥεδοοίῃ!ϊ Οπθ); ἔδεη 
δραΐη ᾿πιηδὰ Ὀγ δοϊοπιοη ἢϊ πη5 61 νυ ἢ ργθαίεγ 
τ ἢ Π655 οὗ ρσορμεῖς ἀεί] (5. ἰχχ!); δηά, 
δῖ Ἰαϑῖ, ΤΥ δηὰ οἰθΑ Υ οὐ οάϊεά ἰῃ 5414} 5 
Ρτγεαιϊςοίίοηβ σοηςσογηίης {86 ΕἸρῃΐοοιις Κίηρ 
ἰβϑὸν 17) 18), δηά [πΠ6ὸ ““δογνδηΐ οὗ (ἢ6 
ογὰ," ὉΥ νἜοτ ΟὟΓ “ρεδοθ᾽" ννου]ὰ ὃς 

ννοσκοὰ ουἱ (1. τ; ΟΡ. ΚΧΥΪ. 3) 12, 11. 7, 
᾿ϊν. 1ο, 13, ΙΧ. 17, ᾿ΧΥἹ. 12). 

Οὐ... τ. ὙΠῸ ἴετῃ γοπάσγεὰ “Ὁ Ῥυίηςο ᾽ 15 
{Ππ0Ὸ βᾶάπιθ ἰδὲ 15 ϑοὰ οὐ “266 (μῤ᾿αὶπ οὗ 
1ῃ6 Τιοτα 5 Ὠοβί,᾽"" ΄58. νυ. ᾿- Ι:Ις. ΤΒὲ 
1ΧΧ. μᾶ5 ἀρχιστράτηγος ἴῃ οϑ5ῇ. Υ. 14,1ς : 
δαϊ ἴῃ ςἢ. ἀλοὶ ὙΠ. γ. 1ς; ΝΟἢ, 11. 9) 
ἀρχηγός: ἴμεο Μψογὰ υϑοὰ ἴῃ Ηδεῦ. 1]. το (8 
ἡπέῖθ Βοέοτε {6 αυοϊδίίοῃ οὗὨ 154]. Υἱϊῖ. 1}, 
18), ἰῃ ΗΘΌ. ΧΙΪ. 2, ἀπά ἴῃ Αοῖἴβ 1]. ας, Υ. 21. 

Οὐ-. 2. Ὑδὲ δῆρεὶιις δηίμοπὶ βυηρ δἱ (ἢ  Γσι 5 
δΙΓΠ, ““ἀροη φαγί ρθᾶςο ᾽" (1υκΚ6 11. 14), Ὀ6- 
ξλῃ αἵ οηςδ ἴο Ὀ6 σελ]! Ζοά δίζογ ἴθ Ἀ δ ϑιγτγοο- 
ἴοη (1υκς χχῖν. 46; Ιοἢῃ Χχ. 19, 21, 26: 
ερ. Άοπι. ἱγν, 2ς, Υ. 1; ΗθὍ. ΧΙ. 20). 

7. Οὕ:δε ἱπογεαψε...} Οὐ, Το δὲ ἱπογέχιε 
ΟΥ τ᾽Ὲ9 σουεγπρηοηὶ (ΟΥ̓, ῥγησθάοπὶ, Ὁ. 6) απ 
[ο ῥεαοξ 18 Ὧο 1ἰτϊῖ ([(ΧΧ. ὅριον: 57. δηὰ 
ΤῊ. πέρας). Ηἰ5 τἷδ 5Π4}} σργοδὰ ἔοστίἢ ἔγοηι 
Ζίοη οὐοῦ (6 ννῇοΐθ δαγίῃ,---ονοσ (86 νγΠῸ]6 
απίνεγϑα (ΕΡΉ. ἱ. 22; Μαείῖ. χχυῇῖ!. 18). “δ 
5 ΤἸΓΌΪΥ ὁσϑΡΡΡΉΓ “υσισμ,, Ἔνοῦ Ἔχίθπαϊηρ Ηἰ5 
ῬοΔΟΘΑ͂ΙΪ ϑονεγειρηῖγ.᾽ (Π εὶ.) 
ΤῊ5 Ὀπίνοιβαὶ ϑουθγοιρηί Ηδ τυουϊά Ἔχογ- 

οἷδε ἰπ ΔΙΙΒΙπηοης οὗ ἴῃ ῥγοηγϑε τηδάθ ἴο 

ΙΘΑΙΔΗ. ΙΧ. 

ἴο Θβ( 05} ἴα ψ [ἢ Ἰυάρπχεπε δηά 
ἢ Ἰυβϑῖῖςα ἔτοπη Παεηςείοστἢ ὄνθῇ 
ἴογ ἐνεσ. ῬΠε “Ζεδὶ οὗ τῆς οκὉ οὗ 

ΤΠ ανιά (1 8. νἱϊ. σ1---τό; ςρ. [νὰ ἱ. 22--4}}} 
85 ΠΟΙΓ οὗ αν ̓ 5 [ἤγοηθ δηάὰ ϑονεγει ΚΣ Υ :--- 
ὠῤοηπ Ἠϊ5 ἰσοπο ἀπά ουεγ ἢ15 κιηδάοιῃ (θυ. 
ΧΥΪ;. 18, λο, 58Π|6 ργοροϑβι(οη), ἱπουρἢ αῤουὸ 
1Π6ΠῚ,---ἂὧ ἴΠ6 Ποάνυθη 15 “"χόοτιςσ ἴῃ6 ϑαγίἢ "" 
(5. «εἶ. 11). 

ἰο ογάορ 1 Οἰνίηρ ἰξ ἃ ἄττῃ δπὰ οι ἰοὰ 
σοπϑιτοη (1 5. ΧΙ]. 12; 2 8. Υἱῖ. 12; 5. 
Ιχχχίχ. 2, 4, “5. «υ.). 

10 εεἰαῤἑαὁ 1Ε] οἡ ἃ 50]14 Ὀα515 (γον. χχ. 
48: οΡ. ςἢ. χνὶ. ς);-τοσ, ἴο ϑυβίδιῃ ἃ (5. 
ΧΥΙ. 3ς, ΧΧ. 2, “. αὐ.) 

«υἱϑ ἡμάσγννπεπέ ἀπά «υἱὲ τ ἈΛΘοΟυ 5}988] 
ΑἸγοδάυ, ἴῃ ἱ. 27, ἴδϑε πδὰ Ὀδεη 5εῖ ἑογίἢ 85 
{Π6 Ἰηρϑδῃβ οὗ Ζίοη᾽ 5 γτοάθπιρίΐοη. (ρ. χὶ. 3, 
ΧΧΧΙΪ, 1. 
ον δεπεφίογι... ὝὙὍὙΠῈ ΗἩθῦγεν δοςσθιίϑ 

ἴλκο [ῃ656 ννογάβ 'ὶὴ σοπποχίοη ἢ νη ᾶ' 
ἕο!οννβ᾽ (6 ραυποίυδίίοη οἵ Δ. Μ΄. δθθπὶ5 ἴο 
Αρτοο Ὀείίοσ νν ἢ [Π6 56 οὗ (ἢ6 ννοτάξβ ἴῃ Β5. 
ΟΧΙΙ. 2) ΟΧΥ. 18, ΟΧΧΙ. 8, ΟΧΧΥ. 2, ΟΧΧΧΙ. χ: 
οἢ. Ἰἰχ. 21; Μιοδῇ ἵν. 7. 

ΤΡρε σεαΐ Οἵ, Τρὲ 1θϑΊου ΒΥ, δις.--- ΤῊ 5 
ἄτπῃ δ δ Ὁ] Ξῃτηθηῖ οὗ {πὸ Κιπράοπι οὗ τρῃϊο- 
Οἰβηθθ5 δῃοιἹὰ Ὀ6 νσουσδὲ ουὐἱΐ ΌὈΥ Ηἰπι. 
Ὁ Ώοβα ἰονὸ ἔογ Ηἰ5 σγοδίαγεβ 15 ϑ ἢ ἴηδὲ Ης 
Ὑ}}} ποῖ ϑιθογ [86πῈ ἴο ννδπάοσ ἄν ἔγοπι 
Ηϊ, ῆο 15 ἴῃ6 οἠἱγ Ἐουμπίλιη οὗ Β]οεθρά- 
Π655, ἴο ἔοϊϊονν {Π6ῚΓ 561-140] χ]ηρ΄, ΟΥ σγοαίιγο- 
ἸάοΠ 1 Ζίης, ἔδης!65. 
ΤΗ5 ΗΟΙΪΥ [ον σψουἹά Ὀοΐδ ρυπίϑῃ (πὸ 

ὉπέδΠ ]Ππ 655 οὗ ἴΠπ6 Ῥθορ]Θ δῖ ἰασρεὲ (ἔχοη. 
ΧΧχῖν. 14; [οβἢ. χχίν. 19), δηὰ νἱπάϊςδϊθ τῃ6 
Ἰογαὶ τοπιπδηΐ ([0ε] 11. 18; Ζεο. 1. 14, ΥἹΙ]. 
21 (Ρ. «ἢ. [χ|Π- 1 6). 

Οὐ». τ. ὝὕΠε Ἰοδίοιϑυ οὗ Οοάὰ ονδϑὺ ἴδε 
ΡιπΠίγ οὗ Ηἰ5 ΟΒιγο ἢ ἰ5 16 ν ΎῪ πηθάϑιγε οὗ 
ΗΙϑ Ἰονὸ ἴο 1. ((ρ. ϑοηπρ οὗ 580]. νἱῖ!. 6.) 

Οὐ... ΤΏ “" )6δ]ουϑγ " 5ΒΌΡΡΙ165 δποίπευ 
Ἰηκ οὗ σοπποχίοη Ὀεΐνγθθη [Π6 γε οὗ συ. ς 
δηὰά τΌ. 6,7). Ορ. Ὠραΐ. ἵν. 24, “ἼὙΠε ᾿οτά 
1γ Οοά ἰ5 « ἀευοιγίηρ γε, α' ἑεαίοις Οοά.᾽" 

1Χ. 8---χΧ. 4. 

Α5 ἴθ ρῥγοπιῖδθ 'ἰπ Υἱὶ. 14 νγ)ὰ5 δ οὔθ 
βυσσεοοάοραᾷ ὈΥ ίθγῃ {Ἐγθδίεηηρ, 50 15. (ἢ6 
ΡΓΟΙΏΉΪ56 οὗὨ ἰχ. 6, ). [{15 σοπηπλοπὶΥ Αϑϑιπιρὰ 
[δῖ [π6 γτοπηδιηάοσ οὗ {ἢ6 σδαρῖοσγ τοδῖθβ ἴο 
ΒΡ γαὶπη ΟἾΪΥ. ΤῊΪ5 νίενν 15 σοπίγδάϊοϊδα Ὁ 
ἐς Τάς οῦ " δηὰ “" ἰ5γδοὶ " 1ἴῇ συ. 8, 14, ὈΥ “οὐ 
δὲ ῥεοῤίε᾽" ἴῃ ὦ. ο, ΌΥ “186 ρΡθορὶβ " ἴῃ υν, 
13, 1Ιό, 1ο; ὉΥ ἴδε τεουστεποα οὗ ἴμ6 γε 
ἴῃ χε 12, 17, 21, Χο 4, ΜΝ Ιςἢ σδΙτίθ5 τιι5 ὈδΟΚ 
ἴο γν. 2ς (ποτὸ {πὸ ἀοοπὶ οὗ [πάλῃ 15 ἔοτδ- 
[0]4) ; ἀπά ὈΥ {πε πιᾶγκεὰ τεβοιηδίδηςς θ6- 
ἔννθεῃ ἴχ, τό ἃπὰ {, 1 (Ὑμ ἢ τεϊδίεϑ ἴοὸ 
Τυ6Δ})}. 

Οὐ... ὙΠ6 τείγαϊῃ, “" Εοσγ 811 [ἢ ϊ5...." ἥΒιδὰ 

Ο2 
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ΚΙΊδ. 1’ 
32:1. 
ςοἢδι ἢοϑβῖβ ψ11}} ρεγίογηι [ἢ}]8. ἘΡΡΟΣ 



1οο 

Ἠδφδ. 
εἶν ἰσ. 

8 4 ὔᾷξΤῊς Ιιοτά βεπξ ἃ νοζγά ἰηΐο 
ἡ ἀπά ἴτ δΒαῖῃ Ἰἰρῃτεά τὑροη 
8ΓΔ6]. 
9 Απά δ εῆς ρεορὶς 5141} ἱζῆονν, 

εὐεπ Ἐξρῃγαὶπι δπά τῆς ἱππαθιῖδπὶ οὗ 
ΘΑΠΊΔΓΙΔ, τΠδξ 84Υ ἴπ τῆς ρῥγιάβς δηά 
βίουζςη 688 οὗ ἢεολγ, 
ΤΟ Τῆα γοΚβ αἴὰ (116 ἄονη, δι 
γα νν}1}}] Ὀ0114 ἢ ενσῃ βἴοπαβ: τς 
ΒΥΟΟΙΊΟΓΕΒ ἅτ οὐδ ἄονγη, δυῖ χὰ ψ}}}} 
ἐπ ληρς ἐδέηι ἵπίο σθΔ18. 

11 ΤΠετγείοτε {ΠῈ ΓΟΚῸ 5}|8]] 86ῖ πρ 
τῆς λάνεγβαγιεβ οὗ εΖίῃ δραδίῃπϑβῖ ἢ]ΠῚ, 
Δηὰ []οΐη 15 Ἔπ θη, 65 τορεῖδεγ; 

12 ΤΠε ϑυγίδηβ δείογα, δηά (ες 

᾿ ΙΘΒΑΙΤΑΗ. ΙΧ. ἰν. 8--τό. 

ΡΠ] βεῖπε8 ὈΘμπά ; ἀπά {πῸὺ 5}2]] 
ἀδνουῦ [βϑγδεὶ ἐν ορεὴ πιουῖῇ. !Ηεδ. 
“Εογ ἃ}]. {Π1|8 ἢΐβ Δῆρεγ 15. ποῖ τυΓΏ--᾿ μεριά. 
εἀ ἀννᾶυ. δῖ ἢϊ]5 Παπά ὦ; ϑβἰγεϊςῃεά ὡς ὧν 
οὐκ 51}. 

14 4 ογ {πε ρεορὶες τυὐγηεῖῃ ποῖ 
πηἴο Πἰπὶ [Πδξ βγλτεῖῃ τῃειῃ, ποις ΠΕ Γ 
ἀο ἔμεν 8εεκ τῆς ΠΟΚ᾽ οὗ Ποβῖβ. 

14 ᾿ΓΠεγείογε [ἢς 0ΚΡ ψ}]}] οὐκ ΟΥ̓ 
ἔτοπι ϑγδεὶ ἢεδά δηά 41], Ὀγάποὴ δηά 
Γυ5ἢ, ἴῃ οἤς ἀδΥ. 

τις Τ ες δηςίεηΐ ἀπά Βοπουγδθ]ε, ἢ 
ἐς ἴῆε ΠεΔ4 ; δηά τῆς ργορῆδι τῇδ 
τἐδοπεῖῆ [1659 ἢς ἐς τῆς τΔ]]. 

1 Ογ, ὁ 
ἔλα εαΐὶ 

ΜᾺ 

ο.4 

τ6 Εογ ' τῃε Ἰεδάετβ οὗ τη ϊβ ρεορῖε ἐκ. 

Ὀδοη οπιρίογεά, ἤθη ἴδε ἢτϑοὶ ϑουηάβ οὗ [86 
ἰπυδάοσ᾽ 5 ΔΙΤΩΥ͂ ΨΕΙῈ ποατὰ ἴῃ ἴῃθ αἰϊδίδηςς 
(νυ. 25). 

8. Τόὲ Ζονγά «τη (νἱ. 8);-τ-οῦ, ““ϑβεπΐ 
ζοσῖ 8," (1 5 ἴῃ6 νεγ ἔτοπι νης ἢ “' 5}1- 
Ἰοδὴ,᾽") νἱ]. 6, 15 ἀογῖνε.) ὙὍΠδ ννοσά [5 βεηῖ, 
ΟΥ̓, βθηΐ ἔοσίῃ, 85 1 1ἴ νγοσα ἃ ᾿ἰν]πρ σγοδΐαγο, 
οὔθ οὗ Οοὐδβ δρῆνογβ. Οὗρ. Ϊν. 1ο, ἵἰ; 5. 
ον]. 2ο, ΟΧΪν"]. 18. 

ἐπίο ζαεοὉ}] Οτ, δϑαϊπαῖ (1 8. χχῖν. ό, 1ο). 
αηπά 1: ῥα! ἐφ ῥίε] Ἐδίῃοῦ, 8811 ζ811;-- 

[111 σὰ [6 σγυβδίηρ ἔοτοθ οὗ ἃ αἰνιποὶῦ 
ΠΟΙ ἸΞϑϊοηθὰ ρονγεῦ (ςρΡ. [οϑ5Ἀι. χί. 7). “. «υ.)- 

9. “1π4 αἱ δὲ βεορίε Ηεδσγ. “Απὰ {πὸ 
Ῥεορὶο 5}4}} Κπονν, ἃ1}1 οἵ 11,--- Ερηγαίπι, ὅς." 
ΤΠΟ νογά οχίθηασ ἴο ἐμ6 ὑνΠοὶθ ρθορίθ; μου ρἢ 
[15 πηοτηθηΐυπι Ὀθᾶγβ ἀονγῃ ἱπλη θα ἸΔίΕἸ Υ ἀροη 
ἘΡὮγαδι πὶ. 

“δα! ἀποαυ) Ἠοϑβ. ἰχ. γε [οῦ χχί. τος. ὙΠΕΥ 
5..4}} {ποη Ὀ6 σοπηρο] θὰ ἴο τϑσορβηιζα ἔλοϊβ 
ὙΠΙΟἢ [ΠΟΥ Πᾶνα Ἰοπρ ἱρπογδά: 1. 4. Οὐ. χίχ. 
12; Νυμπι. χὶν. 24; |[61. χὶὶν, 28. 

ἐῤαὶ “47 ἱπ ἐῤδὲ ῥ»ἱάεφ...) ἘδδοΥ, διοι ἀδῦ 
2 γιά απά «“Ἱομίπεις οΥἹ ῥεαγί, ὙΆΘΥΘΊΗ ὉὈΒΘΥ͂ 
88 Υ. ϑιοερεά 845 {πῸὺ δῇὸ ἴῃ ργιάθ, (ΠΟΥ 5}4]]} 
γοί Ὀδ6 ἔογοθὰ ἴο δάϊηϊ ἴδ δοίμῃδὶ ἰγυ [ἢ,.----Π ΙΓ 
ΟΥῚ ΟΓΙΟΥ ΡΟΥΘ δηά ννθα ΚΠ 655. 

Οὐς.. Τδθ δῆς ννογάβ ἂγὲ υϑοὰ οὗ ἴΠῸ 
Αϑϑγγίδη ἴῃ χ. 12. ἴὕπάον Ῥεκδῆ, Ἐρῆηγαι πὶ 
μδάιπογουρηϊγ δάορίοα {πε Οοά-ἀεΐγηνρ ΡΟ] ἸΟΥ 
οὗ Βαῦεὶ. ὕπο ΑΖ, {ιιάδῃ πδά ᾿πιοϊρθά 
ἴΠη6 541π|6 ϑρι γι. 

10. ἘΡΏὮγδιπὶ ἔοιιπά 115 ΡοΪ ΠΟΥ οὗ δγτίδη 
411Π|Δησὸ στα ]ς ἀνα Ὀεποδίῃ (Π6 δἴΐδοκ οὗ 
Τιρ αι ἢ ΡΠ Θθοῦ ( Κ. χν. 29); γεῖ " τοπιδιηθά 
ἱτηροπιῖοηῖ, δαγάθηϊηρν ἰἴϑεϊ ἢ ἴῃ ἀοβαηΐ 561}. 
ΔΞΞΟΓΊΟΗ. 
ΤΠ «γεορογε νγᾺ58 ἃ ᾿ἰσῆϊ νψοοά, υηδὲ [ῸΓ 

ταλϑϑῖνε Ὀυ]]άηρ5. ΤΠΟΥ ψουὰ Ραῦ οϑάδχτ 
Δ ὉΏΘΙΣ Βῦθϑδά. 

Οὐν.. Α5 ἰῇ {ποῖγ τηᾶγῦϊς δηά σεάαγ-ινοοά 
ΑΥ͂, ΟΥ ἰῃαΐ οὗ ϑοϊοπιοῃ εἰ ποῦ, τ Καὶ. νυ. 17, 

. 219 Χ. 27) ψγ6τῈ ὑγοοῦ δραϊηϑβί {Π6 “" ἀδνοιιγ- 
ἰῃξ ἔγχε " οὗ Οοὐδβ )υβίίςε! 

11, Τρεγεζογε...} Οὐ, 80 δε 1Ζογά Ἀδὰ 
οχαι θὰ δεδαιϊηβὺ αἶσα ([5Γ46]} δε χάνει".- 
σαγῖθ. 9ΥΓ Κεπι,--Ὡθ Αϑϑγγίδηβ, πο, ὑπάεγ 
Τρ δίἢ- ΒΙ]Οθοσ, “ἴοοῖς 1άπιδδοιιβ δηὰ 5ἴονν 
ἈοζΖίη" (2 Κ. χυ!.9);--- “πα γΥ11] δϑῦ δὲ: δριεηγιξι 
1 ΔΥΓΤΔΥ; 50 (Πδΐ [ΠΟῪ 5}4}} Ὀ6 {πὸ 4 Ὀτγ  βϑι] Ἰηνς 
ΤΒΟΓΩΥ͂ ἔδησε (χίχ. 2, 5“. 4“0.). ὙΠῸ Γᾶγς. 
6. 5}8}} «ὐὐγ ἐρ (πὰ 50 Οδβθη. ἴῃ “ΤΠ 65.)). 

15. ὙνὨεη ΚοζΖίη μά ἀϊφαρροαγοά, ϑγγίω": 
οΪά δηπΊ Υ ἴο 5γϑθὶ ννου]ά θὲ γοϑιιπιθὰ. [π- 
ἀδοὰ 1ἴ ἰ5 πηρ] θὰ ἴῃ α ΟἾγο. ΧΧΥΪ. 22, 22) 
ἴῃδῖ ΑΠδΔ2 ἀϊὰά 5: ΕἔπῚ βονθγοὶγ ἔτοπι {6 δἰζδοκϑ 
οἵ {π6 Κίηρβ οὗ ϑδυγῖα: 816 ἴῃ ὖ. τ8 ᾿ἴ 15 
ἀἰπειπο!γ 5αϊὰ ἐμαὶ 1Π6 ῬὨΠ]Π5 πες ἱηνδάρα 
άδὴ δηά σἀρίυγοά βενογαὶ οὗ 115 ἴοννῃβ. 

18. Αἴ δε οηά οὗ ν. 12 ἴδ ““ουϊϑίτεϊοποὰ 
Πιαῃά" 5θεπη5 ἴο ρἰεδά υνἱ [ἢ6 ρθορὶθ ἰο αν 
ΡΙΓΥ οὐ {ποπιϑοῖνεβ. Νονν, δῇϊογ ἃ ρδιιβ6, ἰΐ 15 
δαάρά--- 
Βα 7,6δὲ ῥεορίε Ἀδὰ ποῦ σϑῦυχπθα μη 

ῥί»ι...71Ὶ [1 Ἢ αν ας Ἡϊπλ;" τορτοάυςσίηρ 
(6 Θχργοϑϑίοῃ ιιϑδοά ἴῃ Πθυΐ. ἱν. 20, Χχχ. 2. 
ῶρ. «ἢ. χίχ, 2; Ηοβ. χίν. χα; |06] 1). 12; 
ΑἸποϑ ἱν. ό, 8, 9) 10, 11- 
γε. ἈΔΥΘ ὉΒΔΘΥ δου κπῦ δὲ 70Κ}] ΧΧχΙί. 

1; Απποβ ν. 4, 5. ὙΠΟΥ Πᾶνα ποῖ δϑκθὰ ΤῸσ 
ΘΟ ΗΙ5 σοιϊη56ὶ οὐ Η!5 Ὠοῖρ. 

14. Τρῤεγείογε... Οὐ, 80 ἐῤε 1ογά Ἀδὰ 
εμΐ οὔῇ;--- Η!5 οχίεγτ Δ πε ϑεηΐεησθ Ηθ 
ξανθ ἴῃ6 Αϑϑυγίδῃ ἃ σῆαγρο, Χ. 6. 

ὀνγαποῦ σπά γι] Βαΐμεσ, Ῥδιτα Ὀ  Δ ΟὮ 
απ γιδ. ὍὮδ συ ἢ (οΓ 5βοάρϑ), ἀόνγῃ ἴῃ ἴΠ6 
ΓΛΑΥΞΩΥ στοιηά, 15 οοηγαϑίθα τ] ([Π6 μα] πι- 
Ὀγδηςἢ, ψαυὶηρ δἱοῦϊ ἴῃ ἴΠ6 δἱγ. 

[ἰππαρὺβ οδ] δὰ ἴμ6 Ρ]πι- ΑΓ ““Ῥυίηςε5 
οὗ νοροίδεοη :)" 845 οὔθ βρϑοῖθβϑ, ἴῃ6 Ῥδ]ηλυτα 
ῬΑΪπι, δὰ Ὀδθη 2ς σθηϊῃγίεβ ῬΓΕΥΪΟΙΒΙΥ οδ θὰ 
“Ὁ Κιης οἵ ξτδβϑοβ᾽" (5δηβοῦ. ἡγίπω-γ 74). 

156. Τδὲε αρείθρ!...ἢ 11. 2, 2. 
ἐδε ῥγοῤῥεὲ ἐραὶ Ἱεαεῤεὶῥ [4] (ἨδΔΌ. ἰϊ. τ8, 

“. «υ.) Ηε 5 Ἰἰονγεβὲ οὗ 4]}; πιογὲ 
[ἤδη ΔΠΥ͂ ὑνῇοπι δ6 68]0]65. 

16. 40ε ἰεαάεγ:...} 866 οἡ 11]. 12. 



γ. 17---λτ. 

'Ὸν ων ᾿λυδβε ἐῤεπι ἴο ογγ; δηά ' ἐῤέγ ἐδαί ἀγε 
«αἰά 64 οὔ τΠεπὶ γε ἷ ἀεϑιτογεά. 
Ἡ βΆ 17 ὙΠετγείογε τῆς [μοτὰ 5}4]1} ἤανε 
᾿ΗοΣ ἀμά ΠῸ ἸοΥ ἴῃ τπεῖὶγ γουπρ πιεη, ΠΕΙΓΠΕΓ 

804] ἤδλνα ΓΘΊΟΥ οὐ τῆεῖγ (Δ 6 1658 
Δηά νυ άοννϑ : (δι ΕΥΕΓΥ͂ ομα Ζ: δῃ 
Βγροοτγῖτα ἅπά δὴ εν]! άοασγ, δηά δνεῦῦ 

ΤΗΝ τιουτῃ ϑρελκεῖῃ ᾿(ΟἾγ. Εοτγ 411 τἢ18 
15 ΔΙΡῈΓ ἰ8 ποῖ τυγηθα 'ανναν, Ὀιζ ἢ]8 
Πδηά ἐς βἰγεῖομεά ουζ 511}. 

18 4 οι νιςκεάηεβθ Ὀυγηείῇ 848 
(ες ἔτε: Ιἴ 5}8}} ἄἀδσνοιγ τῆς ὈγίοΓβ 
ἈΠ τῃοῦπ8, δπὰ 5}4}} Κιπάϊε τῇ τῆς 
τηϊο Κεῖ οὔ τῆε ἔογεβῖ, ἂδπά {πὲῪ 
58}} πιουπῖ ᾧρ ἠάς τα Πέπηρ ἃρ οὗ 
βηοκα. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΙΧ. 

19 ΓΒτουρῃ τΠ6 γῇ οὔτῃε ΓῸΚΡ 
οὗ ἢοβῖβ ἰδ ἴῃε ἰαπά ἀδγκεηβά, δηά 
ἴῃς ρεορῖίε 5}4}} θὲ 45 τῆς 'πι6] οὗ ἐπεὶ 
(6 ἢγε: πὸ τηᾶῃ 58}4]1] βϑρᾶγε ἢΪ8 
Ὀτοῖδεσ. 

20 Αμά δε 5841] ᾿53παῖσἢῇ! οπἡ τῆς ον. ἐμά 
τρῆς Παπά, δηά θὲ πιυηριγ; μά 
ἢδ 514}1] εαξ οἡ δε ἰεΐζ παπᾶ, δηά 
1Πν 3141} ποῖ Ὀ6 54τ5ῆεά : τΠῈῪ 582]]} 
Εδί ΘΥΕΥΥ τᾶη ἴῃς ἢδβϑὴ οἱ ἢ15 οννῃ 
ΔΓΠῚ: ᾿ 

21 Μδῃδϑβεῃ, Ερηγαδίπι ; ἀπά Ἐρῆγα- 
'ἴπ.0 ΜΜδμάββεῃ: μά ἴπον τορεῖποῦ 
σῤῥαϊ δὲ δραΐηϑι } υἀδῇ. ἐδ 1 1158 
Ἦ8 ἌΠΡΟΙΓ 15 ποῖ τυγηοά ἀνδγ, Ρυῖζ 
ἢ15 Παπά 7: βίγεϊοῃεα οι 511]]. 

ἐδεν δαὶ ἀγὸ ἰεά ὁ 1.4] Οἱ, “με οΥ δέν» 
α: ἀγὲ ἰεά αγὸ βτυϑιιονθὰ ἀρ;---ἰη (6 ΔΌγ55 
οὗ πιίβογν (Νυπι. χνὶ. 390). Ορ. ου 11]. Χ2. 

17. τδεὶν Καί δεγίξι. ἀπά «υἱάοαυ.] Μαῖῖοτα 
Ταιιϑὲ μᾶνὰ τεδομοά (ἢ αἰγεϑὲ Θχίγοι ΠΥ, νν Πθπ 
ὄνθῃ ἴποϑβο, ἴο ννῇῆοπι ἀϊνίηθ σοϊηραϑϑιοη πδὰ 
Ἔνοῦ Ὀθεη ἐχίεπάθὰ (ΠὨεαϊ. χ. 18), Μεγ ἴο Ὀ6 
Ἰοῖς υπτοραγάθα. 

ευερν ὁπ] 1, ΓἼΒΕ ψΒοΪῈ οὗ ἱε" ((Β6 
ἰ6). 

δ: δρβοογ 6] ϑ8ϑοῖῃε Ν ]ρ.. ἀηὰ [Π6 [ονν5 
ΒοΠπογα γ. Ὅῆς δερίυδρίηϊα]! ἄνομοι 15 ρῖο- 
ὈΑΌΪΥ πρᾶσγὸσ τῆς ἔσθ πιθδηϊηρ οὗ (ἢ6 ννογά; 
ὙνΠΙΟἢ. 566 πὶ5 ἰο Ὁδ, ““Ρτγοΐδηβ," οὐ “"ἱπιρίου5᾽" 
(εΡ. χ. 6, χΧΧΙ, 14, ΧΧΧΙ. 6, ΧΧΙν. ς ; Δηἀ 566 
186 ποίε οἡ [οὐ νυἱῖ!. 12). 
7) ο}}] Α βίγοηρ ννογά:--[θ ΓΟἸΪΥ οὗ ἢϊπὶ 

ὙΠΟ ὁ 54Υ5 ἴῃ ἢ᾽5 ποαγί, ΤΊ Ποτε ᾽5 πὸ σοά"" (566 
οη [οὐ 1. 10); δῃὰ 50 ἱπάυϊρθβ ἴῃ ΠἸΙσθηζοι5 
Ρτοἤιράςυ (“. «ὐ. 4. []ο5}. υἱ]. ας; [670 Χχίχ, 
232; 1 5. χχν. 2ς; (ἢ. ΧΧΧΊΙ. 6). 

18. δωγπε8) Οτ, ““Ὀ]αχοὰ ἔοτίἢ." Οοά 
Ὠανιηρ ψΠάγαννῃ Η!5 Ῥγονιθητ!4] γοβίγδιηῖβ, 
{Π6 ρεπῖταΡρ ραβϑίοηβ οὗ πηίθῃ ἤδνο Ὀγόκοη οὐξ 
᾿κε ἤδπιεσ: δηὰ (ῃ6 ἰαπὰ ἢ1}} οὗ “ὀγίθυ Ἷμά 
ἐδογης" (ν. 6; ΜΊςδΔἢ ν|!. 4) 158 τοδάγυ ἴο γεσεῖνθ 
δηά ἰγδηϑιαϊς ἴῃς σοηβαργαίίοη. Ορ. Χ. 17; 
Ηδοδ. νὶ. 8. 

αηά «ῥα ἀϊπαάΐν..3Ὶ Ἐδίβοῦ, 10 8180 
κὶπά]θ4 2ῤε ἐῤίοξε!ς (Χ. 34) οΥ 1δεὲ ογευὶ, απά 
1.7 ὙΘ1Θ ὙἘΒΪΣ1Θᾶ ὑρνγᾶτά οὐδ 1δὲ ἰ- 
ἐπ μρ οὗ “»ποζε. ΜΕ. "Ξιρεγθιὰ ἔμπι!." ὙΠ 
γγὰβ ἴῃς οπά γεϑογνθὰ ἔοσγ 1ποῖγ ρῥγίάθ; ἴο Ὀ6 
Ὀογηδ δ]οῦ ἴο ἀδγκθη ἴΠ6 δἱἷγ ἄν ῃθ, δηὰ ἴΒεη 
ἴο ὃς 5οαίζογοα ἀνναὺ ἴοὺσ ὄνοσ. 

“ ΟΥὮ 811 στον ῃ5. (ἢς πιοβὲ γουηδγκαῦ]θ ννᾶ8 
[ῃ6 Τδογπ; ψ ΠΟ ἔοστηβ ἰᾶῦρὸ ὈὉΠΟΚΙΥ θεάς 
Βῃδροά {κὸ ριαπί τῃυϑῃγοοιμβ.. ΤῊ15 ρτοντῃ 
ἷβ ΠΟΥ ΟΓΕ ΠΊΟΤΟ πηοηδίσουβ ἴπᾶπ οὐεσ ἴῃ6 
ΡΡΟΥ 5οροβ οὗ ἴῃ Ηεγπιοῆ. [{ πρδκοβ ἃ ποῖ 
δηά σιιδάσῃ Ὁ]426 [ἰκὸ {π6 “Ομεόγα ραπεία" οὗ 
ΒΙιΑ211; δῃά (δ χυϊάες {τε θΏἘΥ δηλυδε 

{Ποπηβοῖνοβ ἢ ρἰνιηρ ἴο [Π6 πιοιηΐδὶπθ δ 
σεηιδίαηες ὁ “νοΐσαποο.." (Βιυγίοη δηά Ὦγακβο, 
“ ποχρὶ. 5.) 1. 8γ, 88.) 

ΑΜοῦ (δ ρτοαΐ ἔογοβὶ ἅγοβ οὗ 1871 ἴῃ δ 15- 
σοπϑίῃ ἀπά Μ|ΊςΟΠΙρδη, “50 ἀθδρ νναβ {πΠ6 ἀδγκ- 
Π655 σδιιβοά ΌΥ 16 ᾿πηπλθηδε νο]ιπιθ οὗ βϑλοκα 
(ἢδξ (Π6 διιη νγᾶϑβ οἵδ! ν ΟὈὐβουγοα ῸΓ ἃ ἀϊδίδησθ 
οὗ 2οοὼ π|11|65. ὍΤἢ15 τπιάμρῆς ἀδγκηθϑ5 σοἢ- 
Εἰηυδὰ ἔογ ἃ νεοκ." (ὙΠε Ουαγάϊδη,᾽ τ Νον. 
1871.) 

Οὐ.. ὙΤδμὲ “πεῖ δηὰ {δβοττ5᾽) τνουἹά 
566 ηΊ ἴο ἢᾶν Ὀέεη Κἰπάϊοδα ἴῃ [ἢ6 ποιίδογῃ 
Κιηράοπι αἴζογ {πε δϑϑαϑϑιπδίίοη οὗ Ρεκδὴ (Β.6. 
239); 5ἴηοθ 15 ἀθδίῃ ννὰβ ξ]οννοὰ ὈΥ δ8η 
ΔΠΑΓΟΒΥ ΟὗὨ Πΐπ6 γεαῖβ. ((ρ. 2 Κ. χνυ. 10: 
ΧΥΙΙ. 1.) 

19. ἐς ἐδ ἰαπά ἀαγζεηε Οτ, ἐ"5εῖ οὐ 
ἤγο, Τ1ΧΧ. συγκέκαυται; Τάγρ. “Ὀυγηΐ ὑρ; 
1261. ““τὑγηξά ᾿πῖο Τοαὶ "ἢ (σεγξοξἐ!). 
ἡ μεὶ 9 τϑὲ βγε] «. «αὖ. α. ἴῃ ο. ς. 
πο γιΩ"...}] Οτ᾽, “ἸΠΟΥ 584}} πᾶνε ὯῸ ΡΠ Υ͂ 

ΟἿΘ ἔργ δῃοΐδογ." (ὦ. χίχ. 2; [μν. ΧΧΥῚ, 
27; Πεαῖ. ΧΧΥΊ, ς4. [6Γ. ΧΗ, 14.) 

20. “4154 δὲ «ῥα... Οτ, “454 ὁ Βὴ 8 Ὁ6}- 
θὰ οπ δὲ γίσδίέ ῥβαπά, γοῦ Ὑ88 ὯΘ ΒΆΠΏ ΚΘΙ- 
θά; ἀπά δὺϑ οπ ἐῤὲ ἰ ῥβαπά, γοῖὺ ὙΘΙΘ ὉΔΟΥ͂ 
ποῦ «αἱϊβεά. ἴπι {{π|ὲ5 ΟΥ̓ ἈπάγοῆΥ, σΓΌΕΙΥ 
Δηά 56] ξπνν}}} ἀρρθασ ἴο στονν πιοῦὸ Ἱπογάϊηδία 
Ὀγ Ὀεΐηξ ἱπάυϊροά. 

δὲ εν 9. δὶς οαυη αγ»ρἢὶ ὙΠΟΥ, τγῆο δὰ 
“ἐτηδᾶθ ἢδϑῇ {ΠΕΣ ἀρ») (76Γ, ΧΥἹ, 9), ψου]ὰ 
ἴη (ῃ6 ΒΟῸΣ οὗ ἀόδρδὶγ 5θὲῖκ ἴο ννγθδῖς {ΠΕΣ 
ΕΧΓΥ οἡ ννῆδὲ μδά οὔποθ Ὀδεῃ {πεῖν ἀδαγοβὲ οῦὔ- 
)εςξ οἴ γυιέ (ςΡ. [6τ. χιχ. 9). 

21. }ήαπασορ (5}8}} ἀἄδνοιυτὴ ῤόγαϊ»» 
Ἐγθη ἴΠ6 ἵνγο, ΜΈ αν Ὀδδη ραν αῆς Μταιτὰ 
ὈΥ ἴδε ραϊγιασοῇ (θη. χὶνη!. 16), σοηϑιιπιδ 
ΟἿ6 δηοίμοσ, δὲ ϑθϑπὶ ἴο ἢδνε οπϑ ἱπάϊςδίίοῃ 
οὗ (8185 5ἰστθ ἴῃ Ῥεκδηὴ 8 οὐ ἢ ϑίοσΥυ ἢ ἔοὸσ 
ὙΠθη ΠΟ 5ϊθνν ἢ]5 ργοάθοοσϑου, Π6 δὰ 5 ἔθ! ]ονν - 
ςοηβρίγδϊουβ 2,3.) »ιοη οὐ δε Οἠεαάε: (1 Κ. 

ΙΟῚΙ 
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Χχυ. 24); ὙΠῸ δεϊοηγεά ἴο Μαπαξϑεὴ ([οβἢ. 
ΧΥΪ!. 1). ᾿ : 

Υεῖ {ΠεΥ οου]ὰ πυδρεηάᾶ {δεῖς τουζυδὶ δη1- 
ΤΔΟΞΙΥ ἴο οἴη ἴῃ δἰίδοκιης [υἀΔ}. 

Οὐ. ΜνΏδα (ἂς οιυννατὰ ὑπιΥ οὗὨ ἰ5γδεὶ 

ΝΟΤΕ Α. 

Τῆς Κετί Ββεγε, 5 ἰπ χἹῖχ, ς, 888 15 ἕοσ δἴῷ, 
Βαυϊ [ἴ 15 ἴο Ὀ6 οὐδετνοά, ἰμδῖ 

(ἡ) [ΕΥ̓ πὰ βδεπ {πὲ οτίπαὶ τεδάϊης, ἴὲ 
5 ϑΟΔΓ ΟΕ σγθάϊθ]ς (δὲ ἴπ6 ποραῖίνα (τυ πηϊπρ' 
ςουηῖεγ, ἃ5 ἰἴ αἰϊά, ἴο 411 {86 παιϊοηδὶ ἔδε!Ἰη 6) 
δῃου]ϊά ὄονὸσ βᾶνὸ Ἔχρεϊ]θὰ [ἴ, 

ΝΟΤᾺῈ Β. 

ΎΤΠΟ ἢχϑὶ ΠΔ]Ὲ οὗ 1818 νϑγϑὲ ἰ5 οὔβοιτθο ΤῸ 
οὗ [ῃ6 ννογάς, δ Ὁ δπὰ δὲ, οσσυῦ ΠοΓῸ ΟὨΪΥ. 
ΤΠΗΘ ἤγϑι μδ8 Ὀδθὴ σρηδογοά “04 {116 (Δ. ΡΝ, 
αἴεγ Κιμηςἢῖ), “ὁ ννάγ-5ῃοι ") (ΑὈεδΠ-ΕΖγα, 
Β 45}1), “" γἱοϊεηοο " (ϑδγπιπι., ἔο!]οννοά ὈΥῪ 
νυὶρ.), “οοι" (]. Κιιλοῆι, Ηεηρϑῖ., ἔνν., 
 ε}.), “πδλιηρ! ηρ " (Βογοτ.), “δοσουϊγεπιοηϊ}" 
(Κποῦ., Εστγϑῦ), ἄς. 

Τἢο ννογὰ τοηάογοά ἐν ἢ σοηξιϑοα ηοῖϑο "ἢ 
(οΥ “Ἶη ὈΔΕ6-ἔγαγ 5) 5 ἴῃ χχῖχ, 6 ἰγαηϑἰαϊοὰ 
ἢ φαγίπηλᾶῖο ᾿" (45 δΥπιπη. δῖνεβ ἰἴ Ὦθγε): 
ΔΠΩ͂ ἰ5 ἔοϊ ]οννεὰ ὉΥ ἀυομγίπς ἥγο (ΠΕΔΙΙΥ, 
85 ἢεγθ). Ορ. Εζεκ, χχχυ!, 10. 

ὙΠῸ βοπογαὶ πιοδηΐηρ, ἵδη, νοι] ϑθοῖα ἴο " 

ΟἾὟΒΕ ἐγγδη 5 γοκΚὸ 15 Ὀγοκθη, Ὅῆ6 ἔογοθβ 
οἵ βρίπίυδὶ ἀλγκποβϑβ, νος ἢ ἤν ϑει δε ἄοννη 
Οἡ ἰϑγαοὶ, τὸ ονογίῃγοννη,--- σοηϑίογμδίοη 
ἵκο τρδῖ, ὑπάοσ νι ἢ [6 μοσὶ οὗ Μιάϊδηῃ 

ΝΟΤΕ (Ὁ. 

:. ΤΟ ὕο ὑογάβ ῖὸ ϑοραγαῖϊοά ὈῪ (ῃ6 
δεςοηΐβ. 

2. ὙΠῸ ρῆγαϑο Ὁ δξ ἐξ ἼΞ σδηποί Ὀ6 δά ἀιισοά 
85 Ατοδβϑοῃ ἔοσυ Ἰοιϊπίηρ (6 ννογάς:; Σξ νοι], δ 
ἴῃ τηοβῖ, ρσουδ ἴῃς 2ουυλδιδ έν οὗ ἀοϊῃῷ 506, Βυΐξ 

Γ(ΗΑΡΤῈΒ Χ. 
1 7822 τοῦ 97 ἐγγαγίδ. 5 ἄτεγγία, ἐλ γοά οΓ 

ἀγῥοογιίίές, 70» ἀὲς 2γίας “δαί δὲ ὀγοζξη.. 20 
Α γεριπιαηπ οὐ )εγασί σλαίέ ἐξ τατέά. 44. 75γαεὶ 
ἧς εο»»") γογίεα εὐίά 2γορεῖσό ο7 ἀενεγαμες γ᾽ 

! τ ΐσ “4:εγ᾽ία. 
τυγτ ἐγ 

ἑλαέ τυντίς ΟἘ υπίἴο τῇεπὶ τΠδΐ ἄεογεε πη- 
Ἰόβα τρῃΐεοιι8 ἀξογαθβ. δπὰ " τῆδῖ 

ΟΗΑΡ, Χ, 1. ὙΠῸ ρτορηδί οπσθ το 
Ροϊηίβ οἷξΆά(ορ. 111, 14, 15.) ἡ. 7, 23) δονν, 
ἃιλάςι ργοίοπαθα δάδπογοηςσο ἴο ἴῃς ἐογιλδ 165 
οὗ 1υδῖῖςθ, {ποτ ν 85 ρῖοββ νυἱοϊδίϊοη οἵ Πρῆἢϊ. 
ΤΠ ΤΌ]ΕΓ5 ρᾶνο ἔοσί ἢ κηγισδίεοις: ἄἀδογεει. 

από ἐῤαΐ «υγιος...7] ἘΔΙΠοΓ, απά ὃο ἩὙΓΤΙΌΘΣΒ 
ὝΠΟ ΡΤΘΒΟΣΙῸΘΟΡΡΣΘΒβιοι;--ἰο [Πο56 γγ80, 

ΙΘΑΙΑΗ. Χ. [ν. 1, 2. 

75 ἴδ.9 ρΡεΓϑΐηρ, τνδαΐῖ ἃ οοπξοτ πκυϑὲ τ 
μᾶνθ Ὀδθη ἴο {6 ἐδ] [δὲ {ΠΥ οουϊὰ ἴυσι 
{Π6ῖΓ 0 ἴδε Ὀποβδηρίηρ στοιπᾶ οὗ ὑπ ῪΥ 
δεῖ δείοστε ἔδϑηλ ἴῃ συν. ό, );--ἰὰς “Ῥηηοε οὗ 
ῬεδοἊ"} 

(ΟΝ σ. 3.) 

2) Αᾳ,, ϑγιηα., ΤῊ. βάν [86 πορδίϊνο (οὐκ 
ἐ καὶ υνας): πᾷ 50 ἴδε Ψυϊρ. ᾿ 

4) ὙΒΕΓΕ 15 ΓΟ ΪΥ ΠΟ ΟΔ]] ἕογ 6 2γοποιρ 
δῖ 81], βίποε ΠΩ 85 ἴδε δγίίοὶε: γεῖ {πὲ 
ΚΕΙ͂ κίνεϑ 1 δῃ Θχίγδογ ΠΑ ΣΓῪ δ ρλ51:5; δὰ 
τῃδὲ ταῖμογ ἴο [86 1] ΤΥ, ἰθδῃ [δ6 ἱτργονθ- 
τηθηΐ, οὗ [6 56η56. 

(ΟΝ φψ. 5.) 
5δηἷΐς ἄονγῃ ηγιάϑε σλγηᾶρο [δαί ΠΟῪ ᾿ηΠιςίοά 
ου {πεηηϑεῖνοβ (ερ. Ὁ. 18; ΕΖεϊκ, Χχχυῇ!. 21). 
ΤΎΠΟΥ δἵὸ ϑεϊξσοηδυτηθᾶ; ἔογ “ννἸ Κοάηοϑ5 
δΙ]αΖοί ἔογ ἢ 45 ἤτε,.. δηᾶ ἴδε ρεορὶς Ὀδοοπιο 
ἃ5 [16] οὗ ἤγεο᾽ (νυν. 17, 18). ὙΠ15 15 {86 
τὶ ίθουβ ἄθογε οὗ Ηϊΐπι, ννοϑο "]εδ]οιϑυ" 
(υ. γ) ΜΙ ποῖ δ]ονν ἰϑγϑεὶ ἴο σοπέπαε ἴῃ 
τΟΌΘΙ]ΠΙΟη ἀραϊηϑί 115 ομΘ στδοίουβ [σὰ ῬὍΤΘ 
Ρδαραπὶζοά, [ϑῃπι8611Ζθὰ (566 οἡ 11. 6, [1]. 18, 
19), ΟἸῪ δηὰ ρϑορὶα ἂζὸ ἱῃμεγοΐογε ἰα!ὰ ἰονν; 
(δῖ (86 γι ἰϑγδὸὶ ΠΊΔῪ 6 ἀο!νογϑά.--- δον 
αἱ αἱοίεπεο σι εγείὁ αἱοίεπες α»πὶάσ! ἐγαεδίη 
ποίθ, απά ψαγηιοηΐ: ἄγ γχο ἐπ ἱπ ὀίοοάῥεά; 
απά ἐ (16 Ψψῃ0]6 πλ855) σῥαδί δὲ 2ὸγ ὀμγπέπρ, 
(5}811,06) Μεὶ 9 γε. ορ. δγιηπι. ὅτι πᾶσα 
βία ἐβιάσθη ἐν σεισμῷ, καὶ περιβολαῖον ἐφύρη 
ἐν αἵματι" καὶ ἔσται εἰς καῦσιν, καὶ κατάβρωμα 
πυρός. 

(οΝ τ. 6.) 

1ϊ ϑοδγοοῖν ἄοος ὄνεη {πδῖ: 5ἴηοο 115 τϑὰὶ πηθδ» 
ἴῃ 15 "4 ῥιρηῶη νυ} 4.-455.᾽" 

“ ΨΥΟΠάετΕΙΪ ΟουΠ561}1ογ του ]α γαῖ μοῦ 
με ΠΡ ἐ Ὁ ΒῸ (χανε, 29), οσ 08 Ὑ). 

ὙΓΙΕ ρτίανοιιβηθ88 τοῤὶοῦ ἴμεν μάνα 
ὈΓΘΒοΓθΕα ; 

2 Το τυζη δβἀε (ἢς πεεάγ ἔτοπὶ 
Ἰυάρπιεηΐ, Δη4 ἴο ἴαῖκα αὐνᾶὺ [ες πρῃξ 
ἔτγοηι ἴῇῆς ροοσ οὗ ζῃΥ ρεορῖὶε, ἔδδῖ 
Ίάονδ ΤΥ δα {ΠΕΙΓ ρῥγαγ. δπά ἐσὲ 
(ΠΟΥ ΠΛΔΥ τοῦ τῆς ΙΒ 688 ! 

Ὀεΐης [Π6 ῥγοξεββίοηδὶ ἱπίογργοίοσβ οὗ ἐδ ἰΑὉ 
ξᾶνϑ ἰηϊχυϊοιι8 ἰοξ4] ἀδς 5! οῃ5. 

2. 10 ἐωγη αὐἱάρ...1 Χχῖχ, 21; ΑΠπιΟδ Υ, 
12; του, ΧνἹ. ὁ; ορ. ἰοῦ χχὶν. 4. 

ο Ἰαἤε σευα}7,}) ΟΥ, 29 ἴθδσΣ δΔΎΔΥ. [ἴΐ 
ἷδ ἃ δίγοης ψογά; σεηάογοὰ Ὀγ Α. Υ. ἴῃ Εκοὶ, 



ν. 3.--9] ΙΘΑΙΑΗ. Χ. 1ο3 

4 Αμάὰ νϑδῖ ψ}}}} γε ἀο ἴῃ {πε ἄγ 61 ν}]} βεπά ἰἷπὶ ἀραίπβϑξ δη ἢγ- 

οἵ νἱϑἰτατίοπ, δηά ἰῃ 1ῃ6 ἀεϑβοϊβτοη ροογίεῖςαὶ παδιίοπ, δηά ἀσαίηβδε {πε 

τοδίεν 5}88}1} φοπιε ἴτοπι γὺὶ ἴο ψποπὶ ρεορὶε οὗ πιῦ Ψγατῃ ΜΠ ρῖνε Ὠΐπὶ 

1} γε ες ἔογ μεὶρ ὶ δηά γεγο ΜΠ ἃ οἴάγρε, ἴο τακε τῆε 8ρο]], ἀπά ἴὸ 

γε ἰεᾶνε γουγ ρίοτγ ἢ τε τῆς ργευ, Ὧπά [το ἴγεδα τῇῆεηι ΝΣ 

4 ΝΥ Ἰεδους πλε ΤΠ εγ 584}} θονν ἀονῃ ἄονη [ἰκε τῆε πιῖγε οὗ τῆς 5ἴγεθῖϑ. ἐγεσαϊ νξ. 

ὑπάσργ [ῃ6 ῥγίβοπειβ9 ἃπαὰ ΠΟΥ 508]] η ἩἨονθεῖς με πιεδηεῖῃ ποῖ 80; 

4 «δαρ. 5. (ἃ]} ὑπάου ἴῃς 5ἰδλὶπ. “ ογ 411 τἢ!8 ποῖῖδοσ ἀοῖὴ Πα ποαγῖ τῆϊηΚ 50; δυῖ 

[δε ἦν ἢἰ8 Δηοῖ ἰδ ποῖ τυγηθά ἀνγᾶγ, δυῖΐ ᾿ἷθ 2ὲ ἧς ἰῃ δὶ Πεαᾶγῖ ἴοὸ ἀεβίγου πά ους οὔτ᾽ 

Νὴ ακ. Βαπὰ ἐς βιτεῖομεα οὐ 51}. Ὠδῖϊοπϑβ ποῖ ἃ ἔδνν. 

ΔΙΣ ς 410 ΑϑΞεγτίδη, πε τοὰ οἱ πλῖπε 8 δ ξογ ἢε 841, “γε ποῖ ΠΥ δ2 Κίη. 18, 

'Ου,.. ἈΠΡΕΙ, ΙἈηά {δὲ 5ιδῆ ἰπ τπεὶγς μαμὰ ργίποεβ αἰτορεῖμοῦ Κίηρϑ δ 2 τὰ 

προ ἃ τηΐης ἱπάϊρηδθοη. 9. 1: ποῖ (ὑπο 85 (ὑδγοβεπιίβῃ ἢ ἡ: ὦ 

͵ςὉςὉῸὉρὉρῤρῤῤῤφφφ  ττΤτ
ἑ τ τ --'------ο----Ῥο-΄-.ς-΄--.-ρ0-.---- 

νυ. 8 (7), “᾿“υἱοϊεηΐ ρογνογίης." (Ορ. ἐῖ, τ4; 

Ἶχὶ. 8.) 
ἐῤεῖν ργεσ.νπιαν νοῦ] Ἐδῖμεῦ, ἐραὶ «υἱάοαυς 

αν ἐδ ἐδεὶσ νἱαπὺάθτ, ἀπά ἐραΐ ἐδεν πιᾶγ Β)'ᾧ9Ο11 

ογῥῥαπς. ὙΠ6Ὲ νγογάβ δὲ ἴῃ 6 58 ΠῈῈ τμδῖ ΟὐςῸΓ 

ἴῃ ἴδ πᾶπὶὸ Μδβογ-5}4141- Βα 3ἢ- 082, υἱῖ!. α: 

δηὰ ἰπ υ. 6 ὈΕΙΟΥ. 
Ὑε5:-ἰῃαΐ νγᾶ5 ὙΕΥ ΑϑβθῸΓ νγὰ5 Ιεῖ Ἰοοβα 

ὑροη ἴμεπὶ ἴο Ρἰυπάεγ δηὰ ἴο 5ρο]. Αββῆδυγ 

νγὰς Ὀυΐ (86 τοά ἰπ [π6 Βαπά οἵ ἈδιΠθαίῖνθ 

7υβέςο; πιείίης οαΐ {86 ἰανν, εἴ κε πάθοι τά κ᾽ 

ἔρεξε. 

8. ἐπ δὲ ἀαν οὗ δ [ΧΧ. ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκοπῆς. ΟΡ. 1 ΣΈΓΕΓ ἱΙ. 12. 868 

ἐμ Ἰοὺ χχχὶ. 4; κεν. ΧΙ. 21, ΧΧΙΝ, 12] 

Τ10Κὸ ΧΙΧ. 44. 
ἐπ ἐδὲ ἀετοί αἰϊοη] ὙΠῸ βυάάρη, Ἰουά, ογαδὴ 

οὗ τυῖπ (χΙνῆ. αὐ; του. ἱ. 27, 1,25). 

“ῥα! εονις ἤτον Κα γ} γεῖ 5, ν. 26. 

Ὧν δε] ἀρ. Ῥδυῖ. χχχῆϊ, 37. 38. 

«αὐῤέγε «υἱὶ γε ἰεαυε γομγ φίογυ ] ἰεᾶνε ἴΐ, ἴο 

θὲ Κοερῖ ἔογ γοιι ἃ5 ἃ ἀεροϑίϊ.---Οησε [5186] 

μδὰ Κπονπ ὙΠεῖα ἴο πὰ 5ιιοῇ ἃ ρίδες οἵ 

βοου τ Υ (5. χ. 14.) 5. «0.). ΝῸΜ ΓΠΟΘῚΣ ΡΊΟΥΥ 

ψουϊά 1. ἢδο ἀναΥ 45 ἃ Ὀἰγάὰ " (Η5. ΙΧ. 11). 

4. Ἰρμϑομὲ »πε] Αραγί ἕγοπι. Με; 1Ε (ΠΕΥ͂ 

Βαγα ποὶ Με ἴο ἤεε ἰο. (ῶρ. ἴδε υϑὲ οἔ ἴδε 

ννογά ἰπ Ηοβ, χἱὶ. 4.) 850. Κιπιοδί, νιτπηξα, 

δηά οἴογϑ. 
ὙΠ6 5θηϑ6 5 ποῖ πιδίου ιν ἀϊβετγοης 1 (ἢ 

Το Ζοοῦ πὰ Εννα] 4) ννὲ τοπάθγ; “1 ΟΠΙΥ 

τοπιαὶπα ἐμᾶῖ ἴμ6γ...: ---ἰἢ15 15. 16 ΟἿΪΥ (Πϊης 

[δαΐ ΠΟΥ οᾶπ πον ἀο. ((ρ. {πε υ5ὲ οὗ 186 

ψογά ἴθ Νυμι. χὶ. 6; Πδῃ. χὶ. 18.) 

ἐῤεῦ «ῥα! δοαυ ἀραυπ μπάον 1ῤὲ γίδοπογς 

(Θἰπκίπρ, ἔογ. γεγῪ 5Π|ᾶπ|Ὲ δα 56] ΕΥΕργοδοῇ, 

ἴοννεσ ἴδδπ οἵμον σδρίϊνεβ), οσ θεν 119 Υτοδ- 

ἐσδαῖθ «πάρ {δὲ «ἰαὶπ (οΡ. χὶν. 19).- 

5δ--84. Τυάρπιεηΐ Π85 ““Ὀεξιη αἵ {πὸ που 88 

οἔ Οοά." ὅδιι ἴδ Ἰησίγυπιεηξ ἐπιρογεά ἴο 

ὀχεοοιυΐο ἴπ6 ἀινίπο βοηΐθιιοθ 528}} τιοΐῖ ἐβοᾶρε ἃ 

Ἰῖκ6 ρυηίβαπιοης, [ζ 11 βίη ἴπ {|κῈ τλΆΠΠΕΓ (ςΡ. 

7ετ. χχν. 29, 1... 24): ἔοτ ""ἴπετα ῖ5. ΠῸ γοϑρεςῖ 

οὗ ρεῖβοῦβ ἢ Οοά" (Άοπι. ἢ. 11). 

δ. Ο ΔΛ:γγία] Ἐδίμει, Εο (οσ, νος 

ἴο). Ομ. ΧΙ. σῷ, ΧΥΙΙ. 1. 

ὙὝΠοΓΟ ἅτ ἵψὸ νἱοννβ ργεϑοηιεὰ οὗ [πὸ Α5- 
βγη ἴῃ {πεθ6 σμαρίεγβ Ἀθαὶν, ἢς νγὰ5 ἃ 
τοὰ οἵ 5.88} ἴῃ Οοὐΐδβ μδηῃά, ννἱεϊἀθὰ Ὀγ Ηἰ5 
τἰρῃΐοουβ δΔηροῦ (Χ. 15). [π᾿ δὶ5. οὐ 56][- 
ἀοϊγιηρς που ί5, μῈ 5πιοῖθ [ἢ6 πδίοη5 ἢ ἃ 
βοορίγε παῖ ννὰβ 811 ἢ15 ονγῇ (ἰχ. 4, Χ. 24). 
ΤΊεθ6 ἴννο νἱονν8 ἅτε δοίῃ δ᾽ άθὰ ἴο, Ὁγ ἃ 
γτΑρὶἃ ἰγϑηβιτίοη, ἴῃ {Π|5 νογβα. 

Ηο “πμγγίαη! δὲ γοά (5. Ἰχχχῖχ 32) οὗ 
Μν αηρεγ! Ὑοβ, ἐδὲ ὙΘΥΥ͂ «ὦ ἐπὶ ἐρεῖν ῥα"ά 

ἐ Μν ἱμαϊσπαίοπ. ΜΝ αὶρ. “εἰ δαρμίμα ἱβσε ἴῃ 
Τηδηῖ 5 Θογαπι.᾽} 

Αβϑϑμαγ, Αϑϑγτία οὐ “ἴῃς Αϑϑγγίδῃ," ἴη- 

οἰυάθ5. θοιἢ Κίηρ δηᾶ ρξϑορίθ;--- αἰ ουρ ἢ, ΠῸ 

ἀουδὶ, [86 πδιοηδὶ βοπεμαρηΐ ἕουπά [5 ἢ]16βὲ 

ΘΧργθϑθίοη δνθηςΌ Δ ἰπ δεππδομευ Ὁ, ἈνΏΟ 

ΔΡΡΘΆΓ5 ἴο δ6 τοξεγγεά ἴο ργορμεῖ!ς δ! !} Υ ἰῃ 50ΠῈῈ 
Ρατίβ οὗ {Π1|5 σπδρίεγ. ᾿ 

8. «“Ἄγαίπε! ἃ »τοΐδπθ (ἴχ. 17, «. 40.) 

παλίοη αὐμ} 1 τεπά ῥίνι;-τ-ϑο ἴῃς ϑεπηδοῃεῦ 5 

ννοτάς ἴῃ χχχνΐὶ. τὸ ἀϊά γοργεβθηὶ ἃ τὶ] ἔγυῖῃ, 

{πουρὰ ἴῃ ἢἰβ ταουτῃ ἘΠΕΥ τΔῪ μάνα Ὀθεη νδῃ 

Ὀοασϑίίης. . 

ἐδε ῥεορίε 9. γ47 «υγα! }}] Οπ ὙΜΈΟΠΙ ΤΑΥ͂ 

τυταῖῃ (ἰχ. 19, «. 40.) 5 πονν ἴο Ὀε Ρουγοὰ οὐ, 
Ορ. χχχίῖν. «ν [6Ὁ. νυ. 29. 

9 ἑαάε... Ἀδῖμοῦ, ἴο ΚδΌΒΟΣ ΡΙ πο Σ 

διά ΟΔΥΤΥ Οἵ ΒΡΟ11:--566 οἢ Ὁ. 2 (“. 40.) 

10 ἐγεαά ἐῤοη ἀοαυη... 866 οἢ ν. 5. (νρ. 

Ῥς. χυὶ!. 42; οἢ, ν. 2ς. 

7. ῥὲ »ιεαπειδ ποί 50] Ἧς »»αχίπος, ΟΥ̓ 

Ρἰσίαγοβ ἴο Πἰπιβοὶε, βουπθι πη νυ ἀϊβεγεηξ 

ἔτοια (μ8:-ττῆο ἔαποῖθς ταὶ δα 18 ϑνόγκης οὐΐ 

815 ον Ψ}1]}. 
09 ἀε::γ07}} δίπον (βἰηςο τὲ 15 ποξ σοπηεςῖ"- 

οὰ νἱτἢ 6“ πδιοη5᾽)), ἴο τοσκ ἀθβύσπουῦιο οι. 

Τῆς Κίηρ οὗ ργίάθ τηϑαπΐ υἱζογ!Υ ἴο ἀεϑίΓΟΥ͂ 

{πὸ Π|6 οὗ ἴδ παϊΐοη;-- οά᾽ 5. ἀθϑ θη νγᾶ5 “"ἴο 

ἀεβίγου με βἰππεῖβ ουἵΐ οὐ 11 (Χἱϊ!. 9: ΠΡ. 
ΑΠΊΟΒ ΙΧ. 8). 

ΤῊΐβ ὑρτουυξίηξ οὗ σοπαυογεα παῖΐοῃβ νγᾶ5 ἃ 

πονν ἰδίπρ ἴῃ [86 ννοτὶ ἃ ; ἀθνίβθά ὈΥ Αβϑυτίᾶ ἃ5 

ἃ ταθδῃβ Οὗ οδιτγίης ουἱ {[πδὲ ὑπρεέγία! ῬΟ]ΊΟΥ, 

νυ Πϊοῖ οὐ ριπαῖοάὰ ψνΙᾺ 10:--τᾶϑ 1 τ ὑσογὲ Ὀεηΐ οα 

το] ζίηρς ἴδε ἀγοᾶπὶ οὗ (6 οἱά Βαθεὶ- Ὀυ ] άετβ, 

8. “γε ποὶ "η7 ῥγίποες. αἰϊορείδεν ἀἰηρ. 7]-- 



104 
ποῖ Ηδιγδιῃ 45 Ατγρδά ὃ 1: ποῖ ϑαπιδ- 
γί 45 [λαπηδβοι ἢ 

Ιο Α5 πὶ δαπά μαῖῃ ἰουπά τε 
Κιηράοπι5 οὗ τῆς 140]5, δΔηά νψνῇοβε 
δύδνεῃ ἱπιᾶραβ ἀἸά εχςεὶ τἢεπὶ οὗ Ϊε- 
Γυβαίοπὶ δηὰ οὗ ϑαπλαγὶᾶ : 

1 9181} 1 ποῖ, 245. 1 ἢανε ἄοπε 
Ὀπίο ϑαπιαγία δπὰ πεῖ [(0]5.9 80 ἀο 
ἴο [εγυβαίεπὶ ἀπά μεν ἰ4οΪ8 ἡ 

ΙΘΑΙΔΑΔΗ. Χ. [ν. 1το---14. 

ἔγαῖε οῦ τῃ6 5ἴοιις πεαγὶ οὗ τῆς Κίπρ ' 

Ιοοκβ. 
12 Εογ ἢε 34}, ΒΥ τῆς βίγεηρίῃ 

Οὗ ΤΥ μαπά 1 πᾶνε ἀοπε 20, ἀπά ὉγῪ 
ΤῊΥ͂ νγ βάοηι; ἔογ 1 πὶ ργιάεηϊ: δηά 
Ι πᾶνε γεπιονεά ἴῃς δοιπάβ οὔ τῇς 
ΡΕορΙΘ, ἀπά πᾶνε τοῦθεά {πεῖν ἔγθα- 
5.{6859, 4Ὧπά 1 ἢαᾶνε ρυΐ ἀονγῃ τἢς ἰη- 

οὐ Αϑϑογγίδ, δηά τῆς ρίογυ οἵ ἢϊβ8 ῃιρῇ ἐμά ἡῤντὰ 

Βδριτδηῖβ "ἢ Κα 4 νδ]δηΐ γιαρ: Ι Οὐ, 
14 Απά τὴ Βαπά Βαῖῇῃ ἰουπά 25 ἄρ 

Δ πεϑῖ τῆς τγίςῃθβ οὗ τῆς ρεορὶε: δηά 

12 ὟΝ Βεγείογε ἰξ 5841] σοπια ἴο ρ858. 
ΓΒ ἐῤαί ψιεη ἴπε Ἰνογά ἤδίῃ ρεγίογπιβά Κία. το. κ- : 

το ΠΡ ἢΐ5 ΨΠΟΪῈ γνοκ υροη ππουηΐς Ζίοη 
ΗεὉ. νυν μοι. ἈΠ οη [εγυβαΐει, 1 νν}}} ᾿ραη!8ῃ τῆς 5 Οἠ6 ρΑΓΠογαῖῃ αρρβ ἐῤαί ἀγε Ἰεξ, 

8ὸ ἰῃλί ἢ νυ σἰγ]ϑά “ἢ βτγοδὲ Κὶπρ" (Σχχυὶ. 
4), “Κιῃρ οὗ ργίποθς᾽" (Ηοϑβ. νἱῖ. το; ςρ. 
ἘΖΕΚ. χχν. 7; δῃ, 11, 37; ΕΖΓᾺΑ Υἱ]. 12). Ορ. 
4 Κι. χχν. 28. 

Οὐ:. ὙὮδ βοθοπιο δὲ ἔοιιπάϊηρ 4 {{πἰνογϑαὶ 
Ἐπιρίγο ννοιἹὰ βὸ οη, ἴῃ Οἴμοι ἢδηάβ, ἀπ] 
Ηδς σᾶπιθ, ΨῆΟ δἷοπθ νγὰς "" Κιπρ οὗ Κιηρϑ" 
(Κεν. χνι!. 14, χίχ. τό; ορ. Όδῃ. 11. 47, ΥἹἢ. 
425). 

9. ΟΡ. χχχυΐ. 19, 20, ΧΧΧΥ͂Ϊ. 12, 12. 
Καϊπο, ἀουθε]θϑ5 (Π6 “Καὶ ποἢ " οὗ Οξη. χ. το, 
ΑἸηοϑ5 Υἱ. 2 (ςΡ. ἘΖοκ. χχυῇ. 2). 15 Οἰθϑιρθοη; 
Οὐ (πὸ ϑαβίοσῃ ὑὕδηῖκ οὗ ἴπ6ὸ Τιρτῖβ, ορροϑίίθ 
δε]δυςίδ. 
Οαγεῤε»ι 1 (5 ΟἾγτο. χχχν. 2ο). Αἵ {πὲ 

͵υποξΐίοη οὗ [ἢ ΟΠδΌογαβ ἀπά ΕἸργαΐοϑ. 
Ἠαπια! δ] (Οεη. χ. 18). (δι οὰ ““ Οτραῖ 

Ἡδιηδίῃ " ̓π ΑἸηΟ5 Υἱ. 2 :--- 5{Π] ἃ σοηϑβιθσγαῦ θα 
εἰἴγ, οἡ {πὸ Ὀδηκϑ οὗ (Π6 Οτοηΐοβ. 

“;"ρα1ΠἹ Νονοῦ πιεηϊ: οηθὰ δρητί ἔγοπη Ηδ- 
ΤΠ: ΧΧΧΥΪ. 19, ΧΧΧΥΪ. 11: [6Γ. ΧΙΙΧ, 22. 

ἡ: ποί ϑαγιαγία α. )αριασε 7] ΤΑγλᾶϑοι5 
245 ἴάκοῃ Ὀγ ΤΙΡ Δ ἢ ῬΊΘΘΟΥ αοουΐϊ ἴμ6 γνά 
οὐ 4«ἷἢ γόαγ οὗ ΑἢδζΖ, δηά [15 ρεορὶθ σαγτοὰ 
ΑΥΑΥ ἴο Κὶντ (α Κ. χνὶ. 9). ϑαιηδγία πδά 
ποῖ γεῖ βιῆβογοὰ τπδὲ Θχίγο Υ (τυ. το); Ὀυῖ 
νγὰὴβ 5Π6 ποῖ 85 δηΐ γαῖ δι ἴΠ6 ἀΐβροβαὶ οἔἵ 
Αϑϑογγία 45 ᾿ϑδλιήδϑοι δά Ὀδεῃ 

10. Τα σοπαιεγοῦβ δάνδηςθ, ἔγοιη (απο 
οη ἴῃς ΤΊΡΓΙ5, ὈΥῪ το απ. 5} οἡ {πὸ ΕἸ ρῆγα- 
ἴε5, Ὁ Ηδπιαῖῃ δπά Αγρδὰ οἡ ἴδ Οτοπίεβ, ἴο 
᾿ατηδᾶβοι5 δηὰ δαπΊδιγία, 15 ποῖ τηθδηΐ ἴο δίορ 
αἱ ϑδιηδγῖα [15 ρῸΔ] 15--- [6 Π]54]6Π]. 

“Α. »ρ ῥαπά ῥα ὔρωπά (ΤΣ 6894) ἐδε 
ἀϊηισάο»ις Οὗ 1 ὲ ἰάο] 5“ 1ἀο]- ξοά5." (ἢ, 8, 18, 
4. «ν.}} Μ ΏΙΟΝ, ἴο ἢ15 [ποιιρῆϊ, οςσιριδά πιαςῇ 
[Π6 σαπὶ6 σχοϊδίοηβ ἴο Β6], ἴῃφὲ [ῃ6 νδγίοιιβ 
δ )εςῖ Κιπμβ ἀϊὰ ἴο ΠιπΊ56 1, 

ἐϊώ ἐχο ἴθ ΠΠΆΌΘΥ, δηὰ ἴῃ γί εὶς 40.4]1}- 
(165:--- δοσογαίηρ ἴο ΑἾδζΖ, ἴῃ δῇς ΔΟΥ 45 ψῈ]]} 
(α ΟἾγο. χχυ, 23). 

11. ὝΠΟ ΡγΘΠΊΪ565 ἴῃ Ὁ. τὸ στρ ἰοαὰ ΟΠ6 
ἴο Ἔχρϑοῖ,-- δη 1 ποί ἀο νῇδῖ 1 ψ}}} ἢ 
πὸ Κιηξιίοπιθ οὗ ϑαπηαγία δηὰ 6 γ}54]6η}}᾽" 

Βυΐῖ, 45 Π6 μδά ΔΙγεδάυ Ἴαγτθαὰ υνΑΥ ἃ ροσίίοη 
οὗ {πὸ ρορυϊδίίοη οὗ {Π6 ποτίδετπι Κίηράοπι, 
ἴἴϊ ννὰϑ ΟἾΪΥ ΠΟΟΘΘΘΑΓῪ ἴο ΡοϊΪηΐ ἢ15 ἰπέθγθηςβ δὲ 
ΘΠ βάθη. 

“π0 δϑωπαγία αηαὶ δον ἑάοἱς (Ε 0 8)...10 όγις 
“αἰορι ἀπά ῥὲγ Ἰἀος (τιδξΕ98)} ΤῸ νοζγὰ 
ἴογ. “Ἢ ᾿πηᾶροϑ᾽) πΊοδῃ8 [{ΠΠ ΓΑ ΠΪγ, “6 στίθνουβ 
(65. (ὦ. ποῖδ ου ΡΚ5. χυἹ. 4.) 

1Δ. ἤῥογοζογε)] οὐ, Βυ}.--- ΤΠ δςίυδὶ 
ἰ5ϑ16 50.4}} Ὀ6 βοιηθίιηρ Ὀεγοηῃά νν δὶ ἢς δηῖ[]- 
εἰραῖθϑβ. 

βαϊδ ῥενγογριοά (οτ, {1018} 94) δὲς «υδοΐο 
«υογῷἡ }] Ηἰ5 ννοῦκ οἵ ἀϊβοιρ! ΠΑῚγΥ σοττθοίίοη, 
ΧΧΥΙΙ. 21. Ὥς “" δου -Πραγίοα "ἢ Αϑουγίδη νν88 
διρογοά τῇ [15 ννοσκ, Ὀθοδιιθο (ἢ6 δίῃ ἴο δ 
σοτγτοοϊοα ννᾶ5 “"βἰοιζηθβ5 οὗ πραγ" (ΙΧ. 9). 

Ϊ «υἱἱ ρας Ρ...]Ὶ ΟΥ̓, ““Πο]ὰ πάξπιεηϊξ οἡ.᾽ 
Τῆο ,ηιμΐ οἵ ἢ]5 δου τη655 οὗ ἤραγί ννὰϑβ σγι θυ, 
ὈΠτοϑίγαι ποά ἰιι5ῖ οὗ ΟΡ γα, δηαἀ ὈΪΑΘρὨδτηΥ. 

ἐδὸ ψίογγ») ΟΥ, νϑαπῦληξβ ((ρ. υ. 15). 
βίᾳ ἰοοζ. 1,11,“ Ἰο[ΠΠΠ655 οὗ ὄογοβ." ((ρ. 

11, 11.) 

138. αμά 1 ῥαῦυς γοριοθε ἢ] ἘΔΙΠοΥ, σπά 
ΣΟΙΊΟΥ͂Θ. Ηδς ϑ5ρϑδῖκβ οὗ [ἴ 45 ἃ οι ϑ[ΟΠΊΔΓΥ 
1πιηρ ν ἢ ΠΙ πη. 

Ζρε δοιισιά. ΟΣ ἠδὲ ῥεορ»Ἱ Οτ, ὅμο Ὀοτππ- 
ἄδσυ:θβ οὔ [9 ῬΘΟΡ]68-: {πὸ ἰΔπ4-πΊαγκϑ5 οὗ 
ῬΘΟρ 65, παίίοῃϑβ, δηά ἰδηρυαροβ, χοᾶ Ὁ ΗΙπὶ 
ὙΠῸ ϑβοαφίζογοά τηδηκὶπὰ ἔοιη Βαῦεὶ, (ὧρ 
Πουῖ, χχχῖ. ὃ; Αοἴϑβ ΧΥΙ͂!. 26.) 

ἐρεῖν ἱγεαιμγα} 411 ἴῃδὶ {ΠΟῪ ἢάγ Ὀδδη 
Δοσυτ δ ηρ ῸΓ δέ ΓΕ Πλ6; 50 τί {ΠΟῪ 5}4]] 
Ὦδνθ ΠΟ ΡΟ] τς 4] διΐαγο. ΑἹ] (ἢδ οἰοπηρηΐβ5. οὗ 
ΒΟΥ Ύ δἰ ποά παίϊοηδὶ ἀθυθὶορηγεηῖ ἅγὸ γα ἢ- 
655} Ὁ ϑινορί ἄν. 

απά 1 ῥαύυε ρμὶ ἀοαυπ)] Οτ, απμά 1 Ὁτὶπε 
ἄονγα, δε ἃ ταὶ ΚἈΌΥ οὔθ, θη ὑπ8ὺ 8.90 
ΟἹ ὉῬΏΣΟΙΘΒ. υΐξ. “ἴῃ 500} π|6 γοϑιἀθηῖοβ." 

14. »ηγ δαπά δαὶ )ομπμά (ΤΥ Θ8. 69), α- (18) 
Ω πειὶ, ἐδο σίρε 9 ἐῤέὲ Ῥεοῤρίε] ΤᾺ θδῖὶῦὶ οὗ 
ὍΠ 8 ὉΘΟ0}Ρ]198.---80 ἔδθθ Ὁ]6 ννᾶ5 1Π61γ γοϑιϑίδησβ, 

ἔσο: ἐῤῥαὶ αγὲ ζ) Αδαπάοῃδά ΕΥ̓ ἴδε 
Ῥατγεηΐϊ Ὀιγά. ͵ 



Υ. 15---20. 

πανε 1 ραϊπεγεά 411] τἢ6 δαγίῃ ; δηά 
ἴπεγε ννᾶ8 ποπα [δῖ πιονϑα τῃ6 τνὶπρ, 
οἵ ορεπεά τῆς πιουῖῇ, οἵ ρεερεά, 

Ις 5}4]} τε χα Ὀοαδϑβῖ [ἴ5ε1{ ἀρδίηϑῖ 
Ὠϊπὶ [Π4ῖ ἢεννεῖῃ {πόσον ἡ ογ, 5}4]] 
(ῃ6 8ἂνν ΠΊΔΡΏΠΪΥ [1561 ἀραίηβί ἢΪπὶ 

ΙΞΑΙΑΗ. Χ. 

17 Απά τε Ἰρῇτ οἵ [8γδε] 588}1 θὲ 
ἴογ ἃ τε, δπά ἢϊ5 Ηοΐγ πε ἰογ ἃ 
ἤλπιε : πὰ ἰἴ 5} Ὀυγη ἀπά ἀε- 
νου Γ δῖ8 τῃοῦῃβ8 δηά ἢ5 ὈΓΘΓΒ - ἴῃ 
οης ἄδγ; 

18 Απά 5841] σοηβυπιλο {πὲ ΞΟ οὗ 
“- 

105 

Ἰόταε τῆι Βῃδίκείῃ 1ἴ ἡ 28 1 τῆς γοά 5βῃου]ά ἢΐβ ἔογεβῖ, ἀπά οὐ ἢϊ5. ἔγυϊτίαὶ Ἰά, 
τλοκία δῃακε ἐζεὶβ ἀραϊηβδῖ {Πμ6πὶ τῆλε [πὶ τς ἴθοῖἢ οι] δηά Ῥοάγ: δπά {Ππδὺ 5}8]]! ΩΝ 

ἕλέν ίλαέ ὯΡ, 07) ἃ5 ἴῇ ἴῃς 5: }ἘΕἨᾳ 58ῃου]ὰ πὶ ὰρ δὲ 45 ἤεη ἃ βιαπάδγαάθεαγεγ [ΔἸ πετῃ. Ἴρομέ ἀπά 

Ἑ ἕ Επε ας ἰ ἰἐ τυόγο πὸ ντοοά, Ι9 Απά τῇε τεβῖ οὗ τῆς ἔἴγεεϑβ οὗ ἢ! ΚΣ ΚΑ, 
ψ ΙΓ ἰ5 16 Τποτγοίοτο 5}4}1 τῆς [],οτά. τ(ἢ6 ἔογοβῖ 5841] 6 ἴ ἔδνυνν. τῆδλζ ἃ ἢ] πᾶν ! ΗςὉ. 
“οἵ ᾿ ) γ μηδέν. 

Ιοτὰ οὗ Ποβῖβ, βεη4 δπιοηρ ἢϊ8 [δ 
Οἤδ5 ἰεάπηεββ; Δη4 υὑπάεξγ ἢΙ8 ρΙουΥ 
ἢε 584}} Κιπάϊεα ἃ δυγηίηρ {Κα τῆε 
Ὀυγηΐηρ, οὗ ἃ ἤτε. 

αἰ δὲ εαγ!}} Οὔ. χίϊ. ς, χῖν. 71 Ὄρ. 
ΧΧχνυῖ. τ8; ΗδΔΌ. 11. «; [6γ. 11. 7. 

ἐδαὶ »πουεά δὲ «υἱπρ...ἢῚ ὙΒΘΙΟ νγὰ5 ποῖ 
ΟΥ̓ Π 50 τηισἢ δἤονν οὗ ορροϑβιϊίοῃ 45 8η υη- 
Βεάροα Ὀτοοὰ πρζ πλᾶκο; ἐποπς Πυϊίογοά 
ἃ ὙὶηρΡ, ΟΥ Ορεποα ἃ ὕδδκ, οὔ ομίσρϑά"" 
(-. «υ. 4. νι}. χ9). 

15. δρα! ρὲ ἀχὸ δοαεΐί (δια) Ὁ) οἰ 
ασαίη. 1} (πάρ. νὴ}. 2). ὙΠ νεγῦ θὲ σοῦ" 
τεβϑροης ἴο ἴπΠ6 ὩΟΠ ἢ Ὁ. 12 :-τ-τ-ᾶϑ 4150 {Π6 
ΣΟΏΔΡΉΏΙΕΥ [501 οὗ [ῃ6 ποχί οἰδιιϑα ἴο [ἢ 
ἐς 5(Ουῖπ6585 (1Π|. σγϑαΐποϑϑ, οὐ τηδρηιῆσεηςο) οὗ 
Βοαγί " ἴῃ [ἢ 5416 νεΓβθ. 

ῥί» ρα! “ῥαζερ 2 Οτ, “ἴπδὲ τπουθίῃ τὲ 
ἴο δηὰ ἔτο." 

αΦ γ ιδὲ το] Οτ, 88 Ὁποῦ ἃ γοά ὙΘ19Θ 
ἘΟΙΊΟΥΘ ΒΘ ἴ0 δπὰ ἔχο ἐῤαὲ Π ἐΐ μῤ, 8.8 
Ὁβουδὴ ὦ “ἢ πότὸ ἴο ὲ τῷ (ἴμεπὶ [Παΐ 
ΔΓῸ) ποῦ «υοοί;---"“ποϊ-γοοα ἢ πηθδηϊηρ, [6 
ὙΟΓΥ σοηΐγασί οὗ ννοοά, ἃ5 [ἢ Χχχί. 8, “Ἢ ΑΘΘΠῸΓ 
58.411] (4}} ὈΥ ἴῃ ϑυνογά οἵ ποί-»ηασι," τα 15, οὗ 
Οπο, νν8ο 5 φυϊίε ἀϊβεγεηΐξ ἔγοπὶ πάη. ((ρ. 
ευῖ. χχχιὶ. δὲ; ἰ[ογ. ν. 7.) 

16. ἐῤὲ ᾿ον4 ἨΆΑΞΑΡΟΝ ;--ἶἶδε δαργεπια 
{πες (. λ4. ἴππι 1), ΨὙῆο 15 αἰδο ϑονογείξῃ 

αἰοῦ, ἐφέε λογά ο.Κ, Ηοῦΐ,--τ ΟΝ ΑΥ -5Ὲ- 
ΒΑΟΤΗ͂ (ΠΟΙΘ ΟἾΪΥ. [ἴπ στ. 23, 245) ἰξ 15 
“άοπαν Υαῤυεῤ ϑεδαοί δ). 

σῤῥαϊ!. “πη ΟΥ, βοπά ζοσῦδ ((ρ. νυ. 6); 
ἃ5 Ηἰ5 σοπι!5ϑοηθα ἀρθηΐ. 

ἐκαηπε.}] Οὖ, "ἃ ΜΟΊ 5: Κηθ55᾽) ([5. 
ονὶ. ες). ὍὉρ. χυΐϊ. 4. 

σῥαϊ! ἀιπα 6] Ορ. Ῥουΐ. χχχὶϊ, 22. 

17. δὲ ἰϊσῥδὲ οΚΥ, πγαοῇ Ἧς, ψῆο, Ὀεϊηξ ἴῃ 
Η!δ5 παΐχγο ρυτο Πρ δ (α ]οδη 1. 9), τρᾶκο5 [Π6 
᾿χδϊ οὐ Ηἰβ5 στᾶςθ ἴο βῃϊηε οἡ {86 {πι6 [8γδεὶ. 
Βυῖ, ἤδη [815 15 Ὀγουρῆξζ ἱπῖο σοπῖδος 
δίη, δοΙγ [μονα Ὀδοοπλθθ ΠΟ ΘΌΠΙΏρ' ἢΓΟ. 

ῥὶς ἐῤογη ἀπά δὶς ὀγιθγ} 80 ἰδαὶ ἢ6 15 ἴο 
ΒΗΑΓΟ ἰπ [5γ86}}5 Ρι ἰβμιηθηΐ, ἰχ. 18;---ἴοτν [ἢς 
διη οὗ Ὀοΐἢ ννᾶ5 ἴῃ 58 π)6. (866 οὔ σ᾿. 12; ἀπά 
(Ρ. ΙΧ. 18 ἢ χ. 34.) 

18. 20 γε". ρωζω! ει 4] ὍΤὨΘ “ἐπ 

νντῖα τ ηι. 
20 ἢ Απά Ιἴ 541} σοπὶὲ ἴο ρᾳ85 ἴῃ 

τΠδῖ ἄλγ, ἐῤαί τε τεπιηδηῖ οὗ ἰϑ5γδεὶ, 
Δηἀ βοῇ 248 ἅτε Ἔβοδρεά οὗ τῆε ἤοιιβε 

Βε] ἃ" (πὴ χχχνῖ!. 34, “ (διτηε]")}) 5δεπὴ5 ἴο Ὀθ, 
Ἰλπά σονογοὰ ἢ νἱπογαγάβ, οἰνεγαγάϑβ, ὅζε. 
ἴῃ ΧΧΙΧ. 7, ΧΧΧΊΠΙς, χό “ξογοϑί "ἡ δηά “"ἔγα- 
ἔμ] ΠοΙὰ " ἄγε σοπέγαϑίθα : μότὸ δηά ἴῃ Χχχυὶὶ. 
24 (ορ. Μη Πςδἢ νἱῖ α4) (ΠΟΥ ἅγὸ σοι ϊποα, 

ἢ6 ἸΠοτη5 ἀπά Ὀχογβ᾽) οαίςἢ ἔγο ἤγσι: 
Ὀμΐ {πὸ ἤδηπιοβ βργεδά ἴο πὸ ποῦϊθ ξογεϑί-γθθ5 
δηΐ {πὸ ΤΊ ἢΪγ οἰ]τιγεά απ. 

δοὲῤ «οἱ απ δον] Ἡφῦτ, “ΠΌΤ 5οὰ] απὰ 
ὄύθη ἴο ἤρϑῃ ;"" ---αα ὈΥ 4 ἀθδά!γ πλαϊδάν, νυν Ὠἰσἢ, 
ἰαγὶηρ μοὶ ἤγϑι οὗ [ῃ6 νι] ροννόγθ, δέ γνναγάβ 
ὙΟγΚ5 Οὐζνναγά ἢ Υ ἀροη ἴΠ6 ὈΟΩΠῪ ἤπια. 

αηά τῤεν (1Ὁ) “ρα! δὲ αν. «υδὲη ἃ «απ αγά- 
δεαγογ (ἸἸχ. το, 4. «υ.) ,αἰπιει ]---ὐά, ἴῃ σοη- 
564] Όθηςο, ἴΠ6 ἡγΠοἷΪθ ᾿πθ ΟΥ̓ ὈφιΓ]6 το] 15 ἀνναῦ 
ἴῃ ραηὶς (ΚΊπις 1). Ορ. χχχί. 8, 9. ᾿ 

19. “Ἵπώ4 1ὲ γε ἢ Οὐ, θυ πϑπαῦ (-. οὐ. α. 
ἴῃ Ὁ. 20, 21, 22). 

ὙΠῸ {γαηϑ!οη ἴο [86 ἔο]]ονν ηρ ὑοῦθθ 15 
τῆλ {[ΠγοὰΡ ἢ {Π15 ννογά “σοπχηδηῖ." [Γργουὰ 
Αϑϑγτα εγὸ {ἢ}85 ουΐϊ ἀοννη, ρῥγοχὰ [5γδ6] 
τηρδί Ὀ6 50 ἴοο (ν. 12). [{5 ““δοιιδε οὗ ἴμ6 
ἔογοβέ οὗ 1θραηοη" (1 Κ. χ, 17, 21, ΥἹ]. 2; 
Πρ. Ἑἢ. ἴχ. χ8, ΧΧΙΙ. 8: [6Γ. ΧΧΙ. 14), 115 τί ἢ 
(λιτοὶ α͵5ο, τηιϑῖ Ὅ6 σοηδυπηρά. 

Οδ.. ΜάδηΥ οἱοὺῦ ἴοιτῃβ ἰη [ῃ6 ϑοσξίοη, υὐ. 
16---τῷ, ΓΘ ΥΘΓΥ 5ρΘΟΙΔΠ ΠΥ ἀρ] ΔΌΪΘ ἰο [5γ86]. 
Τῆι5; “ἢἰ5 [Δ ομδ5᾽ (Κ5. Ιχχν. 31), “Ἰοδη- 
Ὠ655᾽) (ςἢ, χχίν. 16). “ἢ5 γ]οσν " (ν. 13. 14), 
οἰ Βυγηίηρ " (Ὀουϊ. χχχῆ. 22) ἐᾷ τε" (Πρ. 
ΙΧ. 3}; “1Βογηβ δηά Ὀτγιογβ" (ςἢ. ν. 6, νἱῖ. 24, 
ἶχ. 18); ἢ15 ἔογοϑί δηά ἢ!}5 (ᾶστηθ] " (οὗ [6γὰ- 
58 |6πἢ, ΧΧΧΎΪ, 24}; ““5}8]] σοπϑαπηε ᾽᾽ (τ. 22, 
23); ᾿᾿ϑἰδηάδγα -Ὀθδγογ᾽" (Ἰχ. στο; Τρ. 58. ἰχ. 
4); ““Τομληδηΐ " (υν. 20, 21, 22). (ΟἸΙΏΡΑΓΕ 
ΤΕΙΊΑΓΚ5 Οοἡ σύ. 323) 24. 

240. δὲ γεριηαηΐ ... πςαΡ 4] ἩΘΖΟΚΙΔἢ 
Θ6ΘΠῚ5 ἴο τοίεσ ἴο {Π|5 γθῦβα 1πη [ἢ ἰην!ἰαἰίοη, 
ΜΉΪσἢ Π6 5θηξ ἴο 186 πογίμογηῃ {π068, ἴο σοπΊδ 
ἴἰο {πὸ ραββϑουθῦ, 2 (ῆγο. χχχ. 6:---Υ 6 50η5 
οὗ [5Γ86], γεΐασηι ἴο ἴδθ 1 οτά,...δὲ Ηδ πΊΔΥ 
τΤείαγηῃ ἴο ἐδ γεριπαηΐ οΥ γομ ἐδαὲ ἀγὲ ὁ’ ΩΡεά 
ουἱϊδ οὗ ἴδε δαπά οὗ [δὲ Κίηρβ οἵ ἊΑϑϑυτσίδ." 
(Φ. ςξ. χχνῇ!. ς.) 



1οό ΙΘΑΙΔΗ. Χ. 

22 “ον {βου ρὴ (ὮΥ ρδορῖὶε [βγδεὶ 4 Άοκε ρ. 
θεὲ 458 ἴδε βαπά οὗ τῆε 8ε8, γεΐ δ᾽ δε. 
τοτληδηῖ ' οὗὨ τῃ6πὶ 5}.8]1] τεΐαγη : “τῆ ἀρερετέ. 
ςοῃϑυπιρίίοη ἀεξογεβά 5}4}} ονεγῆον “ “83. 8 
νὴ ᾿ξ βδευεϑρα ' Οχ, ἐκ. 

οἵ ἴῆς [,ογτὰ Οορ οὗ δοϑῖϑ 7 Ἅδαρ. εδ 

ἷν. 21---22. 

οὔ Ϊ]Δοοῦ, 5141} πὸ πιοῦεὲ ἃρδὶῃ 8 
Ὡροη ἢϊηὶ (παῖ βηλοῖα {πε ; δι 5ἢ 
ΒΙΔΥ Ὡροη ἴδε ΓοΟΚΡ, ἴῃς Ηοὶγ πε 
οὗ ἴϑγδεὶ, ἰῃ τγυῖῃ. 

21 Τα γεαπιηδηΐ 5}4]] γεΐυγη, συ 
(ἢ γθυγηδηῖ οὗ [άςοῦ, υηῖο τῆ 6 πιρῃςγ. 
Οοά. 

Υοεῖ ΧΙ. ΣΙ, τό 5ῆοννβ [δῖ νγὸ δῇ ΟἿΪΥ Ἰοοὶς 
οη τῃδὲ Ὀτγίοῖ ρεσοά οὗ γερθηΐδηςθ 85 ἃ διβίογ- 
(Δ] ἰγρε οὗ ἔσ Ἰδγροὺ γεξίογαϊΐοη. 
“Ψ] ΟΥ, βΒῦδ . ὕβθσιδ01γ968. -- ΤΟΥ 

8}8}} ΠΟ πΊογε ἰθδῃ ἔου βῃρροζγί οἡ ἴῃ6 Αϑϑγσίδῃ: 
ὙΠΟ ΟΠ]Ὺ δά 5 ἴο {Π6ῚΓ πίϑοσυ (2 Οἶτο. χχν!. 
20). 
᾿ ἐγ1212] [Ι ϑἰποογγ (χχχυ, 2, ΧΙ, αὶ; 

Σ 5. ΧΙΪ. 24; “. 4υ.). 

21. Τόε γοριπαπὶ “δα]] γειγ] ΗΘΌ. ΘΗ ΕΑΚ- 
ὙΑΒΗΓΒ, νΥἱῖ. 2. ΤΏΘΥ 584]" σεΐασῃ 1η ΡΘΏ]- 

᾿ἵεηςθ (866 οἡ ἷ. 2727. (ΟΡ. ΧΙΥ. 22.) ἰν. γ; 1 Κὶ, 
ὙἹ1].. 21, 35) 47) 48. Ἦοϑβ. νυν. 4, νἱ. 1). 

μπΐο 1 ὲ νεὶφῥίγ Οσοάἀ 5. «υ. α. ἰχ. 6. 

42. ΤἼΠο ρῥσχορμεῖ, Ὀδης δουξ ἴο υἱοῦ ἃ 
αἰνὶπε πηγϑίεσυ, ἴυττι δηά δαάάγοθθος Οοά: 
υϑηρ ννογάβ, ὑνῃοἢ τοπιηά 5 οὗ ϑοϊοπιοη β 
Ργάγεσ (ΤὋ» ῥεορίε Ἰεγαεὶ, τ Κα. υἱ}}. 30, 23, 
248, 41, 521 ςρ. ΠὨεαυῖ. χχὶ. 8; 2 8. ΥἹἱῖ. 24). 

ὙΠΟ νοῦϑο Ἀρρϑδῖβ ἴο ἰοοῖκ ὈᾶςοκΚ ἴο [Π6 51π|1- 
ἸΑΥΥ οπίρηιαίςαὶ ρᾶβθαρο Ηοβ. '. 9, 10 :-- 
ὙΠ ΘΓ ἴηε ϑοηΐθηςθ οἡ [5γδοὶ, “"ΟΥυὔὕύθ γε ποῖ Μγ 
ῬΘΟΡΪΘ, 15 οὶ οννθά ἱπηπηθά εἶν Ὁ 4 ργεάϊο- 
τίοη {πὶ “6 ἡ οΣ οὗ (6 σπΠ]Πάγρη οἵ [5γὰ6] 
814}} Ὀ6 45 {πὸ βαπὰ οὗ (δ 568, ΒΟ ἢ σδηηοῖ 
Ὀ6 πηοαϑιιγοά ὩΟΓ μη ρεγοά." 

ἘΕΡΏγαι πη ννᾶ5 δοοη ἴο δ6 οι ΟΥ̓ ““ἔγοπὶ Ὀοίηρ᾽ 
ἃ ῬΘορΙΘ᾽" (νι. 8). [Ιἴ 5ῃοιυ ]ὰ ]ἸοϑῈ 115 ὩΔΠΊ6, 
ἃΠἋἃ Ὀδ 5οφίϊογοα δόγοϑα (ὴ6 ΟοηΈ]6 νγου]ὰ ;---- 
Ὠοῖ, Βονγένοσ, ἴο ρεγῖϑῃ; Ὀυϊ (πη δοσογάδησθ 
1 δαΐῖ πιγϑίογιοιι5 ογᾶς]θ, σφη. χὶνη!. στό, 
10) ἴο ““πλ} ] ΕΠ ΡῚῪ Πκὸ 58} ἰῇ ἴῃ6 πκἰάϑὲ οὗ {6 
ΘΑ, δηὰ ἴο ““Ῥεσοπὴθ [86 ἔμ]πθθ5 οὗ [6 
ὨΔΙΙΟΙ 5." 

Βυϊ «} γοτα ποῖ ἴο 6 ἴπιι5 συνορί ἀννᾶῦ ἴο 
ταῦ ΠΡΙΥ οὐξ οὗ 55πϊ. ὙΠῈ υἱϑῖῦ]6 Οπυτοῇ 
βῃοιυ α τολδίη νυ δι Ὁ]6, ουθη οὐ ἴπδ ῥἷδὶη5 οὗ 
Βαθγϊοηΐᾷ ;----ἃ5 νυν] Π655 1Πδί βοθηθ ἴῃ [Π6 ρτο- 
γος οἵ υγα. [ἢ ἀκ {Ππ|Ὸ (Π6 ὁ Γοπιηδηΐ, ννῆοῸ 
τεζυγπεά ἴο πεῖς σοά, ννου]ὰ δ6 Ὀγοιυρῆς ὈΔοΚ 
ἴο {ποὶγ Ιαπά ([6Γ. ἵν. 1); δηά, ἤθη Ηδ 5βουϊὰ 
6 θογῃ ἀηοηρ ἰμοπὶ, ννἤοϑδο {16 ννὰ5 ““ἼΒ6 
Μιρν Οοά," ἃ τοπηπδηξ 5βου]άὰ γεύωγπ δηὰ 
εἰαίπι {πεῖν ρογίοη ἐπ Ηρ (566 Ὀεΐονν), δηά ὁ 
ἀθα Ββοι]ά δὲ γεσίογεά ἴο ἴῃ ἕδνουγ οἵ (Ποὶγ 

Οὐς. τ. Ιῃ ᾳυοίϊηρ [15 γτεσϑὸ (Ε οπι. ἰχ. 
47), δῖ Ῥδὺὶ ιἰϑο [1ῃ6 τοιηδγκδὺϊο ννογάϑ, 
4 Ιβαἷλῃὺ ἐγίσί οα δεῤῥαΐ 97 [5τ861}" (κράζει 
ὑπὲρ); 85 ἰἢ 1 ψγεγα [86 δριγις οὗ δάορίϊοῃ 
4“, σκεγὶηρ οὐἱ᾽ ἱῃ δἷπιὶ (ἰδ. Υἱῖ!. 1), οἷαϊπι- 
πα ἔογ [5ταεὶ ἐΐ8 ρεϊνηεζε οὗ “ δάοριίοῃ "" 
(0. ἰχ. 4). 
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μα] ταᾶῖα ἃ ςοηϑιμηρτίοη, ἀνεη ἀ6- ἢ 

ΤὮ15 Ἔχ ρΪΔ1Π5 [ἢ κιιάάθῃ σἤδηξε ἰη (6 ἔοστῃ 
οὔ {μὲ δά άγεβ5,.---"" 12) ρεορίε ἰ5τδεὶ,".--ποϊςϑά 
δῦονσ. 

Οὐ:. χλ. ὙΠ ῥσγοῃίϑο οὗ ἃ βεθδὰ 5 ναϑί "(85 
[(ῃ6 βοαηὰά οἵ (6 564, ρίνθη ἴο Αὐτγδῃδπὶ 
Οξεη. χχίϊ, χ7) ΠΡ. ΧΧΧΙΙ. 12), 5841} Ὀ6 ἔ}- 
ΠΙοὰ ἔοτ σοοά, ἤδη “16 φαγί 5}4}} Ὀ6 β]]οὰ 
ἢ [86 Κηον]θάρο οὗ [6 1 οτά 45 1ῃ6 ννδίοιβ 
ΠΟΥΟΓ (Π6 564." (χὶ. 9). [18 ἀρράγεηΐ τϑδ]:- 
Ζδίίοη ὑπάεγ ϑοϊοπιοη (1 Κ. ἰἱν. 20) νγᾶβ ἀθ- 
σθρῖϊνο (ςΡ. οἡ ἰχ. 3). Τῃδὲ σου αὶ ργοβ- 
ΡῬΕΓΥ ΟἿΪΥ ᾿ἰοὰ ἰϑγαθὶ δϑίγαυ ;---ἰυτηοὰ {Πότ 
Ἰηῖο πιεῖ Μιάϊδηϊε5 (πάρ. νὴϊ. 12), γνῆο 
ννΑϑίθα δηα ορργεβϑεά σοα β βοπίδβο ἂπὰ τηϊϑῖ 
θεὲ ουϊ ΟἿ ὈΥ “186 ϑιυννογὰ οὗ ἴδε 1 ογά δηὰ οὔ 
Οἰάοοη.᾽" 

Δ γεριπαη ΟΣ ἐδενε “ρα γείμγη] Ἐδίδμοῦ, 
“ἐᾷ ΓΕΠΊΠΔηΐ 541} τοίιγη (ἰ.4. Ὀ6 τεβίογεά, 
1 85. Υἱῖ, 14) ὈγΥ Ηἰπι᾽" οὐ “"Τῆγου ἢ Ηἰπηὶ"" 
(Πος. χὶϊ, 6, Η. γ; οΡ. 1δ. 1. 7; Β5. Ἱν]. 4). 

ἐῥὲ εομποιηβέίοη ἀξογέε] ΤὮδ ἄοοπι νυ] ἢ 
5] 6 5 5γ86] ἴο εομιεριρέίοη, ἴο “ ΓΔΠ]Πης 
(.. «υ.) οὗ ἐγε5᾽ ΘΕ ΧΧΥΠΙ. ός) Δηὰ υἱ6 Γ 
Ἰο85 οὗ 4}1} [ἴ Βοϊάς ἀθαγεβὲ οἡ θαγῖῃ; (ἢ 5 
ἄοοπι, δἰγεδν ἀεογεεά---ΟἸ ΑΓ ἀοίοττηϊηδά 
(ςρ. τ Κ. χχ. 40), 5ῃαγρ δηά ἱποϊϑὶνς (Χ]] ὡς, 
4. «υ.). ἹΓΓΕΝΟΟΔΌΪ ἢχοα (106] 111. 14, Η. ἱν. 
14, 5. αὖ. 

“ῥα! ουεγἥοαυ «υἱ γὶσῥίεοισπο.ἢ ἘΒοῖίοῦ 
(45 πιᾶσξ. Α. Ν.), 18 γιψῥιεοιαπσσ, Τηδῖ 
βούθγε ἀοοπὶ 5ῃδὶἱ δάνδηςθ 8ἃ5 8ΔΠη :γγοϑιϑί ! Ὁ]6 
ἀοιρο (ςρ. νἱ!. 8, ΧΧΥΠΙ. 2, 19): δῖ ἰ ἰ5 
8δεηῖ “ἢ ΠΡΗ(οοΟυϑη655᾽) ἔγοπλὶ Ηϊπὶ ἢο, 
θη Ης ρυγρεά δε ΟΪὰ ΨΝνοτὶὰ ὈγΥῚ {δ6 
ΤΙ Ὠϊοουβ Ἰυάρτηθης οὗ ἃ Ὀαρίϊσπηαὶ! βοοὰ 
(ςρ. Ἰῖν. 9), βανβά τἱρῃΐθουβ Νοδῆ ἴῃ {Π6 δτγὶκ 
ἴο Ὀ6 εἰς ΒοΙΓ οὗ τἱρμίθοιϑπο55 ἡ (Ηδδ. 
ΧΙ. 7). 
ὧν ἌΝ ΔΙῸ της ῥγοια πιοιιηΐδιη5 οὗ 5γδοὶ 

γοΓΟ βυὈπηεγροαὰ 1 ἰδαῖ ἀο]ρο, {ΠΟ ΓΘ ννᾶ5 ἃΠ 
ἘΡἤθΑνδὶ οἵ ἴῃς βδυττουπαϊηρ Οεπί!ς νου] ά 
ουἨξὝΠ͵ οὗ ἴπ6 ἀδτκ ννδίογϑ, νῃιϊο ἢ δά ςονογοά 
{Π6Πὶ :---ϑὸ ἴΠαΐ [5Γ46}}5 “" δδϑϑιηθηΐ ννᾶ5 ἴΠ6 
ΓΙΟἢ65 οὗ ἴΠ6 πδίοηβ᾽" (Κη). ΧΙ. 12). 

28. ον... εοποιηρέίοη, ουεη ἀειερ»εμφ 
Ἀδίμον, δὸῦ ἃ 7.181 ΤΟΥ δηῃά ἃ ἀδοϊεὶγθ 
ἀοῦδ 80 Ψοχά.. χϑοῦῦθ. ΤΠ6 ἠἀορεπάρφηςθ 
οὗ {Πϊ15 γϑῦϑε οἡ 86 ργεσθάϊηρ 15 πλοσγε οδυΐοιβ 
ἴῃ [86 Ηροῦτον ; 5δποθ [ῃ6 νγνογάάβ. σοηάογοὰᾶ 
“ἘΠ6 σοηπδυτηρίίοη ἀρογοοά," ἴῃ σν. 22, δᾶνὸ ἃ 
αἶοβα νου] σεϊδίίοη ἴο ἴῇοϑβθ τεργεβεηϊα ΌΥ 
ἐᾷ πη] νοῦ δηὰ ἃ ἐδθοϊϑῖνο." ΤῊ 6χ- 
Ριεϑϑίοῃ οοουῖβ δϑδίη ἰῷ χχυλέ, 22; “Εοξ ἃ 



γ. 24--.9.] ΙΘΑΙΑΗ. Χ. 

τεγηγ ποθ, ἱπ {πΠ6 πιιάθδε οὗ 411] τῆς 
Ϊλπά. 

24  ἸΤΒεγείογε τῆι βαῖτἢ τῆς ογά 
Οοῦρ οὗ Βοβῖβ, Ο πὶ ρεορὶς ιῃαῖ 
ἀννε]]εδὲ ᾿ῃ Ζίοη, ὃὈὲ ποῖ δἰγαϊά οὗ 
ἴῃς Αϑβϑυγίδῃ : ἢθ 5}4]} βπιῖῖε ἴδε 

Ἰοτ, ὅν ὙΠ 4 τοά, ᾿απά 5}4}1 [τ ὃρ ἢ 5 
ἀπ υκ αι, 512} ἀραϊηϑῖ ἴῃε6, ἰοῦ ἴῃ6 ΠΠΔΠΠΕΓ 
"45 γ οἱ ΣἘργυρι. 
“Ἐχοά.. 2-ς [ογ γεῖ ἃ ψεὴ [π||6 ννἢ}]ς, δηά 

186 ᾿παά!ρηδίίοη 5}.4}1} σεαβα, ΔπΠα πλ]η6 
ΔηροΥ ἴῃ Πεῖγ ἀδϑιγυςτίοη. 

26 Απᾶ τῆε ΙΟΚΡ οὗ Βοβῖβ 5}2]] 
ΒΕΓ Ὁρ ἃ βδοοιζρα ἔογ πίπι δοςογάϊηρ 
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ἴο ἴῃε 5ἰδιισῃτεσ οὐ ὁ Μιάϊδη αἵ ἴῃς 5 7.ἀς. 2. 
τοςκΚ οὗ Οτεδ: δηά ὧς ἢϊ5 γοά τᾶς ὑρ- 
οἡ ἴῃς 568, 80 5Π4]} με 1 [τ Ὁρ δἔτογ 
[Π8 πιδηηοῖ οὗ Εργρί. 

27 Απά [ἰξ 5Π4}} σοπια ἴο ρᾶ88 ἰῃ 

Ρ. 9. 4 

{παῖ ἀαγ, ἐῤαὲ Ὠΐ5 Ὀυγάεηῃ 5841} Ρὲ ἐαῖον, 
ΚΕ ἌΥΑΥ ἴτοπι ΟἹ ΤΥ 5Ποι]άεγ, πεσε. 
ΔΠᾺ ἢΪ8 γοκβε ἔτγοπι οἱ τῇγ πεοκ, δηά 
ἴ[ῆς γοκα 5841} δὲ ἀεβίγογβά Ὀβοδιιδα 
οὔ τῆε6 δποϊπτιίπρ. 

28 Ηε 15 οοπια ἴο Αἰδίῃ, ἢς [ἰ8 
Ραϑβδεά το Μίρτοη; αἵ Μιςῃγηδϑῆ ἢδ 
Βδῖῃ δά ρΡ 15 σαυγίαραβ: 

20 ΤΠ ΠΟΥ ἃῖε ροηῆς ονεῦ (ἢς ρ89- 

βη4] (ϑοπίθηοθ) δηὰ ἃ ἀθοϊϑῖνε αν 1 πεαγὰ 
ἀνε θλοθνος Ὁπὶ ἴπὸ οτά, {πὸ 1 ογὰ οὗ 

οβϑίβ.᾽"" [Ιἰ 15 Τουπὰ οποα ποσὰ ἴῃ Ὦ δῃ. ἰχ. 
47 (ςρ. σ. 26, δηά χΙ. 26); ννῆογε 1ξ 566 ΠῚ5 ἴο 
ΔΡΡῚΥ ἴΠ6 ἀοοπὶ οὗ Ἔχοίδιοη, νυ Ὡ]Οἢ Πρ θα ἤτϑὲ 
οη {Π6 ἴδῃ {τ ε5, ἴο ρῥεγϑιβίθητγ ἱπιρεπιῖθηΐϊ 
7 υἀ δῇ. 

ἐπ 1δὲ νηί ἡ αἱΐ ἐδε ἰαμαη νῖ. 12, ΧΧΙ͂Ν. 12. 
Οτ, 9.) ἐρε «υῤοίς εαγὶ (ΠΡ. ΧΧΥΝΙ. 22),--τϑὸ 
τη 115 εἴϊοςί 5Π4]] ἐχίεηά ἐῤγοι ῥοιὲ ἴῃ 6 φαγί. 
Ρ5, Ιχχὶν. 12; οἰ. χῖίχ. 24. Ογρ. Μιοδὴ ν. 8. 
ΧΧ. ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ. 

24. ὙΤρεγεζογε]---ϑῖησς [ἢ6 στοδέ Ἰηνδϑίοη 15 
οὗ Οοὐβ ον ογάθηηρ. 

Ο »1γ }εορἰ] Ορ. Ηοβ. 1ἱ. 7: ψΠογα, ΑΓ 
Πιγαείδ το]οςίοη, [ἃ 15 βαιά οὗ {πάλ “61 ν}}}} 
δᾶγ6 (Π6πὶ ὈΥ ἴῃς Τ᾿ οτά, ῥέεν Οοά." 

δὲ ποὶ φαίη ΑἸγοδάγ δηϊοϊραϊϊπς [δ6 
ΒοοΚκ οὗ (ἑοηδοϊατίοη (επ. χὶ---ἰχν), ἴῃ 
ὙΠΟ [Π6 ρἤγαθο οὔϊθη γϑουγϑ: Χ]Σ. 1Ο, 13, 
ΧΙΠΠΟΙ, ς, Χὶν. 2. (Ορ. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 6. 

ῥὲ εῤα!! ομἶε] Βδίμοῦ, ὉΒοα ἢ ΔΘ. «»ρηϊδ. 
φῇον {δὲ Ῥιαληθῦ οὗ ἘΟΡΙ Α5 Εφδγρί ἡἱά 

(οΡ. ΕΖεκ. χχ. 20, “. 40.). ἴῃ σ΄. 26 11 πιθδη5, 
ἐ48 45 ἄοπο ἴο Ερυρί" ((Ρ. Απ|οβ ἰν. 1ο, 
“. «ὑ.). [Ιπ |ΠΠ-ἢΡ4, Αϑϑῆυγ δηὰ Ερβγρί ἅσγὲ 
Ρἰδεθὰ οροῖμογ 85 [5γδ6] 5 ΟΡ ρυὁ55 05, 

25. γεἰ α “:γ7 ἐϊεἰο «υδίἰε] ΧΥΪ. 14.) ΧΧΙΧ. 
17 (οη]γ). (ρ. χχυ!. 1ο, ᾿ἰν. 7, 8. 

ἐδε ἱπώισπαίίοπ... Οὐ, ΒΘΣΘ 5881} Ὀ0 δὴ 
οπά οὗ ἱπάϊκιη δύο (ΧΧνῖ. 2ο, ΧΧχ. 27) 835 ἃ 
ΠΥ ΔΆΚΘΥΙ Β}8]} ὈΘ ἤο ΠΟ ἀθβύσποῦ10}. 
ΟΡ. Ὅδη. χί. 36.)ὺ ὙΤὴθ δηροῦ, οὗ ψ Ὡς ἢ 

ΠΕΥ Βᾶγὸ Ὀδθη ἴἢ6 ἜΧθοι Ἰ ΟΠΘΓΒ, 584}} θη Ὀ6 
τυτποὰ δρδϊηδί {6 Γ ον ἀγγόρᾶπος δηὰ 1π- 
Ῥίείγ. 

26. «ῥαϊ “ἐγ ἐρ.. ον δὲ] Οὖὶ «ῥαὶϊ “εν 
ωῤ δεδῖη δὺ ῥίγι. 

αεεογάϊης ἰο...1 ΟΥ, 88 Μάϊ Δὴ γὙ8 δηι1- 
0. (Οὐ. οη ΙΧ. 4.) 

Ονγεὸ (-Ξ"" Ἀδνθη," Οδι". νῇ}. 7), δον 65- 
σλρίηρ ἔγοπι ἔπαΐ ηϊρῃϊ οὗὨ ὨΟΓΓΌΓΘ, νν 85 Ὁ Γ - 
ἰλίκοη δηὰ 5]δίη οπ ἃ γοςκ, ἴο ψ οἢ (1 νουϊὰ 
ΘΟ) δὲ δὰ Πβεὰ ἴοσγ τοῖο. διπ}δυὶγ, 
ϑοῃῃδοβοσίρ, δέζοσ ἢ 15 Ἔϑοᾶρε, ννᾶ8 βϑἰδίη ἴῃ [86 

Ποιιϑ8 οὗ ἢϊ5 ροά (ΧΧχυΐ 48; 2 αἶτο. χχχὶϊ, 
21). 
ΗΝ ἐῤε “.4ἢ ὙΠ ϑυνθ!!ηρ νγᾶνοβ οὗ [6 
Αϑϑυγο- ΒΔ υ]οηΐδη ἄθ]ιρο:- τοῦ (πιοτε βθηθ- 
ΓΑΪγ), (86 964 οὗ ἴγοιι 65, νι ἢ τῆγοαϊοηρα 
ἴο ἀτονγη [υάλῃ. ((ρ. χΙ!. 2; 5. ἰχνΐ. 6; 
Ζεςἢ. χ. 11.) 
φεγ ἐῥο ν»ιαππορ οὗ ξῳρη Α5 Ηε ἀἱϊά ἴο 
ΓΝ νη Ηδ “νουμάρδα τἢ6 ἄγάροι 

Ι. 9). 

27. «ῥα! δὲ ἑαάεη αευα7}] Οτ, “ῥα! ἃθ - 
Ῥαχῦ; 85 1 Βροῃ᾽ ΔΠΘΟΙΒΙΥ. 

δὶς γοζε... πορᾷ}] Ὦφθυῖ, χχυη, 48. Ορ, 
Νῆυπι ἷ. 13. 

απά εθε γοζο..ἢ ΟΥ̓, γϑ98, ἐδε γοξε «-δα]]} δὲ 
ἀεειγογεά ἴτοτΑ ὈΘΖΟΥΘ ἐῤὲ ἀποίμεπς (οτ, ο11);. 
-τπτὈείογε τῃ6 νἱγίυθ οὔ πὶ σοηϑοογαίίοη οὗ 
Πᾶν 5 "πὸ, οΥὗὨ ννϊοἢ ννὸ τοδά-- ἡ ἢ ΜΥῪ 
ΠΟΙΥ ΟἹ] (.. «υ.) Βᾶνε 1 δηοϊηιθά Ηἰπι. ὙΤΒῈ 
ΘΏΘΙΗΊΥ 5}4}} ποῖ ἐχᾶςῖ ἀροὴ Ηϊπὶ. 1 νν}}} Ὀεδῖ 
ἄοννη Ηἰβ5 ἔοεβ. Ὀθέογο Ηἰβ βςαθ. Ηἰ5 ἴβγοηβ 
8 ἃἅ5 ἴδε ϑδιη Ὀεΐοστε Με" (5. ἰχχχίχ. 2ο, 
22. 23. 26). 

Τῆς εβῆοδοΥ οὗ (μαΐ σοπϑοοογδίίοη οὗ ἴῃ ϑοη 
οἵ Οοά, 48 Κίηρ οἵ Ζίοη (5. ἰϊ. 6), δὰ ποῖ 
γεῖ θεθη τ άγαννῃ ἔγουα [πάΔἢ. 4.5 ϑοοη 
8ἃ5 Ηοοκίδῃ τοπεννοὰ ἢἰ5 ἔθ! γ, 118 ροΟΥΟΥ 
νγ45 ἀβαῖη ὀχ θὰ ; 50 ἴδαξ {Π6 ἴγοὴ γόκε οὗ 
Αϑϑγγὶ ννᾶβ Ὀγόκϑη ἴο δίοπηβ. 
ΤΟ ἼΤάγρ. ἴᾶ5, “ἼΠΘ παίϊοῃς 5041}}] ὃ 

Ὀγόκεὴ ἥτοπὶ Ὀοΐογε [6 Μεβϑίδῃ." [{ ΔῃΥ͂ 
Ριίοοῦ νεῖ περαραὰ ἴὸ 5ῃονν [μδῖ [815 15 (86 
ΟὨΪΥ ἴθηδῦϊα ἱπίογργείδίίοη, ἃ 18 βιρρ]οὰ 
ὈΥ 1μ6 ἐτιριά, οὐ ὄνεη δυϑιγαϊΥγ στοίοϑαμο, 
ςοποοίί5, νυν ἢ ἤᾶνὸ Ὀδθη ρυϊ Τογίἢ ἴῃ πηοάογῃ 
Ἐ{π|65 ΌΥ διισῖὶ 25 ἤᾶνθ δαπαοηδά ἰΐ, 

Οὐ.. [Ιἴ 15 δαπηίοὰ τῃΔὲ Μοβϑιδῆ 15 σϑ- 
ἔεστοὰ ἴο ἴῃ οἷ. χὶ ;--ταηὰ οὗ ΗΙπὶ ᾿ξ 15 βδιά, 
{παῖ “ἢ [6 Ὀτοδίῃ οὗ Ηἰς του (ἢ Ηδ 5}4}} 
βίδαΥ [86 νυ ]οκοά." 

28, 29. Το ργορδεῖ, ἰῃ υἱϑδίοῃ, Ὀθμο] 9 
πὸ ᾿ηνδάου πλονυϊηρ ἰονναγάς Γογιβαΐθιη. Ηα 
5665 ἢϊπὶ ποῖ ξο]]οννηρ [6 ΟΓΑΙΠΑΤΥ τοιῖο, [Π6 
δτεδῖ πουίῃ γοδά ; θυϊ ϑι: τ Κίηρ Δοτοβ8 σου ΥΥ 
ἴῃ ἃ Ἰίηθ [δὲ 15 ἰγανοβεαὰ ὈΥ ποσὰ [ζδῃ ΟὨφ 



1οϑ8 

ἘΉΗΘῦ. 
«ἀνὰ 

βᾶρε: [ΠΕΥ ἢᾶνα ἰάκεη τρ (πεῖν ἰοάρ- 
ἱηρ αἴ (σεθα; Βδηιδῇ 15 δίγαιά ; Οὐ δεδὴ 
οὗ δαιὶ 15 ἢεά. 

40 ΓΙ ἃρ τὰγ νοῖςα, Ο ἀδυρῆξεγ ς ᾿ : 
τὸ ἀν οἵ (ἈΔ]]1πὶ: σαι ἰς ἴο δε Πρδαγά υπίο 
φοέρε. 1,Αἰϑῃ, Ὁ ροογ Απδῖβοιῇ. 

41 Μλδαπιεηδὴ [5 γεπιονεά ; τἢς ἰη- 
Βαδιτδηῖβ οἵ (ὐεδίπι ραῖμεῖ {Πα ηλδοἶναβ 
ἴο ἢεε. 

22 ΑΒ γεῖ 588]} ἢε τεπιαῖη δ Νοῦ 
ἴῃατ ἀαγ: πε 5}4]} 85πακῈ ἢϊ8 παπά 

ἄδορ γανῖίπε; πορίηρ ΟΥ̓ ἃ ἔογοεα τρλγο ἴο 
ΒΕΓΡΥ͂Θ6 [6 5416 ΠῚ. 

ἼΠ6 δ ιβίογυ ἀοθβ ποΐ δπδῦὶ τι5 ἴο ϑΑΥ͂ 
ὙΠΟΙΠΟΥ ϑοΠηΔΟΠ ΓΙ δοίιδ!Υ ἕο] οννοὰ 1} ]5 
τουΐο. (εγίδίῃ [ἰ ἰ5 τῃδῖ, 1 6 πηδγοῃοά ἔγοπὶ 
ΤΠΙΡΠΔἢ (Χχχνυὶ. 8) ΌΥ [ῃ6 ρᾶ55 οἵ Βειῃῃοσοῃ, 
δε ννου]ὰ εἴηεγρο ἱπίο {π6 νου {παῖ 1165 Ὀ6- 
ἔνθοη Αἱ δπὰ ΜιἼοβηηαϑῃ (ορΡ. [|οϑῆ. χ. το, 
2.8, 29:1 5. ΧΙ. ς, 1ό, 18): δηά 50 δεῖς 
ἢ15 πὸ οὗὁὨ τιδῦοῦ Ὀερὶπ5 ἔγοπι “7γαὶρ, οὐ ΑἹ 
(ἀδουξ ἴἤγθα τη11]686 βου οἵ Βείῃ6]). ὍὝἤεη 
δἊὲ ῥὰ: ῥαμεάῖ ὍΥ Μίσγοη (ἰδὲ υἱϊζογτηοσὲ 
Ρᾶτί οὗ ΟἹΡΘΔἢ,᾽" σ 5. χὶῖν. 2, ορροϑιῖθ ἴο Μιςἢ- 
ΤῊΔ5}); “Αἱ Μιοβπηδϑῃ ἢῈ Ὑ111 18. ὉΡ ἢῖ5 
Ὀδακεϑδξο,," ἴο ργδρδαγε ἴογ Ἵγοβϑηρ (ἢς βἴδερ 
νὰν δυνοίηδί, τον] ἢ μΒ6 ἄοθβ ΟΥ̓ 26 ε 
λαμαρε (ςΡ. 1 58. χίν. 4), ἃ τίάρε οὗ Ἰαπὰ 
(ΡΓΟΡΔΌΪΥ) ΓΙΠΗΪΠΣ δοσοβθ ἴΠ6 Γγανπῃθ ΠΤ ῸΠῚ 
Ἀ11|-5]!ἀ6 ἴο 111-59. 46. Ηθ Ἰοάρος σέ Οεδα 
ΡΩΝ ΧΥΠ. 4: Σ ὅ. ΧΙ. 4). ἘΒλπδῃ δηά 
ἰθθδ οὗ ὅ84ι1ι1, Ἰοοκίης ἔγοτη ἔποὶγ μοῖρ ἢς5 

ἰηΐο ἴῃ6 σιν πη δϑεῖηρ [86 ἴσόοοὸρβ δά- 
νδηςίηρ, ἴδκο ἴο Πιρἢϊ. 

80. Το ρῥγορδοῖ 5ῃδγοβ βυπῃραί ΘΓ Δ ΠΥ ἴῃ 
ΠΕΣ δἰαστη ; δπά 5ῃποιιΐβ ἴο [86 ἴοννῃβ [δέ 116 
ἴπ ἃ 5ΟὈΪΒΟΙΥ ἀϊτγοςίοῃ :---ΑΟαὐένι (1 8. χχγυ. 
44), ὅς. 

εαιε ἐξ 1ο δὲ ῥεαγά...ἢ Ἀδίμος, “1 5ῦθπ, Ο 
1815 81 ἴΠοι] ΡΟΟΥΓ οΠ6 (]ν. 11), Αμδί μοί 1" 

31. )Μαάδριεηαδὴ δ σδηάοσχθά ΔΎΔΥ, 
85 ἃ Ὀϊγά ϑολγοά ἔγοπὶ με ἢδϑί, ΧΥΪ. 2; 67. ἱν. 
45. 

ξαΐίδεν Ἰδεριφοίυες 1ο “εἢ ἘΔβΕΪΥ Το] ]εςΐ 
ΤΠΟΙ͂Γ ὈΓΟΡΟΙΎΥ, ἴο δοῦρα ψ ἢ 1 ἴο 506 
βίγοηρῃο!ά ; Εἰχοά. 1χ. 1 ; |6γ. ἰν. 6, Υἱ. 1.Ἅ 

Οὐ... Ὑπὸ Ἠδῆδγαῃ οὗ ἴμ6 εἰσ δὲ ἀκα} οΓ 
ἐδέ ῬΑΒΒΟΝΕᾺ 15 Χ. 22---ΧΊ}. 6. 

82. 41: γε!... Οἵ, “ὙΝΉ Πΐη [ἢ15 νΕΥῪ ἀδγ, 
6 11] παὶ]ξ αἱ Νοῦ :, οἡ [Π6 πουίμογῃ οχ- 
ἴγοσγ οὗ [μ6 ΟἸϊινεῖ 11πὸ οὐἔἁὨ ἢ}}}5; 50 (ῃδῖ 
]ογυβαίθη 15 41} θαΐ ἴῃ Πῖ5 ξζγᾶϑρ. Αἴ ἃ 
δῃοτί σεϑέ, ῃ6 νν}}} ἢᾶνθ ΟἸΪΥ ἴο τϑᾶσγ ἢΙ5 βίδηἀ- 
ἀγάβ, πηδύβῃδὶ ἢ5 ἴγοορβ, ἀπά ἰδκε ροβϑεβδβίοῃ 
οὗ 186 ἰογγογ-ϑίΠοκεη οἸἰγ. 

ῥὲ «ῥα! εϑαζε ῥὶς ῥαπ] ΜΜνανίης ἴ ἢ 
ἃ ᾿ΠυπΊρΠδηὶ τΊΘΠᾶςΟ ; 85 1 ᾿γγοϑιϑί! Ὁ]6 ροννῈΓ 
ταμϑὲ ἡδοάβ βῸ ἔογίῃ ἔγοπι 1 (ςρ. ΧΙ. 1ς) ΧΙχ. 
Σ6). 

ΙΘΑΙΑΗ. Χ. ἶν. 3ο--34. 

ἀραίηεί τῆς τηοιπί οὗὨ τῆς ἀδλυρῆίΐεε οὗ 
Ζίοη, τε ἢ}]} οὗ [Ἔγυβδί ἐπι. 

432 Βεἢο]ά, με Ι,ογά, τς Ιψοκ οὗ 
Ἠοϑῖδθ, 5}4}} ἰορ τὴς Ὀουρῇ νγἢ ἕεγ- 
Τοῦ: δπὰ τῆ6 Πρῇ οπεβ οὗ βιδζυγα 
τῤαὶ! δε Ἀανσῃ ἄοννη, δῃά τῆς μδυρῃιῦ 
801 δ6 Ὠυπιθ]εά. 

34 Απάὰ Πα 5}4}} οὐὖ ἄονγῃ τῆς 
(ὨιοΚεῖβ οὗ τῆς ἔογεδὲ τ ἴτοη, δηά 
Ι,εθάποη 5114} [8] θγ ἃ 
ΟΠῸ. 

αραϊμεὶ ἰδὲ »πομπ!... ΟΥᾺϑ “86 πιουηίδιη 
οὗἩ [δ πουϑὲ ἰῃ Ζίοῃ, {π6 Π1]-ἔοτὶ (ςρ. χχχὶ. 
4) οὗ ]Ὀγυβαϊθπι." 80 (μ6 Κοίδιν. 

ΤΠῃῈ Κεῦι, ““πιουηΐδιη οὗ (ἢ6 ἀδιυχῃίοσ οὗ 
Ζίοη,᾽ 5 ρΡγοῦΔΌ]Υ ἔλθη ἔτοπι χυϊΐ. σἵ. 

ΤΠο Κεοιδὶν 5 βδυρροτγίοα Ὁ. ἴπ6 οσσυττοποα 
οὗ 2ῥε »ιομπία!π οΚΓ ἐδὲ ῥοιως ἴῃ ΝΙσΔἢ 1]. 
12 ([]6γὉ. χχνυῖ. 18); δηά Ὁγ ἴῃ. Ταγρ., “166 
»πηομπίαὶη ΟΣ ἐδὲ ῥοιε ΟἹ ἐδε σαμπεύμαγν νυ ΙΓ ἢ ἰ5 
ἰη Ζίοη." ((φ. ςἢ. 11. 29). 3, “ἼὙἼΒΕ »ηιομηαὶπ 
οὗ ἐῤὲ ῥομσο οὗ ἐδε 1.ογἀ..) 

ἼΤὮϊ5, ἴῃ ἔδοῖ, νᾶ (86 στοαΐ δἱπὶ οὗ ἴῃ6 
βου γίδη 5 διποιοη, ἴο ρψοῖ ροβϑοβϑίοῃ οὗ “ἴα 
ταουπηίδίη οὗ [Π6 σοηρτοραίίοη "ἢ (ΧΙν. 13). 
ΘΟΠΠΔΟΠΟΙθ 5 ἰΔιιηΐ5 ννογε διπιθὰ δ σοά Ηἰπι- 
5611 (χχχν. 23,) 28): 45 Ηδζοκίδῃ ἰεϑιβοά, 
ὙΠΘη ἢ6 ἴοοξκ ἢϊ5 πατὴρ ἰεϊίογ ἴο ἐῤε δοιμε 
φ 1δὲ 1ογά. 

338. Α5 6 ἰ5 ἱπ {πὸ διεἰὰ4θ οὗὨ ἐπ υτηρῆῇ, 
δ δηά ἢ15 μοϑί ἅἄσὸ βίπσκΚθη ἀόννῃ. 

ἐδὲ ᾿ογά... «“δοπαγ γαύσερ ϑεδαοι (ςρ. 
Οοη συ. 16). 

ἐδε δομσ»Ἱὴ ογ, “πὸ Ἰοαῖν Ὀοιρἢ5.᾽" 
ΝΟΑΥΥ [6 βᾶπὶ6 ᾿νογὰ 15 υϑϑά ἴῃ {π6 ρἱςΐυγα 
οὗ Αϑϑυγίᾷ ἴῃ Εζεῖ. χχχὶ. ς, 6, 8, 12, 13. 

«υἱδ ἱεγγογ) Οὐ, νῈ ἢ ἃ τογγὶῆς βἴγοκθ, 
ἐῤδέ δαμφριν «ῥαϊΐ δὲ ῥιωπόἰε4] (“. «υ. α. ἴῃ 

ἴϊ. 1} Υ, 15). ὙΒαΐ πιουΐπρ Τογοβὶ οὗ νναῦ- 
ΓΊΟΥ5 5ῃοιϊά 4]]---πθη δηά ἰοδάθσγθ 4|1Κ6---Ὅδ 
Ἰαϊά Ιονν ὈΥ͂ οπὲ οσγαβῃϊηρ Ὀἱονν. 

84, δὲ ἐῤιελο.} Ἡ!5 βογγίθα Ὀαιδ]!οη5 
((χ. 18). 

από Ζεδαποη] ΜΙ 115 ργοιιὰ Ἴδάδγς, 
“ἢδξ ἀγὸ ΠΙΡῺ δηά θὰ ὑρ" (1ϊ. 12). 50 
ἴῃ ΕΖοϊς. χχχὶ. 3) “16 Αϑϑυγίδη νν»ὰ8 ἃ 
ἴῃ ΓΘ Όδποη.᾽" 
σῥα Μὴ] ὃν α ηησδίν οπῇ Οὐ, ἃ 

ΕΊΟΥΙΟΙΒ 016 (.. εὐ. Ζ. ΧΧΧΙ. 21. Ἐς. ὙΠ]. 
ΙΧΧΥ͂Ϊ. 4, Χο. 4). ὙΠ6 ἀθϑθηοο οὗ {Πδ δυξϊοὶς 
ἴῃ 5: ἢ σ4565 ρῖνοβ δ ἸΟμδ] Θπιρμδ515: ὁ" ΟΠ6 
Ὑ}Ο 15 ᾿ἱπάθοὰ ἃ ρ]οτίοιιβ οὔθ." ἝὉρ. χχυῇῇ. 2. 

Οὐς. ΑΞ ἴῃ συν. το, 2λο {πε {γδῃϑ θη ἔγοπὶ 
Αϑϑογγίᾳ ἴο σγοάδοπηθα [5γδοὶ ννᾶβ τηδάθ Ὁγ [86 
ννογὰ γορημῶη!, 50 ΠΕΙῸ ἃ 51Π|12 [Γδηϑι τ οἢ 
ἰ5 πηδάδ ὈΥ πιοδηβ οἵ ἴπε νγογά “" ἤθννῃ ἄονσῃ ἢ 
σ΄. 33), ΜΙ ΙΓ ἢ [Π6 ννοσά γοπάογεα “ἔοι 
ι ἐς ΘΕΠΠῚΡ Ἶ) ἴῃ ΧΊΟΣ 15 οἰ βοὶγ Τοοπηεξοίδα, 
[ 15 πηρ θὰ ὈΥ {Π6 ιιος οὗ (παΐ πογὰ ἱπ 

ΧΙ. 1, ἴδ 16 ποῦϊ]ς ἴστες οὗ [6556 βδὰ δέξῃ 

4192 τὐρὴ τ 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ. 

2 Απά δε ερὶπε οὗ πε ΓΙΟΚῸ 5}2]] 
Γαδ ὕροη ἢίπι, τῆς βρὶπί οὗ νυ ]βάοπλ 
δηά υπηάοτιβιδηάίηρ, τῃς 8βρί γι οἵ σοιη- 
86] δηά πιρῃϊ, [Π6 8ρί τι οὗ Κηον]εάρε 
Δηά οὔ τῆς ἔδαγ οἴ τῆς [ΟΚῸ ; 

24 Απά 5841} πιαΐκε πἰπὶ οὗ ἴ χψυίοκ Ηεδ. 
᾿πάεγβϑιδηάϊηρ ἰπ ἴῃς ἔεαγ οὔ ιῃς γβάρ πριν 

Υ. :---.} 109 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΣΙ. 
τ 7126 εαεεαδίε ξέριράονε οὐ 1λε ϑγαπελ ομἕ οὗ 

ἐλε γοοΐ οὗ 5:ε. τὸ 78ε υἱοίογίομς γεείογα- 
δον 7 7Ζγαεί, απα υοκαδίορ οὐ ἦε Οερίες. 

ΝῺ εδογα 5141} οοπια ἔογιἢ ἃ τγοά 
οὔκ οὗ τῆς 58ἴεπι οὗ “5 Γεβ56, δπά 

ἃ Βτδηςῇ 5}8]} ρτονν ουξ οὗ ἢΪ5 τοοῖβ: 
Φ᾿Αοὶδι3. 

Βοῦνῃ ἄοννῃ :---Αἰπιοσῖ 85 ἰξ χ. 22, 24 ἢδὰ γΥἱτ ;: 
(.4}}} Ἱποϊυάἀδα πηάοῦ 115 βοπΐθηςε σογτγυρίοα 
7Θπιϑαϊοπ, δηὰ 115 "" τηουηΐϊδίη οὗ ἴῃς Βοιι56,᾽" 
πὰ ““Βοι56 οὗ {μ6 ἕογεϑβί " (ρ. οὔ σ. 19). 

ἴῃ ΔΠΥ ςᾶ56, ἴπεῖθ 15 ἃ 5(ΓΟΠΣΥ τολγκοα 
ἐοηίγασε Ὀεΐννοεη [ῃ6 νου] Ῥόνγοσ ποόῦνῃ 
ἄἀονγη 1 χ. 132, δηά 86 σοοῖ οὗ |εϑϑθὲ. ἔοτζ, 
τῆδξη ἃ οσδάδν ἰ5 ευἱ ἀονη, ἰἴ ϑεπάβ οὐ πο 
ἔτεϑῃ βυσκοσα. ΨΝΊθη Αβϑῆυγ (οὐ, νν ἤθη οάγηδ] 
[ἴ5.46}) 6]1, 18 ρογίϑῃθά. Βιυΐ ποῖ 50, βᾶγ5 (ἢ, 
ΧΙ, 5}}1} [ἃ Ὀ6 ἢ (Π6 Βοννη-ἀοννῃ υἱὴθ οὗ 
]65586. (ὦ. νἱ. 13.) ᾿ 

Εογ (Π6 ἔο!] νης ποίς 1 δπὶ. πάθια ἴο 
Ῥτγοῖ. ονοῖϊ, οὗ (ὐδπι τ άρο. 
“ΓΘ εεάαν ἰα ἃ ΡΙΝΕ ; ἃπά 41] ρίηθβ, ἤθη 

ευΐ ἀονγὴ ἴο ἴ86 βυσιπα, ἀγὸ ἱποδραῦϊο οὗ 
Βοηϊῃρ ὉΡ δυςκοῖβ. Ηεγοάοίιβ ἢ85 ἃ ϑβἴογυ 
ΨΙ. 47) οὗ Οτγαϑι5 πανίηρ (Ὠγεαΐϊεποά ἴο 
ΘΘΓΓΟΥ͂ ἴΠ6 πηδη οὗ 1,απηρβάᾶςιι5, ὁἶἰκ6 ἃ Ρπθ- 

ἵγεθ .᾿᾽ Πογοδὲ (ΠΟΥ ΕΓ τυ σἢ ΡΟΓΡΙοχοα, 
ὈΠΕῚ δὴ οἱὰ πιδῃ γεπηδικοὰ (πὲ ' οἵ δὶ] ἴγεεϑ 
(Π6 ρίηθ, θη ἰἴ 15 οὔςθ οἰ ἄοννγῃ, πενετ 
ξΕἴοννβ δρδῖη, διυιῖ ὈΓΘΓΙΥ ΡΟΓ5Π65.) ΒΕΠΙΕΥ 
“Οη ῬΒδΙδγιϑ᾽ μᾶ5 ἃ σβαρίοσ δοιὰ [ἢ15.᾽} 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. Το ἰοννεσηρ σράδὺ ἢδ5 ἀϊ15- 
Δρροαγρὰ [ὉΓ δυεγ; θυ [Π6 νἱπθ ρἰδηϊθά ὈΥ 
Οοάνδπ δΒαηὰ γοίδιῃβ 115 νἱϊδ] βίγοηρίῃ δηά 5ιιὉ- 
βίδῃσο--- (ῃ6 ΗοὶΪγ δθεά." ΟΥ̓ Ηἰπιὶ, “ἴῃς 
τοοῖ δπὰ {86 οἴβργίης οὗ αν " (εν. ΧΧ. 
16), [815 σῃαρίοσγ 5ρθᾶξβ. 

γθη ΚΊΟΡΕΙ δάπηἴϑ {Π6 γοΐοσοησε ἴο “Ἢ Μ65- 
518}, ηά ρσγοποίιποεβ {πῃδῖ ἴΠ6 ποίϊοη οὗ 
ἩδςΖοκίδ ἢ 5 Ὀοίπρ τεοξεσγεαὰ ἴο (Αῦθη- ΕΖγᾷ, 
Οτοῦυ5, ᾿Παΐῃο, ἀηὰ οἴ 6Γ5) 15 υπηΐθη δ ]6. 

1. ἐῤέγ «δα εοριὸ ζῶογι δ] Μιοδῇ νυ. 2, 
Η.: (- «υ.. 

α γοδ] ἘΠ5ενν ΘΓ ΟἹΪΥ ἴῃ Ῥγον. χὶν. 1. 
ομδ οὗ 18ὲ «12» ΟΥἍ, “"" 5βίοοκ᾽" ν ἢ [45 

Ὀδεη ἰε ἴῃ (ἢ6 ργοιπά δῆ [ἢ6 ἴγϑο '5 οευξ 
ἀονη; χ]ὶ. 24; ἰοῦ χίν. 8. ((ρ. οη χ. 34.) 

ΤὨδῖ ἴἴ 5Βῃοιά Ὀς ἔγοιῃ ἴΠ6 μευνη-ἀοννῃ βίοςκ 
οὗ .ε5.:., ᾿ταρ] θὰ ἰμδῖ {86 οπςθ δπηοδ]οά 11η6 
οἵ ᾿ανιὰ μαὰ ϑδυπκ ἴο {Π6 ἰευθὶ οὗἨ Ἴσοπιπιοῃ 
116. ὙΠ γογδὶ ἤοιιϑε οὗ Ζίοη μά (4]]}|εἢ Ὀὰςκ 
ὌΡοΟη ἴδ ἐΑΠΆΪΥ ἀοιπδίη ἴῃ ΒΟΓ ]ΘἤΘμι. 

Οὐε. ἴῃ [ἢδ ποιρῃ ουγποοά οὗ ἴἢ15 ἀοῃηδίῃ, 
1 ποῖ τῆ δη τ, [65115 ννὰ5 θοτη. 
απ α Βγαμπορὴ Ἡδεῦτ. ΝΕΤΒΕΚ (ποῖ [86 

ψογὰ υϑοὰ ἴῃ ἷν. 2). ΧΧ, ἄνθος (-- Ηρδγ. 
ΝΕΥΒ); Αᾳ. ἀκρέμων (“πα «ἰσπάογ «ῥοοῖ, ΟΥ̓ 
ἑαυ). ὙὍΠ6 ψνογὰ Τὁσσιγβ ΟΠΪΥ δετὸ δηὰ ἴῃ 
Χῖν. 1ο, ἰχ. 21; Ὠδη. ΧΙ. 7. 

Οὐ:. Οὔεοϑβεηΐι5 δηά Εὔτθὶ ἀογῖνα (ἢ6 ηουῃ 
ἔτοπιὶ ἃ σοη͵οσίυγεά τοοῖ πιραπὴρς (ἸἰΚ6 {π6 
ΑὙΤΌ. παυαγα) "ἴο Ὀς ὈΓΙ ἢ, οΥ ““ νεγτάδηξ."" 
ΤὨϊ5 ἀρτθοβ ἢ {πὸ ϑορίυδρίηίαὶ ἄνθος, ἀπά 
ὙΠ (δὲ σμαγασίογ οὗ 186 ραηὰ νιον, ἴῃ 
ψ οι 86 ἴοννη Δέον (56. Ηρηρϑί. " (γῖ5- 
ἴο0].᾽ὄ 11), ΟΥ Ναίβογεϊῃ, ϑἰδηάβ :---ννῆοτο (ὴ6 
ΒΓ οὗ “πε δοη οὗ αν" ννᾶ5 δηπουησδά ὈΥ̓ 
186 δηρεὶ σαῦτιοὶ. “ΤῊ ἢ1}}5 μᾶνθ ἃ γτιιρροά 
ἀϑροςῖΐ, [ῃ6 νυ ῃ6 1Ἰπιοϑίοπθ σσορΡΙ 5 ὉΡ ὀνεσγ- 
ὙΠΟΓΟ ἴῃ ᾿αρροὰ ρμοϊηῖθ δπὰ δοϊ]ὰ Ὀ]ι 5. δηὰ 
Ὀατο οὔοννῃβ: δυῖϊ {(πΠ6 ὈΠ5Π65 δῃὰ δγοχηδίϊς 
βῆγυδβ, ἀπά ορεεϊαίἠν ἐρε γι αι «υἱ]ά ἥοτυεῦ: 
14 5ΡΓΠΡ ἃρ ἔγοπλ ἴῃδ ϑΟδ ΠΥ 50]],... ἴα Κ6 
ΑΥΥΔΥ ἵἴτοπὶ ἴΠη6 Ὀ]ΘΑΚηΘ55 οἵ {ῃ6 ἰαπάϑδοδρο." 
(τσ Ῥογίεσγ, ἰη Κιῖῖοῖβ " Β. 1).᾽). 

σῥαλ σγοαυ ομὲ 9 δὶ “ΠῚ 
Ὦ18 σοοῦβ 8.811] Ὀ9 Ζχυλῦπ1 (χὶν. 8), 
[6]. ϑδιι5ῃῖ ἴῃ [15 σοτϊηπιεποθηθηξ (ςρ. 
11}... 2), 11 51.411} δνεηζιδ!ν ργοάνος “186 ἔτ 
οὗ ἴῃ φαγῃ, ὄχοθ]εηΐ ἀπά ὑεδυΐθοιιβ᾽" (ἸΥ. 2, 
οΡ. ἔΖεκ. χυΐ!. 22, 23). 

Οὐ.. ὙῆῈ γετῦ (᾿" 584}} Ὀ6 ἔπι ἢ}]}) 15 
(Παἱ ἔγοπῃι νυ πῃ ἢ [86 παπὶὸ Ερῤγαίδαρ (ΜᾶιοΔῃ 
ν. 2), “ἢπτἢ},᾿ 15 ἀεγινθά. δὸ ἰμδῖ 1ῃ6 
βοοοηά οἴδυιϑὲ οὔ {Π]15 γοῦϑθθ ΤΏΔΥ δὲ αἱ ἰο 
ςοηΐδίη νεγόα! τεΐεγεμοεβ ἴο Ὀοΐῃ Ναζαγοίῃ 
δηᾶ Βειμιςηθηη. 

2. ΤἢΙ5 βείοῃ ἔγοπι [6 5565 γοοΐϑβ, ἰκὸ {Π6 
ἐς δρογνδηΐ οὗ ἴῃ6 ] οτὰ "ἢ ἴῃ ΧΙ. α ἀπά τΠ6 
Αποιηϊεά σῇ [χ]. τ, Β85 “266 ΘΙ γὴ οὗ δὲ 1ογ 
ΓΕΘΌΏΡ “ὁ μῥοη Η;»ι.᾿ 
“ῥα γος] ((ρ. Νυπι. χὶ, 25; 2 Κ' 1ϊ. 1). 

ἴῃ Ηἰπὶ {πὲ ϑριΠε οὗ ἴῃς Ἰνοτά 5ῃοι"ἃ ἢδνὸ δη 
ΔὈΙάΐηρ γε πορίσας. Ἠΐϊβ 5βδογεὰ Ὀοάγ ννου]ὰ 
6 {86 ἴσια Το πρ]θ, πῃ νυν ἢ “(6 δι πο55 οὗ 
{π6 Οοάδοδα " 5βοι]ὰ ἄννθ}] (( 0]. 11. 9). ὙΠα 
θοῇ οὗ αν ὰ νουϊά 6 1η6 ἢπα] ΕΠ ΆΠΕῸ ἐξ 
οὔ ψ ῃςἢ [6 ψψογάβ οσουἹἱὰ 6 {ΠΥ υ56ά, 
ΤΟΙ τραϊ! δε νιν γί Ὧγ ευὸνρ (5. σχχχὶϊ. 14). 
Ορ. [ὁδη 1. 32. 

ΤὮγθο ραῖτβ οὗ βρι τοδὶ τἰγίιδ5 πον ξΟ]ονν. 
97 «υἱάογε απά τριάεγείαηάσ)] [Ιἢ Ηἱπὶ 

[5.615 [464] ννου]ά Ὀ6 γτϑδὶχοὰ : ἔοσ. [5Γ86] 
ννᾺ58 οδ] δὰ ἴο ὀχβιδὶς Ὀείοτε 411] πδίϊοπβ ἃ 
τη άθ] οἵ «υνάονι ἀπά «πάογείαπάίησ (δαῖτ, 
ἵν. 6, 4. «υ.}: 50 {πδῖ πηδηἰιηὰ τηϊρἢϊ δἵ ἰθηρτὰ 
θὲ βί τι κοὴ νυ ἢ ἃ σοηνϊοϊίοη οὗ τἴἢ6 ὈοδυῖΥ οἱ 
ΠΟΙΥ οὐεδαΐθηςθ, δηἀ 54Υ; ““ΘΌΓΕΙΥ {Π15 σγοδ 
ΠΟΙ 195 ὦ «ὐἷῊὲ απά μηάεγοαμάίπς Ρεορ ρ." 
ΧΧ.. σοφίας καὶ συνέσεως; 5“. «υ. α. (ΟἹ. 
1.1 (ρ. 1. 3. 

077 εομησεὶ ἀπά γε (ΧΧΧΥΪ. 5). ΟΡ. ἰχ. ὅς 

Οτ, ουΐϊ οὗ 
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Ι Ο τ, 
ἄγε. 

ΓΚῸ: ἀπά ἢε 5}|4}} ποῖ πάρε δἴζτεγ 
πε βρῇς οὗ ἢϊβ δγεβ, πεῖ τΠο γαργονα 
αἴεγ ἴῃς Πεατγίηρ' οὗ ἢΪ5 δᾶγϑ: 

4 Βυῖ ψ πὴ τρῃίθουβηθ88 5841} ἢδ 
Ἰυάρε τῃ6 ροοῖ, ἂδπά ἴτγεργονε ἢ 

ὉΠῪ ἔοσ ἴῃ6 πηθαὲῖκ οὗ τῇ6 δαγῇ: 
δ} 4.9. ῃᾷ ἢς 5881] δϑηιίτε τε δασῖρβ ψΠᾺ 

ΙΘΑΙΤΑΗ. ΣΙ. ἵν. 4--. 

[ἢ6 τοά οὗ ἢὶ5. πιουῖῃ,, δηά νυ (6 
Ὀτγθδῖῃ οὐ 8 1Πρ5 81.4}} ἢ 58|4Υ τῆς 
ννοΚεα. 

ς Απά τἱρῃςθουβϑηδδβ8 80.411] δ6 τῆς 
οἰγά]α οὐ ἢ 8 ἰοῖπ8, δηὰ ἔδι τ ι 1688 
ἴῃς ρίγαά]ε οὗ ἢ]5 γείῃβ. 

6 “ΤΠε νο] αἷϑο 8521} ἀνν οὶ υυἢ ΣΟΙΒᾺ μὰ 

Οομρεοίδον, 1δὲ »ρδίγν Οοάὐ. (ἼΠοθε ἔτο 
40 Δ}1165 ἀγὸ σοπηδίποά νὰ “( τψιϑάομι" δηά 
ἐἐ μηάογείδησιίηρ ᾽" ἴῃ ῬΓΟΥ, Υἱῖϊ. 14. 

97 ἐποᾳυίείσε απά οΥ᾽ ἐῤε ἥξαγ " ἐρε ΖΟΚΡ] 
90 ἴΠ6 δοοεηΐβ, ἃηά 590 ΧΧ. Οἰδοῖβ (,, 
τἤξις δὅζς.), “οὗ ἰῃ6 Κπον]θάξε δηὰ ἔδασ οὗ {δε 

οΟ ᾽ 

Το ψνοζγὰ “" Κηον]οάρο"" 15, βονγουοσ, υϑοὰ 
Δὐβοϊυϊεὶν ἴῃ χχχὶὶ. ό, χ]. 14, χὶὶν. το; 58. 
Χοῖν. το; σον. 1. 7) 11. ό, χ. σ4ᾳ; Μϑι. 11. 7, 
ζο. (ὥ. εἱ. ἢ. 11.) 

8. «δαὶ »ιαξο δέν 97 φωεξ ὠσπιάργεαπάίμρ 
Τ τ. “οὗ φυΐοκ 5ςεπί : 50 1μδὲ σταςίοιιβ τὰν 
ΨΥ ΒΙΟἢ [6 νγου]ὰ σὴ ϑοδσοθὶυ ρογοοῖνα αἵ 4]] 
Μαζᾷ χὶϊ. 43), ᾶτὸ ἴο ΗΙπὶ 85 ""ϑυνϑεῖ οάουγβ᾽" 
ἐλ, ῬΏ]]. ἵν. 18); ψνἢ 116 ἀθδαϑβ οὗ οβιθηϊδίϊοιιβ 
ΡῬΙΕΙΥ ἃτὸ οἤρηϑβίνο 25 “ σπίοϊα ἰῃ Η!5 ποβίπ]5 ᾽" 
(ἰχν. 5). (θη 186 σϑηάεγίηρ, 98εὲ6 Νοίε Α.) 
ΟἸδμοῖβ, “"Απά {δὲ ἔξδαγ οὗ ἴῃς 1 οσγὰ 5}2]} Ὀ6 
ἔγαρταποο ἴο Ηἰπι,") (Βτεςμ!., Ὁ ε]., ὅς.) 

ἐπὶ δε ἤξαγ οὗ ἐδε 1050) ὙΠδῖ 5, ἐπ γεφαγά 
οἴ. ΨνΒογενεσ ἰξ οχίϑῖβ, σπιδοάϊθὰ ἰπ τηά]- 
ν᾽ άι14] πΊΘ,---ΟΥὨἨὨ ΥΠδἴονογ, 845 8Δη ΟὈ]θσίνθ σι} ]6 
οὗ δοΐϊίοη, ἰἴ ΠΊΔΥ Ῥγεβογιθα,----ΟΙ ΕΥ̓ 15 δἰννᾶγϑ5 
4υςΟΚΙγ ἀϊδοεγηθὰ Ὁγ Ηἰΐπη, δπά ἰ5 ἴο Ηἰπὶ 
ἀἰννγ5 [|κὸ ἃ βυνεοϊ-ϑοθηϊοα οἄάουγ. 

Ηδε [5 80 ρεοῃοίγαϊθά νι (ἢ6 ϑρίτις οὗ ἐῃ6 
ΤἸιοτά {μ4ῖ Ηδθ 15 ἃ ἀἰϊβοοσποσ οὗ ϑρίγΐβ ; ποῖ 
τη ϑ]οὰ ὈΥ̓ οαϊνναγὰ ἀρρθάγδηςσθϑ (ςρ. [οδη ΥἹ]. 
24}, ΟΥὉΡΟΡΌΪΑΓ ΟΡΙΠΙΟ 5 ; Ὀὰΐ Βανηρ ρονοῦ ἴο 
Ρεγοεῖνε ννμδί 15 ἰῃνυ15181]6 ἃπά ἰπδυᾷ} 016. ΤῊ ι5 
Ἡς 5 διίοά ἴο δΙ1Π] (ἢ6 γοαυϊγεπηθηῖβ οὗἩ {86 
Ττιο Κίηρ, πο ““ῥα}} γΐς ἐπὶ δὲ ἥαγ οὗ 16ὲ 
1ονά " (1 5. χχὶϊ!. 3). 

4. :τῥα]} δὲ ὑἡμάρσε]---5}.}}} 8.66 (δὶ {ποὶγ 
οδι1156 15 ποῖ ϑιιρργοβϑοά, διιῖ Ὀγουρῆς ἐογνυναγάὰ 
ἴο Ὲ Ἰποξεί, (ώρ. 1. 17, 23.) 

απά γεῤγουθ] Οτ, ""ρ]εδὰ " (]οὉ χνὶ. 21). 
ἐῤε ῥοογ.. ἐδο ριοεξ}] ὙΠῸ Ροοσ, ννῆο ἢᾶνδ 

ΠΟ τλ6Δη5 οὗ σοπηπιοπάϊηρ [Ποτηβεῖνεβ ἴο [Π6 ἐγε: 
186 τλροῖ, ἴῃ ΠοϑῈ που Ἀγὸ πὸ οἰοαυδηΐς 
βεὶ ον ηα!σδίοη8 ἴο νη {Π6 4“4γ. ((γ. 5. χὶν. 
4) ΙΧΧΙΙ. 2, 4) 12, 13.) 

«υἱτὸ δὲ γοά 9 δὲς πο} ὍὮΘ τογὰὶ ψοσὰ, 
ψ ποῦ Ηδ υἱΐετβ, θείην ᾿ὨΒΊΔΠΕΙΥ σαττιθὰ ἰηΐο 
εἴἶεοῖ. Ηὸ πεϑάϑ πο υἱϑι]6 βδοερίσθο. Ορ. Ηοβ, 
ΥἹ. ς. 

ἐῤὲ «υἱοξε] Οτ, ᾽ἴπ9 ἩὙϊοκθᾶ Ο0126,---ἰῃ6 
Ἰοδάθσ οὗ τ] οη δραϊποὶ ἢ σι 5. δου ΒΟΥ Υ͂ 
(ορ. 8. ἴχ. ς, ΣΧ. 2, 3, ὅζο.; ΗδΌ. ||. χ2). 
δε6.  Τ655. 11. 8, 9 (ὙΒΙςἢ Ἰοοκα Ὀδοκ ἴο 
15414}). ὙΠῸ Ἴαγε., ἴῃ [6 σοιηπηοη δα! Οη8, 
8ᾶ5 ““γηηἶδοσ (186 ΘμΘΕΥ οἵ ΜεββΙ4}). 

Οἱ. ΜΝ οιῖϑβ {|κὸ (8686 ἃσγθ Ὁ ἰδίηυ ἀϊνίπο; 
ςΡ. 5. Χχχῖν, 6. 

5. 46ε σίγἀΐε οΥ᾽ δία γεἰπ 7 (Υ. 27,5. «υ.). Τρ. 
ἘΡΒ. νυ. 14: “Βανίηρ γουγ Ἰοίῃβ γιγί δϑοιι 
νι ἐγ δ.) 0 ΟἸἰγάϊηρ "ἢ νγᾶ5 ἴῃ ργεραγδίίοη 
ἴον δςῖξίνο εχοίοη (58. χοὶ!!, 1). 

θ6--Θ. ΤΒε βυμπηπηηρ ὉΡ οὗὨ ἔπεϑθθ νϑγϑ'5 
ἰῃ “τ. 9 5663 ἴο ΡΥ πδῖ {Πε Δ]]οροτιοδὶ 
5696 5 [6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ Οη6. ((. Υ. 17, ΧΧχνυ. 

Υεῖ {818 ἡροὰ ποῖ δχοϊυάδ ἃ γοαὶ ΔΙ] Πἰπλοπέ 
οὗ [86 Ργορβθου ἴῃ 1Π6 ϑυδοσγάϊπαϊο βρῃεοῖὸ οὗ 
ΔΗΪΠΊΔ] 16. (80 Ηδηρϑί., Ὠγοσῃβὶ., Ὁ 61.) 1Ὸ 
ἃ τηϊηὰ νυ ῃ]ςἢ 15 ποῖ 50 δηϑίδνθά Ὁ. 1Π6 δεῖμα] 
ἕλεῖς οὗ ΠΙΞίοσΥ (πὶ ᾿ξ ἀᾶγὸβ ποΐ σοηϑιάθγ ννῃδλϊ 
[8Π6 1ά68] ογάθσγ οὗ πδΐυγε πΊαῪ ἔδιγὶγ Ὀ6 Του ρ 
ἴο ἀῤπιαπά, (πόγὸ 15 ποίμιηρς ὈΠρὨΠ]Οβορῆις ἰη 
ΒΓ ἢ Δ4η οχρεοίδίίοη. Οη [πὲ σΟΠΙΓΑΓΥ, ---Γοᾶ- 
500 [561 ΧΡ]ΌΠΓΟΘ 1.5 ἴο σΠοΓ5ἢ 11. ὙΠ6 δχὶ5- 
ἴξηςο Οὗ 50 ΠΊΔΗΥ͂ ογοδίιγοϑ, ἰῃ ὙὨΙΟὮ 1ἴ τηϊρῃϊ 
δἰπηλοβί βθοτὰ [ῃδί Ὀδα ΡΑ55: ἢ οΥΓ᾽ ἴθ ροΥβ  ΈΓΟ 
εἰ οάϊοά, 15 οὐ ἰ[5618 ἃ ρογρίθχίπρ ρῃβοποπήθηοι. 
[ ἱπάϊοαῖϊοβ δὴ δύποιτηδὶ Ἴοπάιτοη οὗ [6 
νου] ά ; ἃ βἴδίϊθ οὗ [οπιρόογαγυ “ηιμἐγαΐίοι (οπι. 
ΥἹ]. 20) οὐ σογγυρίϊοη οὗ παίυγε ἢ ἔγοσῃ νυ ἢ 
ὍΘ ΤΊΔΥ ν'6}} ὈοΙονα ᾿ξ 5041} θ6 δπιδηςὶ ρα! οέ, 
Ὧ5 Βθ00ῃ 8ἃ5 [6 Ἀδαδοιηοσ οὗ πιδηκὶπὰ 584]} 
ἢδνα ΕΪΠΥ βία]! ]5ηοὰ Η5 κιπράοπι οὗ τἱρῃϊο- 
Οἰι5η638. 
Ηον εἰδάϊγ ἔπὸ Βυπιδη πη χης ἴο σοη- 

[επιρίδίθ δυο ἃ οἤδηρθ, 15 ϑῃεννη Ὁγ πὸ 
τουγί Εοίοριυο οὗ ΝΊΙΪ ;-νν ποῖθοσ [15 ννθΓο 
“Ῥοττοννοὰ (υἱἰπιδῖ6]γ) ἔτοα ἴδ6 Ηοῦγονν 
δουρίυγεβ, οσ ποῖ. 

511 νυϑ πιδύ νν6}} δά ηνῖξ [πὶ (πὸ 8]]ρογί δὶ 
86η55 5Ποι}] ἃ Πογὸ ἴδκο ργϑοθάδηςε; ἔοτγ, ἰη 1Π6 
δεοΐυδὶ ογάεγ οὗ γτεπονδίίοῃ, ἴοο, ἴῃ6 γϑσουθγΥ 
οὗ Μδῃ τηυϑδὲ σοὴῆς ἤγθι. ὙΠ6 ραγδαϊϑιδοδὶ 
δίδία σδηηοῖ Ὁ6 τϑοϊηϊγοάμπορα 80 ἰοης 85 (6 
το κοά 6 Ἰυγκς ἴῃ δθυϑἢ ἴκ 4 ]1οη.᾽ ΟΥὉ 
ἐγΑΥΘΠ5 ἃ5 ἃ ΟΣ" ΟΥ “45 ἴῃ6 ροίϑοῃ αἢ 
88Ρ ὑπάεγ ἢ]5 1105. Βυῖ, νι βοη “86 νἱοκοεά-. 
Π655 ΟὗἩ ἴΠ6 ψ]οκοα τηδη [458 σοπο ἴο δη οπά,᾽" 
{86 Ὀδῃ ΙΔΔῪ δὲ ἴπ6 βᾶπὴδ ἔπη ὃὈὲ σετηονοὰ 
ἔτοσῃ ἴδε ἰονγοσ Ἵγεδίίοῃ. 

Θ. 72ε «υοἱῦ αἰεο ῥα]! ἀαυεῖ! (οτ, ϑοϊουγη 
85 διι651) «υἱέῤ ἐδό ἰα»ὖ, απ δε ἱεοραγά «δα 
ἐδ ἄοαυηπ (ἴῃ ἴῃς 54π|6 ραϑβίιγ65) «υἱέ ἐδε ἀὶ 
[τ μᾶ5 Ὀδθη ροϊηϊεά ουξ (εν. [.ΟὌΌ0 ν 
“ΒΙΌ16 Αηϊπ|4]5," ἢ. 35) [μδῖ, συμ }5ὲ [ἢ6 «υοὐζ, 
ἃ5 ἃ τις, δἰΐδοκβ βῃθορ- Ὁ] 8, ἃ ἐοραγά ολῃ 
ΤΟ] ον, 1Π6 ξοδῖ δἱοηξ ῥγεςορίςεβ, ὑῃθτο πὸ 
ΜΟΙ νου ά νϑηΐυγο; δηὰ ἴμ6 ῥδοχς Ὑ11}1 οΔΙΤΥ 



νυ. 7--Φ11.] 

τῆς ᾿Δπῖ, δηά τῆς ἰεοραγὰ 5}4]] 1ἰς 
ἄοννῃ ἢ τῆς ΚΙά ; δηά τὰ ςαἱΓ δηά 
της γοιηρ Ἰίοη ἂπά {πε ΕΠ πρ ἴορε- 
{Πογ; δῃά «Α [πἰ6ὸ τ]ὰ 5}4}}] ἰοδλά 
[Π6ηλ. 

7 Απά τῆε οονν ἀπά τῆς δεᾶγ 584]] 
[ε64 ; τῃεῖγ γοιπρ Ομ 68 5}4]] 116 ἀόνγῃ 
τορεῖῃογ: δη πε ΠΠομ 5}}} εδί βίγαν 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ. 

9 ΤΠΕΥ 5841] ποῖ ἢγέ ποὺ ἀεϑ(ΓΟΥ͂ 
ἴῃ 411 ΠΛ ΠΟΙΥ πιοιηΐαίη: ἔογ τῆς 
ΘαγΓἢ 85}4}} Ὀ6 (1 οὗ τπε Κπον]εάρε 
οὗ τὲ Ι͂ΟΚ, 485 ἴπῸ νγδῖεθ σόνογ 
τἢε 868. 

Ιο  Απὰά ἴῃ τπαῖ ἀδῪ {πεγὲ 5}42]] 
Ὀε ἃ τοοῖ οὔ εβ8ε, νηϊοῖῆ 5141] βἴδηά 
ἴογ 8ἃΠ δηβίρῃ οὗ ἴῃς ρεορίε; ἴο ἴἴ 

ΣΙ 

{κε τῆε οχ. 
8 Απά τς βιιοκίπρ “ἢ Π]ἃ 5841] ραν 

οη ἴδε Βοΐε οἔ πε δβρ. ἀπά τε νγεδηβά 

5}2]} τὴς 4 (σεητ]ε5 866: δηὰ ἢΪ8 γοϑοῖ 4 σπι τς 
8411 δ6 ' ρ]ογίοιιβ. ἐ Ηεδ. 

11 Απά ἰξ 5}4}1 σοπις ἴο ρᾶ88 ἴῃ ΚΣ 
ον, 
αοΐχε᾽'ς. 

σΠ]ἃ 5841} ρυῖ ἢῖ5 μΒβαπά οἡ τῆς ' σοςκ- 
αἴπος᾽ ἄεη. 

ΟΥ̓ οχεη, Ὡς ἢ ποὶῖπονῦ Ἰοορατὰ ποῦ οἱ οου]ὰ 
ΤΏΟΥΘ. 

α μἴἶς εδίἢ ἙΟΥ͂ τπηδῃ 0}}}} 5111} γεϊδί πη ἢ 15 
τοί δι νο ΘΌ ρΡΟΓΙΟΥΙΥ ονοσ (ἢ Ἰοντεῦ ΔΠ1Π1815, 

7. «ῥα Με] Οτ, ““γταζε" (ν. 17). 

8. οἶδε α.9} Οτ, ἔμ σοῦτὰ (τ Τῇϑίγαπι, 
.Ν. Ἡ. οὗ Β.". 

“ῥαὶἑ ραὶ δὲς δαπά οα]ῇ ΟΥ, βργοδά ἢϊ5 μβαηά 
ΟΥ̓ΟΓ, ἠδὲ Ἀ019 9 ἐδε εοεξαΐγίεξ, οὐ, ἴῃ6 γγοδῖ 
νἱρογ, {Π6 "“ Ῥδῦοία" (Τ ϑίγ.). 

9. Τρεν «ῥα! ποὶ δωγὶ...}Ὶ ΟΥἍ, Το “ῥα 
ἄο πο ΘΥ]], ΠΟΙ͂ΟΣ ἀθ8] ΟΟΣΣΌΡΟΙΥ. Τ ΠΟΥ 
ΑΓ {Π6 84πὶι6ὸ ὑγογάβ ἰῃδὶ ννοσα υϑεὰ οὗ ἰΞ5γδεὶ 
ἴῃ ἱ. 2. 

ἐπ αἰ γεν δοΐγ »ιοιια ὙΤδ6 ΗΟΙΪΥ 1 ,Ὧπά 
οἵ (Π6 γϑαάθεπηθά εαυίῃ. ((ρ. 1|. 2-.-4ῳ.) ὙΠεΓα 
58}} πο ΟΠ ΣΟΥ 06 ΔΠΥ γαρδοίουϑ χοῦ] - ΘΠ ΡΙΓΟ 
([ἴοη, Ὀδᾶγ, ἰεοραγά, ογ οἴποσγ, ἤδη. υἱ}. 4--- 7), 
Ὑνῃοη “16 ϑοὴ οὗ Μδηῃ᾽" (ἰδ. υἱῖ. 1.3) 5}8]} 
ἢανθ δϑίδ 5 ῃθά Ηἰ5 ἀοτηϊηΐοῃ :----Πο “ὁ [,6Υ]4- 
{ΠΔη,᾽ ΟΥ̓ ““ αγοοκοὰ ϑεγρεηῖ," νν}}} Δ᾿Ὺ Ἰοῆζοῦ 
δᾶνὸ ρονγοῦ (Χχνυῖ!. 1)... 
ἍΝ Ὁ δὲ ἐποαυίεάσε 97 ἐδε 1.0Κ}] δῃηὰ ἴδὸ 

τεσορηίοπ οὗ ΗΙ5 (ΠΟῪ πηδηϊεϑίθα) ΣΟΥ͂ 
(ΗΕ. 11. τ4; οἷ. νἱ. 3). 

«Ὁ 1δὲ «υαἱόγ: ξουεν δὲ “.4ὦἪ Τῆδὲ 15, {π6 
οςεδη-Ὀοὰ (Κίμιςἢ!). 80 νδβί, 80 ἀθθρ, 5}4]] 
6 {π6 δι] η655 οὗ {πῸ ἀϊνῖπο ϑΊΟΥΥ ΒΟ ἢ 5114}} 
“ἐ Ο]οίῃο (6 οαγίῃ " (5. εἰν. 6), Αθἔἴεσ [ἃ δας 
Τίϑδεῃ οὐἱνΊιοῦ {Π6 ἀείιυρε οὗ τρῃίΐθουβ ἱπάϊρ- 
ῃδίίοη (οἷ. χ. 22). 

Οὐ... ΤἼὨῖ5. υπΐνοῦθαὶ “ὁ κπον]οάρο οὗ [86 
Ιογὰ "15 δε ἔτ! οὗ ἐῃ6 πϑνγ σονθοηδηξ πηθά]- 
δἰοὰ ὈΥ ἴῃ6 ϑοὴ οὗ αν, οἡ ψβοπὶ “"ἰἢ6 
δρίγιξ οἵ πον ]θάξο" (νυ. 2) τεβίεά. Ου. Ἰἶν. 
13; 6γ. χχχὶ. 12. 

10. “4π4...ἐδέγο “ῥα δ... Μοτε Ὄχδςῖὶγ, 
“«Απά 1ξ 5})8}} σοπιθ ἴο ρ858 ἴῃ [πδὲ ἀδὺ (τ. 11, 
5. 4«ν.), 0.9 τοοῖ οὗ |65956, ]οἢ βἰδηάθιῃ 
ἴογ Δηῃ δηϑίξῃ οὗ 8:9 Ρθ0}198, ὕΝΤΟ ΗΙΜ...᾽" 
ΤΠΘ “ὁ 5ῃοοῖ ἔτοπι (δε κἴοςκ οὗ [6556 (υ. 1) ἰ5 
δὲ {Π6 5λπιδ {{π|6 15 τοοῖ (ορ. Ἀδν. χχὶ!. τό, 
ν. 5). Ηδθ [5 [Π6 τοοΐ οὗ {πδὲ στὶς ἢ οἰϊνθ-ἔγοο, 
ἱπῖο νυν ἢ (Π6 Οδη 165 ἀγὸ ρταοὰ (Εοηι. χίὶ. 
17) 18). 

{παῖ ἀδγ, ἐῤαὶ ἴῃς [Ι,ογά 5}4]1] 9εῖ 
ἢϊ5 Παπα ἀραὶπ ἴῃς βεσοηά {ἰπ|Ὲὲ ἴο 

Ηδ “" ςἴδηάβ" ἱΠΠΠΠΟΥΘΔΌΪ,, 8ἃ5 ὁ" δῃ δηϑβίβη 
ἴο ἴΠ6 ΡΕΟΡΙΕ65 " (ΧΙΙΧ. 22); ποῖ ϑυπιπηοηϊηρ 
ἴπεπὶ ἴο ννὰγ (Εχοά, χυὶ!. 1ς), Ὀυΐϊ ἀγαννὶηρ 
ἴπεπὶ ἴο ΗΪπι561 85 [πὸ Τουπίαϊη οὗ Ξαϊναϊίοη 
Νιυπι. χχὶ. 9, “. 4α0.), 86 "“Ῥῆηςε οὗ Ῥεδοε 
᾿ὸς Τοδη χιι 22). 

ἰο ἐὲ “ῥα! ρὲ Οεπεΐος σε] “πιο Ηἰϊπὶ 
504}} {6 πδῦϊοῃ 8 5661, ἔογ (11. 19) Ηδ 15 
{πεῖν σοά; Ηἰ5 ἰανν δηὰ ἰδβιϊ ΠΠΟΠΥ τὸ {ποτ 
ΟἾΪΥ ΟΥΓΑςΪ65. ᾿ 

δὶς γεσὶ “ῥα}} δὲ χίογίοι]Ἱ Οτ, Η18 σϑβῦ- 
πη  Ρ18 096 (ἸΧΥ]ΟΙ, .. 40.) Β.411 Ὀ9 ΒΊΟΣΥ. 
ΤΠε βροῖ οἡ ψῃοἢ [Π6 βΙοΥΥ οὗ {86 δῃθκίηδῃ 
βοι|οἀ, νν45 σδ θὰ 115. “" Γθβί ηρ ράσο" (Ναυπι. 
Χ. 321 ςΡ. 2 Οἤγο. νἱ. 41; 5. ἜΧΧχίϊ. 8, 14). 
Βυῖϊ ψ “Ποτὲ Οοά πιδάθ Ηἰ5 ρίογυ ἴο δϑιάθ, Ηἰ8 
Ρθορΐίθ πλρΐς ἄννθ}] ϑαίοὶυ ; δηά 50 ἴῃ ΗἩΟΙΪΥ 
Ι,Δηὰ «αἷϑοὸ πιῖρῃῖς αν [ῃ6 πᾶπιθ οὗ “" γεϑὶ ᾿ 
(Ὀδθυϊ. χιϊ. 9). Βιιξὲ ὐδπδδῃ ἰἴβεϊ ἢ νγὰ5. ΟΠΪΥ͂ 
ἃ Ὠιβίογις] ἴγρὸ οὗ {π6 ἕιΐυγο “ἰ τοἀθεπιθά ἴῃ - 
δεγιίδηςο," ---ἰῇθ φαγῇ Β|16ὦ σι (Π6 φἼΟΥΥ 
οὗ Οοά. Μραπέπις Μεββίδἢῃ 5 οννῇ “" τοβίϊηρ- 
Ρίαςο᾽" 15 86 ἀϊν!πε “ΒΊΟΥ " οἡ Πρ. ΤΆΓΟΥ 
411 ἰγυθ-Βελγίοα ἀϊβεῖρ!ε5 ἅἂγὲ ἀγάνψῃ, 85 ἴο 
τΠοῖγ σεηΐτε οὗ διδες ἀπ ὸς ((ΟἹ]. "1. χ); δπὰ 
ἴποποθ ἘΠΟΥ τάσεῖνα ἐἐσεδὲ ἴο {δβεὶσ 50 ]5" 
(Μαᾳαῖ. χί. 28, 29). 
ΤΠῈ ΠΧ Χ, μ45 καὶ ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ, τιμή. 

ΟΡ. 1 Ρεῖ, 1ἰ. 7. 

11. ὙνΏΠῸ (Π6 πδίοης ἅγὲ ἰηνιἰοὰ ᾿ηΐο {86 
ΟΒυτγςοῖ, (ποτα 50.411 6 ἃ 5 ζὩδὶ ᾿ῃραιπογίης οὗ 
ἴϑγδοὶ 45 ννε]]. 

Οὐς.. ὙΒοτδ νγᾶ9 ϑιιοἢ πῇ Ἰηρδί βοῦν δἱ (δ6 
σομηπιοησοιηθηΐ οὗ {[πΠ6 ΟΠ το 5 ὨΙ5ΊΟΥΥ οἡ [δ6 
ἀδγ οὗ Ρεηϊεςοβῖ; ψγνῇθη ἀενουΐ 5γδϑὶ 65 ἔτοτλ 
Ῥαγῖηια δηὰ Μράϊα, ἔτοπι Εἰδπὶ δηὰ Μοθο- 

ἰΔπλῖα, ἔγοπι Εδγρῖὶ δηὰ {ἰὺὖὀ᾽ῦ0 | )χα ἀπά Ασδθίᾳ, 
πὶ Ἀοπιο δηὰ Οτεῖθ δπὰ Ῥοπίιυ (Αςξβ ἱ, 

ππλευ ποαγὰ [ἃ ρῥτγοοϊαϊπιθὰ ἐμαὶ [655 οὗ 
ΔΖΔΥΘἢ (τ. 22) Παὰ δϑοοηάρά :ηἴο (δα 

Ποανυθηβ, ἴο 811 δὲ σοάΐδβ πρῃς απ. ὍΝ ὁ δσὸ 
ἰδυρξ ἴο Ἰοοῖκ ἔοσ δποῖθοσ ἰάσχοσ ἔμ] Β]τηθηξ οὗ 
[6 ργορβθοῦ (Κοαι. χὶ. “ό). 

σῥαὶ! «εἰ ῥὶς ῥαπά ρα π)] Ορ. Ἐχοά, χῆϊἑ, 
2.9, 14, 16; Ὠοαῖ. ΥἹἱ, 21 ; 5. χ]ῖν. 2. 

ἰο γεζουογ) ΟΥ, ΌΣΟΙ ΔΒΘ, 5. «υ. Φ. Εχοά. 



1:12 

Τεσονοῦ τῆς τεπηπδηΐ οὐ ἢΐ8 ΡεΌρΪΕ, 
τῇς ἢ 584}} Ὀς ἰεῖς, ἔγοπι Αβϑυγία, δηά 
ἔτοπι Εργρῖ, ἀπά ἔτοπι Ῥαΐῆγοβ, δπά 
ἔτοτῃῃ (5ἢ. δηά ἔτοπι ΕἾδηι, πα ἔγοπι 
ΘΗ πδτ, δπηά ἔσοπι Ηδιμδίῃ, δηὰ ἔγοπῃ 
τς Ι5]λπη 45 οἵ τῆς 868. 

12 Απά ἢε 53}4]1] 5βεῖ Ὁρ δὴ δηϑβίρῃ 
ἴον ἴῃ6 πδίϊοηβ, Δηαὰ 5841] 4356 πλῦ]ς 
[ῃ6 ουϊολδῖβ οὗ [βϑγδεὶ, δηά ρδίπεγ ἴο- 

χυ. τό; ευΐ. χχχίϊ, 6; Ῥ5. ᾿Ἰχχίν. 2 (9ρ. οπ 
Ϊ, 4). 
"ἈΝ σῥα!} δὲ 5 1,οἢ ϑυγνίνιηρ {παῖ 

ἀεϊυρο οὗ Ἰυάρπηιοηί. [{ 15 ἴῃς ννογά υδοὰ οὗ 
Νοδῇ, ἰὴ Οξεη. νι]. 13. ((. ἰἱν. 3, Χχίν. 6, 
ΧΙΧ. 21.) Αοαςοτάϊης ἴο (ἢ6 δεοςδηίβ8 (5ι0- 
Ῥογίοα ΌὉγΥ Ε7Γὰ ἱ. 4: ἔχοά. χ' ς) ννὸ ἅτε ἴο 
ΓΕΠάοΥ, ὁ“ νΠΙΟἢ 5841} Ὀ6 Ἰος ἔγοτη (οσγ, ουδ οὗ 
Αϑϑῆυγ, ὅς." (45 ἰῇ ν. 16); {πδξῖ 15, ψῃϊοῇ 
5}4}} βᾶνθ ϑυγνινοα [Π6 ὀρργοβϑίοη οὗ Αβϑθγ, 
ἄς. 
,ονι σῇ Οὔ. ουῖ. χχν]. 68. 
Ραϊδνο. (ἘΖεκ. χχῖχ. 14) 15 ὕρρογ Ἐργυρί: 

---Κὰ (ἢ ΧΧΧΥΪ. 9, ΕΕἸῤίοῥία) 56 Νυδία 
δηὰ Αὐγϑβιηϊ (Τάγρ. 1πάϊα):---- Είανι (ΧΧΙ. 2, 
ΧΧΙΙ. 6), ῬοΓΘΙΔ :---ϑδρίπανγ (θη. χὶ. 2), [86 
ΠΟΥΠΙΓΥ δύουπαὰ Βαῦγίοη. Εογ Παριαΐ 566 
Χ. 9. 

ἐδε ἱεἰαπάς οὗ ἐδ “.α] (Χχῖν. 14). Τς ννογὰ 
τοπάοῥοα “" Ἰϑαηὰβ " Οσουγβ ἴῃ Οξεη. χ. ς, οἵ 
[6 ἰαπβ σοϊοηϊζοα ΟΥ̓ 16 5οη5 οὔ [αρδεῖ, 
11 560 Π|5 ἴο ἀδποίθ ποσΘ Ἔβρθο Δ ν ἴΠ6 ἰαπάς 
οἡ {πε σοαϑίὶ οὗ η6 Μοάϊξογγαποδη. (ζ(ρ. 5. 
Ιχχῇ!. το [6Γ. 11. το; Εβίδμοῦ χ. 1.) 

Οὐ... [ἴὶ ἰ5 ενάθπε [πδὲ ἴπ6 ρῥγορῃδοέ δᾶ5 
Ἰοηῦ δἂῦο ταὶ! χθὰ ἴο ΠΙπΊϑο] ναὶ ἢ6 δά 
ξογοϊοϊ ἃ ἰῇ νυἱ. 12;---τἶῃο Ἰαπά ἔογβαδκοη ἂπά 
[(ἢ6 Ρϑορίθ οαύτιθὰ ἄννᾶὰὺ ἱπίο σγοπηοΐθ σοϊῃ- 
{τι65. Ηδ βρθᾷκβ ἱπάθεά 85 1 ΟἿΪΥ βρογδάϊς 
Ρογίϊοπϑ οὗ ἴπ6 παίίοη ϑιυγνϊνθά, 

12. “Ἵπ4 δῪὲ «δα! “εὐ 0} ΟΥ, 1125 ὌΡ, 
“. «υ-. α. ν. 26. ᾿ 

απά «ῥα! αὐσπεριδίε... Ἀδίδοτῦ, εδαλ καῖ Σ 
ἐδε ομίςασέ (5015) οὗ ]Ζεγαεί, ἀπά οοἸΙθοῦ Ὁ89 
βΒοδύνογθα (ἀδιῃΐεγ5) οὐ μάκαρ. 
“Αηά 580 σὴ 15Γδ6] 5841} θῈ βανεὰ " (Ά πὶ. 

χὶ, 56). 

18. Ερδγαῖτη, πὸ σμϊεξ δεῖς οὐ 7 βορἢΒ 
ΡτΙπιοροηίϊζαγο (Οδη. ΧἸΥ. 19: Σ Οἤτο. ν. 2), 
δἔζογ μανῖηρ μὰ ἴΠ6 ἀτκ οἵ Οοά ἴῃ 115 Κεορίηξ 
δὶ Θ}ΠΟΝ ἔῸΓΣ 40. γόᾶγβ, σου] ποῖ Ὀγοοὸῖκ [6 
ἰγαηϑίογεηςβ οὗ 1 ἴο {πὸ {Πῦ6 οὗ [υάδῃ, ννΒὶοἢ 
Οὐοά πὰ οεἤοόβοη (5. ᾿χχυ"Ἕι,.ο 68) ἴο Ὀ6 [86 
[πὸ ἔτοπὶ ὑν ἢ ἢ [Π6 ““ 5ῃ10}" ϑ5ῃουϊά σοπια 
(ςρ. [οὁδη ἵν. 22). Βαῖ πον--- 
τς ἐμὺν (οτ, 19810π8γ) αἰο 97) Ἐρῥγαΐῖγι 

“ρα}} ἀεῥαγἢ ὍὙΠαῖ βοῦν] γοῖκα 58.4}} Ὀ6 τὸ- 
Ιπουθὰ (Χχ. 27) ἔοσ Ἔνοσ. Ἐρῃγαιπι νν}}} [ἤθη 
Κπονν (Παὶ Ηδ νγῖο βργδηξ ἔγοπιὶ [υἀδῇ ἰ5 (6 

ΙΘΒΑΙΔΗ. ΧΙ. ἴν. 12---:4. ΄ 

σεῖο τῆς ἀἰδρετβεά οὔ [υἀδῃ ἔτοηι 
1ὴ6 ἕοιυγ ἰ σογηοῖς οὗ ἴῃς δαγιῆ. 

ἀεραγῖ, ληά τῆς δάνεγβαγεβ οὔ [ιἀδῃ 
58Π4]}] Ὀ6 ουὐζ οἵ: Ερἢγαὶπι 54] ποῖ 
εηνΥ [υάδλῃ, ἀπά ἢυάδῃ 5}]] ποῖ νεχ 
Ἐρῆγαδίπι. 

14 Βυζ {ΠῈΥ 5841] ἢν ἀροη τῆς 
8ῃοι άεῖβ οὗ τῆε ΡἢΙ]ΠἸδῖιηε8. τονναγά 

νου 5. ϑανϊουγ, ἀπά {ΠΕΟΙ͂Γ ὑπομδηρίης Ὀδη6» 
ἕαςῖογ ([6γ. χχχῖ. 20). 

ἐδὲ σάνεγιαγίος οΥ᾽ υμάα «ῥα! δὲ ἐμὶ ο7] 
ΤῊΙς (45 Π 6]. τ ΒΕΙΥ ᾿π51515) 15 [6 ΟὨ]Ὺ 5656 
(ἢ ννογάς νν}}} Ὀδασ. ϑοπῖθ, ἀραϊπϑῖ [6 Ἰ58ρΡ6 
οὗἩ 16 ἰδηρίᾶρο, νοι] τοηάογ, “ἴῃ ΒοΒΙΠ6 
τλθη οὗ Τυάδῃ:" Ιοά ἴο ἀο 50 ὃγ ἃ νν]ϑὰ ἴο 
55: πη 416 {ΠῸ σοσοηα δηά ἔουγίῃ εἶδυ5θ5 οὗ (86 
γοΙϑ6:-πῃθ τόϑϊε Ὀοηρ ἃ ἔθ ΌΪγ εἰοπραίοα 
ὙΟΓΘΟ, 8ἃ5 ὉΠΙῚΚῈ [ἢ6 ΤηδηΠΟΥ οὗ [54] Δἢ 45 οᾶῃ 
ψ6}} 6. 

ΤἼςο σάνεγεαγίος οΥ συ μάα Ἰπο]υάἀδα ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
[πὸ πο οὗ Ερῆγαιπι, ννῃοϑθ “ὁ 16] οΌ5Υ ᾽" Ἰοά 
1Π6πὶ δἱ ἰδοὶ ἴο οηρᾶρο ἴῃ ἀθδαϊγ ἔευὰ ἢ 
ΤἸυάδῃ, Ὀυΐ 4150----ννοῦϑθο ΘηΘΠΊ165 ἃ ἢυπάγοά- 
[ο]ἀ----Α ἢ42 δηά ἢϊ5 ἔε]ονν -οοηδρίταΐοσϑ, ννῆο 
Γεβιϑίοά Οοάδβ σουηθο. .«4] βυςῇ 5δῃοιιϊὰ δ6 
εἰ ρα ΟΥ̓" (χχίχ, δο; Μίςδῇῃ ν. ο; 5. Χχχχυῖ,, 
2, 22, 28, 28, “. 4“0.). ὙΠΟΥ Παά πο ρατΐ ἴῃ 
1η6 Κιπράοπι οὗ Πρ οουξηθ55 Δηἀ ρθᾶςθ. 

Οὐ... ὝΠΕ ννογὰ γοπάογεα “" Δαυνογβα θ᾿ 15 
106 βᾶπὶὸ [παῖ 5 υϑο οὗ Ηδιηδη, ἴΠ6 ἀρδα Υ͂ 
ἘΠΕ οΥ ἐῤε εάν, ἴἰὰ Ἐμοῦ 11]. το, ὙΠ]. Σ, 
ΙΧ. 1ο, 24. 

Ἐρδῥνγαΐί»Ἔἢ “ρα]} ποὶ πὸ) (Ὀ60 19810.85 οὗ 
μά} Ὀυΐξ 5}.4}} Ὀ6 δϑιαπιθὰ οὔ 1ἴ8 ἔουπλοσ 
οἰ δου οὗ [6 Ρθορὶθ᾽" οὗ Οοὐἷβ ἍἽδοῖοθ 
(αχνὶ. 11). 

απά μάκαρ «δα]! ποὶ υεχν (οΥ, Ὀ6 αἵ ἔξυά νυῖτ 8) 
Ἐρῥναΐρὴ ἘἘυϊεὰ ον ὈΥ {πὸ “Ῥγίῃςθ οὗ 

ς6,᾽) Τυάδῃ 5που]ά ᾿ἴνθ ἴῃ ἀγ  ΠΥ͂ ἐνεη ψΠ ἢ 
115 Ιοηρ “"" οἤεηάεα Ὀτγοίΐδβογ᾽" (Ρτον. χνἹ!. 19) 
ἘΡὮγαΙπι. 

Οὗ. [Ιὶ νγὰβ ὙΏθη ϑοϊΪοπιοη νγᾶ5 αἰ 5] Ογαδὶ 
ἴο "8 Οοά, τ[μδὲὶ "’ δάάνθυξδγιοβ "" ϑργδὴρ ὕὦὉ 
ξαϊηϑδὲ πὶ ὈΟΪΒ δ Βοπὶὸ δηὰ δυγοδά (1: Κ. 
Χὶ. 14) 23) 26); 80 {παῖ Πο---διγηῃαπιοᾶ οὗ 
ἐἰ ροδος᾽--νγαϑ δ ἰουὰ ἢ ογοῦοᾶπὶ δηὰ 
ἐ δου ρῆϊ ἴο ΚΙ] Π1πλ."---ἰπάογ (ἢ6 ἔγυς δο]ο- 
τοη, [υἀδῃ σου]ὰ πάνθ πὸ δάνεγξατιθϑ γαϊϑοὰ 
ὋΡ ραϊηϑί Ποῦ, ἀδηά Ἴςουϊὰ ποῖ Ὀδ6 δἱ ἔξιά, 
ΑἸΙ “ πιαὶ]ῖοθ δηά 76δίοιιϑθβ," σψουϊά ἃ 
τ Ῥοῖ. 11. 1), δηὰ ΟὨΙΥ ὈγΟΙΠΕΙΥ Ἰονα “δυι 6} 
ὙΡΝ ΧΙ, 1). 

14. Βω!.. Δπᾶ ἐδὲγ «ῥα! ,3γ, ἔτοτα ἴῃοϑεὲ 
ἀϊδίαπε Ἰαπά 5 οἵ εχ! (χ. 8, “. «υ.); δηὰ 582]} 
ἰρῆς δῇοσγ {ποῖ Βισηϊ, ὠρορ ἐδε «ῥομέάργ, 
ΟΓ, ἔγοηίοσ ἀϊδίγιςξ (ςρ. [ο5ἢ. ΧΥ. Σ1, “. 40.}ν 
φΓ δὲ Ῥριλαεπες «υεσίηυαγά, ΟΥ, ϑεΔΥΓΆΓα,-- 

ΓῊΦΒ. 

12 ΤΕ δηνῪ Αἷ5ο οἵ Ερηγαίπη 5841] Ἀδαχο 



ΙΘΑΙΑΗ. 

τῆς ννεβῖ ; ΤΠΕΥ 5}}4}} 8001} τΠεπὶ οὗ 
ἐλ αεέ. τε εαϑῖ τορεῖπεγ: ὑτΠΕΥ 5}8]1] ἰδ 
άοηπ ακὰ ΕΓ ΒΑπά ὕροη Εάοπι δηά Μοδϑ ; 
ῥΠοαύ μα} Ὁ λῃ 4 τῃ6 ΘΒ] άγεη οὗ Απηπιοη 58} 
ΩΙ οὔευ τἢ πὶ. 
κί. ϊς Απά τῆε ΓΟᾺῸ 5841] υἱίογὶγ ἀε- 

ΠΣ ας, ΞΈΓΟΥ τἢς τοηρια οἵ τ{πΠ6 Εργρίίδη 868; 
ἤνυε Δῃὰ ΜΙ 5. ΠΡ Μη 5}4]} ἢ 
Ζλεέν» οσὐφ- 
“ἰέπος. 

γΥ. 15---.} 

᾿ Ἠδεῦ. “δε 
εὐ ἐάἄγει 97 

ΧΙ. ΧΙΤΙΙ. 

ϑῆλίςα ἢἷἷ8 Παπά ονοσ ἰδ γίνεγ, δπά 
85Π4}} 8πητ6 [ἴ ἴῃ [ῃ6 βενθῆ ϑ[Γ6ΔΠ]8, 
Δηἀ πηᾶκα γι: σὸ ονεγ ' ἀγγϑβῆοά, ᾿ 

Ι6 Απά (Ἃἢδγὲ 5141} Ὀ6 δὴ πίρῇ- 
ὙΑΥ ἴογ ἴπε γεπιηδηΐ οὗ ἢ]8 ῥρθορίε, 
ΠΟ ἢ 5141} θὲ ἰεί, ἤἴοπιὶ Αϑβϑυγία, 
“ἾἸΚα 45 1ἴ ννὰ8 ἴο [5γδεὶ ἴπ τῆς ἀδνυ παῖ 
ἢς σδηια ὑρ ουξ οὗ {πε ἰδηά οἵ Βργρί. 
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“ Ἐχοά. τς. 
20. 

ΤΡ 1,ΧΧ. (εινίηρ ἴπς σεπόγαὶ 56η56) πετασ- 
θήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων. 

ἐῤεν σραὶ «ροϊἑ ἐῤόηι ΚΓ δε εασὲ Ἰοσοὶδεγ) 
ΦοΚΘΌΒΘΣΙ ὉΠΟΥ͂ Β8}8]1 ΒΡΟ11 Ὁ. ΟὨΣΙἄΣΘ. 
ΟΥ ὑμο θδβὺ, ἴῃ6 [5 πι46} 165, Μ|ΙαΙΔη165, 
ἅς. (]υάξ. νἱ. 3,33) Υἱῖ. 12, ΥἹ1}, 10) ; ςΡ. 
ςἢ. 11. 6. 

ΎΠΟ ϑυπιθοίοα] ἰδηρυδρε ΤΠΔΥ ἢᾶνθ Ὀδθη 
ἄγαννῃ ἔγοπι ἴΠ6 σοησιιεβίβ οἵ αν. ὙὍἢο 
δροὶ] ἰάκεοὴ ὈΥ ὶπὶ ἔτοπὶ ““ϑγγία δῃὰ Μοβδῦ, 
δηά τῃ6 σι] άτοη οὗ ΑἸππιοη δηά ἐπ ῬὮ1]15- 
{{πὸ3 δηὰ Ατλδ οκ,," ννᾶ5 σοηϑοογαίθα ἴο {ῃ6 
Ιογὰ (2 8. νἱ!. τας 19}; Εάοπὶ Ὀεοδῖηθ ἢΪ5 
ϑεγυδηΐ (0. 14); ἂπὰ ἢ ““στι]οά ον αὐ 
Ζεγαεὶ," δηὰ “" ἐχεσμίσα ἡμάσγιος ἀπά ἡμεῖς 
(ςἢ. ᾿χ. 7) ἔογ 8}} ἢπ΄5 ρθορίϑ." 

ἐδεγ «ῥα}} ἰαγ..ἢ 1. “Ὁ ΜοΔΌ Απὰ Ἑάοπι 
5881} δ6 {π6 ἰγοϊσςπιηρ ἔοτί ἢ οὗ τῆοῖγ Πμαηά,᾽" 
ΤΕΔάγ ἴο Ὀ6 Θπιρογθὰ 45 ἘΠΘΙΓ ᾿πϑίγΓυτηθηΐβ (50 
[Π6 ράγα]]θ} 151Ὲ ΘΘ 5 ἴο ΓΘα ΓΕ 15 ἴο ἴά[κ6 11): 
εἰ )Δηά {π6 Ἑςμι]άγοη οὗ Απιλοη {ποῖγ αἰΐοπά- 
ΔΏςΘ," ΟΥ̓ ΟΠΓΕΓ5 ἴῃ νυν δι Πηρ (2 8. ΧΧΙΙ. 22). 

15. 
ὈΔη.᾿᾽" 
ματίσει. 

ἐδε ἰοησις οΥ "δὲ Ἐφγρηαη “4 ὙὍὙΠ6 Οὐ] 

μἰϊογίγ ἀδεἰγο}}] [Ἰϊ. “ΟἸΔΥ Ὁποῦ ἃ 
ΙΧΧ. ἐρημώσει, Α4.,) 5., ΤῊ. ἀναθε- 

ΝΟΤᾺΕ Α. 

ὙΠΟ τοηάδογίηρ οὔ ΑΝ. Δ Ὅδ ΓΑΙΓῪ 705- 
ἘΠΕ ΒΥ ἴΠ6 ἀπαὶοσν οὗὨ ἴπῸ νογὺ 127; ἢ 
ἢδ5 ΒΟΠΟΓΑΙΥ ἃ 5]Π|0]6 ἰγδηβιτνῈ ΓΤ Δ ΠΙ ΠΡ, ὁ" ἴΟ 
υπάογοίδηα ;" γαῖ ϑΟΠΊΘΕΙΠΊ65 5|5η1ῆε5 ἴο 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 

ΑΙ μονμεὶ ἐδαπλερίυίκσ οΥ ἐδάε αἰεί γον 14ε 
»ηόγαές οΥ σοί, 

οὗ 8162---Ὑ ῃςἢ ἴῃ οἷά ἘπιῈὸ δὰ υυἱ ποϑϑοὰ 
Οοάϊβ ““τλγνθ]ου5 ἘΠΙη 5" (ΠῚ ΥἹ]. 1.4). 

«υἱὲ δὶς νεῖ δὶγ ἜΠΠΕῚ. ΥΤ, ““1ἢδ ἔογοθ οἱ 
Η!5 Ὀγθδίῃ " (ςρ. συ. 4). υἷε. "“1π οτΕϊυἀϊπο 
ϑρ: ΓΙ 15 501." ΕΧΧ,, ἐν πνεύματι βιαίῳ: ((». 
Αοῖἴβ ᾿ϊ. 2.) 

σῥαζε ῥὶ' ῥαμ] νι ἢ πὸ ἱποβεςίυδὶ 
ΚὨγεδίθηϊηρ (οΡ. χ. 32, χῖχ, τό). 

ουεγ ἐῤὲὸ γί) (ΧΧΥΪΙ. ἐὴν ἘΠΡΉγαΐος, 
ΒΥΤΩὉῸ] οὔ [Π6 Αϑϑυγο- Βα υ]Οη ἢ ΟΠΊρΡΙγο, 
(ὙΠ. 2). ΟΨ. Ἀεν. χνυ!. 12. 

απά «δαὶ! “ηησ Σ ἐπὶ 1δέ...71 ἘἈδίδοτῦ, πο 
“εὐυεη σέγεαγης, ἀπά ἐῤαϊ 160 ταθὰ ὙΦ41Ὲ 4γγ- 
σροά. Ἐφγρί δπὰ ΔΑϑϑουγία (ἤθη (6 ργορβοῖ 
νυγοῖςδ, {Π6 ἔνγο τ μ |6ϑῖ ρόνγοῖβ ἰῃ ἴἢ6 Κποννῃ 
γνοσ]) 5που!ὰ Ὀοίὴ οὗ ἴμοπὶ μᾶνο ἘΠΟΙΓ ροννοῦ 
Ὀγοκεη. ὍΠοῖγ ᾿ἰπιιῖ5 ϑμουἹὰ ἀϊξαρροαῤ, δηὰ 
50, ἰῃ ἕαςϊ, ἴἢ6 ννῇο]ο οαἰγοὶθ οὗ Βοδίῃοηάοιῃ 
5ῃοιὰ Ὀ6 Ρ]δοθά ἴῃ ςσοπιηιηϊοδίοη ννῈὮἢ [6 
ΗΟΙΪΥ [,»4η4---ἰῃθ σοηίΓε οὗ Μοβϑιδῃ δ Κίησάοηι. 
ΟΡ. Ῥξϑ. Ιχχχνυ]!. 4, “ ἈΔΠΔΌ δηά Βαρεϊ." 

16. απ ῥίσῥδαυαγ,) Α Ἰονϑ θὰ δηὰ οπὶ- 
Ὀαηκοά τοδά, .. αὖ. α. ΧΙΧ. 23, ΧΙΙΧ, αἰ, [Χ]]. Το. 

«υδίεὐ «ῥα! δὲ [33] 866 ου συ. ΙΣ- 
ἐᾷε ας ἐξ «αυασ ΟΥ, “ἀνε 85 ἴποσε νγδϑβ.᾽ 

ΟΡ. 1. το, ᾿χῖ}]. 12.) 13. 

(ΟΝ σ. 3.) 

ἐ σΔ56 ἴο υὑπάογϑίδηᾷ ᾽ (1οὉ ΥἹ. 24), ΟΥ̓́, 
εἰ ἐρ ρῖνε υπάεγβίδπαϊην ἢ (Ὁ. χχχὶ!. 8). δ1π|1- 
ἰατὶγ ΓΥΠ, ΤΒπουρΡῊ ἰδ σΟΙΠΊΟΠΪΥ πηθδῃ5 “"ἴο. 
5116 }1,᾽" ΓῊΔῪ 5: 5:η 1, “ἴο ξῖνθ ἢἰπὶ χυΐοὶς ϑοθηξ, 

ΝῺ ἴῃ τηδὲ ἀδὺ τοι 56.415 847. 
Ο Ι͂οκρΡ, 1 ν}} ργαῖβα πες: 

τπουρ ποὺ ννᾶϑὲ ΔΠΡΙΥΥ ὙΠ πι6, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. Ὑπὸ ργορποῖ πὸνν δά άγοϑϑοθ 
[ἢς γδηϑοιηθα αδπὰ 1πη- ραί πογεὰ ρεορΐδ. 

Α5 ἴϑγδοὶ δἱ {πὸ Εχοάι5 σϑδηρ ἃ Ἰουξι δη- 
τΠοπὶ ἴο (ΠΟΙΓ ΘΑνΙΟΌΓ, 50 54] [ΠΟΥ “ἴη ἰδὲ 
ΟΔΥῪ " οὗ ἤηΔ] Γεσον ΣΎ (ςρ. ΟΥ σ΄. 2). 

1. 1 «εὐ ρῥγαΐμο 46] οΥτ, 
ΤΠοο :᾽ 11τ. “( σοηξοββ υπίο ΤΠοο,᾽" 

ἐδομφ] 1ἴ, ὑθοδαβο. [,ΧΧ.. διότι ὠρ- 
γίσθης μοι. 
ΤΟΥ τϑσορηΖα {πε ἕδςϊ ἴδδὶ {ΠΕΙ͂Γ 5 Πθτίης 

Βδλὰ 1τίϑοη ἤποπὶ Οοὐάβ )ιι5ῖ δῆροσ. Τῆς ορ- 

νγο:. Υ. 

Δ. Ὁ ῊΥ ς 

ΡΓαβϑοῦβ 5ἰΔΕ' ννᾶϑ ΟἿΪΥ πη ἰπϑι πιτηθηῖ οὗ Οὐ β 
ογάδι πῆρ. ὙΠΕΥ οδη ὄνθὴ ἰμδηὶς Η πὶ ἴοσ Η!5 
βουνοῦ ἀπο ρ! η6: νῖο ἢ ψψουἹά ποΐ ᾿οεΐ μοιὴ 
Εἰϊάθ ου βιποοίῃ! Υ ἴο συΐϊη. ΗΠ5 γί νγᾶβ 
δυῖ (Ὠ6 "" 16Δου 50 " οὗ ἴπι6 ἴονε (Ἰχ. 7). 

ἐροι εο» γε Μι6] 4. «υ. α. ΧΙΟ.Ὶ, Χχιῖχ, 13, 
Ἰχὶ. 2. 

ΎΤΠΟ ὙΤΑῖρ. Ρῥδγδρῆγαθεβ: “1 Μ1] οοηξοββ 
Ὀείογτο ΤΉ θο, Ο [1 ογά, ἔοσ, Ὀθοδιυιϑὸ 1 Βᾶνε 5ἰη- 
πο, ΤΠπΠΟ ΔΉΡΟΙ ἰδ Ὁροὴ πὸ; δυΐῖ, ψΒϑη 1 
τοῖυστι ἴὸ 1Π6 ἰανῦ, ΤΉΪΩΘ ΔηΡΟΓ «υἱὐ ἐμγη ἴτοπὶ 
πιθ, ἀηἀ Τ οι φυλή δα υδτΆεΓΟΥ ὩρΟ ΠΊ6.᾽ 51π|1- 



114 ΙΘΑΙΔΑΔΗ. ΧΙ]. [ν. 2--- ὅ. 

{ΠῚΠ 6 ΔΠΡῸΓ 8 τυγηθά ἀνγαυ, ἂπά τῃοι ὁ Ργαῖβε τῇς ΤᾺ ΟΚῸ, ἴ 41} ὑροη ἢΐ8 αὐ ἴων 
ςοηγέογίεαϑῖ πη. Πᾶπηδ, ἀδοίαγε ἢΪ8 ἀοίηρβ δηιοηρ [Π6 Ῥεαὶ. τος. 

2 Βεβοϊά, (σοά ἐς πιῦ ϑαἰνατίοη ; 1 ρεορῖε, πιᾶκε πιεπίίοη τπδζ ἢ ΐ8 ΠΑΠῚ6 ηρελαίνε 
ννἢ}} τγυβῖ, δηά ποῖ ὃς δίγαι ἀ : ἔογ ἴ[ῇῆς 18 δχαδϊτϑά. ἘΠΧΑΝΝ: 

“ Ἀχοὰ τς. Τ᾿ οκῸ ΤΕΗΟΝ ΑΗ ἐς: πὶν 4 ϑἴγεηρί! ς ϑίηρ υπἴο ἴΠε ΙΟΚὉ ; ἴογ ὃς Βαῖἢ 
Ῥεαὶ 118. ΔηΔ 1} ϑοηρ'; ἢξ 4]80 18 ὈδοοπΊ ΤΥ ἄοπε ἐχςα]]επὶ τὨϊηρβ: τ 8 “5 Κποννῃ 
δ βαϊνδῖίοη. ἴῃ. 411 τῆς εδγίῃ. 

4 ΤΠεγείογα νυν ἢ ἸΟΥ͂ 5Π4]} γε ἀγᾶνν 
νγλῖεγ οὐ οὗ [Π6 ννγε 8 οὗ βαϊνδιίοῃ. 

4 ΔΑπά ἴπ τῇδε ἀδὺ 8}14]] γε 88, 

ἸΔΥ͂ (οςςεῖιϑ: “1 σοηξοθς ἴο ΤὮ ΘΟ, Ο [1 ογά, 
14 Του ᾶϑὲ Ὀδθῆ ΔΉΡΤΥ ΜΙ πιὸ: ΟἿ ἐξέ 
ΤῊΥ δηροῦ ἐμσγπ σαυαγ, διὰ εογηζογί ΤΡοω »ιε.᾽" 

. ΤΠ ἰαδίζογ πα] οἵ {πὸ νϑῦϑθ 15. ἔτοτη 
Ἑχοά. χν. 2, ἢ Ὀμσΐϊ ομθ ναγδίϊοη----(ἢδ 
ϑδογοὰ ὩΔΠΊ6 15 σά ρ]]ςαϊοά, ΥΑῊ ΥΑΗΝΕΗ. 
ΤΠ15 σΟΠΙ ΠΕ Οη ΟὐσιΓ5 δἰβοννῃογθ ΟΠΪΥ ἰῃ 
ΧχΥΪ. 4. 
ΤΠ 54πιὸ ασυοίδίοη ἔτοπιὶ Εχοά. χν. 2 ἰ5 

ἐουπά ἴῃ {πΠ6 ἰαϑῖ οὗ [6 Ῥ54]πὶ5 'π (6 Ῥδος 
“ς ΗΔ]]ο  αγΔῃ,᾽" 5. σχν!!. 14. 

8. ΤΠο ΑΓ. (ΤΡεγεζογεο...) 5θοπβ ἴο μᾶγθ 
ἜλΚοΩ [Π18 γόῖθθ 8ἃ5 ραγί οὗ ἴῃ βϑοῆξ. [ἰ 15 
Ὀείίοσ ἴο υἱὸν 1 25 ραγτί οὗ ἴπε ργορδμεί 8 
δάγοββ: --ἀπᾶ 789 8881} ἄγαςυ «υαἱέν «υἱὲ 
ΕἸ ἄπ 988. 

ΑΠοΥ (Πεῖγ Ἰοῦς νδηάογης ἰη (6 ἀσϑογί--- 
6 ΠΟΙ 5. οὗ νναῖοσ. Ὀγοίκθῃ τος 1}- 
ΠΟΥ νυ ῦθ πον Ὀγουφῇὶ ἴο ἴδε ΗοὶΪγ Ζίοη, (ἢς 
ΟἿ {μὲ Παὰ ἴῃ [ἃ ἐουπίδίπβ οὗ ᾿ἰνὶηρ νγαΐοῦ 
(8. Ἰκχχγυῖ. 2). 
ΤΟ ὙΓΑΓΣ. ““Υἵα 5}8}1 σϑσοῖνο ἱ ἢ ἸΟΥ͂ ἃ 

πον αἰοςείσιηθ ἔτοσὶ [Π6 σἤοβθη οὔ ἢ τσ ῃϊθοι 5. 
Οὐ... ὍΠῸ νναῖοσ ννᾶ5 {παῖ νι ἢ [ΠΟῪ δά 

Οποδ τε]οςίοά--ἰῃ6 ννδΐοσ οὗ “ΘΠ Δ ἢ" [ΠΗ 6) 
-- ἰδ ἱεδοῃίηρ, ἀπά ννοτγὶς δηὰ ϑριπιυδὶ στᾶςς 
οὗ Ηἰπιὶ νῃὸ οἱά, “1 ΔΩΥ͂ ΤΊΔη Ἐηϊγϑῖ, Ἰεῖ Ὠϊπὶ 
οοπθ μηΐο Με δηὰ ἀγίηϊς " (]οἙδη νἱ!. 37). 

4. ῥγαΐμε)ὴ Ὅτ, αἴγ ὑπ η Κα ἴο (“. εὖ. 
Ζ. ἴῃ υ. 1). 

εαἱ υροπὴ Οὖ᾽ (85 ἴπ πιᾶγ.), το ΟῚ δῖ, 
α»ιοῦς ἐῤε ῥεοῤίῇ Ῥθον198. Τῖβ ἰ5 αυο- 

ἰεἀὰ ἔτοπι (δ ῥρβαὶπὶ νη οἢ νγᾶ5 δύῃ δἱ [86 
Ἰοσφίίοη οὗ ἔῃ ἂγῖ ἴῃ Ζίοῃ:  (ῆγσο. χυὶ. 8. 
ἐχαἠε] 4. «ν. α. ἴ(. ΧῚ, 17, ΧΧΧΙΠ, ς; 5. 

ΟΧΪΝ. 3. 

δ. 4»: ἐχεεϊϊεηξ ἐδίπ] ΟΥ̓, “ἐστουξπξ 
ἘΠ ῸΠΊΡΠΔΠΕΙΥ ᾿" (ορ. Εχοή. χν. 1) ; οὐ, “"τηδ- 
᾿οβιιςα!γ " (ςἢ. χχνΐ. το; ΡΒ. χοῖῖ!. 1, “. αὐ.). 

ἐδίς 4 ἐἀποαυῇ Ἐδίῃοσῦ, ΜΟΣΌΒΥ ἴο ὍΘ 
ΚΉΟΥΠ, δηὰ ἴο δδ τοσορηΖαά {ΚΕῖΠ!γ); ΟΥ̓, 
εὐ ΜΟΥ ΓΠΥ ἴο 6 πιδάς Κπονγῃ " (Κη). 

Θ. ἐδοιι ἐπῥαδίΙαπ} 11ἴ, “ΒΑ  ΓΕ55: ἢ 
δο ΟΒυγοῖ τδαὶ ἀννε!ς ᾿η Ζίου. ((ρ, ΧΙ. δὴ 
Βα Οτ, “χγεδλῖ ἴῃ ἴΠ6 «ῃἱαδὲ οἵ ἴΠ66 

(Ζερῆ. 111. 1, 17) 15 [6 ΗΟΙΪΥ Οπο οὗ [5γδεὶ :᾽" 
ἐνθβ ϑέυδεὶ πον ἰο Ὀ6 ρστοδΐῖ, (ποιυρὴ ἱπ οἷά 
πιο δοῖ δὲ ποι ρῃί (1. 4, ν. 19, 24). Οὔ. Ἰχ. 14. 

6 (ἵγ ουἭ ἀπά 8δοιυῖ, (ποὺ ᾿ἷπη2- ᾿Ηεὺ, ἐν 
Ὀιταπὶ οὔ Ζίοη: ἴογ ρτεδῖ ἐς τὴς Ηο]γ 
Οπο οὗ ἴβγδοὶ ἴῃ ἴῃ πκὶάϑξ οὗ τἢθ6. 

Οὗ». Τῆυβ ννὲ τὸ Ὀγουφδὶ Ὀδοῖς ἰη ςἢ. χὶϊΐ 
ἴο ἴδε νἱβίοῃ οὗ “(ἢς ΗοΙγ Ομ" ἴῃ «ἢ. νἱ. 

ΎΠΟτγο [ἢ6 ΡΘΟρ]ο ννᾶ5 βεηἰοηςθά ἴο ἃ ρευοά οὗ 
ἡυάϊςϊ4] Ὀ᾽ πιά π655 δηὰ οὗ Θχ! δ: ἃ ΡΓΟΠΊΪ8δ 
[Βαϊ ἃ τοπιῃδηΐ 5ῃοι)]ά ϑυγνῖνο δηα τγεΐϊυγῃ. 

Νον [δὲ Κίηρ [45 Ὀδθη σεέπν-τῦογη οὗ ἃ 
ΥἹΓΡΊη, γεξ [ΜΜΑΝΌΕΙ,; ἃ ομ]άὰ, “ἢ 6 
ΤΡ Οοά;" 4 ἰθηάοσ ϑδῃῇῆοοϊ ΠῸπιὶ [86 
Βεννη-ἀοννῃ 5ἴοςοκ οὗ |6556, γοῖ ἃ δ]ουου 5 
βίδηἀδγά, Ὀδποδίῃ νγβοθο ὑγοίθσοη [86 πᾶ» 
ὕοηϑβ ἢπά τεϑί. 

ΤὨΙ5 ἰ5 ἴ86 4“ Ὄχοο]]εηῖ ἡ οσκ οὗ Οοά, 
ὙΠΟ ἢ ἀσϑεσνοϑ ἴο Ὀ6 ΡΌὈ]5Π6 ἃ Ἔν ΤΥ ΠΟΤΕ. 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟΗΑΡΒ. ΧΙ, ΧΙΝ. 

ἴῃ ογάογ ἰῃδὲ ἴπῸ ττοσῖς οὐὔ σϑάθιηρίοη ΠΑ 
6 δοδίονοα, (ἢ6 Τορργδϑβϑοῦ πιυδὲ Ὀ6 Ονγοῖς 
[σγονση. Ὑπαὶ ονογδγονν, ἔογοίο]ά ἰῃ χὶ. 4, 
δὰ τ ργοοθάθηξ ἢιϑίουοδὶ ἴγρεβ; ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἱπάϊν!ἀυ415 (45 ῬΒΑγΔΟΉ, Οτεῦ, δεη- 
ΠΔΟΒΕΓΙΌ), Ὀυὲ 4150 ἴῃ πίη. 

[ἢ σἢΒ. χ᾿ το χχῆ! ἕἢς ργορἢεέ ρϑιηῖβ ἃ 56 1168 
οὗἔἩἨ 5 7υἀἰοῖ4] δοῖβ οἡ νδγίοι 5 ϑυσγουπαϊπς 
ῬοΟρΡΙο5; δῶσ οὗ νβοπὶ οπιροαϊθὰ ϑοπὶὰὲ 
Βρθοίδὶ ἔοτῃ οὗ ΜΟΥ ΙΥ͂ ὑγιάθ οὐὁΥ ὑΠΡΟΩΥ 
86 ἔτ ν}}}. Βαΐ σοηϑρίςυοιιϑ ρον 81} 15 “πε ϑμγ- 
Βαδεὶ; νἘὨϊσἢ δῆῖογ ἔουγίθοη οθηΐυ 65 οἵ οοπὶ- 
Ῥαγδῖίνο αυϊοῖ νγᾶβ πονν σγευινηρ [86 1άδ4 οὗ 
ηίνοῦϑαὶ ατηρίγο : του ρἢ ΝΙΠΊγοα 5. γυϊποὰ 
ἴοννεσ βἰοοὰ 45 ἃ ρεγρεῖυ:αὶ νγγηηρ δρδίηϑβι 
ΔΩ͂ 500ἢ αἰἴϊειηρί. [ἴ νγᾶ8 {πὸ αἰνίπε ρὺγ- 
ΡοδῈ ἴο δ]᾽ονν (ἢ}5 ννου]Ἱά-εταρίγε ἴο Ὀ6 Τοη- 
5ο]!} ἀφϊοὰ : 14 Ηδὀ ταῖρῃὶ υϑὲ 1 ἴοτ Ηΐβ οννῃ 
Ῥυγροβδβ, ἴῃ πὸ σμδϑεϊϑοσηθηΐ Ὀοΐἢ οὗ νδγίοιι 
Οοηι 6 γαςοὸβ δηά, ἐβροοϊιν, οὗ Ηἰ5 οννῇ ρθο- 
οἷο, [Ξγ86]. Ηἰβ ννᾶ8 “ἴδε μαπὰ [δδὲὶ νγᾶβ 
ϑἰγοίο πο ουξ ονεγ 411 πδίϊοπβ" (χῖν. 26); ἴο 
Ὀγολῖκς ὉΡ πὸ ἔδ!ονυ στουπὰ οὗ {πθ ψοτ  ᾿8 
βιιγίδοο, ἀηὰ ὑσόραγε ἰδ ἔοσγ ἴῃ6 σοοὰ 8εεὰ οὗ 
[δε Κιηράοπι οὗ Οοά. 

Βυῖϊ Αἰ δουρσῃ [ῃ6 ἀῦονε ομπαρίοτβ (Χ]]---- 
ΧΧΙ) ἂῖὸ ἴῆ5 Ὀουπά ἰοροίπογ, δηὰ οιιΐ- 
ὙΥΆΓΑΪΥ, ἴοο, ἂγὲ υπιϊοὰ ὈΥ {Π6 {1{}6 ““ Βυγάδῃ " 
(866 οἡ χἱϊ!. 1), γεῖ νγὲ σδηποῖ ἀδίδοι Το}. χἰὶὶ 
διὰ χὶν ἔγοπιὶ ννδαῖ 85 βοπὸ δοίογε υνυιϊπουΐ 
Π]ΌΓΥ ἴο {Π6 ἡ ΠΟΪΘ βογίθ5. ΕῸΥ 

(1) [ἃ 5 οἿΪΥ ἱπ {μεθα σμαρίεσς (πδὲ νγὰ 
δᾶνο {Π6 11] Δ Ποϑὶς ἴο ἢ ς πὶ ΣΠΥ͂ υνογῆονσο 
ἱπξ οὗ ἴῃς Αϑογηδη ἀείαρε ἴῃ οΒῇ, ΥἹῖ, νὙἱῖ, σ, 



γ.1, 2. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΠ]. 
: Οοά »7ερμείεγείλ ἐλε αγηεὶδς οὗ ἀὲς τυγαίλ. 6 72 

ἐλνεαίενείλ ἰο αἰδείγον βαῤνίογκε ὃν {ἦς ΜἼε2:. 
το 74: ἀποίαέίον ὃ, δαῤφγέρν. 

(.) Το ἀοϊϊνετδηςς οὗ Ζίοῃ, 950 ὈσγΙοΗΥ 
ΑἸΙυἀοὰ ἴο ἰῃ ςἢ. χὶϊ, τραυἶτεβ 4 γί Ποῦ Υἱὸν 
οὗ (6 ἜπΟΩΥ 5 ὈΓΟΞ ΓΔ Οη : τ ΒΙΟ ἢ {Π686 σμδρ- 
[678 5:1: Ρ0᾽7γ. ΟἿ. χΙΐ, ἰηἀοδά, 15 Ὀυϊ 45 Δη ἰηΐγοιξ 
ἴο ΧΙ, χῖν. [{ 15 ἴὴ χῖν. 4-.- 2}, γαῖ πος [ἤδη 
ἴῃ χιΐ, ἰμαὶ νγὸ ᾶνὸ ἃ ϑοηξ οἵ ἐγίυσαρῃ ἀπαῖο- 
ξουβ ἴο [Πλΐ οὗ Εχοά. χν. 

(3) χίν. 27 (ργδσβάϊηρ ἔπε “Ὀυγάεη ἢ ἀε- 
Ἰινογοὰ ἴῃ {πῸ γεοᾶγ οἵ Αβδχβ ἀθδί ἢ) 966 Π|5 ἴο 
6 [86 πίυγαὶ ἰειτηϊηδίίοῃ οὗ [ῃ6 56 γ165 ὙυὩ ] ἢ 
Ὀεράη ΜῈ ἢ νἱὶ. χ. 

(4) ὙὝδοτεα ἃγε ΣΔΗΥ͂ ψΟΓΌΑΪ [1πκ8 (δὲ 
ςοηπεοξ χὶϊ δηὰ χὶν στὰ [86 ἔογεζοίηξ 
ομαρίετβ. (Νοίβ Α.) 
μα ῪΤΠΕ οοπιρὶοίο ἐχοϊβίοη οὗ ἘΡὮγαϊπὶ 

ἢ ἔοτγείοϊὰ ἱπ ἢ. νἱῖ. 80. πιγϑβίθσιοιυβ 
ΔΏ ονθηΐ, --- Γονουϑιην, 85 ἰζ ϑεοοηθὰ ἴο ἀο, [6 
ὑἤοἷς σουγϑα οὗ μιϑίοτυ, δπὰ ᾿ξπρ ΝΙπγοαϊς 
Δι δ! οη ἴο πη εἰοναϊίοη ἔγοπι νυ ῃἰςἢ 1 Ἰοοκοά 
ἄοννγπ ἢ σοηίεπιρί οὐ πὸ (ογνεμδηΐ οὗ 
Ῥτοπηϊϑο, ---τοαυϊγεὰ ἃ ἔα Ποῦ γενεϊδτοη οὗ {μ6 
ἀϊνίπο Ριυγροϑο σοποσγηὶηρ Αϑϑῃυγ- ΒΔΌΥ]ΟΠ, 45 
ἰϊ5 ςουηίογροῖθαε. ὍΤὨΪβ ἰ5 ΘΙ ΡΡ Θὰ ἴῃ οδἢ ἢ. ΧΙ], 
Χχίν. 

[τ [ΟἹονυ5 ἐπαὶ ἔπ6 ϑενογαὶ ϑογῖο5 οἵ ρτο- 
ΡἤοοΙα5 ἀγὸ ποῖ ἴο 6 νἱδνγθὰ 85 50 ΤΏΔΗΥ ἀ15- 
(ἰηςὶ (Δ ]εῖ8: Ὀυϊ τδίμοσ 2458 ἀονεθίδι]ης ᾿πίο 
οδοΐ οἴογ. 

ΝΟΤΕ Α. 

ΤὨο ΓΟ]Πονηρ ἅτ βδοπιὲ οἵ ἴδ6 πηοτὸ ἱπὶ- 
Ῥογίδπίι νοῦ] 11 5:-- 

ἘΝ Χ, 257)--- ΧΙ]. 2. 
Νν6)}}}] Χ, ς, ---χῖις ς. 

δ5Π Χ. 27,----Χ 1}, ς. 
ὉΘΌ Χ. 18.---ΧΙ]!. 7. 

ΒΦ Χ. 31.---χι]. 1. 
Ὑ τ ΠΏΣ: ἰχ. 18.,---χι. 1.2. 
3") Σ ΙΧ, 4, ---χῖν. 4. 
ὯΣ2 Φ ΠΏ : ἰχ. 3, ---χίν. ς. 
1.) Χ. 20,---χῖν. 6. 
"2 Χ. 23,--χῖν. Χ2. 
5... : Χ, 1,---ῖν, 22. 
ΠῚ) ΣΧ. 4, ---Σῖν. 27. 
3 ΠΡ : χί. 7, --χίν. 30. 

Χχὶν. 2ς ἰ5 δἰπιοδὲ ἃ γτοργοάυςζίοη οὗ χ.' 27. 
Οὐς. ὝΠε ἰαϑὲ νεῦϑε οἵ Ἵἷ. χὶϊ 15 φυοϊεὰ ἴῃ 

[ετ. 11..3ς; (Π6 ϑεσοηά νεγϑε οὗ οἷ. χηΐ ἴῃ [γ΄ 
ἷ. 27. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠῚ. [ ΠΊΔΥ δ ἱηξογγοά ἔγοτι χὶν. 
28 {παῖ [ἢ]5 ργορἤδου ννᾶ5 υυγιἐίθη ονναγάς [Π6 
επά οὗ Αδδγβ τεῖσῃ. Αἵ παῖ {{π|6ὸ ϑρί τὶ 
ἀλγκηςϑβ ϑεοηθά ἴο βάν νγοη {ἢ6 σοπαιϊεβὲ οὗ 
(86 ψΠοΐΪς ψνουϊά. ὙΠῸ “Ἰδπὶρ οἵ σοά" ννᾶ5 
πον ἀδῇκ τῇ Ηἰβ τἀὈογηδοϊθ. Ηόοϑῆοα, κίης 
οὗ [5τ8ε], ῃδὰ Ὀδςοπιο {πὸ νᾷ554] οἵ 854] ΠΊΔΠΈϑευ, 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΙΠ. 

1ϑδδὴῃ τῆς ϑοη οὗ ΑἴηοζΖ ἀϊά 866. 
2 ΓΛ γε ὺρ ἃ Ὀδηπεῦ ὑροη {86 

ὨΙΡῚ πιοιιηίλίη, ἐχαὶὲ (ἢ νοῖςε ὑπο 

“ ἂ: δυγάεδη οὗἩ Βαδυ]οη, ὑπο ὰ 

Κίηρ οὗ Αϑϑογτία (1 Κ. χυῖϊ. 3). ΑΒΖ μδὰ 
Ἰοης Ὀείοτε βυττοηάογθα ἢ ΠΊ56} ὩηΓοϑεσυθα 
ἴο ΤΙκ Δ ἢ-ΡΊΊ βοῦς (2 Κ. χνΐ. 7). 

Νονν, ἐπογεΐογο, Ἐη6 Ππῃϊ οὗἩ ρΡγορβοοΥ Ξῆοῃθ 
ἔοστἢ 1 ὀχ γαογαϊ ΑΓ Ῥόονγεσ. Αϑϑογγία νγᾶ8 
δὶ [ἢ15 {ἰπιῈ (ἀθουΐ Β, Ο. γ28---6) ἴῃ {πὸ ρἰοηΐ- 
ἰυἀε οὗ ΠΟΙ Ῥονγεσ. [5412 Ῥσορῃοβίθβ, στὰ 
1ῃὴ6 υἱπηοδὲ ἀϊπ(ϊποΐηδθ5 (χῖν. 24---22), 1δδῖ 
Αβϑῃγ 5πῃου]ὰ θ6 Ὀγοκθ δηὰ ἰσοάάθῃ ὑπάος 
ἔοοϊῖ ἴῃ [Π6 ΗΟΙ͂Υ 1,δηὰ: δηὰ 1 15 οογίδίη [μὲ 
Αϑβϑυγίᾷ πεύοσ σοσονοσγοά ἴῃς δῖον [ἴ ϑδυβίδιποά 
ἴῃ [ῃε ἀείδει οὗ ϑοῃηδοπογ Ὁ 5 ΔΎ. Βαϊ (ἢ 5 
νν5 ποῖ ἃ], Ηϑς Ἰοοκεά γεῖ ἔγῖμοσ ᾿ηἴο {86 
δυΐυγο, δηὰ 58ν7 ὑπὸ ἀοοπὶ οἵ Βαδγίοη; ἴδ6 
ΟἿ ὙΒΙΟΒ δά πόνοσ οραβϑεά ἴο ὈῈ ἴδε σχϑαὶ 
σοηΐτα οὗ [86 ορίγε (15 οἷμὶ 581} τεπηδι πὰ 
(86 ςεηΐγο οὗ ἴῃς Μογρὺϊ εοπηρίτο, τῆθη [86 
βεαῖ οὗ βονυθσγῃπ)θηΐ ννᾶβ δὶ Αξτὰ). Βδθγίοῃ, 
ὙΏΟΝ,, ΤῸΓ 4 τ ]οηπίυπι ἀπά ἃ ἢδὶξ, βδὰ Ὀθθη 
[Π6 πιείγορο]β οἵ ΝΥ εβίοσῃ Αϑία, δηὰ ννδβ 5{1]} 
τορ εἴθ ἢ γου τι] ΘΠΟΓΡΎ, 5μου]ὰ [4] υἱέον- 
Ϊγ δηά ἱγτε ΠουδΌγ. ΗδἜ ὄνδ πιοηϊοῃβ [86 
ΠᾶπιΘ οὗ {Π6 ᾿πϑἰγυπηθηΐῖβ, τ ποπὶ Οσοά νου]ὰ 
ΘΠΊΡΙΟΥ͂ ἰῃ σοπιπιεποίηρ; 6 σγοσκ οὐ ἀδπιοὶὶ- 
ἔοη,---Π6 Μράδβ (υ. 17); ψ»ὴο σγεῦὲ ποῖ, δὲ 
{Π|5 Ἐπηθ, ονθη 8η ᾿ηἀοροπάσηξ πδίοη. 

Νοίπίηρ σ8η Ὀ6 πλοῖο ἀθβηϊῖο ἴπδη ἢ 5 βἰδίθ- 
Γαθηΐβ 45 ἴο 86 δΟϑοϊαΐο τυΐη οὗ ἴῃ ““ΟοἸάδῃ 
ΕἸἰγ." ϑιυςἢ ἃ ργράϊςξζιοη πιυδὲ μᾶνὸ βοοπηθάὰ 
δῖ {πὸ {{π|6 ἴο νἱοϊαΐθ 411 ργορδὈ γ. Ὑεῖ να 
δᾶνο δουπάςπε ονυϊάθησθ (μὲ 1 ννᾶ5 1 6]16 ἃ, 
ὈοΙὰ ἴῃ τεζαγά οὗ (Π6 πϑᾶγοσγ ὄνοηΐ οὐ 15 οδρ- 
ἴυτο ὉΥ ἴπ6 Μοάθβ, δηὰ αἷ5ο οὗ ἴδ υἱεϊπιαῖς 
ἀεϑοϊδίίοη οὗ 115 5:16. (866 ἢ υ. 22 Ὀεῖονν.) 

1. Τρε δωεγάρη} Ἡδῦσγ. »πασσα; ““δαῖ οπιῶ, 
δυῖ ῥοπάμο,᾽ 34γ5 ἸΞῶν ΤΒ6 ψοσζάβ, “ἢ ἢ 
1521 Δῃ.. τπαᾳυ,," 5ῆονν [Πδὲ (6 ἴθιτῃ 15 υϑοά ἴῃ 
ἃ ἀοινρα 5θη56 (ορ. ΗδΌ. 1. 1). [ἡ Ρτονυ. 
ΧΧΧ, ἃ, ΧΧΧΙΟΙ ἰἴ 15 γοηάογοὰ “ργορὮ ον." 

ἼΤΠΘ οτἱρίηδὶ τηθαπὶηρ Οὗ »πα“4 5θοῖὴ5 ἴο 
δ6 βυρρ!εὰ ὈΥ 2 Κ. ἰχ. 25, γβεσγε ἴξ 15 υϑοά 
οὗ ἴη6 ἀϊνιηθ ϑδεηΐθησας ὑὉροὴ Αἰδὺ: “ἼΠ6 
Ἰ, ογά [το τρ προπ πϊπὶ [815 Ὀυτγάοη." ὍΘ 
δοηΐδηςσθ ἰδδυθὰ ἀραϊηϑδὲ δὴ ἰπάϊν! ἀν] οὐ ἃ 
ΠΟΙ ΠΥ ΠΡ 45 ἃ ὨΡΑΥΥ͂ ννεϊρῃξ, ῃοὮ δέ 
ἰαδὲ ἀταρῃοά ἴποπὶ ἀἄονη. (οπιραγε ΖΕςΒ. 
ΧΙ. 1--2; ἃ ραβϑᾶρε γυοῖίοά, ξΠγοΟυ ἢ ἃ δίγαησε 
Οὐοσβισηῖ, ΌΥ (Οεϑοπι5 δηὰ οἴδοιβ, ἴο Ῥσονῦα 
(Πδαι (ἢ6 τνογὰ τᾶ 6 υϑοὰ οὗ Ρῥτγορδμοοὶοβ 
ὙΠΟ ἅγὸ ποῖ οὗ ἃ γπέμα!ογ Ἑμδγαοῖοσ. (δ66 
4150 [6Γ. χχῇ!. 24-τ-.40: [,4π|. 11. 1.4.) 
ΤΠ ννογά νν}}] οσσὺγ ἀραϊη ἴῃ χὶν. ὃ, ΧΥΟ Σ, 

ΧΥΪΟΙ, ΧΙΧΟ Ι, ΧΧὶ. 1, 11, 13, ΧΧΙΪ, τ. ΧΧΙΪΟΣ 
(45 αἶϑο ἰῇ χχχ. 6); Νᾷμυπι ἰ. χα; Ζεςδ, ᾿ἰΧχ, 
ι; ΜΔ). ᾿. 1. 

Οὐς. τ. ὙΤΠο ““νιϑίοη" ἴῃ «ἢ, ἰἰὶ ἰ8. υηϊϊοά 
ΜΙ 15 ΌὉῚ τ. αὶ ὉἾ νὴ] Ὀππρ ἴον (ἢ6 

Ἡ2 

116 
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(δ επι. 5ῆλκε {πε ἢαδηά, τῃαϊ [ΠΕ πιᾶν 
θῸ ἱπῖο ἴδε ραῖεβ οἔ ἴῃε ποθ]εϑ. 

Ι Πᾶνα σοπηπιδηάθαά τὴ δδηςτὶ- 
ἢεα οπεϑ, 1 ἤανε 450 ςα]εα τὴν πλὶρ ἢ Υ 
ΟΠΕ5 [ὉΓ ΠΊΪΠ6 δῆρεσ, ευέρ ἴδ τῇδ 
Γα]οἷςβ ἴῃ ΤῊΥ Πρ Π688. 

4 Τῆς ποῖβε οἵ ἃ πηριϊττιάς ἴῃ {δε 
"Ή6Ρ. 1 τῃοι 1418. Κα 45 οἔ ἃ ργϑαῖ ρθορίε; 

58 

᾿4 τυπγυϊζαοιβ ποῖβε οὔ [ἢ Κιπράοιηδβ οὗ 
πδῖϊοηβ ραῖπεγεά τορεῖμεγ: ἴῃ6 ΓΟΚῸ 
οὗ δοβῖβ πηιβίογεῖῃ τῃ6 ποβῖ οὗ [ἢς 
Ὀδίςα. 

Βδυρδεποβς οὐ {Π6 ἐογγ Ὁ] 6 ομϑβ." {ῥεγε 6 
ἀδογθθ ννᾶ5 ἰϑϑυθὰ δραϊηϑδὲ ραραπὶζεά [υάδῃ, 
ΠοΙῸ ἀραϊηδὶ (μ6 στ ῃί οί οὗ ραρᾷπ Ροννεῖβ. 
ΤΗΣ “Πάρε οὗἉ 4]1} {πὸ βαγτ ἢ" ννου]ά ἀθ8] ουὐΐ 
᾿πιραγίδὶ ᾿5Έ|ςὸ ἴο ὈΟΙΉ. 

Οὐ. 2. ϑοιὴβ οὗ [6 ἰδηρυδρο οπρ]ογοὰ 
ΟΔΙΤΊΘ5 ΟΌΓ ἱΠπουρηῖ5 ἔᾶγ Ὀογοπά {Π6 ἡπάρτηθηΐ 
ΟΥ ΔΠΥ͂ 5ἰηρίε Ὡδίίοη. (8566 υτν.. 1ο, 11, 12.) 
[τ |5 ἃ νου] ά-νΔ6 νἱϑι δίϊοη, νν ἢ ἢ συγ δἴο5 
1ῃ Βαδγίοηῃ. 

2. 1 γε ὖὸ α δαηππεγ)] Οτ, βίδπάδτά 
(σ. «υ.«. ἴῃ ν. 26, χὶ. 12). Ορ. 6Γ.]]. 27 (σ. «υ.}). 

ΎΤΠοΓα οΔη Ὀ6 πο ἀουδὲ ν᾽ 80 [ἰ 15 [ῃδι ἰββιιθβ 
[ῃ6 ςοιῃηπιδηὰ : 51) 6 [ἰὴ Ὁ. 2 (Π6 Ποϑίβ {Ππαΐ ἃΓδ 
βιητηοηθά τὲ οδ θὰ "Ὁ ΜῪ βαηςοιβοά ομδ5."" 
[115 186 “ΗοΪγ Οηε,᾽") ννῆο 15 βρεᾶδκίηρ. 

μῤοπ ἐδὲ δισῥ πομπίαϊ"] Οτ᾽, ἐρε 1θνυν91198 
»ιομηίαίη;---τα ἀδδογιρίίοη ννῈ}} συϊοὰ ἴο (ἢ 
εἰ τηορυπίδίη οὗ ἴπε δουδθ᾽" (Χ. 32) ψ ἢ 115 
ἰοσηρίθταγοα δ ἴῃ ἴορ. ((όβθη. “"ἐγιοπς ἰσυΐς 
νεὶ ρίαπια ἴῃ δυο 1180. [[(ΧΧ΄ ὅρος 
πεδινόν.) Ετοπὶ [Πδῖ τηουηΐδιη γἤοβο “1, εὐᾶ- 
ποη᾽ μαά Ὀδεη Βόννῃ ἄονγῃ ΌὉΥ Βαῦεὶ (ερ. 6. 
ΥἹ]. 29, χίν. 6, γεγο 16 πουῃ οὗ [ἴῃς 58Π|6 
τοοῖ 5 ι.564), (86 δυπηπηοηϑ 5Π4}} δ Ἰθηρὶῃ ξὸ 
ἔοσίἢ ἴο 4ϑϑοπη δ]. Οὐ 5 τι Πἰ βίου οὗ γεπρόδηςα 
ὉΡροη ἴῃς ρῥγουά εἰΐγ. 

“ῥαξε ἐδε ῥαπα] (5. αὖ. ἃ. Χ. 32}; ῬοΪπίηρ 
ἴο ἴδ6 ἀονοϊοά ΟΥ̓, ΜΠ] ἢ ΠΟῪ ἅγὸ ςδ θὰ ἴο 
8558}, 

ἐδε χαΐε: ΟΥ ἐδεὲ ποδί] ΟΥτ᾽, “οὗ ργίπςος:"- 
(86 γαΐενναγϑβ οὗ {Π6 γουδὶ οἰἵγ, Ὁ ψ Βιςἢ {86 
ΡῬγίηςεβ οὗ ἴπ6 ϑαυττῃ βηϊεγοά. 

8. 1 ῥαυκ εοριριαηπάεά...ἢ ΟΥ, 1 ΜΥΒΟῚΖ 
δαυε ΕἸΥΘᾺ ΟἾΔΙΕΘ ἰο Δ[γ οοπδϑοσαῖθὰ 
πεῖ: ΜΏΟΠΙ 1 πᾶνε σῃοβεη δηά οεῖϊ ἀρατί ἴοτ 
115. ννοσκ οὗ τε ΠὈυτοη (ν. 1)). (ρ. [ογ. 
ΧΧΙ͂Ι, 7,11. 27, 28; Ζορῆ. ἱ. η ([Π 4}} οὗ ννῃϊςοἢ 
1Π6 “ργθρασγθ᾽" οἔ Α. Ν'.. ἰδ Ῥγορεῦν ““σοῃϑο- 
ογαίθ᾽)). 

»Μν γπὶρ δίγ ὁπ] ὐρ. Τοεῖ 11]. χα. 
ἐδα! γεΐοίοε ἱπ...]Ὶ ΟΥἉ, δαὶ ΘΧᾺΪΌ ἱπ "7 

ἐχοείλεπο (εΡ. Ζερῆ. 11. 11); -- )ου  Ὑ ννοσκ- 
ἵπα οικΕ 411 (παῖ 15 ῸΥ ἴῃ6 ΠοποῖΓ οἵ ΓΛΥ͂ 
ϑονεγείξηΐγ. Ψαὶς. “Ἔχ  δηΐο5 ἴῃ ρου ἃ πιρᾶ." 
ΤὨΒ ἀοοβ ποῖ ποΟΟδϑΑΓΪΥ ἱπΊΡΙΥ (παῖ ΓΠΕΥ 

ΙΘΑΤΑΗ. ΧΙ]. ἷν. 3-. 

ς ΤΠΕΥ σοηλα ἔγοπὶ ἃ ΔΓ σου ΕΓΥ, 
ἔγοπι ἴῃς οπά οὔ ἤδάανεη, υέβρ τῆς 
ΓΟΚΡ. πὰ τῆς ννεάροῃβ οὗ ἢ 18 ᾿παϊρ- 
πατίοῃ, ἴο ἀεϑβίγογ ἴῃ ψγῇῆο]ε ἰδηά. 

6 4 Ηον!] γε; ἔογ ἴῃς ἀδὺ οὗ τῇς 
ΓΙΟΚῸ ἐς δ βαπά; [ 5}4}} σοπηα 88 
ἃ ἀεβιγιςτίοη ἔγοπι ἴΠ 6 ἜΕΝ: 

7 Ὑπεγείογε 8}}4}} 4}} μαπάβ ᾿ δε "ον 
ἔαϊπῖ, δηά ὄνεῦΥ πηδη᾿5 ἤεαγί 5}2]] 
γλεϊο: 

8 Απά {ἢεγ 5}2}} θ6 δίγαϊἀ : ρᾶῃρϑ 
Δα βογοννβ 5Π4]] [ἀκα ἢοϊά οὗ ἴδεπὶ; 

ὙΈΓΕ ἐοπσείομσῖγ Ῥτοπιοίϊϊηρ Οοὐβ ρίογυ (χῖν. 
4, 4). Υ̓οἵ 18 5 τειηδυκδῦα τμδΐ [6 Ῥογβίδῃβ8 
Ἰοοκοά οὐ πε ἀοϑισγυςϊίοη οὗ ἰάἀοἶ5 45 ρασί οὗ 
{Πεῖγ πδίϊοηδὶ γοσδίίοη. Α φογίδίη σοηϑβοῖοι9» 
Π655 Οὗ ΘΙ ΡΟΓΙΟΥΙΥ ἴο ΟἾΠΕΓ ρᾶρᾶῃ γᾶσδβ ἃΡ- 
ΡΟΑΓΒ ἰῃ {Π6 Θριίῃεξς ὑπερκόμπους, Δρρ]εὰ ἴο 
{ποπὶ ἴῃ Ἔβοῃ. “Ρογβ.᾽ 827, 821: δπὰ ἴῃ {86 
τοιαγκ πιδάθ ὉΥῪ Ηδογοάοίιβ πδὶ “ἸΠΟΥ (ὨηΚ 
{Ποπλβοῖνος ὈῪ ἔδγ ἴῃ 4}} γεβροοῖβ [86 ποδίοβςξ οὗ 
τ Δ ΚΙ ᾽ (1. 134). 

4. Τῤὲ ποίσε...ὺ Α51 τὲ σοῦ, “(Πδγκ!) 
[Π6 ποῖ56...}" (ὦ. χὶ. 3,11. 8.) 

ΤὨΕ πδίϊοηϑβ ἅ1Ὲ ποαγά ρα ογίηρ οὐ {Π6 ΒΙρἢ 
Ρἰδίοδι οὗ [γάῃ ; οἡ 86 τῃηουηίδϊη5 οὗ ΑἸτηθ- 
ηἰὰ δηὰ Μοάϊα 'π ραγε συ ϊαν (ἐγ. 11. 27). 
τ μά46)] ΟΥϑ, “ὙργοαΓγ᾽" (ΧΥ. 12: ΒΟΤΟ 

4150 ἴ86 ψοτγά σϑηάογοά ““ξπτηυίμοι5᾽" οσου 5). 

ΧΙνῖ. στ (οὗ Ογτι5). 
ἘΣ ΡΡῸ: ογ... Χ Ὀ. Χ. ς. 
[0 ἀεείγον (Ἰἰν. τό, .“. «ν.) δὲ «υδοΐε ἰα54 

Ος, “"βδυῖῃ ." ΕΧΧ. οἰκουμένην. 80 ἴῃ νυ. 9, 
ΙΧ} ΟΡ. ΧΙν. 7, 9, 16, 21, ΧΧΙΥ. 17, ΧΧΥΪ. 21. 

Θ. ἐβὸ ἀᾳγ φΚβ τδεὲ Ζοκρ, ὅς. Ουοίεοὰ 
ἔτοπὶ Τοεῖ 1. τς. Ορ. οη (ἢ. 1]. 12. 

ΩΓ ΑΔ ἀεεγμοι θη) Α ϑυάάεη, ἀεβοϊδιεηρ, 
βίγοκε (“. «ὐ. 4. ἴῃ ΧχΙί. 4, 11. χ9). [πῃ 86 
Ηδφῦγονν, δροά »ιφῤεδραδάαγ; νιϊῃ δὴ ..590- 
παποξ, ΝΥ ΙΟὮ σΔἢ ΠΟ τῆογα Ὀδ οΔ]]οὰ “ἃ Ρ]ΑΥ͂ 
ὌΡοη ννογάβ,᾽" ἴδῃ ΟἿΓ γδγρις Δ Ὀ6 ὈΓΟΡΟΙΥ͂ 
850 τειτηαά. 

]0ε} 1. ᾿ς, Ἐζεῖϊς. 1. 24, Χχ. ς, δηά [ἢ6 ῥγοϑοηῖ 
γΕΓβθ, ἃΓῸ [6 ΟΠΙΪΥ ΡΪΔς65 ἰῃ ἔῃ ργορῇῃοῖβ ΠΟΘ 
(Π6 πᾶπΊο, δῥαάάαγ, οσουγϑβ. 

7. δὲ αἰὶπἢ ΟΥ̓ “514ςκ;""---πβιδηρσίηρ ἄόνγῃ 
ἴῃ ποτνοῖος8 τρυτυς ἀνθ λ ρτὺῤ 3, “. 4«υ.). 
“ῥα »νποὶ}} χῖχ. αὶ [ βῆ. νἱῖ. ς. ((ρ. Χ. τ8.) 

8. δαὶ] δὲ φῆγα! 4) ΟΥ, ἀϊδβιλαγοά (χχὶ. 
4) 5. αυ.). 866 Ὦδη. Υ. ὅό. 

ϑΈνΈΓ] οὗ {Πε ἰσγτηβ τιϑϑὰ ἴῃ [5 νεσβὲ ὁοςῸ 
ἴῃ 5. χ]ν!], ς, 6. 

Οὗ... Το Κογ-ποίος οὗ 5. χίνη, “Οτοδὲ ἰ8 
{πε 1 ογὰ" (υ. 1), 15 ράγδ]]εὶ ἴο ςἢ. χίὶ!. 6: δηὰ 
{πΠ6 ΕΧργεβϑίοη “δ ἀ68 οὗ (86 ποσί" (νυ. 2) 
ΟςςουΓ5 ἰῃ Γἢ. χὶν. 12. 

δ. ἀ,)γ εομπὶγν 



{Ἡτδ. 

ΤἩΦΘὉ. ᾿ 
ΦΌΕΡΥ »ΩΝ 
αἱ ἀὲν 

ἰσάδονν,. 
ΓΉΡΟ 

Υ. 9-1..} 

{ΠΕΥ 5}2}1 δ6 ἰἴπ Ρδη ἃ485 ἃ ννοπΊδη 
{παῖ τγάνδι]θῖῃ : {Π6Ὺ 5}4]1 ᾽θ6 απιαζεά 
ἴρῃβ δῖ δηοΐίδογ; τοῖν ἴσο τα ί ῥξ 
ας ᾿ βλπιε8. 

9 Βεβοϊ]ά, τε ἀδγ οὗ ἴπε ΓΟᾺΡ 
“ιεες 9.) οοπλείῃ. οὔιεὶ οι ψ ννγάῖῃ δηά 
μάν 1" ΔΏΡΕΓ, ἴο ἰΑΥ̓ ἴῃς ἰληά ἀδ5ο- 

“ Ἐξεῖ. 3. 

ἴλίε : ἀπά ἢς 5Π4]} ἀδϑῖγου ἴῃ 5: Πῃ6Γ8 
τῃογϑοῦ οι οὗ [ἴ. 

ΙΟ Εογ ἴδε ἴδ οὗ ἤδθανοπ δηά 
ἥξει α. 2. [ῃ6 σοπβῖε]]τίοπβ τμεγεοῦ 5}}4}} ποῖ 
ἃ 3. τς. 
Μαι. 24. 

σῖνε {πεῖς ᾿ρμῦ: τῆς ϑιη 5}8}1 ὃὈ68 
α ἀαγκεπεα ἴῃ ἢ8 ροίῃρ ἔοσῖῃ, δηά 
(πε πιοοη 5141} ποῖ σδιιϑὲ πεῖ Ἰἰρῃῖ 
ἴο 58}1π6. 

“δα}} δὲ αγιαςε] Οὐ, Ἰοοκ δεμδβὺ (Οξη. 
ΧΙ. 23.) 5. αὐ.). 

ἐδεῖγ γα] Οτὶ, ἐῤειν ἴδοθ 18 ἃ ἴζδ090 οὗ 
Ζ,δτι98:---Οχοιϊοπιοηῖ βάση ῸΡ ἀπλιἀϑὲ ἘΠ ΘΙΓ 
ἴεγγοσ, 45 ἤθη ἢΠδπηθϑ γίϑε ουἱ οἵ [ὰϊ]οκΚ νο] Πλ65 
οὗ βσῃοκθ. (Ὁ. 0εὶ ἰ!. 6. 

9. εγμεὶ...1Ὶ ΟΥ, 8ἃ ΟΥ.61 ΟΠ6, ΘΥ͂Θῃ 
αυγα!ῥ. ἼΤΒὸ ΑΔΥ 15 ὉΠΓΘΙΘΠΕΠΡῚΥ 5 νοΓο;--ἰζ 
5. ἱπάθο ὙνΠΟΪΥ ὁννγαῖῃ δηὰ Ὀυγηὶπρ δηβοτ.᾽" 
ΟΡ. [6γ.]. 42. 

το ἰαγ...7] ΟτΥ, “"ἴο τῇδκε {86 ϑαστῖῃ (νυ. ς) ἃ 
ἀεϑοϊαϊοη." 

ομΐ οΓ ἢ 5. εἶν. 34. 

10. Τα ουἱρουτγίηρ οὗἉ ἴΠ696 νἱαὶς οὗ νυγδῖἢ 
580}} ἀϊςίατ {π6 νυ Βοὶο ογάου οἵ παίαγο; ἀδγκ- 
δηϊηρ ἴῃ6 ϑοἴδγβ δηὰ σοῃηνυ βης ἴπ6 οαγῃ. (ὑρ. 
χ. χο, Χχχίν. 4. 

εογαἰεἰαιἑοη5] ΗΘΌτ. ζεε ι. ΚΈ5π, (ἴῃς 
δε]! αοηβάρηϊ,) 5 ἴῃ6 ἘΠ]Ὶ6 ρίνεη ἴο ἴῃ σοη- 
5.6] τη Οὐίοη (566 οἡ [οὗ ἴχ. ο; ἀπΊοϑβυ. 8); 
ὙὨ]οἢ ὉΥ ἴη6 Ῥεγϑίδη5 15 οδι]οὰ διώγιγοά, δϑὰ 
Ὀγ ἴπ6 Αταῦϑ, ἐδε Οἰαπὶ. 

σῥα! ποὲ γίνε] Οὐ, εκἰνο ζογῦῃ. Ορ. 
70εἰ 11. το. 

ἐδε τωπ «“δα]} δε} ΟΥ, 15 ἀαγλοεπεά δῷ Ἀ18 
σΣιδῖπκ. Οὔ. οεὶ ἰ!. ,4χ; ΕΖΕΚ. χχχί!. 7. 

11. δὲ «υογ]ἱ] .. «υ. α. ἴῃ χὶν. 17, 21, 
ΧΙ. 3) ΧΧΙΥ. 4) ΧΧΥΪ, 9, 18, ΧΧΥΙ͂Ι. ό, ΧΧΧΙΥ. 
1. 

ἐαιμέ,..10 «εα:4] Ῥϑ5. ΥἹ}}. 2, χὶνὶ. 9. Ὅν. 
ςἢ. χίν. ς. 
αν ἰοαυ] ΧΧΥ. Ι1, 12, ΧΧΥΪ. ς; Ὠ δῆ. Υ. 19 

σ. ων.) 
9 Ἴδε ἐεγγί δε] Οτι, “ἐἱεγτ]α ομεβ᾽ (Χχνυ. 

35) 4) 8ν ΧΧΙΧ. 4). 
15. 1 «υἱὲ νιαῖε α »ιαπ ({τ4}} διὰ ἔδεθ 8 

ἃ5 ἢδ6 15, ΗθΌγ. ἐπο.)...7γ͵88, α »ιαη} (ἔοττηθά 
ουΐ οὗ ἀυκῖ, Ηεῦτ. σόα»). ὍΤΠδ ϑδπὶς ἔσο 
τνογάϑ ἀγὸ υϑοα ὈΥ ἴδε ννγοσ οὗ "5. ν"]. 4, ἡ Βθη 
6 58 ϑοιἰπρ ἕογίῃ (6 ον οϑίαϊο οὗ ουῦ 
ΒυπΊδη ΓΑςΟ;---580 σατο ἔργ ὉΥ Οοά, ἀπά ὄνθη 
μρὶογοὰ ΌὉΥ Ηἰπὶ ἴο “σις [86 ΘΠΕΙΥ ἂπὰ 
διὸ ἀνθηζοῦ 20 εεασε᾽) (υ. 1). 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΗ. 

11 Απά] ψ1]] ρυηϊϑἢ τῆς ννου]ά ἴογ 
ἐῤεῖγ εν]. ἀπά τῇς νίοκεά ἰοσ {πεὶγ 
πα γ; ἀπά 1 ψ|}} σαιιθε τὰ6 δ- 
τορᾶηου οὗ τῇς ργοιά ἴο Ἵβᾶβε, δηά 
ἐπ ἰδ ἴονν 186 Βαυρμείπεβθ οὐ ἴῃς 
τεγγ Ὁ ]6. 

12 1 1 πλᾶκε ἃ πιδὴ πλοῖα ρΓδ- 
οἴουβ ἴδῃ πε ροϊά ; ἔνε ἃ πιδῃ ἴμδῃ 
τῆς ροϊάεη τνεάρε οὗ Ορῃϊγ. 

12 ΓΠετγείογε 1 νν}}] 5δῆακε τῆς ἢδδ- 
νΕη8, 8η4 τἢδ φαγῇ 5}4]] γεπιονα ουξ 
οὗ Ποῦ ρίαςε, ἴθ ἴῇε ψγδῃ οὗ τῇς 
ΓΟᾺΡ οἵ Βοβῖβ, δπά ἴῃ τῇς (γ᾽ οἵ 8 
ἤξεγοε ΔηρΈΓ. 

14 Αμπά [τ 5411 θῈ 45 τῆς Ἄοἢαβεά 

ΜΝ ΏΠΕ τὴο οἰ μδυρ ΜΕΥ ἀπά ἴογὉ]6᾽) Ο͵65 ἃ.6 
“Ἰαϊὰ ἰονν," [86 ἔγε οἵ ἀϊνιπε Ἰυάρτηδηξ 584]]} 
ψΟΥΚ ΟΠΪΥ ἔογ (6 δῃποῦ)]ίηρς δηά ρυγιποδίοη 
οὗ ἴπε ἔθ ]6 δηά ορργεοϑϑεά, Ὑμεπὶ Ηδ νουὰ 
Βο]ὰ -“ργθοίοιβ᾽" (5. Ἰχχῇ!. 14). ὙΒΟΥῪ 5βου]ά 
δ, Γννο, ἀπά σοπλθ ἔογί ἢ ποῖα ῥτγθοίουβ (ἤδη 
“5014 (]0Ὁ χχί!!. το. Ορ. ςἢ. χΧΙν"}. 10). 

Οὐ... τ. Ν'ν 85 ποῖ (ἢδιϊ “"ἔδαγ οὗ ἴῃς 1,ογὰ, ἢ 
ὙΠΙΟῊ 50 ΠΊΔΗΥ ἴῃ [5Γ86] ἰθάσῃηξ ὈΥ πηθδης οὗ 
(86 σαρινγ, [Π6 ὙΟΥΥῪ ννιϑάομῃ ἴδδΐ ὁ" σδη- 
οὶ θὲ να]υρὰ νυν ἐῤδε φοίά-«υεάψε 9 Ορδὲν 
(σ. «υ.),.) ννῆοθθ “ὄχοβδηρθ 15 ποῖ ἴογ ἃ ἰονγεὶ 
οὗ πε ξοίά (“. «υ.)} 

Οὐ». ,λ. ΟΥ̓ ἴὯἅΥ ρβιοδίοσ ναΐὰθ ἴβδη 411 (ἢ 
εἰ ροἰά οὗ Ορῃῖγ᾽" (α Οἶγο. χχίχ. 4: 2 (ἴσο. 
11, 6), δηὰ “ἔπε κο]ά" (2 Οἴγο. 11]. ς, 8), 
ψ ἢ Ὠϊσἢ δοϊοσμοη ονετγδιἀ ἴῃ βαῃοίυδσγυ, 
νν 45 ἃ 5δποῖ ρα ήδη 5011] (5. ΧΙ χ. 8). Τὸ 
τοαθοπὴ σοι ]β (δὶ τρις Ὀ6 80 βδαηο ῆρά, νυᾶ58 
[ἢ ρυγροβε οὗ ἴμ6 [ποαγηδίίοη (1 Ρεί. 1. 18--- 
22). [ἢ ργοραγδίίοη ἔοσ ἴῃδξ Ἔδνεηΐ [5γαοὶ νγδ5 
πονν ἴο Ὀ6 5οδίϊογοα δογοββ ἴπ6 ννοῦτ]ὰ ἴῃ ἢυ- 
τΠ]ΠἸατίοη, ἴῃ πδίοῃϑβ ἕο Ὀς “" ν]ϑ[6ἀ᾽) (υ. 11), 
Βαῦθ] ἴο ὃς ονογοννῃ, δηάὰ ἃ “"τοσηηδης᾽ 
τοβίογοά. ((ρ. ςἢ. χη. 4.) 

18. ΤΡεγείογε] ὍῊΪ5 ϑρι Πίυδ] ρυστ βοδίίοη 
(ορ. Όδη. χὶ! το) νγ8 ἴῃ6 ἤπαὶ οδυϑ6 οὗ 50 
δτολῖ ἃ πλυηάδπο σοηγιΞίοη. ! 

1 «υἱ!! τῥαῖε Υ Ιό, ΧΧΙ]. 11, “. αν.) δὲ 
δεαυεη (ρ. δξς. '.. 6 (ΗΞ6}. χιϊ. 26, 27). 
-- ΑἸ] υϑοη 966 Πὶ5 ἤόγῸ τηδάθ ἴο ϑοπλδὸ 5:}0Γᾶ- 
[ΟΥΤ ΓΙ] ΘπΊρίτα ν᾽ ΠΙ ἢ ποράς ἴο δ6 "'5ῆακθη,ἢ 
ἴῃ ογάεγ ἴπδΐ [6 Κιηράοπι οὗ Οοά τοδὺ ὃδ 
65. 0}15ηῃ64. ((ρ. οη χχίν. 21.) 

δε εαγὶὁ «ῥα! γερο) ἘΔΙΠΟΓ, ἘΣΘΙΔΌ]Θ, 
Ῥ 58, χυ!. γ, Η. 8. (ᾧφ. 7οῦ ἰχ. 6.) 

δὺ 26ὲ «υγαὲῤ 97} 5“. «υ. α. ἴῃ ἰχ, 19, Ἡ. 18. 

14. “μπὦ ἰ “ῥα δὲ α- δε... Οὐ, ἐὲ “δα! 
δὲ α« ιν ἃ ἐῤαςεά γοε, αριά α( 10} ἃ ΤΊΟΟΧ 
τ᾿ηδὺ Βα; ΠΟῚΘ ἴο ΚαῦΒΟΣ 11.--- ΤΠ ]5 15 ἴο 
Ὀ6 ἴῃ6 ςοπθϑοαιοποθ οὗ (δαὶ φαγί ἢ- ΓΘ Ὁ] ηρ.. 
ΤΠΟΥ ᾿νῆο πδὰ Ὀδθη Ὀτουριϊ ἐορείμοῦ ὈΥ ἔογοσ 
Ἰηῖο [πὶ ὉΠΌΪεσὶ μι οὗ Βάρεὶ, 51)4 ἃ στηλο 
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ἴοδ, δπά 85 ἃ β8ῆδερ [αῖ πὸ πηδῃ 
ΚΕΙ͂ ὉΡ: ΓΠΕΥ 5}4}} δνθγΥ πηδῃ ἴαγη 
ἴο 5 ονγῃ ρβορῖὶε, δηὰ ἢξε βνεγὺ οἠς 
Ἰηἴο ἢ18 οὐγῇ ἰδηά. 

Ις ΕνεγΥ οἠθ ἴδδξ ἰ5 ἐἰουηά 5821] 
06 τῆγιιδί τ ΓΟΌΡΉ ; δηἀ δνεγυ οπα τῃδῖ 
18 ἸοΪ πε επίο ἐῤέπι 8}.411 []1} ὈγῪ τῆς 
δυνογά. 

Ι6 Ὑμεῖς ομ]άγεη «50 5141} ὃς 
Ὁ ΈΎΣ. ὁ ἀθῃ 64 το ρίεςεβ Ῥείογε τῃεῖγ ἐγεβ; 

{Πεῖγ Ὠουι8ε8 3114}} θὲ 8ροι]εά, δηά {Πεῖὶγ 
νγῖνε8 γανϑηεά. 

17 Βεβοϊά, 1 νν}}]} 5εῖγ υρ τῆς Μεάεβ 
ἀβηιηει τπεπη, νυ ς ἢ 51.411} ποῖ γεραγά 
διΐνετ ; ἀπά ὧς Ὁ, ροὶά, {ΠῈγ 53841]} ποῖ 
ἀεῖρμς ἴῃ ἰτ, 

18 Τρεῖὶγ Ὀονν8 4150 5}}4]] ἀδ8}} τε 
γουηρ, πῃ ἴο ρίεςεβ; ἀπά {ΠῈγ 588]} 

ΙΘΑΤΑΗ. ΧΙ. ἷν. 165-21. 

να πο ΡΙΓῪ οὐ ἴῃς ἔπι οὗ {δε 
ΟΠ Ὁ; {ΠΕΙΓ ἐγς 8}8]} ποῖ βρᾶγε οἢ!]- 
ἄτεη. 

Ι9 ἢ Απά Βαδγίοη, τῆς ρίογγ οὗ 
Κιηρσάοπιϑβ, [με θεδυῖγ οὗ τὰς (πα  ἀβεϑ᾽ 
ἜΧΟΙ ]ΙεΠΟΥ, 514}} δὲ '28 ψῆεη Οοὐ᾿ Μεδ. αἱ 
ονεγίῆγενν “ ϑοάοπι δηἀ (ὐοπλογγαῃ. ἐγσινέες. 

20 [τ 5841}1 πενεγ δ6 ἱπηδθίτθά, παῖς τρτν 
ἴΠεγ 588}} ἰ θὲ ἄνγεϊς ἴπ ἔτοπι ρεπθ- τ 35" 
Γλϊίοη ἴο ρεπογαϊίοη: ποιῖμεγ 5}2]]} 
τς Ατγαδίδη ρίτοἢ ἴεηξ ἴῆεγε; πειῖθεγ 
56.411} τῆς 5ῃπερπεγάβ ππᾶκε τπεῖγ [014 
1ῃεζα. Ἔν 

21 Βυὲ 'ν ἃ Ὀεδβϑὶβ οὗ τὴς ἀεβεγί Ζίΐν. 
8}}} 16 τῆετε ; δπά τῆεὶγ ἤοιιβαβ 581} πες 
δε [1] οὗ ' ἀοἰεῖῃ! ογεδίιιγεβ; δηά ' ὧζ, ως 
ΕΓ ονν]ς. 5041} ἄνγε!] Παγα, δηά βαῖγγϑ' Ηεδ. 
84}} ἀδηςς τδετγα. σ᾽ μβπέι 

᾿δϑῖο ἴο “" ἀο νοῦ {Πποπλϑοῖΐνθς, 45 ἃ ΓοΟ ἔσο [ἢ6 
Βδηά οὗ ἴδε μυπίογ᾽" (Ρτγονυ. νυἱ. ς). Οὔ. 1. 
χα; [6γ.]. 8, 28, 11. ας. 
ο ῥὲς οαυπ ῥεορίξ]---ΟΥ ὯῸ Ἰοηρεῦ ἀεδηᾶ- 

ἘοΠΔ]1Ζ ὰ ; ἑπίο δὶ: οαὐπ ἰαπά, Ττοῦλ νυ μοἢ [Π6 
ἐΡΡΗΞΙΟΣ ε γοῖκα 18. Ὀσοκεη. ὕρ. |6γ. 1. χό, 

. 9. 
Οὐς. Βδῦοὶ ἔγοπι ἔδε ουϊϑεῖ (Όϑεη. χὶ. 4--0) 

᾿ιδά 5εῖ βούβεὶξ ἴο ορροϑβὸ ἴπε ἀϊνίπθ ργουϊβίοῃ, 
γν ΙΓ ἢ ϑοραγαίθα “1ὴθ ἐδ Πλ}}165 οὗ πλεη ἐπὶ ἐδεὶγ 
παλοη" (Οεῃ. Χ. 32). 

16. Ευο οπο ἐδαὶ ἐσ μμἢ οὖ, “ργε- 
δοηΐ ([π Ποῦ); " οὗἁἨ ΠΟΥ οἰ ΕἾ]Ζοη5. ((ρ. χχὶϊ. 3.) 

7οἰμεά μπίο {δον} Οτ, "")7οϊπῃεά ἰπογειηΐο "-- 
ἔοτείβποιβ, ψὴοῸ δὰ αἰίδοῃοα {ποπηβθοῖνοβ τό 
πε ΟἸΕΥ ἃπὰ ννέεστθ τεβοϊνο ἴο δϑϊάβ ἰῇ δου. 
ἼΠΟΥ τηϊιϑὲ 5ῆδγο ἴῃ με σι πη, 

16. Τρεὶν εὐ ἰάγεη} Ἀλίμεσ, Τρεὶν ᾿πίδπϊα: 
--ἰῇθ νογά υϑοὰ ἴῃ 8. Οσχχχυ!. 9. ΟΡ. 
Νδἤυπι 11]. το (. ὑπο 
δε: «υἱϑε.}1 Ζροςδ. ΧΙγ. 2. 

17. 1 «υἱὴ! «ἐν ,ρ0} ΟΥ̓́, “ταῖϑθ ὉρΡ᾽ (80 
Α.ΥΝ. «ἱ Ζεςἢ. ᾿ἰχ. 13), 88 ουὄζ οὗ 5ἰιπιθοῦ 
ϑοηξ οὗ 50]. 1ἴ, 7; Πρ. ςἢ. χὶν. 9);-ἰμαῖ 
ΕΥ̓͂ ΠΛΑΥ͂ ὈῈ υϑεὰ ἃ5 ΗΙ5 βοουγρε (ἐς, Χ. 26). 

ΟΡ. 5. ἰχχχ. 2; 6, 11. χὰ; Γἢ. Χ]Ι, 2. 
ἐδὲ Μεάε Ἡδοῦγ. Μάραυ (6σϑεηῃ. χ. 2);-- 

ἴῃ οὗ, χχὶ.  Ἰοιπθὰά σὰ Εἰαρε (Ρεγβίδ). 
Τρδὶ ἴΠ6 Μοάθβ ννεγα {Π6 Ἰρδάϊηρ πδίίοῃ, 15 
(εϑεϊβεὰ ὈΥ ἴπ6 πᾶπῖθ “" Μοϑάθ" σςοπηΠΊΟΠΪΥ͂ 
ξἴνεπ ἰο ἴἢ6 Ῥεγβίδῃ Κιηρ ἴῃ ἴΠ6 Οτρεὶς ἢϊ.» 
ἐβερ (85 αἰϑο ὉΥ {86 νγογάβ μηδίζειν, μη- 
δισμός). 

ὁ. Τὴ “δυνακοηΐϊηρ᾽) οὗ ἴῃ Μοάϊδη 
Ὡδίίοη (Β.0. 709) ἴοοκ ρίδοθ δρουΐ ἵννεϊνε 
γεᾶΓβ ΔΙΟΥ 54 ΠυλΠ 656 δα σλττθα ἀὐνΑΥ [5τγδοὶ 
{π᾿ 721), δῃὰ “ἐρυῖ Ποπὶ ἴῃ Η]δἢ δηὰ ἴῃ 

ΔΌοΟΣ ΌΥ [δΠ6 σΊΥΟΓ οὗ ΟοζΖδη, δπὰ ἐπ ἐδὲ εἶτ: 
Φ7 δὲ Μεάρ:" (1 Κ. χυῇῇ 11). [{ 56θπὶ5 ποῖ 

ΠΡΓΟΌΔΌΪΟ, {Πϑῃ, (πὲ ἴῃς ἀεροτγίαδτοη οὗ [5γδε] 
ΤΩΔΥ Ὦᾶνο Ὀδοη [6 τηθδη5 υϑοὰ ὈῚ Οοά ἔογ 
Ῥτερδτηρ δηὰ κορμοῦ ἐς (Ὁ. 3) ἴμε ρεορίς 
ὙνὨΙΟ ἢ νυ 85 ΤΉΔΙΠἸΥῪ ᾿πϑι Γυπηθηΐδ] ἴῃ ονοσίηγον- 
ἵπρ ὈοΐΒ Νίπονθῃ δηά Βαῦγίοη. (Ο. [ηἰγοά. 
Ρ. 7.) 

“ῥα}} ποῖ γεραγά «]υεγ] Χεηορδοη (' Ογτ." 
ν. 3) πιᾶκοβ Ογχιβ βρεαῖ ἴο [πὸ Μϑάδβ οὗ {ῃεὶγ 
ποΐ δανίης Ἰοϊποὰ ἢϊπὶ ἔγτοπὶ ἃ ἀθβϑῖγα οὗ ΠΊΟΠΕΥ. 

18. δου. ἴον ψῃῖοΒ ἔδο Ῥεγξίδπϑ ὑοσα : 
ἴλταθά (ὑρ. χχῖϊ. 3, 6. 

19. δὲ σἰογγ] οὖ, “ἴῆε θοδυΥ " (ΧΧΥΙΙ, 
1);-- Ὑ ΙΓ ἢ σἱοοά 848 δὴ ΟΓηδπηθηΐ, ΟΥἩ ἀδςογᾶς- 
(ἴοῃ, ἴο 41} {πὸ Κίηράοχῃβ οὗ {πε6 ννου]ὰ :---τὴ6 
ἐβογΥ ᾽ οὗ {Π6 (μαι άθθϑ :᾽ ἴο {Π6 ρσταπάθδυγ οὗ 
γν Ὡς ἢ ἘΠΕΥ Ροϊπίθα ἴῃ 956] [-δάπλ!τηρ {ὙΠ ΠΡ. 

4: «υὐδεη... Οὗ. οῃ 1. 7. (7εγ. 1. 40.) 

20. 1 «ῥαὶ! πευενγ δε... Οτ, ““1ἴ 584]} 
ποῖ δϑϊάθβ (οεἱ 1}. )ο; ἤβ. Ἵσχχυ 1: ςρ. 
]6γ. χνὶ! 25) [Ὁ δνϑῦ, ποιῖμοσ σοπέπιε (Ἐ5. 
οἷϊ. χϑ; σρ. [6εγ. ΧΧχῆ!, 16) ἔγοπι ρὲ ἴο δ56.᾽" 
211. επί 1δεγε] ὋὝτανο]]οῦβ γοπηαγκ, τῃδῖ 

(ες Βεάν!η Αγδὺβ 511}} πᾶνθ ἃ ϑιρεγβι οι 
ἀγεδὰ οὗ Ἰοάξίηρ οἡ ἴδε 516 οὗ Βαθγίοῃ. 

4]. Μαορὶ οὗ [Πεϑ6 ἴϑοηδηίς οὐ ἴπ6 ἀοϑοϊδίθ 
ΟΕ ὈΘΑΓ πδπιθ5 ὑπαὶ τὸ δ ρηιβοδηΐῖ οὗ {δεὶγ 
σμδγδςοζοσ. 

«υἱἱά δεασὶς Ὁ ἐδε ἀπογ ἩΌτ. δε γρερες 
ΧΧΙΪ. 11, χχχῖν, 14. ἴογ. 1. 39 (πη 5, ΙΧΧΙ ἡ 
υδεὰ οὗ Βυυπιδη μείρεν: ἴπ|.. “« ἀγου ὮΥ οπθ5.ἢ 

ἀοἰογμ ἐγεαί γε} Ἡ ΘΌγ. οοὀὶνε (ΠΟΤῈ ΟὨ]Υ) 
«--- ξγοδῃουβ.Ἶ 

οαυ] ἡ ΟΥ̓ (85 ἴῃ πιᾶγρ.), οδῦσ!οδθ5--}, 
ἐ( Δ Ὠϊοτβ οἵ βδοσθδιηηρ " (χχχίν. 13, ΧΙ, 
40). 
ἀρὰ ΣΤ 14):-Φ ΠαΙσῪ (οΥ, ΒΑ ΕΥ) 

οπ65." ΨΜᾶυΐς. φέϊοσί. (ΟΟΠΙΠΟΙΪΥ Δρρ]οὰ ἴο 
(δὲ χοαῖ (1[μδν. 'ν. 24): Ὀυΐ Βεῖδ σείεγσοά ὈΥ͂ 



γ. 22. 

22 Απά ἴδε νὰ θεδβϑῖβ οὗ τῇς 
ἰ8ἰδπ 5 5141] οὔὺ ἴῃ {Πεῖγ ' ἀεϑοίδϊα 
Ποιι5ε8. Δη4 ἀγλροπβ ἴῃ ἐῤεὶγ ρ]βαβδηΐῖ 
Ραΐδοεβ: πὰ ἢεγ {{π|ὲ ᾿ς Πεᾶγ ἴο σοπΊδ, 
ἃηῃὰ ἢεγ ἀδγϑβ 5}2]} ποῖ θὲ ργοϊοηρεά. 

5οπΊ6, 8 τυςῖ ΡγοδδὈϊ γ. τὸ 16 ὈαὈοοη. 
ἐς ΤῸ Μοῖκο, οὐ Μδοδοι Αγδθίοιβ, 5 δἱ 
Ῥγεβοηΐ ἔουηά 'ἴπ ΒΔΌΥ]οηΙ4." (Ὠτ Τυίγαπι, 
“Β. Ν. Η.᾿). Ομε οὗ Ϊογοπιθ5 Ἔχρ]δηδίίοηβ 
5: “ἡ υεείγει ἀκα» ῥονέηξι, ΑῸ5 ΟΠ" 
Ὠ0}}} ἕδίιοβ βοᾶγιοβ νοσδηΐ." 

2Φ. «υὑἱἑά δεασί: 977 1δὲ ἐαπ Δ] ἯἨΊ. ἐγγίηε 
Χχχίν. 14: 67. 1. 39), ““ὙνΆΠΕΓ5:") 8ῃ 6ρ]- 
εἴ δρρ]θὰ ἴπ Ασδῦϊς ἴο {πὸ 74. Καὶ. 
ἐπ ἐδεῖγ ἀέεοίαίς ῥοισε5}1 [1ιἴ, “. Ἀτλοηρ δῖ5 

νάονν:"---ἰῆὸ Ηδῦγον, ννοσὰ Ὀθδηξ ἃ οἴοϑο 
ΓΟ δίδηςς ἴο ἴῃ6 ννογὰ στοπάθογοα ραίΐσεο 
ἴπ ΧΧΙΪ. 13, ΧΧΧΙΙ. 14, ΧΧΧΙΝν, Χ3 :---ῦ ἢ15 ψ]- 
ἀοννοα πιδηϑίοηβ." 
απ ἄγασοι}] Ἐδῖμου, 186 Κ8185 (50 Ρο- 

ςοςκὸ οἡ δίϊοδῆ 1. 8, αἴϊογ ΚΕ. ΤἈπο ἢ Π1)[ψ-- 
ΧΧχῖν. 13, Χχχν. 7, ΧΙ. 20: [ὁτ. ᾿ἰ. 37), ἄς. 

ἐι ἰδεῖν ῥίεασαπε ῥαίαε) Οτ, ἐπ 0ῬᾺ9 
ῥαίαεε: οἵ ῬΙΘΑΒΌΤΣΘ:---ν Π ἢ μδά Ὀδθη 85 
80 ΤΏΔΗΥ [6 ΠΊρ]65 οὗ ᾿ιυ ΧΌΓΥ. 

δεν τι ὙὍὙΠὲ “της οὗ ΠΟΤ υἱϑιδίίοη " 
([ἐὉ. χῖν!. 21, 1. 27) 31: σρ. ΧΧΥΙΪ, 7). 

ὁε ρῥγοίοησεῆ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ ἐΟΓΙΠΕΙ Γοργίου: 
ἘΖεκ. χὶϊ. ἃς, 28 (“. «0.). 

Οη δε Εμδίνιοπε Οὗ δὲ Ῥγοῤδεςν. 

. ὙἼο ροϊηΐϊθ ἅτ ἤοῦὲ ἴο Ὀδ αἰϊἰεπάδὰ ἴο: 
:, Τὸ σἀρίατο οὗ ΒαῦΌγ]οη ὈγΥ Ογτιϑ; 2, 115 
δυθηζιδὺ ἀθϑο Δί! οη. 

Ι. Ὑμπμαῖ πὸ ΡγΓοΟΡἬΘΟΥ Γεΐογϑ ἴο {δέ εαρέμγε 
9 Βαόῤνγίοη “πάν γα, 6 ἀθβ πιο! γ ὀϑίδὈ ϑηθὰ 
ὉγΥ 1Π6 δάπηιϑίοηβ οὗ πῃρο]ϊονοσθ. [Ιἰ 5 Ὀ6- 
σδιι56 [15 γεοίθγομοθ ἰ5 46 ὑπάοπίοῖο, τηδὶ 
[Ποϑ6 ννῆο ἃγὸ ἐεϊτογοὰ ΌῚ παῖ γα ῖς ΡΓΟ]}}- 
ἄἀϊςε μανὸ πο ἴο ἀϊδϊοσαίδ σἢ ἢ. ΧΙ δηά ΧΙΥ 
ἔτοπι [ἢ 56 γ165 ἴο νυν ῖς (ΠΘΥ ὈοΙοης, 

᾿πάουδιοάϊγ, σις ἢ ἃ ΡῬγραϊοίίοη σοι]ά ποῖ 
Βᾶνὸ Ὀθθη πιδάδ Ἔχοθρῖ ὈΥ͂ ἴῃ6 ΠΕΙΡ οὗ ἃ βρθεϊδὶ 
δεῖ οἵ ἀϊνίπο Π]]πγ)ηδίϊοη. 

1. Αδϑἴο ἐῤε ευοηίμαί ἐφεοαλίοη 9. Βαῤγίοη. 
--ἈἼἸῸ 15. ἀστοθρὰ οἡ 4}1 μδηάβ ἴῃδὶ ἴδ ον Πᾶ5 
Ἰοπξ Ὀδθη υἱίετ]ν γυϊπθὰ. ὁ ΤῊ 5116 οἵ Βαῦγ- 
Ἰοη,᾿" ϑγ5 Μγ [αγαγὰ, 15 "ἃ πακβά δηά Πιάθοι5 
νυλϑῖθ" οὐ νν]5," 6 ϑᾶγϑ, "" ϑίασί ἔγοπὶ (ἢ 6 
Βοδηΐγ τῆϊοκεῖθ, ἀπά ἴπὸ ἔου! 64καὶ οἰδ]κϑ 
ΤὨγουρῃ {Π6 ἕαστονν5" (“ Νίῃ. δῃηὰ Βαρ.᾽ ρ. 
484). 

Νονν [Ὁ 15 ἴο δὲ ποίεά :-- 
(4) Ὑδῖ ἔνε δῆοσ ἴθ σδρίαυτγε οὗ ἴδ6 οἰγ 

Όγ Ογτιι5, ἐδεγε «υα: ποίῥίηιρ 10 σασσουὶ πλεῖν 
ἐἰοπς ΟΣ “μὸῦ ἃ εοπσμρεαίοη ας δὶ. “ Ἐνθη 

1η ἴῃ6 ἔπιε οὗ Ηετγοαοίι5, ἴΠοΓα ννᾶ5 ὀυθγγίῃίηρ, 
ἴο ΒυιπΊδηῃ ἀρρθάγαηςθ, [ῃδὲ ννᾶβ ςφ]οιιαίοα ἴο 
Θοσυγε ἴοὼσ Βαῦγ]οη ἃ σοηίϊηιιεαὰ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ 
διὰ ξιολίηθβθβ. ὍὙΠ6 ΟὟ νγᾶϑ 51} [86 πιοϑδὲ 

ΙΘΑΙΤΑΗ. ΧΙΠΠΠ. 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΙΝ. 
τ: Οοί": ν»νεέγεϊ μμ γεσίογαϊον οὗ πγαδ. 4 7ΔΩ͂Σ 
“γμεσερόση τισι ίαέον συγ Βαδεί. 14 Οσαἱ᾽ 
2 μγοσέ αἀφαΐνοέ Δ πγγία. 49 δαίσζπα ἐξ 
ἐλγωμεηκά. 

Ῥορυΐουβ δηά τηδρηϊῆςεοηΐ οὗ ἴδ6 οι], δηά 
ΤΡ ὃο 5ἱὰ ἴο ἢανθ σπδηρεά 115 πηβϑίοῖβ 
ΓΑΙΠΟΥ ἴδδηὴ [18 σοπάϊτίοη; ἴογ (ἢς Ῥογξίδῃ 
ΤΛΟΏΔΙΟΝ5 γε νοηΐ ἴο ϑδρεηὰ ϑονογδὶ τποητἢς9 
οὗ (6 γϑᾶσ ἴῃ ἴ. ἀπά (6 τορίοη ἴῃ Ὡς ἢ 
ἴἴ ννᾶ5 βτυδῖοά, [Π6 ρῥγονίηςος οἵ Βθυ)]οηΐδ, 
245 50 ΘΧΟΡΡαΙΠΡῚΥ τσ δηάὰ ἔεγί!6, δαὶ 1ἴἴ 
ϑιρρογίοα {Π6 Κιηρ οὗ Ῥογϑία, ἢ]5 ἄτῖηυ, δηά 
ἢ]5 ννοϊθ Θϑι δ ὉΠ ϑῃτηθηΐ, ἔοσ ἔοι Γ ἐράι ἐτι ἼΤΩ 
οἴδποσ ννοτάς, ἃ σομίγιὈιϊοα ονε-ἐδιγά οὗ ἴΠ6 
ΘηΓΓα τονθηιο οὗ ἢΪ5 Κιηράοπι," (γ᾽ Εδιγθαῖστ, 
“Οἡη Ρτορῆ.᾽ Ρ. 212.) 

(2) ὙΤμαῖ υκὺβ Ὀερδὴ ἴΠ6 ψοσκ οὗ οη- 
{θην ΒΑΌγΙΟη ὈΥ ὈιυΠάϊηρ ὉΡ 80.584 δηὰ 
Εςθαΐδπα: δπὰ {πὶ (ἢ ννοσῖκ (1.5 υπΙιηΐδη- 
ΕἸΟΠΑΙΪΥ σοτηπλθποςαὰ ΌΥ ἢϊπη, ννοηΐ οἡ Ὁγ 5ίονν, 
Ὀυϊΐϊ 5υτὸ, δίορθ ἀυπηρς ἴῃ6 [ΟἸ]οννὴρ ἔους 
στ ΓΙ65. 

Πατῖι5 ἀϊσπηαπί]οα [15 νγ41}}15: δπηὰ Χογχοβ 
ἀεδιίγογοά [ἢ ἴοννεσ οὗ Βε]5. 

[ἡ ἴῃ6 πιὸ οὗ ΑἸοχαηάογ, ἰἴ δά {2]]16η ἰηΐο 
ἄξδοαν: Ὀὰῖ Π6 5ἂνν [15 πδίιιγαὶ δαἀνδηΐλροϑ, δηᾷ 
ΡυγροΞρά τηδκίηρ ἴἃ τῆς σδριία] οὗὨἨ ἢ]5 ΘΠΊΡΙΓΟ, 
--οΟἰθαὶ ἐπηρίγε Ὀοπρ ἴῃ ἢ]8. Ἰηϊθηϊοη ποίδιυ 
5ῃοτῖ οἵ ἴπ6 νου]. Η!5 ρίδηβ νγεσεὲ σὰΐ 5δῃογῖ 
ΌΥ 4 ἔδίαὶ ἔενογ, σδυ σῆς ἀπιοηρ [Π6 τ ᾶγβῃ65 οὗ 
(ῃ6 Ιοννὸῦ ΕἸργαῖθθ; ὑνοσα σδηδ]5 δ6 [δὰ 
Ὀορυη ἴο ΓΟΡΔΙΓ. 

δοίουςσι5 Νιςαῖογ ὑεῖν 312) ἱπβιςίοά ἔννο 
ξαϊδὶ Ὀίοννβ οἡυ Βαῦγίοη ; ἢγϑθῖ, ΌὉΥῪ Ὀυ!]άϊης 
δοίθιιςία οα ἴῃ6 ΤΙρτίθ, νΠΙΓἢ ἄγον ἄννᾶῦ ἃ 
ἰάγρὲ ρατί οὗ [15 ρορυ]δϊίοη ; 84η4 5Ἐσοηα Υ, 
ΌΥ ἰγαηβἔοσσιπρ {Ππ6 δθδῖ οὗ ρονογῃπιεηϊ ἔτγοπὶ 
Βαῦγ]οη ἰο Απίοςἢ. 

Αὐοιυΐ Β.Ο. 2ο [Π6 516 οὗ ΒαΌΥ]Οη τνγᾶ5 ἀ6-: 
βογιδεὰ Ὀγ δίγαθο (ΧΥῚ. 1.) 85 “ἃ νϑϑβῖ ἀεϑβο]8- 
[ἴοη " (ᾳιυοῖϊηρ ἴΠ6 νεῦβθ, ἐρημία μεγάλη 
στιν ἡ μεγάλη πόλις). 

ΤῊΘ νἱϑίοπ ἢδά “115 ἀρροϊηϊοά ἔπη :᾽" Ὀυΐζ 
“ἐδ 1ῃ6 δηὰ 11 σρᾶκθο, δῃὰ ἀϊὰ ποῖ 116 ; 1ὲ σϑπηο, 
δηὰ ἰαττιθὰ ποῖ " (ΗδΌ. 1]. 3). 

(3) ὙΓπαῖ ννβδῖ ἢ5 Ὀδθὴ ὑγρά δραϊηβὲ {86 
Θχδοΐηοϑϑ οὗ {πὸ ΓΙ] Ιπηθηῖ οὗὨ [15 ῬΥΓΟΡΠΘΟΥ -- 
πιεῖν, {πὸ οχἰϑίθηςθ οἵ ἃ ἴονγῃ σδ]]οὰ Η:ἸΔἢ, 
ΜΠ ὙΠ ]Παρὸβ ἀηὰ ραγάθηβ, ὁ" ΟΠ ΟΥ̓ΆΠΘΑΓ [6 
516) οὗ Βαθγ]οη.---ἀεῖγαςϊ5. 1Π ΠΟ 56 Πη51016 ἀθ- 
ἔτοο ἔγοπι ἴπ6 ψνορῃΐ οὗ ἴη6 δἀῦονϑ ἔδεῖβ. [ἢ 
15. ΒΟΔΓΟΘΙΥ 70.5}1Π40]6, Πονγενεγ, ἴο Υ ἴδια 
ΗΠ ΙΔ 15 οἱ δὲ «ὐἱε οἵ Βαθγίοηῃ. ἔογ, 
ΔΠΟΥ 50 πτισοῇ οχρὶογαίίοη, ἴἢ6 Ὀουπάδγοβ οὗ 
(6 οἰ ἀτὸ 511}} υἱπαϊθοονογοά, “Δο αφεί σε" 
οὗ 115 τ ΒΡ ΏΥ νν8}}15 μᾶ5 γεῖ Ὀθθη ἑουπὰ (Ὁ. 
ἈΚαν]ηϑοη, "Α. Μοη. 111. 248,9). 

Οηαρ. ΧΙΝ. ὙΠι5 Ἰυάρπιοηξ οἡ Βαθοὶ 
85 ἴο ρῥγέρᾶσε ἴ86 ννᾶὺ ἴογ [5γᾶθ} 8 Ὀεσουη 
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ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙΝνΝ. 

ΗΟ τε ΠΟΚῸ νν}}} ἤανε πλεγοῦ 
οἡ [Αςοῦ, δἀηά ν7}}}} γεῖ σβοοβε 

βγεῖ, δηά βοΐ τῇεπιὶ ἴῃ {πεῖ οννη 
ἰλπὰ : δηά τῆε βἴγαδηρογβ 514] δε Ἰοϊπεά 
νυ ἢ τῆεπὶ, δηά ΠΟΥ 5}4]1 εἰθανε ἴο 
τῆε Βοιιβε οὗ [δοοῦ. 

2 Απὰά τῃες ρεορὶς 5841] τακε {ἢεπὶ, 
πὰ Ὀγηρ ἴΠεπὶ ἴο τῆεγ ρίδοε: δπά 
τῆς ἢουϑε οὗἉ [5γδεὶ 5}.}}] ροβϑε85 1Π6Π| 
ἰη τῆς ἰΔηἀ οὗ τὴς ΓΟΚῸ ἔογ βεγνδηΐβ 

120 [ν. 1:---. 

4 Απά ἴξ 584}} σοπια ἴο ρ488 ἰη τῆς 
ἀλΥ τᾶς τῆε ΓΟᾺῸ 5}4]} ρίνε ἴδε 
Γαεϑὲ ἔγοπι (ΠΥ βοῦγονν, δηά ἔτοπι ΤῇΥ 
ἔεατ, ἀπά ἔἤἴοπι τπὲ δατά Ὀοπάδρε 
νυν πογοίη ἴῆοι νγαϑῖ π|λ46 ἴο 8εἴνα, 

4  Τμαῖ τθοι 514} τὰΚεὲ τρ [ἢ ]5 
! ργονεγθ ἀραίπϑι της Κίηρ οὗ Βαδγίοη, ΡΠΟΥ͂ΒΕ 
δΔηὰ 8ᾶγ, ἢον παῖ τῆβ ορργεβϑογ “φ"κά. 
ςεδβοα | τῆε ' ροϊάβη οἰΥ̓ σεβεά ! ΠΣ ΤΙΝ 

ς Τῆς ΠΟΚΡ Βδῖῃ Ὀτγοίεη τε 514} φ' χοὐς 

ΓΗ Ὁ. 

ΔΠ4 Βαπάπηγαιϊά8: δηὰ {Πεγ 5}4]} ἴὰΚε 
τε σαρἴϊνεβ, ᾿ννῆοβε σλρίϊνεβ ΠΥ 

οἴ τῆς νίοκεα, σπά τῆς βςερίτε οὗ τπ6 
ΓυΪεΓβ. ἐλαί παά : ᾿ 

ἔαλτη ψγεγε; δηὰ ῆ6γῪ 5841} γι]ε οναῦ (ΠΕΙΓ 6 Ηε ΨΠο 5πιοῖε τε ρεορὶε ἴῃ α εἰγοίε 
δι ἐκ αι ΟΡΡΓΘ550Γ8. ννγαῖ ἢ 14 σοπτίηιϊι] 5ἴΓΟΚΘ. ἢδ γυνεονέα 

186 ςεπίτε οὔ ἔδε ξαΐυτε Κίπράοπι οὗ σΟοά ὑροη 
σῇ 

“ΉΡτΓο,᾽" τοηασκα Π 6} 125 ἢ, ὁ ὟΣ, 2, 
ννὸ ἢᾶν ἢ. χ]ὶ----ἸΧΥ} 25 ποθ." 

1. αὐὴ] ραυε γεγο] ΟΥἍ, οοτΡδδβῖοη: 
ΧΧΧ, 18, ΧΙΙΧ. ΙΟ, 13, ἦν. 8, 1ο, ΙΧ. 1ο. 

απο «φυε γεὶ εδοου)] Οτ, γοῦ δεδαῖὶπ (Ζεοῆ. 
Ἰ. 12, 5. 40.) ἐροονε, τὸν ἃ ϑθοοηά δεῖ οὗ 
οἰθοιπρς στᾶσθ: “σΠοοβίηρ  ἀραῖη ἔπ ἡ ΠῸ 
οπςο δά Ὀδεη “ὁ τεϊεοϊεἀ " (1. 6) 85 τεργοδαῖδ 
οἰίνοσ, δυῖΐ δὰ ποὺ Ὀδεη Ρυπῇεά ἐς 1η [6 
ἔυγηδοθ οὗἨ ΔΠ]: ςτοη " (χίνη!. το). Ορ. ΧΙ". 
8. 95, ΧΙν. 1, 2), ΧΙΧ. 7; Ζεςδ. ἱ. 17.) 11,12, 
Η. τό, "1. 2. 
“ῥα δὲ )οἰπεά «υ!}] Οτ, “ῥα}} 1οἱπ Ἀ1τὰ- 

ΟΒΘΙΖ ὑἀπῦο ἐῤεέηε: ἵν]. 3; Νύπ,. ΧΥΠ. 2. 

Ω. ΤῺῊῈ9 ὉΘΟΡ198. Οὔ. ἸΙχνὶ. ἐῤε ρεορ[ε] 
20. 

σῥαὶ! ρῥοσσος ἐδορι} 4. «υ. α. ἴεν, ΧχΥ. 46. 
ζΨ. χὶν. 14. 

ἐπ δὲ ἰαπά...1Ὶ ΟτΥἉ, ἀΡοπ ἐῤδὲ ζοκοἣς ἰαπά 
(1.ον. χχνυ. 232); ἱ[πιηδηι6}}5 ἰαπὰ (ν11}. 8). 
ΤἝΕ ᾿δηὰ Παὰ Ὀδοη σηδάθ οὐθγ ὈῪ {π6 Κιηρβ οὗ 
Ι5γ846 1] δῃὰ [πάδἢ ἴο {Π6 Ορργέϑϑου ;--ἰ νγᾶϑ 
ποῦν τραθειηδά. 

ἑαῖξε ῥενὶ εαρέϊυει,..} Οτ, 1928 οανρὺϊνθ 
ὉΒΘΙΣ σδΡρύοῦβ;---ταῖϑιηρ πολ ΓΠογεῦΥ ἴο ἃ 
ΒΒ ἀϊξηϊγ. ὙΠῸ ροβϑι] Ὑ οὗ δυςὴ ἃ 
Ὀεποβοεπὶ ἔτρῃ οὗ ἴῃ6 ναπαηυϑηθα ονοῦ 
ΤΠΟΙΓ ΠΟΠΑΊΊΘΓΟΥΒ 5 πηδάα ΓΑ ΠΊΠ]ΠΔΓ ἴο τ15 ὈΥ ἴῃ 6 
γγ 6} ] Κποννη, “γος εαρία ἴεταπι υἹοϊογοτη 
ἐρ. Βαῖ πον σαρῖϊνα [5Γ86] οἴθοῖβ ἃ ΠΟΌΪΕΥ 
σοησιοϑῖ ;--η γα ἢ ϑίηρ [86 πδίϊοῃϑ,---αἶγανν- 
ἴῃς ἴῃδπὶ ἴο ἴπ6 ορδάϊεοηςς οἵ Ηΐπι, ομὲ “ἐγ Οἶγε 
γεσπαγο ἐπ!) -τταπὰ Ῥογϑυδαάϊηρ ἰμεπὶ ἴο ἰονα 
(Π6 βεγνϊτιἀθ οὗ τὶ ῃϊθουβηθϑϑ Ισϑυπς ἴῃ Π0]1- 
π655 (Κη. Υἱ. ΣΟ ; ΠΡ. 2 (ΟΣ. Χ. 5). 

3. χίυε ἐδὲε χω] Ορ. ουῖ. χχυ. το; 
4 8. ΥἹ]. 11. 
ἐγ ),ξαγ] Οὐ, ἀϊβᾳπλοῦ, Ιοῦ 111, χγ, 26, 

ΧΙΥΟΣ (σ. «υ.). Οὗ. 2 5. νἱ!. το. 
ἐδε δαγά (οτ, ἐγιμεί, χῖχ. 4) δοπάαξε 

Ἐχοά. ἱ. 14. 

4. 161: ῥγουεγ} Οτ, ῬδΣ 8019 (Ηδλῦ. ἰἱ. 

ὅ. «αὖ. ὦ. 

. οὐγογίῆγον ! 

6) ;--εοηΐδιπίης ἴῃ χυγαῖνο ἰδηρυδρο ἃ ΓΕρΓΘ- 
βϑηΐϊδίίοη οὗ γαῖ, ννῃϊο ἢ 5 σᾶραῦϊο οὗ ἃ 
Ἰοννοῦ δηὰ ἃ ΠΡ ΘΓ Δρρ]Ἰσδίοη, 

Οὐ:. τ. ἴἴ πιιϑὶ πόνοσ ὃ6 ἔογροίζοη παῖ 
106 τοι υϊΐοη ἀθπουποοὰ δρδιηϑὶ Βαθδγίοη 
νου ὰ Πρ οἡ 41} ννῆο βἰπηθρὰ 85 5ῃ6 ἐϊὰ :-- 
ννοι]Ἱὰ Ἰρἢϊ οα ἰϑγαοὶ 1561, 1, [5γᾶε] γϑθο] θὰ 
ἃραϊηϑί 115 Οοὰ (1. 8). ΑἸγοδάγ ἰῃθ ργορδεοῖ 
πδὰ ὈεΠο]ὰ “πεῖν βΙΟΥΥ δηὰ {ποῖγ πα τἀ 6 
δηὰ {ΠΕΣ ΡΟΠῚΡ " ἀεβοεπάϊηρ ἱπίο [ῃ6 ανν5 οὗ 
Ηδάθϑ (ν. ἊΣ. 

Οὐ.-. 3. δ6 Ρυπίϑῃπηεηΐς οὗ Βαρεῖ ννᾶ5 
ΒΥτΊΌο]Ις οὗ {πὸ ἤπαὶ! ἀοοπὶ οὗ Πίπι, ψῃο 
οἰαϊπηοὰ ἰο θὲ ρῥγορσγίείοσ οὔ “4}} {π6 Κιπρ- 
ἀοπι5 οἵ ἴ86 ϑαγῖβ δηὰ [6 βίου οἵ {πεπὶ 
((μκς ἵν. ς, 6). Ο. οἢ νσ-. 12. 

Ηοαυ ῥαϊφ...1ἢ Ιπῖο ναὶ δοϑοϊαΐς αχαϊεῖ 
Πα5 5[6 ποὺ διηκ! Ηονν εοριρίείς 156 186 

([,ἀπὰ. ἱ. α : ςρ. οἡ οἢ. 1. 21.) 
ἐδὲ οῤῥγεσ5ογ] Ἦδθ ννῇῆο ἱπηροβϑὰ [Πδὶ βευεῖα 

δοπάασε (ἰχ. 4; ]οὉ 111. 18). 
εεασε ἔτοπι ἴπαϊ δηά 655 Τπστ 1} οὗ 8π|- 

ὈΠΙΟη δηά ρίθαϑασο. Ορ. χχὶν. 8 (". «ὐ.). 
ἐδέ βοίάεη εἰν] Ἡεδτ. »αάῤευαῤ, " ἀθδῖον ἴῃ 

ξοϊά ;" οὗ (45 πιᾶγρ.), “βο]ἀ-Ἔχδοίγεβϑ ; "ἢ ἔτοπι 
[86 Ομαϊάεε ἀαῤαν, γῆι ἢ οσσιγα ἢ δυςῇ 
ΤΑλυκοὰ οηρμαϑὶβ ἰπ [28η. 1ϊ. 32, 28, ΠΟΙ, ς, 

7,) 1ο, 12) 14, 18, Υ. 2, 3, 4. 7.) 17. 23.) 29. 
Νοδυςδαάηθζζαγ᾽ 5 βοϊἄάθη ἱπηᾶρὸ ννᾶ5. ἢ15 6ἐπ|- 
Ρἶτα ρεγβοπιῆθά. ((ρ. εν. 11. 7; Ἀδν. χνυὶ!. 
4.) ΧΥΠ. 12.) 

Οὐς.. ὕπάογ ϑοϊοπσιίοη ογιβαῖοπη ὈθΟΔΙΘ 
ἃ ΤΑΙΠΟΥ “βοϊάθη οἰγ :.--ἰαιπῖοά 8 {Π6 
ΒΔὈΥ]οΟηἰδἢ δάπιϊγαίίοη οὗ ζοϊὰ, τσ Κ. χ' 14, 
τς. (ᾧ». ςἢ. "!. 2.) 

δ. ἐδεφα7 Τὸ ππρεσταὶ ρόννεῦ οἵ ΒΑΌΥ« 
ἴοῃ 5 βεσὲ ἴῃ βἰδῆι 

97 δε γωΐεγ ΟΥ̓́, ΟΥ̓͂ ΤΌ]ΟΣΒ; ΟΥ̓ θἧτηξῃ, 
Ὑγἢο οἰαϊτηοά ἴο ἢᾶνθ δβοϊυϊο ἀοπ)ὶηίοῃ ἴῃ 
ποῦ οὐνὴ γρμῖ. ((ρ. χΧΙῖχ. 7, .. 4.) 

Θθ. ΤἩεευῤο.. Οτ, πϑ1οῖ “»ποΐε ἐδ Ὁ6Θ0-5 
Ῥ198... (Σ. 20). 

«υἱὲδ α εοπείπμαὶ σγοξε] ἰμδῖ Ὥσνοσ ἰηΐοῖ- 
τηϊττοὰ :- τη δον δέϊηρ, ὑπδ]τογαῦϊς, ἱπον! 80 }6. 

δε ἐδα!..7 Ἀδίδοσγ, πιλῖοῖ βυαράτιοά ἐν 

{Ἡ Ὁ. 



Υ. ἡ--ὶ 2." 

παῖ τυ]εὰ (6 πδίοῃβ [ἢ ΔΠΡΈΓ, ἰ8 
Ρεγδεσυῖοά, ἀπά ποπα Ὠἰπαετγείῇ. 

7 ΤΕ ψΒοἱς βᾶγῖῃ 15 δ γεβϑῖ, σμαά 
15 ααϊεῖ : [ΠΥ Ὀτεακ ἔογίῃ ἰηΐο βἰηρίηρ. 

ὃ Υ68, τῆς ἢΓ ἴγεαβ γε]οῖςε δῖ τῇεβ. 
απά τῇς σεάλιβ οὔ ἰψεῦδηοῃ, 9“αγίπς, 
δίησα ἴπου ἂγὶ ἰδ 4 ἄοννῃ, ἢὸ ἔε ἰοῦ 
ἰδ ζσοῃβ ὉΡ Δρδίηβί ι18. 

ἴον, ς 9. ᾿Ηε]] ἔτοηι δεηεδῖῃ 5 τηονεά 
ΠΡ [ΟΓΊΒΕΕ ἴὸ πιεεῖ ἐῤεε αἵ ΤᾺΥ σοπιίπρ:: 
ὼ [οἱ . . . 

μι. ἴΐ 5ΈῚΙΓγεῖῃ ἂρ τῆς ἀεδὰ ἔογ περ. φυέπ 
ἐκ β γΑ 6 4}} τῆς 1! ΓὨϊο  σπα8. οὗ τὰς. βαγῖῃ; ἰξ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙΝ. 

Παιῃ γαϊβεά ἃρ ἤοπι {πεὶγ τῇγοης8 81} 
τῆς Κιηρβ οὗ τε πδίϊοῃβ. 

Ιο ΑΙ τῆεν 58}4}} ϑρθαῖκ δηά βδΥ͂ 
ὑπο ἴῆεε, Ατῷ του αἰδο Ὀεσοπὶθ 
ΕΚ 45 ψε ἡ αγί τῆοιι Ὀεσοπια [ἰκα 
πηΐο τὲ 

11 ΤῊΥ ΡοΠῚΡ 15 ὑγοιρῃῖ ἀοννῃ ἴο 
ἴῃ ργάνε, σπά τῇς ποῖβε οὐ τῆν νἱοἱβ: 
[6 νγογπὶ 5 ϑργεδα ππάεγ ἴῃς, ἀπά 
τῆς ννογηιβ σονεγ ἴΠεα. 

12 Ηον δῖ ἴμοιυ ]Θη ἔτοτη μθᾶ- 
. . ΣΤ, 

νεῃ, '"Ο [νυςϊξοτ, βοη οὗ τῃῈ πιογηίηρ ἢ «αν τέαν 

παίίΐοης ἱπ ησέγ, ΤᾺ ἃ ῬΌΣΒαΙ ὑπδὶ 
μ9ο14 ποὺ ὉΔΟΚ :---ὐ ἸΟἰάϊης ἴο πο γαϑβίσαιηϊ 
ΟΥ̓ ΡΥ, οὐ οὗ σοηϑοίθποβ. 

7. εθὲν ὅγεαξ γογὶδ ἱπίο σἰησὶη}] ΟΥ 
“εἸηΐο ἃ Ἰογξι] βῃουΐ." ὙὍὙδὲ ρῆγαβε 5 ρΡθ- 
ΠΥ ἴο 15διδῇ (Χ}ῖν. 23, ΧΙΙΧ. 1.3, 1ἴν. τς ᾿ν. 12). 
ΓΘ γογὺ οσςυΓϑ 4150 ἴῃ 111. 9, δηἀ 5. χου!!. 4. 
(566 δον, ο]. 1Ν..) Ρ. 507.) 

8. 7εα, ἐδε ἥν γε] 80 [ἢ6 Ψυϊς. 4]- 
ννἂγ5 (αὐϊε:). Ὑῆε ΤΕ ΧΧ,, ρεπεγα!ν εἶναβ 1 
“ὁ ΟΥ̓ΡΓΟ55.) [ἈὨΓ Ὑπιβίγαπι ἴδκεβ τὸ ἴο δ6 
ἐρη6 οὗ [Ὠ6 πιοϑὲ σμαγαςίογιϑες ἴγθος οὗ 1 οννεσ 
Τράποη, ἴπ6 ΑἸερρο ρίπε, νυ] ἢ 15. ἱπίευ 
ΟΠΪΥ ἴο {πε σοάδγ." [{ 5 πιοηπτοπϑὰ δἱοηρ ἢ 
[πὸ σϑάδυ ἴῃ ΧΧΧΝΊΙ. 24, χ, 13; Ζεςῇ. ΧΙ. 2. 

ἼΤΠο56 ποδ]οϑὶ οὗ ἴ{δ65 σου] 566πὶ ἴο τορτο- 
δοηΐ ΚΙηρ5 Δη4 ῥγης65,---δἰδπάϊηρ ΒΡ ἢ ἀῦονθ [ἢ 6 
"Ἐ ΡΘΟρΪ65᾽" πηιοπεοποά ἰῃ ν. 6. ((. [!. 13, 
Χ, 31) Δ4; ]υἀξ. ΙΧ. 1; 2 Κ. χίν. ο; Ὦδῃ. 
ἵν. 14.) 

αγὶ ἰαἰά ἀοαυπ} ἴῃ [6 5ἴοορ οἵ ἀδαΐ (ΧἹ!. 
171 ]οὉ Π|. χ 2). 

ἐς ἔοι μ} ΟΥ̓́, ΘΟΙΔ ΘΡὮ ἘΡ. 

9. Ηεἰΐ 3.» δεπεα! δὴ οτ, ““Ηδάθβ Ὀ6- 
ποῦ." 

ἱς πιουεά γον ἐῤεε] Οτ, 615 ἀϊϑαυϊείεά ἔογ 
ἴῃ ςε; --πὶῃ ἃ σοπιπιοίίοη οὗ δϑχρεοΐδηου ; ποῖ 
Καοννπηρ πονν ἴο ΓΟΟΟΙ͂ΨΟ 50 δ ηθηῖ ἃ ριιεβί. 

ἐῤ αἰγγοίδ εὐ (ΧΙ. 17, 2. «ν.} 16 ἀεαά] 
Ἡδργ. γοῤῥαΐπι :-τοτοηάογεα ἴῃ ΧΧΥΪ. 14, “ἀθ- 
ςοηϑοὰ : "ἡ τη Ὠρουΐ. 1. Ιχἅω 11. χα, ὅζο, “186 
ΕἸ Δηῖ5 " (45 ἴῃ6 ΝΠ. αἰννᾷγϑ ξῖνϑϑ 1). “ἼΒ6 
Ἰοης ἀοδά,᾽" πᾶν ξῖνε 1ῃ6 56η536 50 ἘΠ ΙΕ ΠΕΪΥ. 

ἐῤε ερίο  ομσ] ΟΥ̓ (85 τῇλῦᾷ.), 1θϑδάᾶθσβ: 
1. Πο-ροαίβ (οσ, δ06}1-ννεῖ 615); χχχῖν. 6; 
Ζεςῆ. Χ. 3. 

Οὐ.. Ἠδάθβ ἰ5 πε ῚΡ ϑμορμοτγά, 58. χ]ῖχ. 14. 
,ηῦομ ἐῤεὶν ἐῤγοπο Τῇ ρδγαῦῖὶς βρεᾶκϑ 

οὗ πὸ ἀϊδοπιθοάιθα 5οιι]β, 85 15 ΠΟῪ τοϊδιποά, 
ἰπ [πὲ τερίοη οὗ βῃδάονβ, ποῖ οἠἱΐύ ἃ ἔοιπῃ, 
Ὀυΐ ἃ ρΡοϑιϊίοῃ «ἷ5ο, δηδίοζοιιβ ἴο νγῆδὲ {ΠΟῪ 
Πιδὰ οἡ δαγίῃ. 

10. .ῥαΪ] φῥεαξ)] 1.1ἴ, “δα! δβσου. Β6- 
ἴοτο ἢ ἀυτῖνδὶ, [ΠΟΥ ϑιοοά ἰη ἀγεδά; ποῖ κπονν- 
ἴῃ ον {πο ψουϊὰ θ6 δύϊες ἴο δά ἀγεββ οπὲ 
80 πῃ ΐγ. Η5 ἀρροάζαῃοθ ἃπιοης ἴδοπὶ 

ΔΏΠΟΙΟΟ5 ΠΟΥ πηϊϑίακοη ΠΟΥ νγοτο. ὙΠον 
γον ἴο ἴπε δηποιιποοπιθηΐ ἴῃ ἴπ6 τνοηάογίης 
ΘΧοϊΪατηδίίοη; ῬΒΟῸὰ 4180 δύ τη8δά48 «ὐὐἱαξ 
δ: «υε'Ὗ  Οὔδδβθη. σοπιρᾶγοβ πὸ εἴδωλα καμύντων 
οὗ Ηοπῖεγ (" [].᾿ ΧΧΙῚ. 72). 

11. ΤΡ» 2ο»») Οτ, “ΤῊΥ ργίάε " (χηπὶ, σφ, 
“. αὐ.). 

ἐς ὀγοισῥί ἀοαυη ἰο δὲ ςγαυε) “ΤΟ Ηδάοϑ " 
(σ. «υ. α. ἴῃ σ΄. 9). 
οὔ Ιδν οἱοἱ:] Ορ. ν. 152 (“. «υ.). 
ἐῤε «υογηι...] ΜοΥδΘ ΠρΑΓγ, θα ΘδῦΒ ὕὉ8.99 

18 δρτοδᾶ Ὁ8}9 τηδϑξοῦ ([ἰκὸ ἴῃς σοιϑιίοη 
ΟΥἩ 1ὰγ σους), αμά ὉΔΥ οογοσιοῦ ἡ’ ἐῤὲ 
αὐονΡῖ; 1Π6 νγΟΓΠῚ,--τηο Ἰοη μοῦ [Π6 “ὙΘΥΠΜΠ]Π ΟΣ ἢ 
([μπ|. ἵν. ς, “. «υ.) ἀογίνοα ἔγοστῃ [ἴ. 

12. Ο μον] Οτ, “ταάϊδηξ οἱ :᾽᾿ ἔγοπὶ 
{πῸ γνεγῸ υϑοὰ 1ῃ ΧΙ. 10. “ σίπο δογ (οΥ, 
τλάϊαίθ) ἴποῖγ Πρ ἢ 1: --ἃ Πᾶπι6 οἵ ἴΠ6 πηογη- 
ἰἸηρ-5ἴδγ; ΠΟ, 58 1Π65 8ἃ5 ἃ πηοπαίσῇ ἴῃ {Π6 
ΒίΑΥΓΥ ἤοδυθῃϑ. 

“οη Οὗ ἐδὲ γιογπέηφ)] Οτ, “οὗἩ ἴῃς πιογηϊηρ- 
ἄδλνη." 

ΒαῦγΙοη παὰ ϑῆομε ἔογί ἢ 'η {πῸ ἀδινῃ οὗ 
(56 νου] 5. ΠΙσίΟΥΥ ἢ δυγργίϑιηρ ἰμϑίτο; 
Ὀιΐ ννᾶ5 “ ρεγνογίθα " (χὶν!. 10) ὈΥ 50] - 
δαάχηϊγαϊίοι :---ηὴὰ 50 γοργοάιςοά οὐ φασί τὴ 6 
5ῖη νῆσοι δά οδυβοά (Π6 γυϊη οὗ δὴ ἃγςοἢ- 
ΔηΡΕΙ. 

Οὐ.. τ. Νοῖ ᾿εθς ῃδά ϑοϊοπιοη, {π6 “"πγοτῃ- 
Ἰηρ-5ἴγ " οὗ [ϑ5γ80}}5 πὶρμτ-ποάνοης, ΚΔ ]Π]τη 
(Ὠχοῦ ϑοϊ σοηδάσηςο; δι Πθυζηρ ἴο ΒΙΠΊ5Ο] 
(ἢ6 τᾶγϑ ννῃ ΙΓ ἢ ΒΘ ΟὨΪγΥ τοΠοοῖϊοα ἤτοπὶ {π6 γοῖ 
υητγίϑοη ϑὺπη οὗ ΕἸρΡΗϊδοιιβη655. 

Οὐ. αλ. Βιυῖ ὈΓΙΡΏΪΟΓ τηογπιηρ- ἰλννὴ τ 85 
Ῥτωτηϊβεὰ ἴο ἴμοβθ, ννῆο νγαϊϊθὰ οἡ {πὸ 1 ογὰ 
(ςΡ. νι]. 2ο);--ἃ ὈΓ ΕΓ “΄ πΠηοστρ-δἴαγ;" 
δνθῃ Ηοσ, “τῆς ἀονν οὗ Ποβ6 γοι ἢ 15 ΟΠ 
(6 ννοτοῦ οὗ [πὸ πηογηϊηρ- αν " (5. οχ. 2); 
-- δξ ννῇο 15 ἀδϑοπρδα 45 ποῖ Οὔ] “ἴῃς τοοῖ 
δηὰ οἤδβργηρ οἵ Ἀανιὰ ᾽" (ςρ. ου χί. 1), Ὀὰϊ 
“{Π6 ὈσΙὨΐ τρογηϊπς-ϑίαγ" (εν. χχιϊ. 16). 

Οὐ. 3. Α5 Βαῦγϊοη ἀϊὰ ποῖ αἱ οποὸ ἀϊ5- 
ΔΡΡΘΑΣ, ἀἔῖον ἴἃ νγᾶ8 πυγίοα ἔτγοπι [15 ἱπηροτίαὶ 
[ἤγτοηο, Ὀυϊ Ξκυβογεά ἃ σγταάυδὶ ἀθοϑγ; 50 νυ τὴ 
1ὴ6 ᾿ην]51016 εμηρῖγε οἵ ἀδγκηθθθ. Οὐυγ [ἴοτὰ 
βλϊάὰ, “1 ὈδΠποϊὰ δαΐδη 45 ΠΡ ςπηρ [4]] ἔτοπὶ 
Βοανθη᾽" ([ὑΚὲ Χ. 18),--- ΟΙΓΟΙΥ αἰδοοπηβίοὰ; 
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ῥσιυ ατί ἴῃου οὐς ἄοννη ἴο τς ρτοιηά, 
ὙΠ ΙΓ ἢ ἀϊάφ: ννεάκαη τῃς πατοηϑ! 

12 Ἐογ μοι Παβῖ βϑδἱά ἴῃ τἢ]η6 
Ποαγῖ, 1 νν}}} δοοεπά ἱπῖο ἤεάνεῃ, 1 
Ὑν1}1 αχαὶς ΠΥ τἤγοης δῦονε τῇς 8[2Γ8 
οὗ Οοά: [ νἹ}} τ αἷϑο ὑροὴ {δὲ 

- πιουηΐ οὗ τῆς σοηρταραίίοη, ἰπ ἴδε 
8465 οὗ τῆς ποίίῃ: 

141 ν»}}]} δδβδοεηὰ ἀῦονε ἴῃς ει ρῃϊβ 

Ὀυϊ ΠῚ5 ΘΠ ΡΙΓγΟ ἰ5 ποῖ γεῖ δηπὶ ἢ] διθὰ : ̓που Σὰ 
ἐς 5 ΕἸΠΊ6 15 ΠΘΑΥ ἴο σοπΊα ᾽ (ΧΙ. 22). 

ἐμ ἀοαυπῇ ΟΥ, ΘΠ ἀο πῃ (ς. αὐ. 4. ἴῃ 
Χ. 23). ὙΠῸ ψογὰ ἰ5 ἔβα θη ΕΥ υϑεὰ οὗ (ῃς 
ἀοπιοϊοη οἵ ἴῃ6 ααρόγαό., οὐ Ἰά40]5 ογεοϊοα ἴο 
᾿Αϑδίογεϊῃ (Νϑηυ5, οσ, ἴπ6 τπογπὶπρ-ϑἴαγ), Ὠ δα. 
Υἱϊ. ες; 2 ΟἾτο. χχχὶ. 1. Τἢοθα ἰάοἱ5 βθθπὶ 
ἴῃ ϑοῖὴδ σ8568 ἴο αν Ὦδα ΠΟΓΏΒ, ΓΟρΡΓΟΒΘΓἢζ, 
ῬΓΟΔΌΪΥ, τὰγϑ οὗ Ἰρἢϊ. 

«υῤιοῤ ἀϊ44) «υεαζεη] ΟΥ, ἀ18816. ΤῆΘ 
ΕΧΡΓοβϑίοη 15 ἃ 51Π6}}ΔΥ]}Ὺ ἔογο! δ] 6 οης:;--- 
ἐς ν ὨΙΓἢ ἀϊάσε Βυτ] ἀοίθδαξ ὕροὴ (ἢ παίϊοηβ;"" 
ΟΥ, ὁ ΒΌΡΓΟΠΙΘ ὁνεῦ ἴθ σουϊοὰ πδίϊοηϑβ.᾽" 
Οεϑεηϊυ5 (πὶ “ὙΠ65.) ““τερηδηθ ἴῃ βοηΐοβ 
Ρτοϑιίγαίδϑ, --- ἢς Αϑϑουγο- ΒΔΌΥ]οΠΙ δὴ ΕἸΆΡΙΓΟ 
αἰμηοὰ αἱ ϑοουσίηρ [5 ϑνΝΑΥ ΟΥΘΥΓ (δ6 ΠδῖΟΠ5 
ΌΥ ἀεείγογίπ παϊοπαὶ 2. 

Οὐπὶ ἰγγαηῖ! ΓΙ ΠΣ ΟΥΟΣ ΓΕΔ] Π18 5ίσο 
τ σαγηᾶρο! 

18. ἔον ἐδομ ῥα «αἰ4] 11ϊ, “ Απά τδου ! 
«---ἰίου 5αἰάϑι ᾿ (ςρ. «. 19). 

1 «υἱἱ! αποεπά ἱπ|ο...1 Οτ᾽, “1 νν}}}} οἰπὶὸ [ἢ 6 
Ὠδάνθῃ ;" --- θα ΠἀἸπρ τμ6 ἃ ὁ ΠΟΑν ΓΟ ΠΡ 
ἴονγονῦ " (Οδεη. χΙ. 4), οἡ ΨΏΙΟΘΝ ἴο οτος ΠΥ 
ἴἤτοηθ οὗ ννου]ά -- δ Ἐπιρίγε: [Πθηοδ ἴο ἀρ Ὺ 
[6 ν}}] οἵ Ηἰπὶ, ννῇο ᾽δ45 ““ 5δοῖ 1ῃ6 Ὀουπάϑβ 
οὗ ὦ ΡΘοΟρ 65." (θευξ, χχχῖ 8; Αςῖβ ΧΥΙ!. 
26). 

αὖουε ἐῤέ «'αγ:ς οΚ᾽ Οὐ] ὍΤῆΟ ΒΑΡΥ]οηΪΔῃ5 
1Ππουρῶξ [6 ϑενόγαὶ σοπϑίθι]δίίοηβ ἴο Ὀ6 σοῃ- 
πεοίοα νυν ἢ Ραγίσυϊαγ πδίοηθ, οὐ νΒΟθ6 
ἀεδιίηγ πον ἀοηγιηαῖθδά. 

Ηε, 16 “"τηογηἰηρ- σα," ου]ά ἔδιη ἀοηηὶ- 
δῖα ΟΥ̓ΟΥ 8]]. 

Οὐ. τ. ἴῃ Ιοῦ χχχυῖ!. 7, ἴθ “' βἴδτβ. οὗ 
16 πλογηῖηρ Ἶ ἅγα ἴῃ ΡΑΓΔ 16] 5 ἢ “ὁ 16 
ϑοη5 οἵ Οοὐ," [86 δηρεῖβυ ὙΠαΐῖ [Πότ 15 ἃ 
τοδὶ σογγοϊδίίοη Ὀοΐννεθη ἐφ "" σῖδιβ οἵ σοά"" 
δηὰ οἷιγ νου], νγὸ Κῆονν ἔγοπὶ Ώδη. Χ. 12. 

Οὐ.. χ. ἴῃ ἴδὸ Κιηράοπι οὗ (Πγϑῖ, τῃ6 
“ Δῃροὶς οὗ 1ῃὴ6 σπυγοῦοθ᾽᾽) ἃτε αἀεϑιρπαϊοα 
οἰ βἴγ5 ᾿" (Κεν. 1. 20). 

ἐδὲ »ηιοιριί ΚΓ δὲ εοησγεσαίίοη}) ΟΥ, “οὗ 
σοηρτερδίϊοῃ ; "-ππννπογε [Π6 βδοη5 οὗ σοά 45- 
Βα ]εἀ. [{|15 ἴπ6 ννοτά ιιϑεὰ ἴῃ ἴῃ6 ρῆγαϑθ 
εἰ Τρηΐ οὗ εοησγεσαι ον," ΟΥ “ οὗἉ »ιφει πν." 
Α τεΐξογθηςθ ἴο Ζίοῃ ἰ5 προ ἰὼ ννμδῖ 

ἕο! ον; ἐπ δε «ἰάξε (οΥ, τϑοδβϑθϑ) οὐ ἐῤὲε 
πογίδ: 5866 Ῥ5. Χ]ν", 3. ΏΘΓΘ ννᾶ5 [Π6 δαυΤΗ ]Υ 
Ρδϊδλοὶ οἵ “(ὃς Οτεαὶ Κιης " (8. χίνιὶ, 2, 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙΝ. ἰν. 13--τ:6, 

οὔ τ εἷοιιάς ; 1 νν}}} δὲ Κα τῆς πιοβὲ 
ΗἰρΉ. 

Ις Ὑεῖτμου 5Π4] θ6 δγοιυρῆς ἄονγῃ 
ἴο Πε]], το τῃε 8468 οὗ [Π6 ρῥἱζ. 

16 ΤΕΥ τπδὶ 866 ἴπεε 3}4]1] πδγ- 
ΓΟΥΪΥ ἰοοκ ὑροη τΠ66., σηπαῖ σοηβιἀ6Γ 
{Πεε, “αγίηρ, 195 118. τ1ῆ6 τηδη τἢδῖ 
πλλάς τῆς δαγῃ ἴο τγεῦ]6. τπδῖ 414 
8Πλκα Κίπραάοπιβ; 

6, 7); ἰῃ ψ Ὡς Ηδ ῥανο δυάϊεηος ἴο Ηἰς 
ΒὈ]θοῖβ; δηὰ ἤΠὸπὶ νος Ηξς ἰβϑοιοὰ Ηἰβ 
τρῃΐθουβ ἀδογεοβ ἴο (Ὧ6 παίοηβ (5. χὶνΐ, ό, 
ΧΙ]. 10). 
Ἄν Βοη Βαῦγίοη δά {Πρ ἢθα ονοὸσ Ζίοπ, 

{πεγὸ ἀρροαγοά ἴο Ὅ6. ἢὸ πἰπάγαδποθ ἴο Βοῦ 
ΓΕΙΒΉΪ ἢ ΞΌΡΓΕΙΏΘ ΟΥ̓ΘΓ 41} δι! 0η5. 

Οὐ... Μτ Βιγκβ τοαγκϑ, [Πδὲ “16 
τορίοη δτουηὰ ἴπ6 Νογῃ ΡοΪΐδθ, μισῇ ἀθονο {Π6 
δλυίῃ, σἰκυαγ: οἱεϊδίς ἀπά ἐμρείποις, 15 ἃ παῖαγαὶ 
ἴγρε οὗ ἴῃς πεάνθῃ οὗ βίοσυ, ἴδε βρεςῖϊδὶ δροάς 
οὗ ἴδε Μοβὶ Ηἰξ." 

Α ἰον]ον, γεῖ ἀδάγοσ, ἴγρθ ννᾶ5 ργονυἀθδά 
ἴον ἴΒοβε ννῆο νἱϑι(εὰ “[Π6 νγδίοτϑ οὐ δ }1108}.᾽" 
ἌΝ ρθη {πον δα ἀρ ΤΒΕΙΓ Υ 65 που ννατά, ΠΟΥ 
ὈεΠοΙά “1Π6 οἰ οὗ [6 Οτεδλὶ Κιηρ," Οοά 5 
ἐς ΒΟΙΥ τηουπίδίη " (5. ΧΙν 1, 2). 

14. 1 «υἱ αιοοπά...) ΟΥϑ, 41 111 οἰ πὶ 
λῦονϑ {πΠ6 ΠΙσἢ-Οἶδοοβ (Ἰν}}. 14) οἵ ἴῃς εἱοιιά5;᾽" 
---ἰῃὸ ἐπλιπθηςσθβ, ΒΟ ἢ ονου]οοκοά ἴἢθ ρεηογαὶ 
βιιγίδοε οὗ {86 οἱουάδβ, 85 (86 ““ Πρῃ-Ρίδοθς οὗ 
{π6 οατῃ" (Πευϊ. χχχ. 13) ἀο {Π6 ἰονοὶ 
Ρἰδίη. 

ἐᾷε τὲ »ιοὶ Ηρ] Ορ. ΕΖοκ. χχυπὶ. 2. 
Το Αϑϑγγίδης ξανὸ ἴπ6 πᾶπὶὲ οὗ “" σοά " το 
ἈΠΟΙ͂Γ Π]οΠάγοἢ5: 45 ἴΠ6 Ῥογϑίδηβ αηὰ Κοπιδῃ8 
δἰϊεγνναγάβ αἰά ἴο {Π61γβ. [π [ἢ6 νν4]}-ϑουρίυγοβ 
οὗ 16 Αβϑυγίδῃ ραΐδοθβ, ἴπ6 Κίῃρ 845 [δὲ 
δυτηῦοῖς οὗ ἀθιν δϑϑρηθα ἴο ἢϊπι. 

Οὐς. τ. ἴῃ χὶ. 18, γὲ μβᾶνθ {186 σῃδιϊεηρο; 
“ ]ηΐο ννῇοπι ἴξϑη νν}]} γϑ κε (σ.4«υ.) σοά; 
οΥἮΎ ν»ῃαΐ [Πκοπθ55 (.. 40.) Ψ}1}} γε δηϊ] ἴο 
Η!πι}" 

Οὐ... ὙΠῸ βᾶπιθ Ηρθργονν ψνογά (Εὐγνοπ) 
5. υ5οά ἴῃ ἘΞ. Ιχχχίχ. 27 οὔ (6 “" Εἰγυ!- δογΉ.--- 
»ιουΐ Ηἰφ ὁ δῦονθ ἴῃς Κίηρϑ οὗ 186 δδἢ." ΗΕ 
νγᾺ5 (ΓΌΪῪ 50, 

15. 20 ῥείΠ “Το ΗἩδάοϑβ."" (ρ. Μαῖί. χὶ. 23. 
ο ἐδε εἰώάε.) Οτ, ""ἴο 1ἴΠ6 Γροθβϑεϑ᾽ (“. «υ. ὧ. 

ἴῃ Ὁ. 13). 

16. Ηετο {Π6 ϑεῆθ οὗ (6 ραγαῦϊε [5 
σμδηροα Ὀδοῖκ ἴο οατίῃ. ὙὕὙἢθ σοτρϑὸ οὗ ἴΠ6 
ΤΑΙ ΠΓΥ σΟΠΑΏΘΓΟΓ 5 ἱγίηρ γομάθγ ὑμθυγιθά, 

απά «οποίον ἐδεε] ΟΥ, “ΠΟΥ 5}4}} 5α26 
πίη ΕΠΥ αἱ 1ῃθο: '-π κο πιοπ, ΠΟ τὲ ΓΥΙΠΣ 
ἴο τιᾶκὸ ουξ Π6 πδίιγο οὗ βοπθ βίγδηρε Ξβἢϊ. 

ἐῤαὶ »ιααάφ δὲ σαγίδ 1ο.. ΟΥ (“. αὐ ἃ. ἴὰ 
ΧΙ, 132}, ῥα ΒΆΟΟΚ 12ὁὲ εαγὶῤ, ἐδῶ ᾿αδᾶθ 
ἀϊηρ ἄονι; ο ὉΣΘΙΔΌΪΘ. 



Υ. 17---23.} 

Χ7 Τραϊ πιλάς τῆς νγου]ά 48 ἃ νν}- 
ἄἀεγηεβ8, ἀπά ἀεβίγογβα τῃς οἰτ165 [δγο- 

"ον ἀπ οὗ, ἐῤαὶ ' ορεπεά ηοῖ {με ἢοιβε οὗ ἢΐ8 
ἡγίμοκονε ῬΓΙΒΟΠΟΓΒ ὶ : 
τὐαγά! 18 ΑἹ] τῆς Κίπηρβ οὗ τῆς πδιίϊοῃϑβ, 

εὐεη 411 οἵ τῇεπι, [6 ἴῃ ρίογγ, δνεγῦ 
Οοὔς ἰῃ ἢ]8 οὐγῇ δοιιβε. 

190 Βυῖ ἴποῖι τί ᾿αβὲ οιἱκἍ οὗ [ΠγΥ 
στάνα {κα δὴηὴ δροῃληδοϊες Ὀγάηςῇ, ἀπά 
ας ἴπε γαϊπηθηΐ οἔ τῆοβε τῆδί γε ἰδίῃ, 
τῆγακβε τῆσουρὴ ἢ ἃ βυνογά, τῃδῖ ρὸ 
ἄἀοννῃ ἴο τῆς βἴοηεβ οὗ ἴῃς ριζ; 45 ἃ 
σᾶτγοδβε ττοάάδη ὑηάεγ ἔξεῖ, 

20 Ἴπου 5}Α]ῖ ποῖ δὲ Ἰοϊπεά νὴ 
τῆδπὶ ἴῃ Ὀυτγί4]. Ὀεσδυβε ἴοι Παβϑῖ ἀ6- 

17. Τραὶ »ιαΔ4] Οτ, “δ πιδάθ.᾽ 
ἐῤαΐ οῤεπεά ποί...1] ΒΑΙΒΟΓ (45 πιάγ.), δὶ: 

»γίμονογς ῥὲ Ἰοοδθᾶ (ΪΕ:. Χ]. 4) ποὲ ὃ. ὉΠΘΊΣ 
ΒΟΙΏΘΒ, 

18. ἐε] Οτ, Βανὸ 181 Ὁπ:81πὶ ἄοτγα (οΡ. 
τ. 8, 2. «υ.).Ψ 

ἐη ῥλε οαυπ βο 6] Ατπὸ Βοποιυγοά βορυ]οἢ ταὶ 
Βοπιὸ (χχὶ!. χό; Εςεϊ. ΧΙ]. 5). 

19. Δωῤ ἐῤῥοιι...ὺ ΟΥ, Απᾶ ὕὑδου  ---ἰῤοι 
αγὶ εαὐσὐὸ ομέ (ΑΥ̓ΛῸΝ ΥἹ}}. 1; [6γ. χχίϊ 19) 
ΔΎΓΑΥ ΤΙΣΟΙΩ ἐῤὺὴ ΒΘΡΌΏΙΟΙΓΘ;-- τς ἴδον 
ὙὩΙ ἢ δ δά δι} ἔοσ Ἀἰπηβοὶξ ἴῃ ἢ15 11{6- 
ἔἰπια (ςΡ. ΧΧΙΙ. 16). 

αὐορεἰπαδίς ὄγαπορ} δῇβοοῖ, οὐ βείοῃ (ΧΙ. ., 
Ιχ. 21), ὑμδῦ 185 ΔΌΒΟΣσθϑα:---Πυγ]οὰ ἀΥΝΑΥ͂ 
(ςΡ. οἡ Υἱ. 13) 85 οδηβινθ δἀ ἱπΊρΓΟ ;---οανὲ 
γι ἴο Ὀ6 Ὀυγπεά (7]οῆπ χν. 6). 

α: ἐδὲ ναϊρρεηί...) ῖῃ6 Ὀ]οοά-πἰαϊποα γαὶ- 
τηθηΐ οὗ ἴἢοϑθθ 0 ἃγθ ἰδίῃ ἴῃ Ὀδίι]6. ὍΤὴὸ 
1,ΧΧ. μᾶ5 (ἰπ ν. 20), “4.5 ἃ βαιπηθηΐ 5ίδιπρά 
ἢ Ὀϊ]οοά 15 υποΐθδη, 50 5] ἴοι Ὀ6 πη- 
αοἰοδη." (ὦΡ. 1,4π|. ἵν. 14.)})ὺ 80 ΚιπίςΗΙ. 

ΤΠΟ οἤφρηϑβινο, ὈΪοοά-5ϊδιηοά, ραγιηλθηΐβ ἰάθη 
ΟΥ̓ 16 Ὀοάϊεβ οὗ τῇοβθβεο ψῆο βαὰ ἔθη ἴῃ 
Ὀαι1]|6 γεγο ἐπὶ γι ἴο θῈ Ὀυγηρδὰ (χ. ς). 
δος, 186 σοπημοίοσ, ψῆο δὰ ννδάθὰά ονεγ 
βεϊάς οὗ μυηδὴ Ὀ]οοά, νγᾶ5 ποὺν ἃ ΠΊΘΓΘ ΠηΔ55 
οὗ ρογὸ:- --δηὰ ννὰβ σαϑὲ ΑΥΤΑΥ ἰηΐο (ἢ6 ἤδᾶρ, 
Οὐ {πῃ βεϊὶά οὗ Ὀαί|6, ννβοσγο [Π6 ΨΌΟΓΥ β8Γ- 
τηθηΐβ ψνογὸ αὐγαϊζἰηρ {86 ΗΔηη65. 

ΗΙ5 νἱοτπ|5 ννογο, δὲ Ἰοδϑῖ, ἰηίογτθὰ δηιοπς 
ἐδε “1ογε: οὗ ἐδὸ ρἰἐ, ἴὰ ἴῃ6 ρξγᾶνθ ἀρ ουΐ ἔογ 
(Π6 5ἰδίη: --οαυῖΐ δὲ ννὰθ Πυηρ νναῦ, α’ ἃ 
εαγοᾶσς ἐγοάδάφρπ ππαάρθτζοοι, ψΠοἢ 15 κα 
“ει, -τῖου ἴῃε Ὀϊγὰβ οὐ ἀοββ ἴο ἀενοὺγ (1 8. 
ΧΥ. 44, 46;  Κ. ΙΧ. 32) 327). 

20. δα: ἀεείγογε “5. «υ. α. Οεη. ΧΙΠ. το, 
χΧῖχ. χ3 (ςρ. οἷἢ. ΧΙ. 19). 

απά «απ Ηἰ5 5 ]εςί5, ΚΙΠδὰ ἴῃ Ῥφ 6 ὈῪ 
[6 ἐποηγ β δνογά, ψνῸΓΘ ἰδίῃ ὧν δῴη; ἴῃς 
γἱςεἰπ|5 οὗ ἢ15 δι οη (ςΡ. 2 5. ΧΙ. 9). 

ἐδε “ἐε οὔ ευϊάοεν: “ῥωδ πδυεγ ἐσ γεποαυηξ 
Οὐ, “.5.}8}} ποῖ Ὅ6 πασηδά ἔοσ ευδὺ᾿᾿" (5. ΧΧΧΥ]. 
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δίγογεά τὴν ἰδπά, απά 5]λῖὶπ ΤΥ ρεο- 
ρἷε: τῆς βεεά οἔἉ ἐν] άοεγβ 584}} μενα “ 700 18. 
δε τεποννηβά, Ῥθαὶ, οἱ. 

21 Ρτερᾶγε βἰδιιρῃίαγ ἔογ ἢἰ8. ἢ ]- 28 ἃ 37. 
ἄγεῃ ὁΐογ ἴῃ ἱπίυ!ν οὗἩἨἁ τπεῖγ [2- ΣῈ πὰ ω 
ἀπεγϑ; τῆι {ΠΕΥ ἀο ποῖ τίβθ, ποὺ ροβϑ- ξ. 
8688 [η6 ἰδηά, ποῖ 611 τῆς ἔβος οὗ τὲ μετ 
γνοτ] ὰ νυ ἢ οΙτ|ε8. 

22 Εογ 1 Ψ}]] γ86 ὉΡ δραίπβε {Πεπὶ, 
ϑδῖτἢ τῃ6 ΓΟΚΡ οὗ Ποβῖβ, ἀπά οιΐ οἵ 
ἔτοπχ Βαῦγίοη τἢ6 πδηιθ, δηά τγϑπι- 
πδηῖ, Δη4 5οη, ληά περῆενν, 8αἰτῇ τῆς 
ΓΟΚΡ. 

212 1 ν»}}] αἷβϑο πηᾶκε ἴἴ ἃ ροββεϑ8- 
δίοῃ ἔογ ἴῃς διτζεγη, ἀπά ροοΐβ οὗ 

9). Τῆς ἰ5 ἀδοπουηπορά αραίηϑε {π6 ἀγπασίγ. 
ΜΔΏΥ ςοπγιηδηΐϊδίοσθ ΔΡΡΙΥ ἴἴ ἴο ΒεἸβῃδ2Ζδγ 
ἴῃ Ῥαγιςυ ΔΓ. 

Οὐ:. ΤὍο ὀχργοϑϑίοη ἐ' βοοά οὗ 6ν]]- ἄόοοσϑ ᾽ 
ΟΟΟῺΓΆ Οἰβαννογθ ΟἿΪΥ ἰῃ ἱ. 4. Ὑ6 ἄοοπὶ οὗ 
ΒΑΌΘΙ] ψοι]ὰ ΔΡΡΙῪΥ ἴο [ϑ5γϑρθὶ, ἐπι “0 8 γ ὧἹἢ 
Τγαοὶ ραά αὐἠαιεά ἐπε το Βαῤεί, 

4]. ῥνεραγὸ εἰαμς }ίογ) Οτ, “ἃ 5ἰδυρδίεσ- 
Ὠοιι56." Οὔ. Τ6γ. 11. 40. 
)ὸγ θὲ ἱπίφιν οΥ ἐῤεὶν Κα δεν Ἡϊσἢ [458 

ἔοπο οἡ δοσμιπιιιδεηρ ἔγοπι ἀρὸ ἰο ἅρθ, δηὰ 
ἰ5. πονν “" Π]1οἀ ὰρ ᾽" (ςρ. Οεη. χν. 16) Ὁγ ἴῃς 
υητοροπίδηξ σπ] άγθη (ςρ. ἴμον. χχυΐ. 40). 

ἐδαὶ δεν 40 ποὶ...} ἈΑΙΒΕΥ, ΠΘΥ 8881} ποῖ 
81.189 (“. εὐ. 4. ΧΧΥ!. 14);--ουἭἱ οὗ {πεῖς βίδϊα 
οἵ ἀεραίῃῆ. ὙΒΟΓΘ 15 ἢῸ πδίοηδὶ γοϑιγγοστΊοη 
ἴογ ἴθ. ΤἼδοθθ ΤΑΙ ΠΥ εἰϊγεῤω άεγ. οὗἉ 
ΒΑΡ6] δηπὰ Αβϑῆιγ (ξδη. χ. 1ο---ἰ2}, Ψῇο 
βϑεηθά ἴο οἷδίπὶ [86 ννοσϊ ἃ 85 (μοῦ Βεπίδρο, 
ΔΓ Ἔχίϊηςῖ. 

«υἱ εἰ 661] Μυΐῃ. “" εἰν δέιπι.᾽ δ ΠΊΠΑΙ͂Υ͂ 
Αᾳ4ᾳ., 5., ΤῊ.; ϑαδάϊδϑ, Κιπις ἢ; Ὠύθοβ5)., 6]. 
ΎΠε Ταῦ. ““ΘΠΘΠΊ165᾽ (ἀπά 50, Ὀυϊ αηὐυϊῖο 
ΠΟΘ ΘΘΘΙγ, ΠΊΔΠΥ πηοάοσῃ5). ὙΤῆῈ ΧΧ, [5 
ἀοαυδέξῃ!. 

Οὐ.. Ἐσοτ ρυγιβοά [95γ86] ἴπθτ νν88 γοϑογυθὰ 
ἃ ὈΓΙΒΏΣ γοβυσγθοι! οη στο θη {ΠΟΥ͂ 
5δῃουϊά ““ ὈΪοϑϑοῖὶ δηὰ διά, δηὰ Μὰ ἐδ γαοο 
97 δε «υογἰα (σ. «υ.) ΜΠ ἔτιε " (Χχυ!. 6). 

22. 1 «υἱἱ γδε μρ07 ΧΧΧΊΙΝ, το; ΑΠΊΟΒ Υἱ]. 9. 
σοπ, πα πορόεαυ (1.ε. βταπας ἢ] 4}} Ἀδίβοσ, 

1589 διὰ ΟΥ̓ΖΒρΡτῖπε (Όξεη. ΧΧΙ. 23). 

28. 4ῤῥὲ ὀιίεγη] ]οἰηρά ἴῃ χχχῖν, 12 δηὰ ἴῃ 
ΖΘΡἢ.11. χ4 ἢ (6 6’ ρο] σδη : --πΝ ΒΙ ἢ Βοπλδ- 
ννῆδὶ ἕδλνουγϑ ἴῃς στοπάεσιηρ δάοριθα ΌὉΥ ΑΨ. 
ἔγοπη αν Κίμιοδι. ὙΤὴ6 τοηάοτηρ οὗ [86 
ΧΧ. δηὰ Ψυΐϊξ., “" πεάρε-ον ἢ ( Ροζου- 
ΡΙΠ6), 18 ϑυρρογίοα ΌὈΥ Βοοβασῖ, . ἃπὰ 
Οἴθιογ5. 

2οοῖς οὶ «υαἱεγ]ῇ Ώεη ἴδ6 οδη4]5 οὗ ἴπ6 
ἘΛΙΡἢ γαίοϑ [611 ἱπῖο ἀἰδγεραῖγ, ἔΠΟΥῪ ταγηοά {86 
ὙνΠοἷΪθ περ θουγῃμοοά οὗ Βαῦγυ]οη 1,0 τηδυϑἢ» 
ἰδηά (Ὀ᾽οἀά. 11. 7). 
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ννδῖεγ: δἂπά 1 νν}}]} βύγεερ ἴὸ ἢ (ἢ 
Βεβοπὶ οὗ ἀσϑιγιςτίομ, 54:1} τὴ 6 ΓΟᾺΡ 
οὗ μοβῖϑβ. 

24  ΤῊς [ΚΡ οἴ μοϑβῖβ ἢδῖῃ βύνογη, 
ΒΑΥ ΠΡ. ΘΌΓΕΙΥ 45. 1 ἢᾶνςε τῃοιρῆϊ, 80 
5041} ᾽1ἴ σοπΊθ ἴο ρ8885; ἀπά δ8 1 ἢδνε 
Ρυγροβεά, :0 5Π4]] [ἴ βῖαπά: 

25 ΓΒΑ] Μ}]1 Ὀγεακ τς Αϑϑυτγίδη 
ἴῃ ΠΥ ἰαπά, ἀπά ὕροὴ ΠΥ πιοιιη- 
[41Π5 ἴγεδα ἢϊπὶ ὑπάογ ἔοοῖ : {ῃεη 5}]] 
ἢϊ8 γοκε ἀερατγῖ ἔτοηπι ΟἹ τ{Πεπὶ, ἀπά ἢ 5 
διγάεξη ἀερατῖ ἔγομῃ ΟΥ̓ τΠεἰγ 5Βῃοιυ άεγβ. 

26 ΤῊϊ5 ἐς τῆδ. ρυγροβα τῆδζ 15 ρυτ- 

ΙΘΒΑΙΔΗ. ΧΙΝ. [ν. 24---.29. 

Ροβϑά ὑροη τς ψῇοϊε βαγίῃ : δηά (ἢ 18 
ἐς ἴῃε Παπά τῆλδῖ 15 βίγεῖς μά οιἱξιυροη 
411 τὴς πδίϊοηϑβ. 

27 ἔογ τῇς ΓΟΚΡ οὗ Ποβῖβ παῖῃ 
“ρυγροβεά, Δπηἀ4 νγῆο 581 ἀΐϑαηπι! 1 ἢ 28 (λει, 
ἀηὰ ἢϊδ Παηά ἐς βίγεῖοῃεά οι, δηά Ὁ 
ννῆο 5}4}1 τὰγη τ Ὀδοκὺ 

28 ἴπ τῆς γεὰγ [παῖ Κίηρ ΑΠδΖ δια (3. 
ἀϊοὰ νναβ τῆ 8. Ὀιυγάδη. 

29  Κε͵]οῖςε ποῖ ἴῃοιυ, ψΠο]ς Ρὰ- 
Ἰεβίηδ, Ὀεοδιιϑα της τοά οὗ ἢϊπὶ δῖ 
δπγοῖα ἴπ66 ἰ8 ὈγόκΚοη : ἴογ οὖ οὗ τῆς 
8εγρβητῖ᾿β γοοῖ 884]} σοπιε ἔογιἢ ἃ 'οοςκ- ἔων, 

1 «υἱὴ ταυεοῤ 1] Οτ, “ϑννθεὲρ ᾿ αν νΥ,᾽"-- 
τ άϊπρ 1ῃ6 δαγίῃ οὗ [δὲ ναϑῖ οἰἴγ; 50 ἱπὶ- 
Ῥοϑίπρ Οὐϊνγαγα γ, γαῖ ἸηνγαγαγΥ ἃ τηλ55 οὗ 
ςοττυρίίοη. (ΟΡ. τ Κ. χίν. το; 2 Κ. χχι. 
13.) 

24. 0 «ῥα! 4 Ἡξεδῦγ. σο ΒΒ 10 δον 10 
}α.:. ---- ΤΣ ἀϊνιηο τπουρῆϊ ἰ5 ϑδεὴ ὈΥ͂ 
ἀϊν!πὸ Ῥγεβοθηςο 85 δἰγεδαυ γοδ] θά. 

α: 1 δατυε βωγβοιε ΟΥ, ““ρἰαπηθά " (χίχ. σ2, 
17.) ΧΧΙΝ. 8, 9): οπιδοαγίηρ ἰἃ ἴῃ [Π6 στοδί 
ῬΓΟΨΙἀθη[Δ] βομεῖηθ (χὶν. το; 5. Χχχ Τὶ 
6Γ.}.. 4.2). 

σο «ῥα 2 δίβου, ὑπδαῦ 588811 “ἱτπά 
(αἸν!. το; Ῥσου. χίχ. 21: (ρ. ΥἹῖ. 7, νἱ]], το). 

25. Τῆα ρῥγορῃοῖ σεΐαττβ ἔγοπι 6 ἴδῦρογ 
ογεὶς οὗ ενθηΐβ, ΠΟ ἢ σβἰγείομοβ οὐ ἱπῖο 
τοιηοῖθ διϊι τ Υ (ΠΡ. οἡ ΥἹ]]. 1---- 4), ἰο ῥσεάϊςξ 
ἃ ΠΟΔΙΘΓ ουθηΐ, ΜΝ ΠΙΓἢ ΠΊΑΥ ϑίδηά 85 ἃ ξυδγδηΐθθ 
οὗ 186 υἱξίπιαῖα ἔμ Δ] ππρηξ οὗὁὨἨἉ [Π6 σγβοἹθ πιθϑ- 
βᾶβε. Οὔ. [ἐγ.]. 18, 19.νϑΘ6ἜΓΛ 

ἐπ γῖν ἰαπῇ Ορ. νἱῖϊ. 8, "ἼΕΥ ἰδηά, Ο 
[τηπλδπι6}."" 

Ὦν γπιοιπί "4} ΧΙΧ, αἰ, Ιχν. 9; ςρ. ΧΧΙΧ, 
5---8. ΧΧΧΙ, 4, ς. 
οζε.. διγάφη} Α5 ἴῃ ΙΧ. 4, Χ' 27. 
Τῆς δίονν ᾿πῆϊοϊοά ἀροη δεηηδοβε ! (ἔτοπι 

ὙΠΟ Αϑϑυγία Πανοσ γα] θά, [π|γ. ἴο ΤοΒδρ. 
ΧΙ) ννᾶ5 [ἢ6 5Υ17η00] οὗ ἃ φστγοδίοσ. ονοσίῃγονν, 
ΒΡΌΚΘη οὗἉ ἰῃ ΧΧΥ, 7, 8, “1 δὶς κπομπέαίπ Ηδ 
5411 ἀδβίγου {6 ἕδςβ οὗ ἴθ σονοσίηρ οᾶϑὲ οΥ̓Θσ 
411 1ῃ 6 ρϑορίθ5.᾽" 

46. ὠῤρο"] οὕ, ““ςοποργηίηρ." ὍὙΠοθα 
ἐνοηΐβ οὐ Αβϑγγίδῃ δηὰ Βαῦγ])οηίαπ ἨϊβιοσΥ͂ 
νοι ]ὰ ἢᾶνο ἃ Ὀδαηρ οὐ {π6 ψ ὨοΪο σουγϑδ 
οἵ [Π6 ννου] 5 Ὠιβίογυ. 

7. ῥὶς ῥαπά 7 11ἴ. “Ἡ]5 ἰ5. [6 ουΐ- 
βίγοϊς ῃοά ἢδηά." 

«υδὸ «ῥα ἱμγπ 12 δας 3] (ΧΙ. χ2) - Ὀδοῖκ 
ἔγοπὶ 115 ἱηϊεπάθὰ σσοσκ. Τἢ6 ϑογοογίος οὗ 
Βαθγίοη νγοι]ὰ ἢῸ πλοῦὸ 6 406 ἴο “' τϑν υβθ"" 
Η!5 σομηβο], [ἢΔπ ἴῃοϑο οὗ Βαίδαπι ἱῃ [ἢ 6 ο]άθη 
εἰπιο δὰ Ὀδεπ (Ναπι. χχὶϊ!, 20, «. «υ.). 

48---82. ΜρΥβο χᾷ 5 ἴπ6 ᾿πἰγοάυςίοῦ ἴο 
τς ““ θυγάδη 5 νη ϊο ἢ “οἤοαυ». 

ἼΠῸΟ δογίθϑ οὗ “" Ὀυγτάρῃς " ἔγοιῃ χὶν. δ ἴο 

ΧΧΊΪ. Χ8 ΙὩΔῪ Ὀὲ νἱεννοά 248 8ἃη ὕῃγο ] Πηρ οὗ 
[86 “ΡΌΓρΡοΟΘΘ. σοποογηίηρ [86 8Ο0]6 φαγί" 
δὲ πιχοπειοπρά (1 υ. 26). 

Τμδῖ ρυγροθα ᾿ηο]υάεα 4 “ νἱϑιίδίοη "ἡ οὗ 
411 πδίίοῃβ (χχὶν. 21, χχυΐ. 21): --- ΑϑϑῃΓ- 
ΒΑθοὶ εΐηρ δῃ ἱπϑοίγυπιοηΐ επιρἰογεὰ ὈὉΥ Οοὰ 
ἴπ οἴδοϊηρ [{. 

Τῆς ρῥγορῇδοῖ, ϑἰδηάϊηρ οἡ ἢϊ5 νγδίο ῃ-[ΟΥΤ ΟΣ 
ἴῃ Ζίοη, ἴυγη5 5 δγὸ τουπάὰ ἴο ἀϊθογοηξ 
Ῥοϊηΐβ οὗ [ἢ μοτίζοῃ  δηὰ βϑυγνουβ (ἢ6 σοὶδ- 
ἔοπ ἴθ ψὨΙΟὮ ἐᾶοὴ ΡΘΟρ]ο ϑἰδηάς ἴο ἴδ δά- 
νδησίηρ Ἰυάρτηοηί. ΥὙεἰ 15 δάάγοϑϑθες ἴο [6 
Παϊϊοπθ πιυσὶ Ὀ6 που ρῆϊ οὗ δ5 “ΕΗ σθαπξ 
ἔογ (6 νναγηὶηρ δηά (δ σοπιξογ οὗ Ζεγαεὶ» 
--οὗ ἰϑγδοῖ, νος δαά ἴοο οἴξη δάορίοἀ [6 
81η5 οὗ ἴβοβϑε ὑγβοτλ 516 νγᾶ8 πλδδηΐ ἴο 58Ππ0- 

Οὐ:. ὍΘ ϑογίος χῖν. 28 --- ΧΧῊ [4115 ἰηῖο 
ἔνσγο παῖνθβ. [π ἴΠ6 ἔοσττηοσ μα] ἴῃς Ῥϑορῖεβ 
δἀάτγεβθθα ἀῦὸ ἴποϑο οὗ Ῥῃ 54, Μοῦ, 1)4- 
τηδϑςι5, ΕἸΒΙορία, δἀπὰ Εργρί. Οὗ (86 ἔνα 
“ἰ θυγάρηβ"" σοηϊδιηοαὰ ἰῇ ἴδ6 βϑεσοπὰ δδὶξ, 
ἔγχεος ἢᾶνθ δηϊρηηδίιοδὶ {1|165, "’ Ποϑοσί οὗ [86 
504,᾽" “« υπιδῇ,᾽" “«ΨΑ]]ΟΥ οὗ Μ βίο ;"" ΣΟ 
ΟΠΪΥ ἔνο δζὲ ἱπϑογιδοὰ νῈ ΒΙσίοΣΙ 4] ὩΔΠΊ65, 

28. 1π|1δὲ γεαν... Τὰ 186 γοᾶσγ το νγᾶϑ8 
τοοκοηδά 45 ἴΠ6 ἰαϑδὶ οὔ 5 σεῖψτι, Β.Ο. 727:- 
[86 τλοπίῃ Νίβδη οὗ Β.0. γ)λ6 Ὀεοίηρ ἴη6 σοπι- 
τιθησεπηεηΐ οὗ [ῃς ““ βτϑί γϑαῦ ᾽ οἵ Η 6 Ζεκιδἢῃ᾽ 8 
τεῖρῃ (2 ΟἾτο. χχίχ. 3). 

ἴῃ 2 (ἴγο. ΧΧΥΙΣ, 18---7:ψ:. Μ͵1ὲ ἃγὸ (οἱ ἐμαὶ 
ἴῃ τῆς τεῖρῃ οὔ ΑδδΖ ἴῃ6 ῬἈ σε πο5 ἱπνδάθα 
[(ῃ6 δῃοίοίδη δπὰ τ[ἢ6 Νερεῦ, δηὰ οἼςυρίοά 
ΥΔΓΙΟΙ5 ἴοννπ5 δηὰ νυ} 14565 ὈοΘΙοηρίηρ ἴο Ἴπτη: 
δηα {πὶ ΑἢδΖ δρροαϊδὰ ἴο Τις αι - ΡΊΊΘΘΟΥ ἔοῦ 
ΒεΙ͂Ρ ἀραίηξὲ ἴἢθπ|.Ὸ ΏΘη τ ἰ5 οοηϑίοτοά 
παῖ ϑαγροη 5ΠΟΓΙΪΥ δέογνγαγάβ Ὀοϑιερεὰ Α53ἢ.- 
ἀοά, δηὰ {πδὶ ϑοηηδομογὶ σροηΐ ἃ σοηϑ! ΓΔ Ὁ]6 
{ἰπι6 ἰη Ὀεϑιθρίηρ 1, ο ϊϑῃ δηὰ 1 Ἰθη δ, ννὰ Δ 
6 ΡῥτγοϊίΥυ Ἴογίδιῃ παῖ ΤΙρδίἢ νγου]ά ἃ 
ὨΙΠη561[ οὗ σις ἢ 4η Ορρουζα ΕΥ̓ 45 ΑἢΔ2 ζαγὸ 
ἢϊπὶ οὗ οροπίπρ ἴπ6 τοδὰ ἴο Εδγρί. 

Νοῖν 85 841 Πλάποβογ ἱηνδάθα ϑαηλλγα ἰῃ τὰ 
δίῃ γοὰσγ οἵ ΗἩοζοκίδῆ (Β. σ᾽. 723), ἃπὰ 88 
ϑαγβοηβ Εκυρίδῃ σδπΊρΡΑΙΡῊ ἰαϑιοαά (Ὦγθο γοᾶγβ, 
1 νουὰ βθοπὶ οογίδίη ὑπαὶ Τρ δἰ ἢ- ΡΊΟΒΟΣ 
ἀϊδαὰ ἴῃ οζὗ Ὀεΐοτε Β, 0. 72). ὍΝ Ββεῃ ΑΒδ2Ἐ 

ΤΟΥ͂. ΦῚς 



ν. 40.] 

αἰτγίςα, ἀπά ἢ18 ἔτι 4] δὲ ἃ ἤεΙγ 
ἢγίπρ, βεγρεηΐ, 

ἀολίῃ ἔο]]ονσοὰ ὑροὴ 1818, ἀπά ροδοθ.ϊονὶπρ 
Ἠεζοκίδη, ἢῸ ννΑὺ ἱποϊ πὰ ἴο ἔποπάϑῃ!ρ ν]ἢ 
Α55ηιγ, δοοοηάδθα [6 (ἤγοηθ, ἴἃ τ ρῆϊ δᾶτο 
βδοοιηθά 45 1 Ῥἢ1Π]Πϑα ννου]ὰ ἤᾶνὸ ποῆθ ἴο 
τοϑίγαϊη μοῦ, ΑΠ42Ζ διδὰ ἰοῃρ ἃρὸ οδϑξ ἅνΑΥ 
ἴῃς ἔγὰθ αν άϊς ϑοορίγο,----οὐ᾽ 5. σσδςοίουϑβ 
Ῥγχοπηῖθο; δηὰ ἴῃ6 Αβϑγτίδη Κίηρ ννοϑα 50 ρ (ΓΟ 
μι Πδά γο]θὰ οἡ νγᾶ5 ἢῸ τηογθ. (ὦ ρ. Νοίε Α.) 

Ι. Ὑπὸ ουοῦ βεῆϑε οὗ ἴδ ““δυτγάση,᾽" ἴῃθη, 
ΤΏΔΥ Ὀδ Τερτοβοηϊοα [Π15 :---- 

ὙΠῸ “ἸΠΠΔΌΪΓΓοΘ5 οἵ Ζίοηῃ " (χὶϊ. 6) πῖριῖ 
ΤΌ) οἷς ἴῃ {πε Κπον]θάρε οἵ Οοα δ ρυγροϑεβ σοῃ- 
σογηΐηρ Αϑϑῆυτ- ΒΑΕ]; Ὀυΐ ΡΒ ΠΙΞεα τηυϑὲ ποῖ 
ἄο5ο. Εογ ΠΟΥ, ἰπ βριῖδ οὗ ργοϑθηΐ ἀρρϑαγδῃςθβ, 
ΟΠ]Υ Δ ἰποῦθᾶϑε οὗ ΘΟῦσονν ννὰϑ ἴῃ γέβοσνθ. [ΐ 
τνᾶϑ ἴσιο ἴηΔὲ ΗΘ ΖΟΚΊΙΔἢ νγᾶ5 ηοΐ ΠἰΚεὶγ ἴο ἱηνοκο 
(Π6 πεὶρ οὗ ἴῃς Κιὴρ οὗ Αβϑυγία ἀρδιηβέ {Πθπὶ; 
ἿΝ ΘΑΓΡΟΠ 8 5(ἴηρ 5ῃοι ὰ ργονθ ννοῦϑὲ ἴδῃ 
᾿ρ]δῖ ἢ 5: δηὰ ϑοπηδοθοῦθ5 ΠΊΟΤΟ νθΠουΊΟι 5 

{πη εἰ πεσ οὗ πο. Μοδηνης [πάδῇ, 
Δηοῖ δηὰ δι] αῖθα 45 5ὴ6 ννὰ5 (2 (ἢγο. 
χχῖχ, 8), πεοά ποΐ ἔδρα. ὅ5ἢ|6 ννᾶ5 βδίθ Ὀθπεδίἢ 
τῆς ῥγοϊοοϊζίοη οὗ ἐπ ΕἸρῃΐθοι5. πὸ (ςΡ. χί. 
4). ΤἼῆΘ “ὙἹροῦ᾽" δηὰ “᾿Πγὶπρ ΠΟΣΥ οἠε"" 
9Πομ] ἃ οὶ πυτγί ποῦ. ὙΥΏθη 1ῃ6 ὁ 5πΊο Κο " οὗ 
1Π6 ἤογοθ σοπΠαρτδίίοη δἰσγοαπηθὰ ἰὴ ἔγοπι ἴῃ 6 
ποτῖῃ ἰονναγάς ῬῃΠΠ]5ῖα, ΗΘ Ζοκιδῃ τπῖρΐ ς4]Ππὶ- 
'γ ΔΉΜΟΥ “ὁ ἴΠ6 Πιλοβϑθηροῖβ οἵ ἴπθῸ πδίϊοῃ " 
(ν οῖΠογ ἴϑγαοὶ, Αϑϑγγία, ογ ῬἢΠΠ5ῖ14), πα 
Ζίοῃ ν᾽ 45 “"Τουπάθα " ἀροη 1ῃ6 ΠΟΙΥ ἢ1115 δηὰ 
ν)85 ἃ 5506 γϑῆιρο. 

Οὐν. ἴῃ Κι. χνῇ. 8 νγὰὲ ἂγὲ (οἷά (δαῖ 
Ἡροζοκίδῃ 5πιοῖθ 186 οὶ οὗ ΡὨΠΙ5ῖα. 1 
ἌΡΡΘαΓΒΘ σοσίδιη, ποννονοῦ, ἰδὲ [Π]15 τισὶ Πᾶν 
Ὀδθη ἴῃ {Π6 Ἰατίοσ μα] οὗ ἢϊ5 γοῖρῃ. ἴῖῃ ἴῃ 
Θαγ] ογ ΠΑ] ἩδΖοκίδῃ πδὰ Ὧο πρϑδη5 (ςΡ. ςἢ. 
ΧΧΧΥΪ. 8) οἵ σαρίυσιηρ ἴοννπβ, ἢ ἢ σου]ά 
Τεβισῖ 50 ἰοὴβ ἴῃ6 Ψ ΠοΪΘ ἔοτοο οὔ Ταγίδῃ 
δηὰ οὗ δϑϑηπδσμεσιῦ. ὍΠαῖ ἢῈ δβογνναγάβ σὸ- 
ἀυςοά τΠ6πὶ, πιΔῪ Ὁδ ΓΔΙΓ]Ὺ Δ Κοη ἴο ρτονε ον 
ἤρΑΝΥ νγοσα ἐς ἰοϑ965 ἰπἤϊοϊθαὰ οὐ {μεπὶ ὈῪ 
δοπηδοΠοΓ. 

11. Βυΐϊ υπάεγηοαιἢ {πὶ5 ἤτϑῖ δρρ]οδίϊοη 
ΠΟΤῈ ΑΥ ἀποίμον {πὶ οὐδ γ ἄθορεσ. ΤΠῸ 
ῬΒΠΙσο πος μδὰ [6 σοπίεπηρίαουβ πᾶπὶε ἐ"πη- 
αἰγουπΊςοϊϑοα " υϑεὰ οἵ {Π6ΠῈ ὄνθὴ ΟΥ̓ πιθη [1Κκὸ 
ϑαῆβοη ([υἀρ. χΥ. 18) δπὰ ὅδ] (1 8. χχχί. 
4). Βυϊ [εγδοῖ, ἔγοπι 6 Ὀοριπηΐηρ, δὰ Ὀδοη 
οΔ]]οὰ ““ἀποϊγουπ)οϊθϑοα ἴῃ ᾿ρασγὶ" (1 εν. χχυὶ, 
41: ςΡ. Ὠθυῖ, χχχ. 6). ὅνόσγε δογ, ἴπεη, ἴο 
Ὅς Δ᾽]ονγεά ἴο δἜβοᾶρε ῬἈ1] 5145 ριιηἰϑῃχησπῖ, 
βου ΘαΌΔΙΪΥ συ] γὶ 

Ἐογ ἴῃς ῥγεϑεηῖ, πάρ, [πάλῃ δὰ εεΐ ἃ 
τοίογιδίοη οἡ ἔοοῖ, Αἱ (86 νεγὺ Ὀορίπηίηρ 
οὗ ᾽58 ἢχϑὲ γϑᾶσ ΗἩθζΖεκιδῇ εἰε ποτὶ (86 τοπΊρ]6 
δηά ςε]ετγαίϊοα ἃ ρᾶβϑϑουεσ. ὙΠΕΙΘ ννᾶ9 ἃ 
βυάάξῃη τενυ]ϑίοη οὗ ἔξεϊ!ηρ ἀπιοπρ [86 Ρθορίθ. 
ἼΠΟΥ τε]οϊσθὰ (2 ΟὮγο. χχῖχ. 36, χχχ. 22, 25) 
ἃ5 ΠΊΡΏ 8εῖ ἔτοο ἔγοπὶ Ὀοπάδρθ. ὍΠῸ6 γόκο οὗ 
ΤΏΪΘΟΙῪ ἰδιὰ οὐ ἴδποπὶ ὈΥ ΑΔδΖ νγᾶβ Ὀτόκεη. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙΜΝ. 

20 Απά τἢε βτγβίδογη οὗ τῆθ ροογ 
841} [εεὰ, δηά τῆς πβεαν 5}4]] ]1Ὲ 

ΤΠ6 γοκὸ οἵ ἰάἀοἸδίγΥ ἴοο (ενθη (ἢ6 500 116 
ἰἀοἰδίσυ οὗ ἴῃς Βγαζεη δογροηϊ) ννᾶ5 Ὀσόκθη 
4 Κ. χυ!ϊ. 4: 2 (ἶτο. χχχι. 1). ὙΤΠΟΥ γοΓδ 

ἐς Πρ ]6α" (2 (το. χχχ. 20) οὔ Π6 βογρϑηῖ- Ὀ1[68. 
Υεῖ (δὲ ““τοοΐῖ οἵ ὈιΓςΟγπο55᾽" (Π ουξ. χΧχΙχ. 

18) ννᾶ8 Ὡοΐ οχίγραΐθα :---ἀπαά 50 ΠΟΙΈΠΟΙ νγΑ8 
ἴπ6 ““τοοῖ " οὗ [86 δνεηρίηρ ϑβογρθηῖ. Ὑμδῖ 
“ἐγροῖ" ψου]ά Ὀγπρ ἔογίἢ πλϊπιϑίογα οὗ ἀϊνιπα 
͵υξεῖςε, ννο βΒῃουϊά ἰηδηιςΐ [Δἴ] ννουη5--- ποῖ 
οὐ {86 ἔτι Ζίοη, νυν] ἢ νναβ ᾿πυμγογίαὶ, Ὀυΐ--- 
Οὔ ΟΑΓΏΔ] [5Γ86].--- !]5 Δρρ]σδίίοη οὗ [5414}}}8 
εἰ δυγάθη ᾽ 15 δἰπιοδὲ Ὄχρ ον βίνθη ΌΥ [ογὸ- 
τηϊδῃ : “Οἰγεμριοο γομγαοίπνο. ἰο ἐῤὲ ]ιονά, ἀπὰ 
ἴδ κΚο ἄνναὺ {με ἐογεβκίη οὗ γοιγ Πραγί, γε πΊθῃ 
οὗ υἀλἢ δπάὰ Ἰημαθιδηΐ5 οὐ [θγυϑαοπι; ἰοϑξ 
ΜΥ ἔμγγ σοπὶὲ ἑοτῃ με ἥγε, ἀῃὰ Ὀυγι τμαῖ 
ΠΟΠΟ σ8η 4ῈΘηςἢ [1ἴ.... ΕΣ 1 ΝΠ] Ὀγίηρ ΟΥ̓] οἱ 
οΓ ἐῤε ποσί, δῃᾷ ἃ βτοδῖ ἀθϑί γαῖ οη᾽" (ν. 4---ό: 
ΠΡ. νἷ. 1ο, ἰχ. 26). “ὙΠῸ ϑηογίίηρ οὗ δὶς 
ΠοΙΒΟ5. νγὰ5. Πραγά ἔγοπὶ ἤδη [1 1πΠ6 πο]. 
ἐν ΒΟΒΟΙά 1 «υἱ τεπά σεγβεημί, εορξαιϊΓίςξι, 
ΔΠΊΟΠΡ γοιι, ΠΙΓἢ ΜΜ}]1 ποῖ 6 σπματπηθά, δπὰ 
[ΠΟΥ 5}4}} δΙ[6 γοιι, 5411 {π6 γα " (ν}}}. τό, 
17). 

Υϑῖ, γθη [μὲ ΘΧΈΓΟΓΉ ΠΥ οὗ σι ἔθ ηρ 5μοι]ά 
Δ} οὐ πάλῃ, ἴπ6Ὸ ““ροοΣ" ἀπά "πρραν " 
ννοι]ἃ 51}}} Ὀὲ [ρὰ ἴπ αυϊοεῖ ραβϑῖιυγοβ, ΖιοηΒ 
51Γ6 Γουπηἀδίϊοῃ 511}} γοπηαι θά, 

49. Κεϊοίοο ποῖ ἐδομ...} 1,1, Κοϊοίοθ ποὶ, 
ῬᾺΪΙ18018. 811 ΟΥ̓ ᾽Ὁ166;---οἶνο ηοΐ (Πγ56}} 50 
ὙΥΆΟΙΪΥ ἴο το]οϊοῖηρ ;---ἴοσ, ογὲ ἰοηρ (Ὁ. 31), 
ἀμ «οἰυεά, ῬὨΔ1180 18, 18 411 ΟΖ Ὁ866. 

ἐῤε γοά οὶ δίρι ἐῤαὶ...7ὺ Οὖὶ ἐρὲ γοάὐ ΨἈΛΟΘὮ 
“γοῖο ἐρεὲ (ἃ5 αἴ υὐ. ς, 6: 5.5 Νοῖο Α). 

ομὲ ο΄ {δ “φρβοηῦ: γοοῦ «ῥα εο»ιο ζογ!} Ι ἰ5 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ῬΟΞΚ510]6 ποῖ ἴο 566 ἤθσὸ 8Δῃ Δη1 1 6515 
ἴο ΧΙ.Ι, το. Οιῇ οἴ [ῃδ γοοΐῖ οὗ [6556 5δῃου)]ά 
σοπὶθ ἔοτ ἢ Οπθ, ννμο 5πουϊ]ὰ ἀείεπα {Π6 ροογ; 
Δηὰ πιᾶκθ ἴΠ6 Ὑἱροὸσῦ ἱπποσιοιδι δηὰ 56ῖ ὉΡ ἃ 
βἰδηάδλγα, ὈΘπθδίῃ νυ ἢ σῃοιυ!ὰ θ6 τοϑῖ. ((ρ 
Νοίο Β.) Βυΐϊῖ (Παΐ σοπδυτηπηδίϊοη 15 ηοΐ γοῖ 
ΕἸγϑί οὗ 811, [Π6 γϑε!]!ου5 πιασὲ ἀπάθγρο ςἢδ59- 
ἰβοτηθηῖ; δηά ἴο ννοσκ [πδὶ ςἢπαϑιβοιηθηΐ ἴῃ 6 
ννοΥ]Ἱ ά -οιηρίγο 5 δ᾽ οννθά ἰο ςοπίϊηιιο,--- 5- 
5ΥΓΙΔ, ΒΑΡ ΟΠ, δηὰ Ἀοπὶ ὈδηΡ, ἰῇ ἰὑΓῃ, 
οἸπρ]ογοδά ἴο 5]4Υ ἴπ6 “ὁ αποϊΓοιπις 56 4.᾽" 

Οὐ... Το "τοά οἵ Οσοὐβ πάϊρηδίοη᾽" θ6- 
ςοπιθβ, ὑνἤδη ἰἴ 15 ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ͂, ἃ ϑεγροηῖΐ,-- 89 
ἀϊά Δαγοηβ τοά, Εχοά. νἱῖ. 10---12. 

Ω εοεῤαί γε] ΟΥ̓ “νἱροῦ᾽" (πολ “. «υ. α. ἴῃ 
χὶ. 8). 

Ω δον Μνὶπσ “ἐγρεπ ΙΑϊ. 4 Πγίης ΠΟῪ 
ΟΠΘ:" εἰβεννῃεγα ΟἹ]Ὺ ἴῃ χχχ. 6 (ῃϊς ἢ Ὀορίηϑ, 
ἐΤε δωγάεη, ὅις.,).---Οἡ (Π6 ννογά γεηδογοά 
ἐβογΥ οπϑ᾽ (σαγα7), 566 Υἱ. 2. 

80. ἐδ ἡγείδογπ (5005) οΚΓ᾽' ἐδὲ ρ00]--- 
Οσοάβ οὐνῃῇ ροβϑοϑϑίοῃ ( ἀπ|. 11. χΧ3},) ΟὟ] 
ἃ5 ΠΟΥ ννεστθ. ((ρ. Ηοῦ. χΙ!. 23.) 
“)εεά.. 6 ἀοαυ"}] 5“. «υ. α. Υ. χ7) ΧΙ, 7. 
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Χιν. Χν. 
βπιοΐκο, ἀπά ἴποης :-α] δὲ αἴοὴης ἴῃ 
ἢ18 ᾿Γρροϊηῖεά {ἰπ|68. 

42 μαι 5}|4]} οπε τπεπ δπβινεγὶ 
τἢε πιεβϑβεηρεῖβ οὔ τῆς ηδιίοη ἡ Τῆαῖ “Ρεαὶ. ὃ. 
4 τῆς ΓΚ Βαῖῃ ἐουπάςεά Ζίοῃ, δηά ἃ ἴσα, 16. 
τῆς ροογ οὗ ἢΐβ ρεορὶε 8341} ἔγγαϑβε ἰῃ ἴτ. ὑῶν ἂς 

Δείνες ΜΝ ἴρ ἐξ, 

ΙΘΑΙΔΑΗ. 

ἄοννῃ ἴῃ β8δίειγ: δηά 1 νν}}} Κι] τὴν 
τοοῦ νι ἢ ἔλπιῖπα, ἀπά ἢς 53}|4}} 8314 Ὺ 
ΤΥ τεπιηδηΐ. 

41 Ηονὶ, Ο ραΐε; οτγ. Ο εἰς; 
ἴῆου, ννῆοϊε Ῥαϊδβίίημδ, χγί ἀϊβϑοϊνεά: 
ἴον τῆογα 5Π4}1 σοπις ἔγοπι ἴῃς ποῖῖῆ ἃ 

[ν. 31--Φ. 126 

! ον, ἢ 
60} } αϑέ 
Ὧδε αὐσνᾳ. 

Ου, 

1 «υἱἱἱ Π :. «υ. α. χὶ. 4, ἶχν. τς. 
ἐφ γοο] ν. 24. ὍΟρ. Απιο8 ἴ. 9. 
απά δὲ «ῥα! «4..] Οτ, "δηὰ [ὰγ σοιηηδηξ 

Β.8}1 0Ὁ0ΟΥ 5140." 

81. ΗουΠ Οτ, “ΓΑΙ; 2. αν. ἀ. χὶ!. 6, 
ΧΥ. 2, 3, ΧΥΪ. 7, ΧΧΙΠΟΣ, ό, 14. 

Ο χαϊε]ὴ οἵ ῬἢΠ]15114᾽5 ἔογίγεϑϑζουσῇ8 ;--ΟΥὨ, 
οὗ [υἀλ)γ}5 ἰϑιηρ]ε-ξοσίγοσθ. Ορ. χχίν. 12. 

ἀϊεοίυε4] ὙὍὴὰ ννογά υϑοά οὗ {πε ραηΐο- 
δίποκοη δοβί οὗ (6 Ρἢ σε η65, ἴῃ σᾧ 85. χῖν. σό. 
ΟΡ. ἔχοά. χν. τς; 5. Ιχχν. 3. 

ἐδέγε «ῥαὶϊ! εονιο...ἢ 1,.1ἴ, “ουαΐ οὗ [86 ποτίἢ 
δου ῦ ἃ 5π|οἴκ6,""---α5 οὗ ἃ τηδγοδίης ςοἸπΊη 
οὗ ἤδλπιθ. [Ἐ ἰ5 (πὸ Αϑϑογυτίδη, οὐ ἴπε Βαῦγ- 
Ἰοπίδη, ποβί ([6τ΄ ἵν. ό, χ. 22). Μοτδ {(ΓὈΪΥ, 
1 14. “1ῆ6 Νδιηο οὗ ἴδ 1 ογὰ, Ὀυγηΐηρ ἢ 
Η!5 δηρεῦ᾽" (Χχχ. 2)). ΟΡ. χῖχ. ἵ, χχί. σ. 

απά ποπε...}] Ἀδίμοῦ, ἀπά ὈΒΘΤΟ 18 80 
ΒιΣΔΙΕΙΟΙ δὲ π18 ΔρΡροϊπῖθάα ΡὉ]Δ068 (ΟΓ, 
Ἐπμε5). ΑἹΙ (ἢ ρογίίοηβ οὗ ἢ!5 δοβδὲ στεδοὴ 
ἐπεῖς δρροίϊηίοά ροἷδοθβ (οσ, εἰπ|65) οὗ τεπάθζ- 

νου ([οβῇ. υἱῖϊ. 14) ἴῃ δοουγαῖθ ογάοσ. Οὑρ. 
γ. 27. 

ΟὗΣ. Νόοηο οὗ {πεπὶ [4115 ἰο οὔϑογνε ΗἸ8 
Δρροϊηςπηθη5 (ςΡ. ΧΙ]. 26). 

82. ῥαϊ ῥα] οπε δε} 1.1. Απάᾶ υϑδῖὶ 
“ῥαἰ! οπμό.---Ν Βοη ἰμδὲ ΠΟΓῪ ΤΟΙ πλη 158 566 
δάἀνδηςοϊπε ϑουϊηνναγά, ἀπά [86 πδίίΐοη (ἰχ. 3) 
ἴῃ δἴδττη βϑοπάὰβ ἰο Οοά δβ ργορβεῖ ἴο ἱπαυϊσγο 
ψνὴδί {π6 σϑϑυϊο νν}}} Ὀ6, [Π6 ἀσνοΣ 15 ἔογί- 
ςοπηίηρ ;---ἰἰ6 οὔθ, 4]1-5υιοίησ, δηϑννεσ οὗ 
δῖ. 
ῥαὶ )οωπάεά Ζίοπ] Οτ, "τουηάρα μὲσ δττῃ- 

γ᾽" (χχνῆϊ. τό). 
Ζίοθ 5 “4 ΟὟ (δαὶ ῥα )ουπάαιίϊο»᾽ 

(ΗὉ. χὶ. το); ἔουπάδεϊιοπβ ΟΠ οὗ {86 
πᾶιηθ. 866 5, ΙΧΧΧυ]. 1. 

απά ἐῤε ῥοογ...} ΟΥ, απά ἴὰ ὍΟΣ ὙΠΙ1 
ἐδε ῥοον 4 Ηΐ ῥεοῤίε ᾿Ξᾶκο τοῖπ 9:---ἰη Βετ, 
ποΐ ἴῃ Εσγρί (ΧΧχ. Δ) 3) 5. 40.), οΥ ἴῃ δΔῇγ 
δυπίδη 586] 6. 

ΝΟΤῈ Α. 

Τῆαῖ (ἢ Αϑϑγγίδη κίηρ (ἀπά ποῖ με ἤοιι56 
οὗ Πανιά, 45 [6 Τάγρυπι δπὰ ἃ ἰᾶῦρα πιπιῦογ 
οὗ ςσοπηπηθηϊδίοτβ ἴακο 1) ἰ5 ἴπΠ6 Κοά ἤοῖθ 
ΒΡΟΚΕη Οἔ, ἰ5 πιδὰδ δἰπιοϑβῖ σεγίδίῃ ΟΥ̓ σοπιρατης 
ν΄. 19 ΜΙ συν. ς, 6. 

ΝΟΤῈ Β. 

Το τοϊδίϊοηβ οὗ οοηέγασξ δῃὰ γεβεπιδηος 
δεΐνγθεη χῖν. λ9---32 δπά χὶ. 1---Ἔὃ Ψ1}} ὈῈ 
8δθῃ Οἡ φοιηρδσίην ἴΠε ἔΟ ΠΟΥ Π ΡΣ; ΘΧΡΓΘΞΒΙΟΠ5:--- 

χί. Χχῖν. 
Ὁ. 1. ... ἐξ ...... Ὁ. 29. ... ΝῺ 

ἸΌΣΦΌ ..... ὸ ΦΙΦΌ 

ΠῚ) ΦοοοφΦθ 9099 ΘΒ 

4. ὩΡῚ ΠΡ 20... ω.. 51 

(ΟΝ ὑῦ. 28, 29.) 

ν. 29 ἼΞ ΩΦ Ἴ27). 
νυ. ς, 6 ἼΞ12...ὈΣΦ, ἼὩΨ. 
866 4͵90 ἰχ. 2, Χ. Σς, 20. 
Οὔϑβοσγνθ, ἴοο, {μαὶ ΦΨΠΣ ἴπ χχυΐ!. Σ ΔΡΡΟΔΓ5 

ἴο Ὀ6 υϑοὰ οὗ Αϑϑγτίδ δῃὰ Βδθγϊίοῃ. 

(ΟΝ τ. 29.) 

ΧΙ. χῖν, 
Ο. 4.... ΩΝ ....... Ὁ. 20. ... ἸΏΝ 

ΠΣΓῚ ὐὐν ΆΔ9. ὦ. Ό 
5). .... - ... 

Ώ)..... . ἄπ ὼς ἢἡ᾿͵, 
). ΟΠ ...... 40. ,... Ἢ 

ἸΥΔῪ ..... ὼ ... ἸΨΔῪ 

8. ΨΕΥ ..... 49. ... ΨῈΣ 

ΓΠΗΑΡΤῈΚ ΧΥΝ. 
ΤᾺ ἰανερνείαδζε τἰαίε ο Δραδ. 

σηαρ. ΧΥ. Αβίῃ ἴδπο Ὠἰβίοσυ οὗ ᾿ανὶ 5 
σοπαιοβίβ {πὸ ῬἢΣ 15 Ε1πὸ85 σᾶπθ ἢτϑί, ἀπά (ἤθη 
Μοϑδὺ (2 5. νἱϊϊ. τ, 2); 830 Ποσθ, ἴῃ πο ρσορῇοῖ 5 
δΌΓΥΕΥ οὗ (παῖ ““5ῃακίης " οὗ παίίοηβ, ψ ςἢ 
5 ἴο ρτορᾶῖε ἔοσ ἴῃς σοπηίηρ-ἰη οὗ {Π6 Διΐυγδ 
Κιηράοπι οἵ Οοά (ςΡ. [6γ. χΧΙν!. χ, ΧΙν ἢ]. 1). 

Αἴον τὴ6 βοβίϑδαι, Μοδὺ δοϊοηροὰ ἴο {πΠῸ 

ΗΕ Βυγάεη οὗ ΜοᾶΡ. Βεοδυβε 
ἰπ ἴῆε πἰρῆς Αγ οἵ Μοδδ [53 Ἰαἰά 

ἴσῃ ἰπδε5 (2 Κ. 1. σ᾿, ᾿ϊ. 4). [ὃ σερεϊ δὰ 
δἴον ΑΠδὺ᾽5 ἀδδίῃ, δηά 9θϑ)β ἴο Ὦᾶυθ ΓΟΣΏ41Π- 
εὦ ἱπάορεηάεηϊ (δ. 11]. 27). 

Νεῦο, Μοάεμνν Ἠεβπῦοη, ἘΕἸοαϊοῃ, ἄτα. 
γΟΓΟ ἴῃ {86 πογίδοσγῃ ραγί οἵ με οὐ! ηδ] εἸληά 
οἵ Μοδῦ:" ου οὗ ψΒϊοῦ Μοδὺ μιδά ὕδεη 
ἀνε ὈΥ ϑίβοη. Αἴδεγ τς (οῃαιυοδὶ [μὲδ 



Υ, 2-6} ΙΒΑΙΔΗ. Χν. 

4 Απά Ηξεβῆροη 5.41] ον, δπά 
ΕἸΘΑΙΘἢ : {ἢεὶγ νοῖσα 584} ὃς Πεαγά 
συεῆ απῖο [442 : [πεγείογε ἴῃ δυιηβά 
80 [6168 οὐ Μῶοδὺ 5}4}} οἰὐὺ ουξ; ἢ18 
{π| 314}1} θὲ σγίενουβ παπῖο ἢϊπλ. 

ς Μν Βεατζγῖ 541] συγ ουά ἔογ Μοδδ ; 
"5. βιριτῖνεβ ἐραλ ἤεε απῖο ζΖοαγ, δῃ "γ, ἐο ἐμ 
ὁ ἢ εἰ εγ οὗ τἤγαα γεαγβ οἱἀ : [ογ ΕΥ̓͂ ἴδε ἐλθνολ 
ταοαπτίηρ ἃρ οὗ Γυμπἢ νυ τἢ ννεερίηρ σις 
8.41} {ΠῈῪ ρῸ ἰξ ἀρ; ἔογ ἰπ τε νγὰν 27 κ᾽ 
οἔ Ηοτγοηδιίπη ΤΟΥ 514} Γαΐδα ὉΡ Δ ΟΓΥ 5, 34 
οὗ Ψ ἀεβδτγαςτίοη. : Ἠεδ. 
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"ον , γαβίε, σπά ' Ὀγουρῆς ἴο 5ἴϊεηςε; δ6- 

σϑι86 ἴῃ (Π6 ηἰρῃς Κιγ οὗ Μοδῦ [8 
ἰαϊά ννδϑῖε, πα Ὀγοιρῆξ ἴο 8|]εηςε ; 

2 Ηες [85 ροπα ἃρ ἴο Βα), δπά 
ἴο Πθοη, {πε ΠΙρΡ ρίαςεβ, ἴο Ψψεερ: 
ΜΜοδὴ 3141} μοννὶ ονεγ Νεῦο, δῃά ονεῦ 

41... 4. Μεάερα: “οη ]Ϊ {πεῖγ ἤβαάβ εὐαι δὲ 
ἔς, 7. Βα άπεβ5, σπα ἐνεγΥ δεαγά οι ΟΕ. 
τς Ιῃ τῆεῖγ βέγεεῖβ {ΠΥ 5}4]1 ρἰτά 
ΡΣ ἀκ. ̓βεπαβεῖνεβ υγτη 8δοκοίοιἢ : ὁπ τῃ6 
ἐπέ τυεεξ- [ΟΡ 8 οὗἨ τπεὶγ πουβεβ, ἀπά ἴῃ {ἢεὶγ 
ἐπείη, ϑ[Γξεῖδβ, ΘΨΟΙΓΥ Οἠς 8[4]] μον], ᾿ψεερ- δὰ 
ἀμ ρ΄ ΔΡαΠἀΔητ]γ. 

ἀἰδιγιςὶ ννᾶ8 δϑϑοιϊρηθὰ ἴο Ἀδευθθη (7 ϑῇ. χὶϊὶ. 
1ς--τ τη). [{ 15 ΣΟΠΕΓΑΙΪΥ δϑϑυπιθα ΟΥ̓ ΟΠ ΠΊ6Π- 
ἰΔίοτς {πὶ Μοδὺ δὰ σγεραιποαᾶ ροβϑοβϑίοῃ οὗ 
115 πογίβογηῃ ἱγαςὲ οὐίηρ ἴο [1η6 ννοδκοηΐηρ οὗ 
ἴδο6 ἴγαπθ- [ογάδηϊς {065 ὉῪῚ Η4286] (2 Κ. χ. 
8332}, ἀπά ΤΊ] Δ(ἢ-ΡΊΘθοσ (2 Κ. χν. 29): δπὰ 
458 ΠΟῸΡ ὈΘΠ6] ἃ ὈΥ ἴπΠ6 ργορῆσέ 85 βϑι οσὶηρ, 
Ὀπάογ 4η δἰΐδοκ οἵ ϑαύζοῃ οἵ 54] Δ ΉΘΘΟΥ. 

ΤΙΗΘ ὠπάεγίοη οὗ ἰἢ6 "“υΓάΘη5,᾽" ἃ5 ΔρΡΪγ- 
ἴῃς ἴο 15γδϑῖ, Ὀθοοιηθϑ ῥ᾽ δίποσ, νυ ἤθη νγὸ σοπ- 
Ῥᾶγο ἴΠ6 481} οἷ. οὗ ΓΘ γοπλδῃ (Ὡς ἢ δοουπάϑ8 
1η 4]1υϑίοηϑβ ἴο [5]. χν, χυἹ). 

Νοῖεδ δβϑρθοῖδιν ἰπ Ὁ. 1γ: “ον ἰ5 ἴπε γοά 
97 εἰγεησὶ (.. «υ. α. Ῥ5. εχ. 4: ἘΖΕΚ. ΧΙΧ. 12, 
14) ὕτγοόίθῃ ἰ" 

ὖ. 18: "8 Ὑ655861 Ὁ Βογοίη 18 ὯῸ ὈΪδαϑι Γ᾽ 
Ο. «υ- «. Ηοϑ. νἱῖ!, 8). 

τ. γ1 "15 ρϑϑ5 ἀπὰ ἢῖ5 ὑτίποοϑ᾽" (υ. αὖ. 4. 
ΝΘ. ΙΧ. 22: Πρ. [“4π|. 1. 19). 

συ. χ,6, 42; "Δραϊηϑὲ ἴῃ6 Τοτὰ δίῃ Β6 
τααρηβοά διπη56 1 (ςρ. 1541. ν. 24). 

Οὐ. τ. ἴπ : Κ. χί. γ, ὅγἷχὸ ἀγὸ τοϊὰ ἰῃδὲ 
ἐἰ δϑοϊοπηοη δυϊ]άραά α δὲφ }ίαεε (.. «υ. α. Ϊογ. 
ΧΙΝΠ. 411} [54]. ΧΥΪ. 12; ΖΕ. ΧΧ, 20) [ῸΓ 
Ομοπιοςῇ, {πὸ δοοπιπδίίοη οὐ Μοῦ, ἱπ [6 
Ὦ11 τῃδὶ 15 Ὀδέογε [6γ5416πὶ,᾽" οα [π6 βου ῃογῃ 
ρατὶ οὔπε Μουπὶ οὗ ΟἸῖνοβ ;----5. 1 ροϊπίην 
ἰονγαγἀβ. (6 τπηουπίλϊπ5 οὗ Μοδὺ (νος ἢ ἃγὰ 
ἀἰσυ ΠΟΥ ν᾽ 510]6 ἔγσοτῃ [654 16 1}. 

Οὐς. χα. Ὑπυ5 ϑοϊοσμθμοῃ Ὀδοᾶπὶθ ἃ ςδιοῦ 
Ἰεδάθυ ἴῃ ἴῃ ἀβϑδυϊς ροη 15γδ6}᾽5 δ! οηδὶ νοσδ" 
τἴοπ;--τῶς Μοδὺ πδὰ Ὀδεη (Ναπι. χχὶϊ. τ, 2; 
Ῥ5. Ιχχχὶ!, 8). Οὔ. οη ςἢ. χχν. 1ο---12. 

1. ΒΜΒειαι.] Οτ, ΟΣ. [1 “1 [5 
τ8αῖ...: 25 1 δϑϑιβηπίηρ ἃ γεάβϑο ἔοσ ἴθ ουΐ- 
Ὀυτγϑῖ οἵ στιεῖ. 

ἐπ ἐδ πίσρῥ] ὌΠ ἀλτκ πίρῃξ οὗ τε Α59- 
ΒΥΓΙΔΠ τοι Ὁ]65: ΟΡ. ΧΧΙ. 11. ΧΡΊ]. 14. 

ἰαἰά «υα.,|] 6{. χὶν!. 8, 18. ΟΡ. 767. νἱἹ. 
26. ΧΙ. 12. 
ὀὄγομσδι ἰο αἰϊεπο)] Οτ, οαὐ οΥΖ; “. τὐ. α. 

Υἱ. ς. 
Οη “4;;;, [δο σΑρι[4] οὗ Μοδῦ, ορ. Ναπι. χχίὶ. 

:ς. ΚΙν 15 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Κι: δγοβοῖῃ (ΧΥΪ. 7; 2 
Κ. τι. 25). 

. ἴη ἢ18 ἀεβραῖγσ, Μοδὺ ἐς ροπεὲ τὸ. ἰο 

6 Εογ τδδ τνγδῖοι οὗ Νιμιγπλ 5Π4]] 

Βαγὶ απά Πίδοηπ, ἐδ δίσ δερίαεεν,--τοῦ τς ἢ 
᾿ὶ5 1Δο]-δοὰβ ἅτε. [Ι͂ἢ |οϑῇ. χἱ. 17 “16 
ΠΡ τρί σο5. οὗ Β441]" (ορ. Νπλ. Χχὶϊ. 41) ΔΓ6 
τηοητοπρὰ ποχί ἴο Ὠϊδοη. 

Ὀίθοη (πον Ὀμῖθαπ, νγμοτ τπ6 “ Μοδϑϊα 
βίοπμθ᾽" νγνἃ5 ἔοι πα) βἰδπάβ οἡ ἔνγο ἢ1}}5 (Τ τ19- 
ἔγατῃ, "1 πὰ οὗ Μοδὺ,᾽ Ρ. 137) ςΡ. [ετγ. χὶνη. 
18. 

Οὗ... ἴπ Ἰ)ειξ. χχνι. ὅς, {π6 ϑαπηδγιίδη 
Πᾶ5 ἀΐδοη ἴον ἴπ6 ννοτὰ σϑοηάογοὰ "'βοσγονν 
(ΠΘΟΑΥΥ 7. «αὐ. α. ἵπ 1ν. χχνὶ. 16): ρῥτορ. 
ἐ ΡΙΠῚΠΡ ἀΥνΑΥ.᾽" 
ΟΡ (οτ, ΡΟ!) Λίεδο] οὐ ὙΠὶςῆ, δοσογά- 

ἱπρ ἴο [εἘτοπιθ, ἴπογα νγᾶ8 δῃ ἰσηδρε οὗ (Ὁποηγοβῇ, 
δηὰ οὐ ΨὮ]ΟΝ ἅΓῸ ΠΟΥ͂ δἴοποεςισοὶθβ ἀπά ἀο]- 
ττοπ5 (Τ Πβίγαπι, “1,. Μ.᾽ ρ. 329). 

ὀαίάπε..1 ΤὍΠ6 ἢαῖγ Ῥείηρ οἰ ΟΥ̓ ἴῃ τηουγη- 
ἱπρ; 11. 24, ΧΧΙΪ. 12: ΑΙἸΉΟΒ ΥἹῖϊ. 1ο. 

8. οπκ ἐῤὲ 1οῤ».. ΟτὍϑ, “οῃ {ΠΕΣ Βοιιθ6- 
ἴορβ (Χχὶϊ. 1) δπὰ ἴῃ ἐποῖγ τα σκοῦ-Ρ180608.᾽" 

«υεεῤῥὶπο αὐμπάαηπίν}) Οτ, ““τυππίηρ ἀοννῃ 
ὙΠ ἴθαγϑ5.᾽" 

4. ωπίο «ζ0.«ῥᾳ.5}] οὐ ἴπ6 πογίδογῃ Ὀογάοῦ 
οὗ Μοδ (Β εαΐ. 11. 32). 

ἐδὲ ἀγηιοά «οἰάιογ.] ἴὔπδΌ]6 ἴο ρῖνθ ἢεὶρ ἴο 
{πε ΠΠΙεἕ οἰΕ|65. 

δὶξ ἐᾷ... Οὗ, ΦΥΟΣΥ͂ τλᾶπ’ 5 801 16 
κτιονθά 1: 11). 

δ. Μη» δεαγ Οὗ. χχίὶ. 3, 4. Ηε ρἰε,68 
Μοεδῦ---οοτ, βίςκθη, δ ῖοσ !-- τοῦ ΠΟΙ οὐση 
ΒΆΚ6, δπὰ Ὀδοδυϑθο ἢ ΠΟΙ [4}] ἢ6 σφηποῖ Ὀυῖ 
866 (Π6 ἴγρε οὗ ἃ νεΐ βδάάεσγ ενθηῖ,--ο ἴῃ 6 
ΒΡΟΠ]ης οὗ (86 ἀδιυρῃξοεν οὗ ᾿ΐ5 ρθορὶς᾽" (Χχί!. 
4). 
λω Μωπυ..ἢ ΟΥ, ΒΟῸΣ Μιρίηυες εξ 

οΥθα κπίο Ζοατν,---ἶἰη [πε τεπιοῖς βου ; ἴο 
Θϑοᾶρο ἴΠ6 ΠοΓΓΠΘΓῚ ΑΥΤΩΥ. 

(ΙΚ6)ὴ απ βείεγ ΟἹ ἐδγες γεαγ οἰ] Απὶ υη- 
ἰτηθὰ Ποιέογ, γυϑῃηρ δίοης ἢ ἸΙουά, Πορο- 
ἰε55, 6] ονυηρ8 (|ετ, χ]νη, 34, ΧΧΧΙ. 18, 
Ἰ. τὰ; ορ. σξδη. χν. 9).---ΡΊΥ 8 χυοίοα δ8 
βαγηρ : ““οπιζαγα Ὀουπιὶ ἴῃ {Γἰπγδίι.᾽" 
ὃν ὁγ τ1δε.. 1.1. ὥῶἕν δὐ τ᾽ὍἈὲδὁ6 δδοοιῖ οὗ 

1ιμρεῤ, «ὐἱὲῤ «υεερίπσ “ῥα! οπθ δβοϑθπά 10. 
ἐπ δὲ «ὐᾶῦ 9 Α5 {ΠΕΥ δὔἵὸ πυτγτγίηρ ἴθ. 

νναγάς Ηογοπαῖνι, ἸΏΘΥ “6 Γαϊθ6 ἃ ΟΤὙ οὗἉ ἀοϑίσιο. 
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στεθη τΠίηρ. 
 Ὑπετγείογα τῆς δϑυπάδησς {ΠῸῪ 

ἤανε ζοίζεη, δηά τῆαϊ ψῃϊσἢ {Π6Υ 
Πᾶνε ἰαϊά τρ, 5841] {ΠΟΥ͂ ΟΑΥΓΥ ΑΥΝΑΥ 

ἀτησάονι. 6 Μοα ἐς ἐἀγεαίερεαά )ο» ἀφ 2 γε. 
9 71ε 2γοῤἧεί ῥειυαϊίείά λέγ. 15. 724 γμαΐρ- 
νεοοΐ οὐ ἤ7οαό. 

ἴο 8 ' Ρτοοῖϊκ οὗ ἴῃς νυν ]οννβ. 
8 Εογ ἴῃς οΓΥ ἰ8 ροὸπε τοιηά δδουῖ 

τῆς Ὀοτγάειβ οὔ Μοδθρ; τῃε πον]ηρ 
τΠετεοῦ ἀπο Ερίαϊπι, ἀπά τῆς πον]- 
ἱπρ τῃεγεοῦ ὑπῖο Ββεγ-α] π}.. 

Εογ τῆε ννδῖοτβ οὗ Π)΄ιπιοη 584]] 
θα (1]} οἵ δοοά: ἔογ 1 νν}}] Ὀτίηρ ᾿ πιοτα 
Ὁροη Π᾿πιοη, ᾿ίοηβΒ ὑροη ἢϊπὶ τἢδῖ 
Θϑοαρεῖῃ οὗ Μοδῦ, ἀπά ὑροη ἴῃς γεπι- 

Οτυ, υαῖ- 
97 119 

γαδίανε. 

Ἀν μὴ πὶ γε τῆς απ ἴο {6 τυ ]ογ 
οὗ τῆε ἰαληά ἔτοπι εἶα ἴο τῆς ΕΝ 

] ἀσγηθβ5, υηΐο τῆ6 τποιηΐ οὗ {δε 
ἀδιρηςογ οὗ Ζίοη. 

2 ογ 1ἴ 5}211 Ὁς, ἐῤαΐ, ἃ5 ἃ ινδη- 
ἀοτγίηρ δἰγά ᾿ σαϑὲ ουξ οὗ τῇς πεαϑῖ, 40 1 τ, α μιᾷ 
τς ἀαυρῃτετβ οἵ Μοδὺ 5}4}} δε δὲ τῆς ἀϊουία 
ίογάβ οὕ Αστποηῃ. 

3 ᾿ΤάκΚε ςομηβεὶ, ἐχεουῖς 1π|4ρ- "Ηςν, 
πηθηΐ ; πλᾶκα ὴΥ βῆδάονν 45 [ἢ ηἱρῃϊ ώ 

ΠΑ ἱ Ἡοῦ. 
ΑΔ νοεῖ. 

ἩΗςὉ. 
αοἴάζτείδνε. 

πληῖ οὗ ἴῃ ἰδηά. 

τοι :᾽,) σι οἢ 45 ἤθη σϑ156 ἤδη σοηϊτγοηίοα 1 ἢ 
ἱπονυϊδοϊο συϊη. 

Θ. ἐδεὲ ραν ἱ..Ἶἢ Οτ, Ὅ89 σδββ 165 ν1- 
ἘΒοΣΘά (-. «αὐ. α. ΧΙ. 7), 89 ΒΟΣΌΔ 89 δαῦϊ 
ζα119ά. 

7. Ὕπδιεῖγ ποαγάθα {γθδϑιιγοβ 88} 811 Ὀ09 δ Σ- 
Σιθᾶ χ“ευαν (ορ. νἱ!}. 4) ὠπίο ἐδὲ αα]ίογ οΥ 
«υἱδίοαυ-;---οσογάϊηρ ἴο ἈΔ5ῃ1, ἴο Βαυγίοη 
(Ρ5. Ἔχχχν!. 2): σρ. |6τ. χὶν. 26, ΟἾΠΟΥΒ 
ΙΟΠοΥ, “ΔοΓοθ5 ἴῃὴ6 Ὀγοοὸκ οὗ ψ]]Πονν5,᾽- 
Βιρροβθοὰ ἴο 6 ἴῃ6 ϑδουΐβοσῃ Ὀοιηάδτυ οὗ 
Μορβῦ. 

8. ἐδὲ ῥοαυϊης ἐδέγοο} Οτ, “ΒΟΥ νν41]- 
ἴῃς " (ςρ. χίν. 31). 

Θ. πο ϑεογ ΡΥ πηοάο] δὰ ἁὔῖογ “ )1- 
Ὀοη." [τ ΠΊΔΥ πιοᾶη ““5ιθῆςε" (4]11οὸὰ ἰο 
“ υτηδἢ,᾽" ΧΧΙ. 11). 

1 «υἱἱ] ὀγίπφ... ΟΥἉϑ, “1 ψ}1}} δρροϊπὶ (Ηο8. 
Υἱ. 11) γεῖ ποῖα υηΐο Ὠ᾿πιοη;"--- Κεῖ ἐυΓΈΠΕΥ 
ΒΟΙΓΟΥΡΒ. 

[οης...} (α Καὶ. χνι!. 2ς). ΟΥν ἃ 110 ΚῸΣ ὉΏ Θ᾽ 
δῦ 9808 }9 ο7 ἡήοαδ :--Ο Ὠ ἢ ΤΥ δ] 6 
(νπηρ4) ἴο ἴπ6 ἰγοῦθ]ε5. οὐ ἴπε ΟΒαϊάθδη 
ἱηναϑίοῃ { [6εγ. ἷν. 7; σρ. ΧΙν!. 40). 

ΠΗΑΡ. ΧΥῚ. ὝἌὝΠε οπἷν πορὸ ἔογ Μοδὺ 
ἴῃ ἴῃ6 διΐατο 1165 ἴῃ 1}|15.---τῃδξ 6 τϑηονν 
ἢΐς Δ] ρίαπος ἴο {π6 {τς πα]εῦ οὗ τῆς ἰαπά. 
ΎΒοη Μ}}}} ἢς Πηά ἃ ργαςίουβ ΓὭτγοηθ ἐβιδὈ ]ϑῃθὰ 
ἴῃ Πρ ϊθοιιϑπθϑ5 πὶ {Π6 τοηΐ οὗ Ὠανιά. 

[π οἰά ἔἰπ|ὸ Μοδὺ 5εοπὶβ ἴο μάνα παὰ δαγά 
ΤαθΆϑυσο ἀθαὶξ οἱ ἴο Ποῖ ὈΥ͂ Παν!ὰ (2 8. νὴ. 
4, Χὶϊ. 31). Βιυῖ ἴῃ [Βαϊ σοιηηρ Κεῖρη οχαςὶ 
δηα εβροϑγ }15}1|66 5ῃου)ὰ Ὀ6 ἀοπὸ ἴο ἢθΥ, δηπά 
ἴο Δ]} :--τνν 1} 516 ποῖ ργθρᾶσγο βθγβοὶ ἴοσ 11} 

1. δεμα γε ρὲ ἰα»ιδ ἰο (οτ, οἵ) ἐξε γμίογ] 
ΤΠο {τἰδιι6-ἸΔπὶῦς ἄτι ἴο Ηϊπι, νΟ τυ]65 
ἰπ Ζίοηῃ ;--αὐνῆο ἰ5. [Π6 “" ΘΌΨΝΘΟΓΠΟΓ (-. αὐ.) ἅ- 
τηοηΡ ἴΠ6 πδίίοηϑ ᾿" (15. ΧΧΊ, χ 8; σρ. 1χ. 1.3}.Ψ 
Τὴ ἱπθιῖο ρα ὉγῚ ΜοδΔΌ νᾶ5 ἴῃ Ἰλιῦβ 

δικὶ τὰπι; 2 Κ. π᾿. 4. Τρ τὐξυῖε ρα 

'η εῆς πιίάϑι οὗ τῃ6 ποοηάδγ ; ἢϊάε 

Ὀδθη Ἰοιρ νυν ] ἃ ἔγοτμη [5ΓΔ6] : δηὰ ννᾶς ποῖ 
πκοὶγ ἴο Ὀ6 5θηΐ δἱ ργεϑεηῖ, μθη [Π6 πουίῃοῦῃ 
Κιηράοπη νγαδιϑ ἀγαννηρ ΠΟΔΓ ἴο αἰ5ϑο  α[ἸΟῃ. 
Βυῖ (Π6 ῥσοόρδοί οἰδιπὴς 1 θαοῖκ (ΠῸπι Ε ἀοΠΊ, 
1 ννουἹά βθοπι, 45 ννῈ}}] 45 ἔτοπὶ ΜοδΌ) ἴπ (ἢ6 
πᾶτε οὗ Ηϊπὶ ννπο ννου]ὰ γτεβδίογε 1ῃ6 8} ]6η 
[ἤσοπο οὗ ἰλαν! ἃ (ςΡ. Απλοϑ ἰχ. σχ, 12). 
ονι ϑείαᾳ 1Ἰο ἐῤὲ «υἱάεγπε] ΟὐἾἉ “"1η (Π6 

Ὑ 1] ΘΓ 655 :᾽) 1ἴ. 66 ψ ]ΠἀΟΥΠοσϑσναγ5." Ἑάοτὴ 
(νΠοβε σδριίΑ] ϑεία, οὐ Ῥείγα, νγ85:---866 ἀῦονθ 
οη 2 Κ. χὶν. 2) δά βῆδκθη οὔ 16 γόκο τῃαξ 
νν85 ἰδϊὰ ὑροη ἃ Ὀγ ὕ ζΖίδῃ ; δηὰ ἀπγίηρ (ἢ ς 
τεῖίρῃ οὗ ΑἢδΖ δὰ "" ϑυίθη [ἀλῃ πὰ οδγ- 
Τεα ΑΥΑΥ ἃ σδρίϊνΥ " (2 (ἶγο. χχυμῖ. 17). 
Ἑάοπι 15 πονν ᾿ηνιοἀ ἴο Ἰοΐῃ ΜοΔΌ ἴῃ σχεϊυγη- 
ἵηρ ἴο Ὀοζίοσ σου 5615. 

ΤΗΟ Τάγρ. [ᾶ5, "" ΤὭΏΘΥ 5841] Ὀτηρ {πρυΐϊς 
ἴο [5γ86]᾿5 Μοβϑίδῃ, ννῆο 5}4}} ἤᾶνθ βυγᾶγ οὐεῦ 
ἴμοβ6 [δὲ ἀγὲὸ ἴῃ {μ6 ψάρι τι655.᾽" 

Δ. Ἐογ] ἈἈδίδπογ, Απά.---- ΤΟΥ ΠΟΙΏΡΪΥ, 
θη [ἢ}]15 5}4}} ἔοΠονν :----ἶδαὶ, α. ἃ «υαηάογιηη 
ὀιγά ὍΥ (8601) οτιρὺ1θα πε, “9 «ῥα δὲ 
ἀαμσῥίεγς Ὁ οαὸ δὲ ὍΥ δὲ )ογά: οὶ “γηοηπ. 
δίης ἴῃ τ. 1, δ ἴΠ6 ἀδυρῃίοσ οὗ ΖΙιοη᾽" νγᾶβ. 
ἃ ΠΟΙΠΠΊΠΠΙΥ, 1Ὲ 5 ϑἰπιρίεδξέ ἴο βιρροθο [86 
ες ἀδυρῃῖοια οὗ Μοδὺ"" ἴο Ὀ6 ἴπ6 ροριυϊδουβ 
οὗ {6 οἴἴο5 οὗ ΜοδΌ :----ϑοπὶο οὗ ννῃ]ςἢ ννοσὸ 
ὭΘΑΓ, ΟΥ̓ οη, ἴΠ6 Ατποη (ςρ. οβῇ. χιν, χό). 
ἌΝ Ποη {πὸ τοῦθοΓ σαπὶθ ἴο τῆε ἴΠΕῚΓ πεϑίβ8 
(ερ. χ. 14), ἴῇοΥ ἤενν ἄννᾶῦ. Ἀἀἃἀ8 ϑοοῇ 85 δα 
ΓρΌγοά, ΠΟΥ σᾶπλα Ὀδοῖ, ἐπουρῃ ἴξ πὐρῆϊ δ 
ΕἰπλογουΒγ, ἴο {πεὶγ οἷά ὨοπλεβΒ. ((ρ. χχνὶϊ. 
Ιοφ “. «Ὁ.) 

38. Ταΐζε... Οὖ, "ΑΡΡΙΥ Τουῃϑεῖ; ὀχοςυΐδ 
{Π6 ἀεεϊδίοη." [{ 18 ἃ οτϑὶ5 ἔπαΐ δά πη5 οὗ πο 
ἀεῖαγ. Μοδὺ 85 ποὺ 8ῃ ΟρρουζιηῖΥ, συ ο ἢ 
Ὧ5 ἸΏΔΥ ποῖ Υδουγ, οὗ Ἰαγίπρ Ζίοη ὑπάογ Οὐ] - 
ξαϊΐοη ὈΥ δίνη ρ ἴθ ρΟΥΑΥΥ 5Π6]οΓ ἴο ἴῃοϑο 
ὙΠῸ δὰ Ὀξοι ϑοαίογοα Ὁ [Π6 ΘΠΕΙΆΥ. 

Οὐ.. Οἵ οἱά ΜίοΔὺ παὰά 5δποϊζογοὰ τοί ϑαθβ 
ἔγοπι ΒοιΒ]ομ αι (ΒΤ ἰ. 2); δηὰ ἴδ ἔταξε οὗ 
Βογ Βοπριίδγ δὰ Ὀζοπ {Ππᾶξ "ἃ ἀδυφῃῖοσ οὗ 
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(πε ουϊολβῖβ; δεννγαν ποῖ ἢϊπὶ τἢδζ 
ὙΥΔΠαεγεῖῃ. 

4 [Ι,εἰὶ πιλίῃε ουϊοκϑῖθ ἀννο}]] νντῇ 
1πες, Μολρ; θὲ ἴδοι 4 ςονεγί ἴο 
τΠεπὶ ἔτοπι ἴῃς ἔδοε οὗ τῆς 8ροίϊεγ: 

ὑπερ, ἴον τῆς ᾿ΕΧΙΟΓΌΟΠΕΓΙ 15 δ Ὧἃη εηά, τῆς 
ΕΗεὺ. ἐλε ΒρΡΟΙεγ σεδβεῖῃ, τῆ Τρργθββοῦ8. ΔΓΘ 
ἐγέαίεσε σΟῃφατηδά οἷ οὗ τῆε ἰλπά. 
“Ῥαη.7.. ς Απά ἰῃ πΠΊΕΓΙΟΥ͂ 4 5Π8}} τῆς [ἢτοπα 
Μιωἶ, 4... δὲ ἰ εβῖδθ  5Π64: ἀηἀ4 ἢξ 5}}8]}} 5: προῃ 
το 1.33. 10. [ἡ ἐτυτῃ ἰη τῆς τἀθόγηδοὶε οὗ Πλανίά, 
2 ραγεά. Ἰῃάρίηρ, Δἀπα 56θκίηρ Ἰυπάρπιχεηῖ, δηά 

Παβζιηρ τρῃτζθουβϑηθθθ.. , 

ΜοδῸ " Ὀοσαπιθ Ποηουγοά ἃ5 οπα [πδὶ “ ἀϊὰ 
Ὀυ!]ὰ [5Γ46] " (Αὐπ} ἴν. 11). 

ἐῤν “δαάοαυ] ΤΥ ρτοϊοοτπρ 5μο ἴοσ (χχχίὶ. 
4); ἴο ρυαγὰ {ποῖ ἀυγίηρ ἴδε δοῖ ποοῃ-ἰἰἀ6 
οἵ ρογϑθουζοη (Ἐοτογιι5). 

δὲνε ἐῤαὶ «αυαπάεγε! 6} ΤῊΘ ρτεαΐ Αγ οϑίπθϑ5 
ὙΠ ΜΒ ΙΓ ἢ [Π15 ν᾿ γί οὗ ρινίηρ, ἀ5γ]ὰπὶ ἴο [ῃ6 
διρίεἶνθ ἰς σοτηπηοπάθά, Ὀοΐἢ ἤογΘ ἀπά [ἴῃ χχί. 
14, 5ιιρρεβία ἴηι {Π6 ργορῃοῖα. οὐ β᾽δησθὰ 
ἐοτιναγὰ ἴο [86 {Ππ|6, ΠΟΥ ΓΑΡΙΑΪΥ ΔρΡργοδοδίηξ, 
θη [υάδῃ τνου]Ἱὰ ὈῈ ο]]16ἀ ἴο 586] 6 Γ ΠΟΥ 
Ὀγοίῆγοη οὗ Ερῃγαῖτι νμο δά ἔγοπι Ὀοίογο [ἢ 6 
Αϑϑγηδῃ. 

4. »ιἷπὸ ομίοας..} ΧΙ, 12. 
δον δὲ ες οὔ δε «ῥοϊἰγ}] Ὑ86 Αϑβϑυγίδη 

(ΧΧΙΙ. 1). 
νυ... ΤΙ ΐ8 γριὰ ἰγαηϑι το ὠχργοβϑεϑ Ποὺ 

βῃογί-"νοά [6 {Π|4] ψοιὰ Ῥ6. “ο 1815: 
π6 Ὀυγάθη ν»]] ποῖ 6 οὗ Ἰοηξ σοῃίιπιδηςο ; 
Δηα 1ἴ Μ}}}} ᾿ἱηνοῖνθ ΠΟ ἤΘΑΥΥ τίϑὶς ;--Ο Κ...ἢ 

ἐδὲ εχίογ οπογ] ννῆΟ ργεβϑοα ουΐ, δηά βιιςϊκοὰ 
ΌὌρ, 1π6 το! ἢ οὗ [πὸ οἰἘ1695;--τῆθ 15 σοῦ κδῦ 
ἴο πουκμῦ (ΧΧΙΧ. 20, 9. «υ.). 

ἐδ “ῥοϊίον εεασε}] ΟΥτ, ἀονδείδίϊου 18 
ΟΟΙΘ ὕο 81 ὁπὰ (ΧΧΙΧ. 20. “. 4υ.). 
οἐῤὲ οῤῥτγεισογ 1... ΦῊς ἰπᾶξ ἐγαιηρί θὰ 
(ἴμε ρεορὶθ) υπάοτγέοοϊς " (Χ. 6, .“. «υ.). 

δ. “1πΩ4 ἐπι ηπόγον ἐρα]! δε ίῤγοηἊ... ἢ ἘΔΙΒοΥ, 
“μά ὈΆΘΙΘ 8181} ὉΘ 8 ἐῤγοηε φεϊαδίϊ ῥεά 
ἐπι Ῥιόγῶ, απ ΟΘ Β.411 Ὀ60 δθα θά ὠῤοη 1 
ἐπ ἐγ; ποῦ, ΜΏΟΒΘ. ὁ ΤΏΘΓΟΥ ἀπά {πῖἢ 
(Ρ5. Ιχχχν. 1ο, ἰχχχυΐ. 195) Μ1}} Ὀ6 εχίθηάθά 
ἴο {Π66, ἀηὰ ρταπί (ἢθε ἃ ἔ1}} γενγατὰ ἔοῦ 1ῈῪ 
Κιπάποϑϑ δηὰ Πα] γ. 

Οὐ-. τ. Νιϊηρα ποίςο5 [Π6 ἀρ τλᾶρ ἣν 
ἩΦὉ. ἱν. 16: τῳ θρόνῳ τῆς χάριτος. ἴῃ 18] 
[γοηθ Μοδὺ τοΐεπὶ ω βηά ἐδ ς ἴο δΒεῖρ ᾽) ΠΕΣ 
ἴῃ Ποῦ Ἐπ|6 οὗ πρεὰ. 

Οὐς. χ. 5γδθὶ υπάθσ [π6 ἰὰνν νγὰβ Ὀυΐ 48 
Μοδῦ---ἰοοκίηρ ουξ ἔγοπι ἃ ἀϊδίδηςθ ἰονναγάϑ 
(μαξ ““1γοπο οὗ στδοθ." “ὙΠῸ ἰανν νγᾶ5 ρίνεη 
ΌγΥ Μορβεβ," ψῆο "" ἀϊδὰ ἴῃ {πὸ ἰἸδηά οὗ Μοδὺ᾽" 
(θουϊ. χχχῖν. ς), δέον βυγνεγίηρς ἴμ6 Ἰαπὰ οὗ 
Ῥγοσηῖϊδα ἔγσγοῃη Νέεῦο :--τθοΐ “γᾶς απά ἐγὼ 
οτηδ ὈΥ |6515 ΟἸγϑε " (Ϊ]ομη ἱ. 17). ἴη 
Ηΐϊτὰ “" ΠΙΕΙΟΥ͂ νγὰ5 Ὀ0ΠῈ ὉΡ ἔογ οὐοσ," δηά 

Νο: Υ. 

6 4 ννε μανε μεαγά οὐ τὰς ὅ ργίἀε ἢ 1ςτ. 48. 
οὔ Μοδῦὺ; δὲ ἐς νεῖῪ ριοιά: δύφῃ 
οὗ ἢ15 Βαυρῃτη655, ἀπά ἢ15. ῥγιάς, δηά 
ἢϊ5 ννγαῖῃ : ὀκμὶ ἢϊ5 [165 σῤαίἑ ποῖ δὲ 80. 

7 ὙΜεγείογα 5881 Μοδὺ “ μον] ον ς. 75: “3 
Μοαῦ, ἐνεγγ ομς 85}4}1 μον]: ἔογ τῃῈ 
[ουηάἀαῖοπβ οὐ Καὶ Ἰγτ- βαγαβεῖῃ 5}]}} γε 
᾿ΠΟΌΓΩ ; διγοὶν ἐφεν αγέ ϑῖτίςκεη. [ον 

8 Εογ τῆε ἢεὶάς οἵ Ηεβϑῆθδοη ἰδη- 
Εν απά τῆε νὶπε οὗ διδιηδῃ: τῆς 
οἵάβ οὗ τῆς Πεαῖμθη πᾶνε ὑγόκθη 
ἄοννῃ τε ρτγίηοῖὶραὶ ρίδηῖβ τπετγεοῦ, 
1ΠΕΥ ἅγε σοπλὲ φύεμ αηἴο |4Ζεῖ, ΠΕΥ 

“(ἢ6 (ἤγοπο οὗ αν 6580] }15ῃ6α ἔογ 411} ρθπθ- 
ΓΑΊΟΠ 5 ̓" (5. Ιχχχῖχ. 2, 4). 

ἐπ τό ἰαῤεγπαείς (οΥτ, 9980) οΥΓἹ αιίαη] 
ὙὮΙΓἢ Πδα “ }4]||6ἢ ἀοννη ἧ (ΑπΊος ᾿ἰχ. 1ἱ, 
ςΡ. ν. 1--.}, Ὀὰῖ σου πονν Ὀς τεθα}]. 

Οὐν. ὙΒὸ ἐεπὶ 9 ̓ θϑαυϊά 5δεπὴ5 ἴο σοπΠΊΌΪΠ6 
ΤΟογθησο5. ἴο ἢΠΙ5 του] ποιδθ, ἂπὰ ἴο ἴΠ6 
ἐἐρη᾽" ΠΟ ἢ ἢδ ογεοϊθα ἴον ἴἢ6 ἀσκ οἡ Ζίοῃ 
(2 5. νἱ. 172). δι πΉΠΑΥΪΎ “" [ἢ 6 ἴεηΐ οὗ [οβερ " 
πη Ῥϑ. ΙΧΧΥΙΠ. 67) ἀρρεδῖβ ἴο σοοσ ὈοᾺῃ ἴο (Π6 
(Αθεγηδοὶς δἱ δῃι:ο} δηᾶ ἴο {με {πῦ4] ρτγθ- 
Θπληθηςα οὗ ΕΡὮγαδι πὶ. 

6. Α5 ἰπ νυἱῖ. 14--20, 580 πον; ψῆρη (Π6 
Ῥγορἤοῖβ ΟΠΡΓ ΟΥἩἨ ΠΎΡΓΟΥ πιροῖς ὙΠ ΠΟ Γ- 
ΒΡΟΠ56, 6 ρᾶ5565 ἴο δΐἴοσγῃ γορσγοοῖ. 

ἐδ γιά) “. «ὖ. α. ἰὴ Απιοϑ Υ]. 8, Ηοϑ. ν. ς, 
Ὑ]]. τὸ (ἴῃ 4}1} {μεϑ6, υϑϑὰ οὐ [5γ8ε]} ; Ἅἢ. χἱῖ. 
11, 10. ΧΙΝ, ΧΙ. 

δὶ: ῥαπμδείπει. Αραϊῃ Δρρ δὰ ἴο “" Μοδὺ᾽" 
ἴῃ Χχν. 11 (“. «υ. 4. ΙΧ. 9, ΧΙΠ. 11). 

δωΐ ῥὶς [ἰεε...71 |6γ. ΧΙνΠ. 29, 32ο. Οτ, “οὗν 
ὯΟ ΜΟΓΣ( ἃΓῸ ἢ15 Ὀοδϑίηρ5.᾽") Ὑ ΠΟΥ ἅγὸ ὁ" ποὶ “οἷ 
85 ἴῃ6 {γι} ἢ ΓΟΩΌΪΓΟ5 :---Α]}Π1πηρ σμοτί οἵ ννηδῇ. 
νγ)85 ὈΓΟΡΟΙ͂Υ ἴο Ὀ6 ὀχρεςϊοὰ οὗ [Πεπὶ ; ὑΠΓΕΔ].. 
(ώ᾽. ἴδε 54π|6 Ἔχργθϑϑίοῃ ἴῃ 2 8. ΧΧΙΝ. ς.) 

7. οαδ.. ῶνγ Μοαδ]ὴ ὍΠΟ ϑβυγνίνογϑ ἔου. 
[δοϑθ ψο δζῖὸ ἰοϑέ. 
ὃν τὲ πα ὁ.) 80 ἘΔ5}1 δῃά ΚΙιπςῆΙ., 

ΟΡ. ἴδε σορῃδίο ποὰῃ ἴῃ [6γ. 1. τς. (1π |ογὺ.. 
ΧΙΝΙΙΣ. 41 11 15, "" ἔοτ [86 »ηεπ οὗ Κιγ  ἤογεβ.)) 

Κιἰγεραγειεὶ 15 ἴάκθη ΌὈΥ ΤΥ ἴο Ὀδ {Π5 
“ΟΠ λγακΑ᾽ οὗ ἃ Μάᾶςς. ΧΙ. χ7: πονν Κεγεΐ. 

Οὐν. ἴῃ τ. 11 (45 'ἰπ Ταῦ. χ]νϊ. 21. 36) 
11 15 ΚΊγ. Βογεβ, ὁ νν4}} οἱ δαγίεηννᾶτγθ," Οὐ, 
ἐἐ ροίοΥΥ " ([μεν. χν. 12: [6γ. ΧΙΧ. 1. “5. «ὑ.). 
Τα 54Π|6 ᾿γοσὰ 5 θὰ ἴῃ Χχχ. 14 (ἃ 5πογὰ ") 
δηὰ χἷν. 9. 
ῥα γε »πιοιγπ, σισον,. ἢ ΟτἉ, “ρα! γε 

ΙΔοϑπι, ὈΥΌΟΣΙΥ ἀϊβοοιΒοϊδῖο :---ἙΥγυπηρὰ 
δηά Ξρι Πἴ-Ὀσόίθη. 

8. ἐδε ἰογάς (ὈΔ48]1π|) 97 1δὲ ῥδεαιβοπ Οτ, 
εἰ οὗ 186 παίϊοπβ.") ὙὍΠὲῈ ψογὰ δαδηέρε Οσςιγβ 
ἴῃ Νυπι. χχὶ. 28 (ἐῤὲ ἰογάς οἵ ἴῃ ΒΙρἢ- 
ὈΪάςεβ οὗ Ασπιοῃ 5) οὗ ἴῃ6 ροάς οἵ Μοδῦ. 
Το δαὰ πονν Ῥείγαγθα Πεῦ ἴο συΐη, 
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νγδπάεγοά ἐῤγοωρ᾽ τῆς ὙΠ] ἀογπ 658: ΠῈΓ 
Ὀτγάπο 68 γα Ἢ Ξτγεϊςῃδά οὐ, [Π6Υ δΓς 
θοης ονογ ἴῃς 868. 

9 ὅ Τπμετγείογε 1 νυν] θενὰ! στῇ 
ἴῃς νεερὶπν οὐ [Ζεῦ πε νίης οὗὨ 81Ὁ- 
ΠΊΔἢ : 1 νν}}} ννδίεγ ἴἢες τυ τἢ ΠῚῪ ἴδδΓϑ, 
Ο Ηδεβῆροη, δαπά ΕἸἊαῖθῃ: ἔογ " τῆς 
ΒΠουτίηρ, [ῸΓ ΤῊΥ βυπΊπλεῦ ἔτι 8 δηά 
ἴογ Τὴν μαγνεϑὲ ἰ5 (θη. 

Ιο Απά ἀρίιλάηεβ8 18 ὨΚΕη ΑΥΡΑΥ͂, 
Δηὰἀ ἰΟΥ ουξκ οὗ τς ρίεποα! βεϊά; 
δηά ἴῃ (πε νἱπεγαγάβ ἴῆεγα 5}|4]1 ὃς 
ΠΟ 5ἰπρίηρ, πειῖηεῦ 58}41} {ποῖα ὃς 
8ῃουκζίηρ : [ἢ τγεδάθγϑ 5}4]} τγεδὰ οι 

ῥαυε ὀγολεῃ ἀοαυη..Ὁ Οτ, δαυε Ὀθδαῖθα 
ἀοαυπ ΘΙ ΘΟ 09 ὈΣΆΠΟΒ 68 (ΠΟΔΙΪΥ “. εὖ. ἀ. 
Υ. 2); ἐδεέῦ τοϑδομβῃϑοᾶ εὐεῆ ὠπίο Ὑαπ ον, ἐδεῦ 
ἰχαγοά 1 ἐῤὲ «υἱάεγποι; ῥὲν οἴ) οοῖα 
(νυϊξ. Ῥγοραξίπθ5) ὙΟΙΘ ΒΡΙϑδά δΌσοϑδάα, 
ἐρῶ ϑπὺ ουεν ἐδε “ἐα. 

Οὐ:.. Α5 νι (ἢ νἱπο οὗ δ: Ὀπλδῆ, 50 ἢ 
[6 νἱπθ ἰῃαΐϊ ““ Ε]1οὰ (Π6 ἰδηὰ ᾽" οὗἨἩ [5Γγδεἰ---- 
δἰγείς πξ ἰο Ὑαζεγ (Νυπι. χχχὶϊ. 1), ἴο {86 
ὙΠ] άογηθβ5, ἴο {ΠῸ 564.--- 6 ““δασί» οὗ [ἢ6 
πδίϊοηβ ᾿ μδὰ Ὀαδίίογεα ἀόνγῃ ΠΟΥ γί ἢ ὈΓΔΏΓΠ6Β.: 
εἰ μαιτεγοά Βοσ, πὰ 5ῃ6 ἵκηονν ἰξ ποῖ" (Βτγον. 
ΙΧΧΙΙ. 4ς, 5. αὐ. } ΟΡ. οὗ. ΧΧΥΠ], 1). 

9. 1 «υἱ]] δεαυαι (οἵ, Ἧ6}) «υἱὲ ἐδὲ 
«υεερίησ Ο Ὑαπεν (101)... ΝΝΊΕΝ ἴθᾶγβ 85 βεηυΐῃα 
85 4261 5 ΟΠ. 

Οὐ.. ὙΠῈ ψογὰ 7 εν 5 συῖῆοθϑ, “ὁπ {παῖ 
ΠοΙρ5." [18 ποῖ Θᾶϑύ ἴο ἀἰβϑονοὺ (ἢ6 υ6 οὗ 
ἰῖϊ ἴῃ 1815 γοσθὸ ἔγοπι ἴΠ6 οσσυσοηοθ οὗ [ἢ6 
ὙΘΓΌ ἴῃ 
ες ουΐξ. χχχῖ. ,8, “1,οὲ ποπὶ ((86 

Ἕ : Γῖϑε ὮΡ δηὰ μοῖρ (γαξζεέγμ) γοιι." 
(2) 2 Οἴτγο. χχνυῇ. 232, “(Α.42) 54]ὰ: 

ΤΟ τῃς χοάς οὗ (Π6 Κιηρβ οὗ ϑδγγὶδ γῖνθ 
{ποῖ περ ; ἴο {μοπὶ ν0}}}1 βδοπῆςο, {πδΐ (ΒΕΥ 
ΤΏΔΥ περ (γ}αχεγ) της."---ἴἰ 5 δἀάοὰ (νυ. 25), 
“ἰ Δη4 [ἴῃ ΕΥ̓ΘΓΥ͂ 56 ΎΈΓᾺ] οἰἰγ οὗ [πάλῃ ἢθ 6 
ῥιφῥερίαεε.." 

(3) ἰ5ι]. χχχ. 7, "ὙΎΒΕ Εξγρίίδηβ 5881} 
ΠΕΡ (σακεγμ) ἔος που ρῆϊ δηά ἴῃ νδίπ." 

Εοτ ἴθ σοηίγαβί, 566 χὶϊν. 2, “πὶ ψἱ! 
Βεὶρ (σαςεγ) ἴ866,᾽ ΧΙ, το, 13) 14, ΧΙχ. 8; 
Ῥξ. χῖνὶ. ς. 
,ν δὲ «ρομηφ] ἘδΊΠΟΥ, ον ὁ 287 “5. 
γα ἀπά ΟᾺ ἐῤγ ῥαγυσιῖ ἃ “ῥομέίης ἐς 
“αἰη;---ἰῆὸ ϑμουΐηρ ποῖ οὗ οπς ψῆο ἰτεδάϑ, 
Ὀυΐ οὗ οηθς Ψηὴ0 {Γάπιρ 65 ου, ἴΠ6 ζγᾶρεβ. δ6δ 
1εΐ. χίνι!. 22. 

10. εδε ίεπεμιω εἰ 47] 1.11. “νἱπογαγάοἸδπὰᾶ; 7 
Ἡροῦτ. Κανριεί (-. «υ. ἃ. Χ. 18, ΧΧΙΧ. 17, ὅ(ς.). 

1 ῥαυε »ιαάξφ...1ο ἐσασε] 5. «υ. α. ΧΙΪ!. ΘΙ, 
ΧχΙ. 2 (ςρ. χίν. 4, ΧΥΪ. 2, Χχὶν. 8, ΧΧΧΊΙ. 8). 
ΤΎΠΟΥ ατὰ Οοὐβ ννογάβ. Απηίάϑι 411 ἢϊ5. ᾿πὶ6 
ἃπά ἄδορ Πιιπιᾶη ϑυμπηραίῃυ, [Π6 ρσγορῇῃοῖ ἰ5 
δι1}} ἀ 6] 1] ΥοΥΙρ ἃ Ππηοϑϑαρο ἔγοπι Οσοά. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΥΙ. [ν. 9-1.4. 

ΠΟ ψνῖπα ἴῃ ἐῤεῖν ργεβ568; 1 ἢδνς πιδλάδ 
ἐδεῖγ υἱπίαρε 5Βῃουτίηρ; ἴο σ6886. 

11 ὉΝΒετγείοτε ΠΊΥ θόνγεὶβ 5}8]] 
βϑοιηἀ Ι|ἶκα Δδηὴ ἢδγρ ἔογ Μοδλν, δηά 
ΠῊΪΠ6 ἰηννδγά ρᾶγίβ ἕογ Καὶ Ἰτ-μάγεβῇῃ. 

12 ἴ Απά [Ιἴ 5}4}] σοπηε ἴο ρᾷ38, 
Ποη ἰτ 5 βεεὴ τῃλῖ Μοδὺ 18 νυ ΑΓ 
οη ἴδε Πρ ρίαςθ, (δῖ δ 5}.4}] σοπις 
ἴο [5 βΔΠΟΓΙΔΓΥ ἴο ΡὈΓΑΥ; δυιῖ ἢδ 5}2]] 
ποῖ ργενδὶ!. 

12 ΓΠΙ5 ἐς τῆς νγογά τπδὲ τε ΓΟΚὉ 
ἢ βϑροκεη Ἴςοηςεγηίηρ Μοδῦ δἰπος 
τῆλ ἘἸπΊ6. 

14 Βυῖ πονν πε ΓΟΚΡ Πδῖῇ βροΐκεῃ, 

Του έ1655, (Ποτγοίοσθ, ἢ15 δα ἀγοϑϑ νγὰβ σηθδηΐ 
ἔοτ [86 δάϊηοπιξίοη οὗ 1γαδὶ, 

Ἐπὶ ἀξε απ βαν»] υἱογαῖίπρ ἢ Ἐ8Π|195 οὗ 

Οὐε. τ. ὙΠ6 βρεᾶκεγ ἰπ {πε ἰδδὲ νεγϑὲ νγ8 
ἀϊν!πθ: δηά ἴῃ [χη χς ουθῇ [6 [ΟΓπὶ5 οὗ (6 
Ρτεβεηΐ νεῦβα ἅσὲ ρρίϊεὰ ἴο σά ; “ἴδε δουηά- 
ἴῃ οὗ ΤΥ Ὀονεὶς " (υ. «υ.). 

ΎτΟΪγ, [ἃ πιυδὶ 6 ““ [πιπιδηυοὶ," τ8Ὸὸ 19 
ΒρΡΟΆΚΙΏΡ ;--ἰῃς ϑόνοσο Αὐυϊεῦ, γγῆο “" τϑίγδ 8 

᾿τη56 1 (566. οἡ Ἰχ!]. 1 5), (βουὴ ΗΙ5 Πεατῖ 
Ὅδο γελγηΐηρ νοῦ Ηἰ5 Ὀγεΐῃγθῃ,- -ουοῦ ἴποθ6 
Ὑ}0 Μν}}] ποί Ὀοίονο ἴῃ Ηἰ5 σοοάπηοβ5 δηά {τἢ. 

Οὖ:. χ. Ἧδπ νψϑερβ, Ὀδοδιιϑθ (ΠΟΥ͂, τε]οσ 
(ΠΟΙΓ ον ΠΊεγςῖθ5, Μ01}} ποῖ δοοορί Ηΐϊπὶ δ8 
{ποῦ Κιηρ (ςΡ. [νυκὸ χίχ, 14, 41). 

“1. ὝΠΟ νεῦϑὸ τΔΥ Ὅδ ὈεΓΟΥ τοργοβοηϊοὰ 
{πι5 :--“Ἵπ4 11 “ῥα Ὅ6, σπ6Ὲ οαὸ ἈδΔῸἃ 
Ῥοδβοηῦθά Π11280]7, ὙΠΘῚ Π6 πδῖ} ΜὙ0θ08-" 
Σ᾿θαά π1158917, ΠΡΟΣ ἐῤε δὶ ῥ-ῥίαεε; ΤᾺ ουὮ 
Ἀ6 50 ἐπί|ο δὶ» “αμείμαγῃ ὁ ΤΑ ,ΚΘ ΒᾺΡ Ὁ1108- 
τοι, γοῦ “δα! δὲ ποῖ ῥγευαι, Ηδ Μ1}} ποῖ 
δυθτ ἴο [ἢ6 ποτ ι] δὰ δ} ΚΊΗΡ ;--τῆὸ 
σδηποὶ οχίοτί δϑϑιϑίδηςς ζΤΟι ἢ]5 ἰάἀο]-βοάϑο 

138. εἰπε ἐφαὶ ἼῸ ΟτΥ, “Ποιὸ "ἢ 
(Α.Ρ. ἴῃ 2 5. χν. 34: [0] οννθὰ, 85 πόσο, Ὁ 
“(ΠΟΥ ));-- ον, ““ἔτοπὶ [86 Βορίπηϊηρ" (ΑΟΡ. 
ἴῃ ΧΙΝ. 2, ς, 7.) 5. αὐ.} ΠΡ. Χ]ῖν. 8, χὶν. 21, 
5. 4«0.). “δίηοςε ἴπΠ6 ἘπῚ6,᾿ ψῆοη Μοδὺ᾽ 5 
Ῥυίάθ δηά σγοβιβϑίδηςς ἴο Οοαΐδβ ν}}}] νγᾶβ βσϑῖ 
“ἐ Πραγὰ οἔὗ,᾽" «. 6. 
ΤἼΟ ἄοοπὶ οὗ Μοαὺ νγᾶβ νυτίθη ἴῃ οἶθασ 

σμαγδςσΐουβ, ὑροῃ [6 ὙΟΓΥ Ρογίδὶ5 οὗ [5τ86}}5 
Ὠἰδίοτγ᾽Υ. Βαίαδακ μδὰά ρῥγεϑεπίεα ἢἰπηβοὶῇ οὐ ἴῃ6 
ΒΡ ΒΡ ος οὗ Βδδὶ] ; μιδὰ ννεδγιθά ἢιηβο] ἢ ἴῃ 
ἐπάρανουγηρ ἴο βαίῃ ϑοπηθ σἤδιτη ὈΥ νυ ἢ 
ἢδ ταὶσῆΐ ἀοίοας [ς5γδο], βαγίπρ, "" Ρεγδάνεηζυγο 
1 «ὁαὶϊ ῥγουαὶ! (:. «υ.) ἴαὶ γγὲ ΠΑ 5πιῖϊ6 
Βοτὰ " (Νυμπ). χχὶὶ, 6 ; ΠΡ. τ. ΣἹς 5. «υ.). Βυϊῖ 
Πο ἐιϊοὰ. Ηἰ5 βοοΐμιϑαυοσ νγᾶ5 ΟὈ]ιρεά ἴο 
τοροδίθα νυ σοηΐεϑ8 ἢ15 ἱπιροΐθησθ: βαγίηρ, “ἷ 
εαπηποῖ (χα! 18, ΧΧΙΝ. 13) 5. 40.};} ““Ὧγι] οἱ 
αἰ! αὐϊε 3" (χχῖ!. 38). “Ηε Βαίῃ Ὀ]εββοά, ἅπά 
1 εαπηοὶ γευεγος ἐξ (ΧΧΙΙΙ. 20). 



"ον, 
Νοέ ΘΝ. 

γν. 1--} 

ΒΑγηρ.0 ΝΠ ΠΙη [γος γεᾶτβ, 438 τῆς 
γεδῖβ οὗ δὴ Πἰγαὶηρ, ἀπά τῆς οἷο 
οἵ Μοαῦ 5}8}} θεὲ σοπῖεπιηςά, νυιτὴ αἦ 
τῆλε στγοαῖ πιϊττυας ; Δηά (εξ γαπχηδληῖ 
σαί δδ νϑυῪ 5τηδ}} σπά ᾿ [εθὉ]ε. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥῚΪ. 
1 δνγία απά 7 γαεὶ αγε ἐλγεαϊρρεά, 6 Α͂ γοριπαμ» 
σλαΐ ,ογεαξε Ἰαοέα!). 9 7.ε γε «ἠσλ δξ 
2ίαρμρί )0γ ἐλεὶνγ ἐνεῤίείγ. 1 716 τοοῦ οὔ 
“"γαεῖ: ἐκορτέ:. 

Βε- ΗΕ διυτγάξη οὗ [)απιδβςι!8. 
Βοϊά, απιάβοιιβ ἰ8 [Ἄκθ ννᾶ 

ἔτοπι δοίη ἃ οἰἴγ, δηά 1ξ 312]} Ὀ6 ἃ 
τυ ηοι8 ΠΘΆΡ. 

Ομ. τ. ὙὍῊΙ5 1αϑὲ ρδϑϑαᾶρὸ νγὰᾶ58 αυοίεα οἡ 
Χῖν. 2). Τῆδ βοπίθῃησθ Ποὺ ἰϑϑυθὰ οἡ Μοδὺ 
νγ5 ἱπου θα ἰπ ἴΠ6 βΈΠΟΓΑΙ σΟΙΏΓ 155] οῇ ρίνθη 
ἴο Α55ῆγ. ΒΑθοΙ, σοποογηϊηρ ὁ“ 4}} ἡδίϊοηϑ ἢ 
(χίν. 26) :---οννᾶϑ ραγῖ οὗ [Π6 ᾿γτευθγϑι Ὁ]6 ἄθογεα 
γε ϑίοσεά οησ ασὸ ((ἢ. χχχυ. 26) ἴῃ {Π6 
Δύοῆϊνος οὗ ἤοϑάνθῃ. 

Οὐ.. ,. Μοαρὺ οουϊά ποξ ἀδείγοΥ ἰδὲ ““ [5- 
ΓΟ], ἴῖῇ ποτὰ ΟΟά 540» “ΠΟ Ρδγνθγβθῃθβ9 ἢ 
Ναπη. ΧΧΊΪ. 21).--Νο, ἢογ βου Μοδθιζοά 
ΡΗγαὶπὶ οὐ [πάλῃ ὃὈ6 406 ἰο ἀο 58οθ. ΕῸΓ 

{86 Ἰιοτὰ ἢ15 Οοά ἰ5 νι Ὠϊπὶ; γοᾶ, [ἢ6 
βῃουΐ οὗ ἃ Κίῃρ 15 'π ἢἰπὶ᾽ (10.). 

14. Βωυΐ οἰρμαὶ Κδίμοσ, "Απά πονν." [{}15 
8 51Π14|16Γ νυ προὶ, ᾿Ἰηϑιάθ [δῖ ἰάγζογ τ Πθοϊ, οὗ 
ἀὐνίηε ργονάθηςθ. ὙΠ ϑυθοσγάϊπαίθ ργθάϊος 
τἰἴίοη (ςΡ. ὧπ ΥἹἱῖ]. 1---4) 56 Ρυΐ ἕο 85 ἃ 
Ρἰοάρο, ἴο ἴῃοθο νῇο υυἱἱποϑϑορα 115 ἔμ] ] πιοπί, 
πῇ (86 ψνΠοἿ6 οὗ [Π6 ργορῇῃοῖ δ πηθϑϑᾶρὸ 5δβου)]ά 
6 δΔεοσοιῃρ ἰ5ηθά ἴῃ ἄϊι6 {1Π|6. 

Ἐρηιερὶπ ἐδγές γεαγι, ἂς ἐδε γεαγ: ΟΥΓ απ ῥίγει: 
ἐπ] (χχὶ. 1.6)--- γϑᾶγβ σοπηρυϊοὰ ἢ {Π6 αἷ- 
Ιηοϑδὲ δοσιγαοῦ. ὍὉΠὲ Πιγοὰ ϑογνδηΐ ψουἹά 
ἴδ σᾶγο ποῖ ἰο ξὸ Ὀογοπά (ἢ6 ἀΔΥ͂ οἡ ὑὩ]οἢ 
ἢθ νγὰβ Ὠἰτεὰ : δηἀ ἢῚ5 εἰρίογεσ ψου]ὰ 566 
(δὲ ἢδ ἀϊὰ ποῖ ἰρᾶνθ Ὀθέογο ἴΠ6 ἀδΎ. 

ννε Βᾶνθ ποῖ διβίογίοςδὶ εἰδία ἴο ϑδῆονν 1ῃ6 
οχαςΐ {{π|6 ΕἸΠῈ οὗ [Π6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ οσ οὗ [18 
ΓΟ] ΠΙπιοπῖ. 

50 ΙΓ ΠΊΔΥ Ὀ6 5414, 1η ξεηογαδὶ; [ῃδὲ 45 Ρὺ] 
δηὰ Τρ Δί ἢ -ΙΙοϑοσ, ἤθη ΠΟΥ ἱπνδάθα 84- 
ΤΉΔΓΙΔ, αἰἰδοκοὰ δ ἴῆ6 βαπιὸ {ἰπ|ὸ ἴπῸ ἰγὰη5- 
]ογάδηις ἀϊδιςῖ5 (, Οἤτο. ν. 26), 80 ἤξη 
ΘΑ] ΔΘ Ὀσϑὶ ϑαπιδῦα, ἰῃ ἴ86 ἔουτἢ 
ἡ οὗ ΗρζΖοκίδῃ (2 Καὶ. χνί!. 9), ἢΘ ΠΊΔΥ 

νὸ 56ηΐ ἃ ἀείδοῃπιοηΐ ἴο [Π6 δαϑίεγῃ ραγίβ. 
ἐδε σίονγ ὁ Μοαό ρα δὲ εοπέθηπηεά] ΟΥ, 

Ῥχσουκεὺ ᾽ἢο σοπϑοιαρῦ. ((ρ. οΟῃ ΙΧ. 1.) 
αυἱ!ῤ (οτ, ἰῃ ϑσρί6 οὔ) αὐ ἐραὶ σγεαΐ »ρεμἶξ- 

ἐμαῖς} .. αὖ. α. Ὑ. 13. 14. ΧΥΪ,, 12. 
ΕΓ »»"αὔἱῇ (. χχίν. 6: οὔ, “ἴοσ ἃ βϑβοζγῖ 

Ἐἰπλε" (χ. 2ς, ΧΧΙΧ. 17). 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠ]. “Νὺὼ δαϑίειτι οἰτγ,᾽) οὔ- 
861 65 ΥἹΓηρα, “’ ἢ458 ὈΘΘη 50 οἔζΐζθη ονεγἤσοννῃ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΥΙ. ΧΥΙΪ. 

2 Τῆς οἰτῖε8 οὗἩ Ατοοῦ αγό ἔογβαίζεῃ: 
ἘΠΕΥ 5841} θς ἔογ ἢοςκβ, ννῃϊςἢ 5181} 
Ια ἀονγῃ, δηά ποῆς 514]} πηγαῖα ἐῤφηε 
αἰγλιά. 

2 ΤΉς [Ογίγεβ8 α͵8ο 5}4]] ςεᾶβε ἔτοηι 
ἘΡἢγαδίπι, δπά τῆς Κίηράοηι ἔτοηι [)4- 
τηᾶ3ςι185. ἀπά τἢς τειηπδηΐῖ οὗ δυγία: 
ΠΕ 5112}} δ6Ὲ 248 ἴπεὸὶ' ρίοιυ οἱ τῆς 
σομι]άγεη οὐ ἰϑγααὶ, δα τῆς ΓΟΚᾺΡ 

. οὗ Βοϑῖ8, 
4 Απά ἱἰπ τῃδξ ἀΑΥ [τ 53}4}1 σοπ)ε 

ἴο Ρ438, ἐῤαί τ ρίογυ οὐ [δςοῦ 5}12]} 
Ὀς πιαάς (ἢϊη. κα ἴῃς [Δἴπεββ οὗ ἢ]8 
βεβὴ 5}1}] νναχ Ἅδη. 

δηά τορι τ, 45 Γλαπηδϑςοιι5.᾽) [Ἃπ ραγτ συ Αγ ἰΐ 15 
ποῖϊεα (Κιῖο᾽5 ' Β. ἢ. ἰδαῖ Τιπιγ “ Π16- 
ΓΑΙῪ ϑννορί 1 ἢ τἢ6 Ὀοβοτὰ οὗ ἀσϑιγυςίίοη, "ἢ 
δηὰ γεῖ Ὀεΐογε Ἰοπρ ἴ[ἴ Γεσονογοα 115 ΟρΌ]ΘΠςΘ. 
ΤῊ ΠΊΔΥ δοσυυηΐ ἔοσ ἔθ ἕαςϊ τπαὶ 8- 

Τηδϑοι5, ἰγοαῖθα 50 ϑθύ γΟΥ ὈῪ ΤΊΡ ΔΕ ἢ -ῬΙΙ 5. 
δδουΐ Β.Ο. γ39 (566 οἡ 11}. 4), νν85 δραίη ἴῃ ἃ 
Ῥοϑιίίοη ἴο διΐγαςξ [ἴῃς ποίςθ οὐ 84] ΠΊ  ΠΘϑογ, 
Ὑ ἤθη ΠῈ δάναπορα δραϊηϑὲ ϑαπηδγίᾶ, ἴῃ 722 Β.6. 
[ἰ 566 πὶ5 κοὶγ τπαὶ Ηοβῆθα, ῆο ργοραγοά ἔοσ 
ἢ]5 τόνοὶὲ ΠῸπι Αϑϑυσία ὈΥ πη κίηρ δὴ 8]}Π18η6 6 
νὴ ἢ 80, Κὶπρ οὗ Ερυρῖ, νου]Ἱὰ ποῖ περίοςῖ ἴο 
5ΘΟΌΓΟ [5ΓΔ6]}5 οἷὰ σοηξραάογαῖΐο, ΠὨλδιηδϑςι!5. 

[Ι͂π ἴπ6 ἔἰπλθ οὗ [ογοπηδῃ (Π6 εἰν μΒβαά Ὀδϑη 
ΧΟΡῸ]. Βυΐ ννὸ ἤδᾶσ ΠῸ Τῆοσο οἵ ΔΠΥ͂ ἀἰπρ. 
οὗ Πϑλαπιδϑοι!8. 

1. ἐε Ἰαζεη ααυα}} ΟΥ, νπῦ ἃνὰγν (,. 
16, 2.4«υ.}δ. [118 πᾶηθ ννᾶβ8 ογαβϑθᾶ, ἔογ (ἢ6 
Ε1π|6, τοσλ ἴῃς σὲ οὗ οἰτ65. 1 Ὀδοδπιθ, 85 
ἰόν 1561 δῇογνναγάβ ἀϊά, “4 σχυΐϊποιβ 
εαρ᾽" (Μιοδὴ 11}. 1.2). 

2. Τῆεῖο ννογὸ ἔννο οἰἸ65 οὗ Ατόοοσ ἴῃ {86 
ἴγδηϑ- [ογάδηϊς ἀϊϑίγιςῖ5 {05}. χηϊ. 9, 24); 
“τυ ἢςἢ νου] παΐαγα! ν 5ῃάγο ἰῃ (Π6 ἀδνδϑθ- 
ἰδίίοη οὗ Πλᾶπλδᾶβοιιβ δηὰ Ἐρηγαιπμ. ΤῊ ΠΑΠῚΘ 
11561{ (45 [6]. τεπλαγκ5) ννᾶ5 Δῃ Οὔ ΠΟιι5 ΟΠΘ, 

᾿ 5 ΒΤ ἔγπρ, “6 ὈάΓο,᾽) οΥ, “ϑΠρρϑὰ " ([ὁγ. 
1Ι. ς8; σρ. ΧΙν1. 6; δηὰ 4]50 χυἹ]Ἱ. 6). 

89. Τδὲ ογίγε .] Ἠοϑβ. χ. 14 (.. «υ.). 
αηπά ἰδὲ ἀπο ΟΥ, “" τογαῖίγ.᾽" 
ἀπά 1δὲ γοριπαπὶ οὗ Ἅγια] ΤῊΙ5 4190 5}4]] 

ἐς ρραβ6:" ---8ὸ ἴπδξ ἰδ ρορυϊφίίοη οὗἨ [)ΔΠ|85- 
σθηθ ϑυ γα 54}]} Ὅ6ὲ ΠΟΙ σατιτιθὰ ἄννΥ. 
ΑἸΙ ἔπεβθ 584}} Ὀ6 κα. ἐδε χίογγ Γ Πεγαοὶ, ᾿ἴ 15 
δαάρὰ ; Ὧἃ5 ᾿που φῇ {π6 Γυχίανο σμαγδοῖογ οὗ δαὶ 
ὑοΓΟ ποννῃ. [ἰπάερρά, Ηοϑοα ᾿δὰ ϑςαἱά : "" Ε- 
ῬὮΓΑΙΠΊ,----Π Γ ΒΊΟΥ 584}} ΗὟ ἄννᾶυ 85 ἃ Ὀϊγὰ " 
(χ. τας ςΡ. Χ. 5). 

4. »πιαάρ δὶ Α5 νῆθη ““5γΓ86] υνδβ 
Ετεδῖϊγ ἐριρουεγὶς δεά (5. 4υ.) Ὀδσδιιϑο οὗ ΜΊαϊδῃ "᾽ 
(ἀρ. ν!. 6). 

«ὐαᾶχ ἰξαῖ Ο». Χ. 16. 
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ς Απὰά τ 58} Ὀὲ 245 ψῆεη τῆς 
Παγνεϑῖγηδη ρδῖμπεγεῖῃ τῆε σοόγη, δηά 
ΤΕΔΡΕΙ. ἴῃς εαῦϑ ἢ δ ἀγπὶ; ἀπά [ἢ 
8Π4}} Ὀς 245 ἢς τῇδλς ρδίμεγειῃ βᾶγβ ἴῃ 
τῆς. ν8]]εγ οὐ Ἀερῆδιπι. 

6 4 Ὑεῖ ρ]εληίπρ ργᾶρεβ 5841} δὲ 
Ιες ἴῃ ἴτ, 25 ἴῆ6 βῃακίηρ οὗ δὴ οἶϊνε 
ἴγοες, ὕνψο οΥΓ' ἴῆγες Ὀδυγο8 ἴῃ τῆς 
ἴορ οὗ τῆς ὑρρεγτηοβέ Ὀουρῇ, ἴουγ ον 
ἢνο ἱἰπ 86 ουὐϊπιορῖ ἔτ τ] Ὀγαηςἢος᾽ 
τΠογεοῦ, ϑαἢ τῃ6 ΓΚ Οὐοά οὗ ]5Γδεὶ. 

7 Αἱ τῇδλῖ ἀδὺ 5}4}} ἃ πιδὴ ἰοοκ 
ἴο ἢὶ8 Μδκεγ, πὰ ἢΐ5 ἐγεβ 3Π411] ἤδνε 
τεϑρεςῖ ἴο τῆς ΗοΪγ Οπε οἔὗἉ [ϑβγβδεὶ. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΥῚΙ. [ν. ς--.- 12. 

9 “ ἴπ τιδὲ ἋΔΥ 58}|41] ἢ 18 θη 
οἰεβ δὲ 48 ἃ ἰογβᾶάκεη δοιρῇ, λη 
Δ πρρεγηλοϑὲ Ὀγάηςῇ, νυ ςἢ ΤΠ 6Ὺ ἰες 
δεςσδιιβε οἵ ἴῃς μι] άγοη οὗ Ιϑγδεὶ: δηά 
[Πότε 5}}411 δ6ὲ ἀεβοϊδιίοῃ. 

Ιο Βδοδιιβα μοι. ἢαβῖ ἰογροζζεη 
της (ὐοά οὗ τὰν ϑαἰνατίοη, πὰ ἢδβῖ 
ποῖ θεδη πιπάβι] οὗ τῇ6 τοςκ οὗ τὴν 
δίγεηρίῃ, τΠεγείοσα 8ῃδ]ῖ του ρἰδης 
Ρἰεαβδης ρἰδηῖβ, Δπη4 5}4]1 δεῖ ἴἴ στῇ 
ΒΓΔΩΡΕ 51105: 

11 Ϊῃ τῆς ΑΔΥ 5Πι4]ῖ τῆοιι πιακα 
(ΠΥ ρίδης ἴο στον, δηά ἴῃ ἴῃς πιογη- 
ἴηρ 8041 τῆοιυ ππᾶκα [ΠΥ 86εεά ἴο, 

8 Απά ἢς 58}4]] ποῖ ἰοοκ ἴο τῆς «]- 
ἴλιβ. τε ννοῦκ οἵ ἢϊ58 πδηάβ, πειῃοῦ 
8[4}] τεβρεσῖ ἐδαί τις [8 βπρεῖβ 
αν πιλάς, δἰἴΠοΓ ἴῃς ρτονεβ, οὔ ἴῃς 
᾿ ἸπΠ]ΔρΈ8. 

βουτγίβῃ : δμέὲ τῇς Παγνεβὲ τα ἐξ ἃ νεριστά 
ΠεΔΡ ἰπ τῃ6 ἀΔΥ οὗ ρτγίβξ δπά οὗ ἀς- μν ἑαλκώυα 
ϑρεγδῖε βΟΓΓΟΥ͂Ψ. Ἰπρίά ἐκ ψαα 

ΞΕ 12 νος ἴο τε ᾿ πιυϊθτυάε ὍΓ ὃς σεάσ 
Ἡ Νρέν τὲς ΓΊΔΠΥ Ρεορία, τυδίεῦ τλᾶκα ἃ ποῖβε 1 Οἵ, πεσέων, 

δ. κχαϊδεγεῖῥ ἐδε εογη"ἢῇ Οτ, Ὁ89 δύδιηάϊπβ 
ΟΟΣΣ ;--- ΡΓΟΡΑΓῺΡΣ 8Δη ΔΥΓΊΓΙ] ἕοσ {πὸ ξςκ]ο. 

απά ἐὲ «ῥα δε... Οτ, γϑδ, ἐξ “ῥα ὲ 88 
919 ὑπδὺ κΊοδποῦ! (Αὐτ 11. 2). 

9. Κορδα"")Ἔθλ Α ὙΟΓΥ ξογΠ 6 ρἷαῖῃ ἰο (6 
Βου ἢ -γεϑὲ οἱ ογιβαίοημ. (566 οἡ οϑβῇ. χυ. 
8.) ΤΟ τς ποθα οὗ ἐἢ6 στὸρ πιδάθ ἔθ σοπ- 
ἐγαϑί Ὀοΐνσθθη [ἴ δηά ἴΠ6 ἔειν ϑίγαρρ!ηρ δἂτβ οὗ 
σογῃ {Π6 ΤοτΟ 5 ΓΙ ΚΙηρ. 

6. Υεῖ... Ἀλίδογ, "Ἀπ ά ἴἤογε 5}|4}1} ὈῈ Ἰοδ 
ἴη πἰπὶ []|Δοοῦ, ν. 4] εἰδαπίηρβ, ἃ5 δὖ {πὸ 
ϑμακίηρ....) ὙΠ ἢγοὶ ραϊποσίηρ οὗ οἱϊνοϑ 15 
Ὁγ ἴπ6 αηά; [ἤδη π6 Ὀγάποἢο5 ΔΓ βῆ θη οὐ 
Ὀεαΐοη. Βυῖ ἴδποτο 15 58}}}} 4 σ᾽θδηίηρ ἰοξὲ 
(ορ. Ὠουῖ. χχῖν. 2ο). 

μῤῥέγηιοῦ! δομσ)] 2. αὐ. α. ἴῃ Ὁ, 9. Τδ6 
ΟΓα 566Π15 ἰο ἀδθηοίθ ἤογὸ ἴη6 οσϑβὶ οὗ [Π6 
ἴγθο; δηά ἴῃ υ. 9 ἴΠ6 "" σγεϑί᾽" οἵ ἃ ἢΠ}]]. 

ἼΤΠΘ ποχέ οἴδιιϑο 15 δι οΥ σοπάογοα, γὼ ΟΣ 
2υε δνῖϑθοθ οἱ 1Ὁ᾽85 ἡγε μ ὀγαπερει. 

7. δοοξ 10] Οτ᾽, τονϑδτσά (χχχὶ. σ, 2.4υ.). 

8. δὲ αἰϊαγ] Νοῖ ὄνθὴ ἴο {86 αἰ] ΠΟΥ 
Δρροϊηϊοα «]ἴδγβ,----ἂβ οὈ͵]θοῖβ οὗ δβῆδηςθ: 51}]}} 
655 ἴο Ἰάἀοϊδίτοιμ5 4] ἴδτβ (ϑιιςῖ 89 ΑἢΔ42 5εΐ Ὁρ, 
4 ΟἾγο. χχυΐ!!. 24). 

ἐδε σγουε: ΟΥ̓ “5 ΠΟΓΔἢ 5) (866 Οἡ χὶίν. 12). 
ἐδε ἵιασε ) ΒΔΊΒΟΓ, ἐῤῥο βι π-1τ8 898 (ΧΧΥΙ!. 

9; ἴεν. χχνί. 20; ὁ Κ.. χνϊϊ. το)ὴ. ΗἩδῦγ. 
εδα»"απ (ΠΡ. Αμμων, 6 ΑἰπΠολδη βυη-οά). 

Θ. ῥαὶ! ῥὶς εἰγοης εἰϊΐεε.. ΟΥ̓, δίς ἴοτ- 
ὮΧΘΒΒ-οΟἸὉ165 «ῥα ΐ δέ ας’ 9 Τ9ΟΣΒΔΙΚΘᾺ 
ὕσχδοῖ (νἱ. 12) οὔ τοοάϊαπὰα δπὰ τι 08} - 
δ᾽" -ογοδῖῦ, συδίορ ἸάθῈ  ογυοοῖ ΊΟΤΑ ὈΘΙΌΟΣΘ 
(1058. χη. 6) ἐῤε εὐῥάγεπ οΥ1. ὙΤΒο ΕΧΧ. 
5, “ἼᾺΥ οἰἢθ 8. 588}} θῈ {ογβαίκεπ, ἴῃ ἐπ 
ΔΥ ἴῃς Απιογίες δπά Ηἱϊνιϊος ἀϊὰ ἔογϑακθ 
ἕτοπι Ὀοέογτο,,"" ἅς. ὙὝΠποϑο οἷά γὰάσθθ ὙΕΓΟ 
ἀπίνεῃ ουξ ἔον ἐμοὶ δὶπ5 ([π6 δοπιϊηδίϊομϑ οὗ 

ἈΞΠΟΓΔἢ 5 δΔηἀ 5ιη-ἰ 015 ΘΙ Πρ ΤΠΘΠΕΟΠΘα ΔΠΠΟΩΣ 
{πε56, σ Κ. χῖν. 23) 24); ΠΟ ἢ ΤΊΟΓΟ τηιϑῖ 
ἰβγδεῖ, [Ὲ ὙΠῈῪ ΓΕ] ἀννᾶγ ἱπίο {ΠῈ βᾶπ)ε 5ἰῃ8. 
(ῷφ. τ: Κ'. χχιὶ. 6; 2 Κ'. χνὶ. 3, συ. 8.) 

απά ἐῤεγε “ῤαὶϊ δὲ] Οτ, "" δῃὰ 11 5}4]1} Ὀδ ἃ 
ἀεϑοϊδίϊοῃ ᾽" (". αὖ. α. Υἱ. 11). 

10. ΜΒειαι ε)] ΟΥ ΕΟΣ. [ἴ 15 ποῖ δηξεῖς- 
δῖϊνθ οὗ {πὸ ““{πογοίογο," νι ῖς ἢ [Ό]]οννΒ; 
αἱ Ιοοκβ ὈΔοΚ ἴο συ. 9. 
ῥα! ποὶ ὀεεη...} Οἵ, Ὑδβὲ πιά 7Ὁ]1 

ΟΥὗἨ ὉΔΥ ΤΟΥΣ ΘΒΒ-ΣΟΟΚ;---ΟἸ Πρ [ΠΥ ἰγιϑῖ 
ἴὴ ΤΥ “ ξογίγοϑϑ. 165 "ἢ (νυ. 9). (φ. ευῖ, 
ΧΧΧΙΙΟΣς, 18. 

ἐδεγείογε «ῥαΐὲ ἐδοιμ ρῥίαπί!... ΟΥ ἐδεγείογε 
Ῥιδιυνοβὺ που, ἀπά βοῦυθδῦ ὉΠ 61ι.... 

}ίεασαπε ρίαη 1] 1.1ἴς “ ρηϊ5. οὗ ρἰεδϑαηΐ 
ΟὨ65,᾽" Ηδθῦτ. παζραηῖ, ---  ]  ἢ ΟΟΟῸΓΒ ἃ5 ἃ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠ ΠΟ ΠΟΙ ΟὨΪΥ. Ρ]δηΐβ ἔτοπιὶ ἴποϑα 
σμαστηϊηρ ὅγγίαη ρΑγδ 1565. 

σίγαησε οἰ4] Τλῖ. “’ νἴπ6-5}105 οὗ ἃ 5ίγδηρεν," 
--οἴ ἃ κἴγδηξε ξοά (ςρ. οη 1. 2). Ορ. Τεγ. 
1. 21. 

11. 1κ ἐδὲ 4αγ...}] Οτ, [πὰ ἀαγ (τον. 
ΧΧΥΙ. 1) ἐφοι ταδιεθβὺ φῦ ῥίαπί 10 σγοαυ; 
80 ΓΑρίά νγὰβ ἴπὸ στον οὗ ϑαπιδγ 5. 8}}}- 
δῆσο ϑἱτ ᾿απλαβοιι8.----ΟἾΠΟΓβ, “1 [86 ἀΔΥ 
οὗ [ΠΥ ρῥ]απέϊηρ ἴδοι ἐξηςοβὶ 11." 

απά ἐπ {δὲ »πηογηηρ) ΤῺΘ ΥΟΥΥ ποχί πλοσῃ- 
ἴηρ. 

“ῥαΐξ ἐδοω, ὅς. Ἀλδίδον, ἐδοι τα ικϑαῦ ἐδ 
“εὐ ἴο Ὀπά-:---ἃ ΒαΙγθδῦ- ΘΔ 15 2ῤὲ 447... 
Τμδὲ Ἰυχυγίαπξ στον ννᾶ5. ΟὨΪΥ ἔυγηϊδίης 
ΙΏοΓΘ δροιυηάδπὶ τηδίογαὶς ἕοσ ἴπ6 διςκὶθ ἴῃ 
τδαῖ ἀδγ οἵ ψταῖῃ. (80 26].; σοιηράγίηκ 
Ἀοηι. 11. ἐς: [6γ. 11.2.2.) 

97 γι. 7 [6ετ. χὶν. χ7 (Ὁ. «ὐ.). 
9 ἐεεῥεγαΐε τογγοςυ} [6τ. Χχχ. τς (“. 4«υ.). 

14--14. Α5 ἴη Υἱϊ. ς---το, [6 ποιά 



ἐσ, 
» αν. 

ν. 13,14.] 

᾿ἰκε τῆς ποῖβε οὗ ἴῃ6 5648 ; δηά ἴο τὴς 
ΓΒ ηρ οὗ πδίοηβ, ἐῤαὶ τλλκε ἃ τυ8ἢ- 
ἵηρ πΚε τῆς γυβῃϊπρ οὗ " πλρ ΤΥ ννδίετβ! 

12 ΤῊς παίϊοηβ 584} γιιϑἢ {Κα τῆς 
Γυϑῃϊηρ οὗὁἨ ΠΔΠΥ νναΐετβ : δις Οοά 
5|4}} γεδυΐϊκε τΠδπὶ, Δπα {πεν 5}4}} δε 
ἔα οἵἽ, δπὰ 95}8}] δε Ἵμαβεα δ5 τῆς 
ΟΠ οὗ τῆο πιοιιηϊαϊη8 Ὀδεΐίοτο ἴα 

Ι Ὁ τ, ἐλ γγιῃᾷ, δηά [Κα " ἃ γοἱ]πρ τπΐηρ Ὀείογε 
ἴῆο ψ2ῆϊ]νπά. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΥΙῚΙ. 

14 Απά ὈεΠο]ά δὲ Ἔνεηϊηρίάς ἴγου- 
δ]ὲ; απάΐ Ὀείογτε τῆς πιογηϊηρ 6 ὦ 
ποῖ, ΤῊϊ5 ἐς τῆς ροτίίοη οὗ τῇεπὶ 
ἴηδῖ 8001] ι.8), ἀπά τῇς ἰοῖ οὗ τῃθηὶ 
τμδῖ τοῦ 8. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 

τ Οοΐ ἐπ εαγὸ οὗ λἴς δεοῤίε το ἀεείγον ἦε Εἰ λὴ- 
οδίαπς. 7 “4 ἀέρος» ἑῤεγεὸν σαί ργοισ τ: 
ζάε εἀπμγελ. 

ΡΟΥΨΟΓ, ἔθ ἰἃ ἢΔ5 ἄοπο ἰἰ5 ννοσκ οὗ ρυπηίβῃ- 
πιοηΐ, 5. [1561 Ὀγόκεη. ((ρ. χ. 12, χΧχχῆ, 
1.) 

12. ἥτε Ἰο "δὲ ριδμάθ, ὅς. Οτ,, ΟΡ, ἐδὲ 
ὭΡΤΙΟΔΙ ΦΨ' »06Ὦῦ ῬΘΟΡΙ6Β, ἐῤαΐ ΤοϑΥ ἠξε 
ἐῥε τοατῖπᾷ 97 “.α1 1 [ἴ ἰ5 ἴῆ6 ραϊβοσίηρ οὗ 
(ῃ6. ποβίβ, ψν ῖο ἢ ἃγὸ ἴο ΟΔΙΤῪ οὐδ σοῦ β 
σομη561: 866 ΧΙ, 4, ΠΟΙ ἴῃ ἔννο ᾿οδάϊηρ 
ννογάϑ οὗ 115 νϑῦϑθ, ὁ Πργοδῦ ἢ δηαὰ ““ΓΙ5ΏΙῊΡ ̓ 
(οσ, ““ἴὰπλ}}}), ὈοΐΒ ὁσσὰγ. (ρ. 5, ἰχν. 7 
“. αυ.). 
᾿ ἐδὲ "οὐμῶ Οτ, ““τυὐπιυϊὲ "ἢ (Ὁ. «ὐ. ἀ. ἴῃ ν. 
14, ΧΙ. 4,) Χχῖν. 8, ΧΧΥ. ς, ἰχνὶ, ὁ; |6γ. χὶνη, 

45: 11. 5.4). 

13. (Οοά) ῥα] γοῤμᾶφ ἐδερη] Τῖ. “ἐ οη6 
5}4}} τοῦικο ἢπὶ; δηὰ ἢθ 5}4]} ἢθθ." ὙὌΠοΓΘ 
ἰα πὸ πεορὰ ἴο 5Αὺ αὐῤο Ηθ ἰ5, [πὶ ἐς αόίῥε, 
ΜῈ οπο ψογὰ οὗ Ἄοδιάϊηρ, ἴο γα ὈΔοῖκ τΠ6 
5 ΓΘ] Πρ τ(ἰἀ6 οὗὨἨ παίίοηβ, ἃ5 (βουρῇ ἰξ 'νεῖὲ 8 
51}}0}6 τηδῃ. 

ἐᾷε α γοϊδπσ ἐῤίης] ΟΥ, 88 ὙΔΙΣΙΩΚ 
ἀπδῦ (“. «εὐ. α. Ῥ5. Ιχχχιρς 13: ΠΡ. οὗ, ν. 28). 

14. “4η4 δεῤοϊή... Τιῖξ, “ΑἸ ὀνοητιάθ, απὰ 
ὈΡΠοΙΪά ῬΘΙΣΟΣ (]0Ὁ ΧΥΙ, 11, 14); δεΐοτο 
(χχνῖ. 4) ἴΠ6 πιογπίηρ, ἢθ 5 ποί." (Ορ. 
ΧΧΙΧ. 7. 

ἐῤαὶ «ῥοιϊ᾽,, δαὶ γοδ] ἘἈδίμοῦ, ἐραΐ τοῦ... 
ἐῤαὶ ΕροΟΙ!. ὙΠΟ οαηθ νυοῦὰβ οσσγ ἰπ ΧΙ. 
42, 241; δῃά ἴῃ |εγ. χχχ,ὶ τό. ὅρ. χ. 6. 

σηαρ ΧΝΠΠ. ὝὍὝΠε στοαὶ ονοηΐ ἀδοοτδοὰ 
ἴῃ ΧΥ]. 12---14 15 ἴο 6 ρῥτγοοϊαιπηθά ἴο (86 
Τοπλοΐοδε πδῖίοηθ. Δ]] ἂῖὸ ἴο Ὀὲ τοϊά δον 
σΑΙ ΠΥ Ηρ, νἤοβο δῦοάθ ἰ5. οἡ “πὸ Μουπί 
Ζίοιι,,") νἱϑννβ {πΠ6 ργο)οοῖβ οὔ τῆρῃ; δ] νην, 
[Πὸπὶ {1π|6Ὲ δΔηά β8ρᾷςὲ ἔογ ἀθνοϊορίηρ {μοηλ- 
561 νεϑ, δηά ἴβθη τυ οπο βίσοκε Ἰορρίηρ ΟΥ̓ 
{Ποῦ Ἰῃχιυγαηΐ δγορᾶηςθ. 

ΤΠἼ6 ΓΟΟΊΓΓΘΗςΘ ἴῃ Ὁ. ς οὗ [Π6 ννοτάς “υὰ ᾽ 
δηὰ “" Βαγνοϑῖ," ψ Β ἢ πᾶν π5ὲ Ὀδοη υεἀ 
ἴῃ ΧΥΪΙ. 1, ΠΟΙ [5Γ86] νγὰβ ϑροόοκθη οἵ, ἰ8 
ὙΘΓΥ ποίσοδῦϊθ. [{ βοθπὴ5 ἴο τηατκ ἴΠ6 54Ππι6 
ῬΑΓΔ]]ΟΙσπὶ Ὀοίννθοη {86 Ἰυάρτηθηξ οὐ [ϑγαεὶ 
δηᾶ [Π6 ἡυάρπηθηξ οἡ (Π6 παίϊοηβ, ψν ἢ ςἢ νγᾶ8 
Ὀγουρηϊ ἐογννασὰ ἴῃ οὗ, Χ. ς---Ἰ2. [|ἢ δδοἢ 
(896 ἴἴ 15 (ἢ 54π|6 ρηοῖρὶθ οὗ προ άΪν ρῥγάσ, 
ὙΒΙΟΘΝ 15 σῃαϑίϊϑοα, Ὅ6 ᾿ἰεβθοη ἴο Ὀ6 ἰοαγηξ 
15 ΘΧΠΙοἀ Βγϑί οἡ ἃ 5π|8}} 5.δὶβ, δ οἰθα ΓΙ Υ 

δΔηἋ ἀεβηϊεῖγ, ἢ (ἢθ σἴγοηρ ᾿᾿ρδῖ οὗ ρτο- 
ῬΏΘΟΥ Ὀοδτηρ ὑροη 1ἴ, ἰῃ (Π6 ἔγρίοδὶ ρθορῖθ: 
[θη ΟἹ ἃ ἔδυ ἰάγροῦ δοδὶθ ἴῃ [Π6 ϑιισσθβϑινθ 
βίαροβ. οὗ ἴθ ννουἹά-ΠιδίοσΥ. ((ρ. Ζερῆἢ. 1. 
1---8.) 

ΤἼο ἤγϑξ Θχϑρ] !βοδίίοη οὗὨ [ῃ]5 ραγί οὗ [Π6 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ νναβ, ἀουθι]θ55, νντπησβϑοὰ ἴῃ [ἢ6 
ἀοννη4}} οὗ δε πηδομ τ. 

Τηαὶ Ετπορία ννᾶ5 ἀθθρὶγ ἱἰηϊογεσῖθα ἴῃ 
(Παΐ ονοπέ ννὸ Κπονν ἔγτοπι ἢ. ΧΧχν. ο (566 
οη συ. 2); δηὰ [ἴ ἀρρϑᾶγϑβ ἴτὸπὶ οἢ, χχ [ῃδ Β0ΠῚ6 
1π ἴϑγδοὶ Ἰοοκοά ἴο ΕἸδιορία, 85 ννὲῈ}} 845 ἴο 
Εργρῖ, ἔογ ρῥτγοϊθοζίοηῃ. 

Εογ ἴΠ6 νναγηϊηρ οὔ {Π656 Δ: 1655 πηθη, 89 
Ὑ6]1] δ5 ἔογ ἴθ ςοιηξοτί οὗ [86 “" ἀϊ5ς1Ρ]65 ᾽ 
(πι. 16), ἴπ6 ργορῇεϊ ἤόγθ ργοοϊαῖὶπιβ ἴ86 
Ὀτοάδοσι ρα ἔγμδίγαϊίοη οὐ ἱπηρογδὶ ράδ6; ἀπά 
[Π6 υἱ πιαία γα - ρας Πογηρ οὐ ϑοδλίζογο [5Γ86] 
ΚὨγοιιΡἢ ϑοπὴθ βίη] ἱπιογροϑοη οὗ ἀϊνιηθ 
Ροννοῦ. 

[{|5 ϑιιγργισίηρ (ἢδῇ ποτὰ ϑῃου]α αν Ὀδθη 
ΔΗΩΥ͂ ΠΟΠ ΓΟΥΘΥΘΥ 45 (0 ννῃαῖ 16 “ παίίοῃ ἢ 15, 
(Παΐ 5 Θροκθη οὔ ἴῃ νυ. 2 δπὰ )γ. Ὑ8ὸ [ο]]ον- 
ἴπρ' σΟΠΒΙἀοΥΔΈΟΠ5. ἈρΡΡΘΑΓ δϑυβιςιοπῖ ἴο Αχ τῃ6 
᾿πιογργοίδιοη. 

(1) Το ᾿αϑὲ Ἄσμαρίοσ δεῖ πθ πδίϊοηβ Ὁθ- 
ἴοτε 08 ἃ5 Ἵγοινάϊηρ ἰοροῖῃογ ἴο «ῥοϊ! [5γδεῖ. 
Ἦετα νγὰ ἤᾶνθ ἃ ρῬθορὶθ ννῇῆοβε ἰδηὰ 15 «ῥοϊσά. 

(2) ὙΤῆὸ παίϊοηβ νγόγεὲ ἴποτο σεργοβοηϊοα 
ὑπάογ ἴη6 ἤξιυτε οὗ γιέ «ὐαίεγε; ἃ5. ἴὴ 
ὙΠ", ς--8 (ἢς Αϑϑυγίδη νγᾶβ σοπιραγοὰ ῖἋῸ 
ἐῥε αυαίεγς οὗ ἰδὲ γίυεγ, στους πὰ τι γ.᾽" 
Ηρα νὰ ἤᾶνθ ἃ ρθόρῖθ, ννβοβα ἰαπᾶὰ “" :θὲ 

γίυεγι: Ὦανθ 5ρο θα," 
(32) Ἷπὲ νοσγά γϑηάογοα “" Ἰτοάάθη ἀονγη᾽" 

ΟὐσιΓ5. ΟἿΪΥ ἰῃ οπθ ΟΠΟΙ ρΡἷδοθ 'ἰῃ ἴῃς ΒΙΌ]ε; 
οἢ. ΧΧΙ. ς, [{ 5 Ποτὲ υδοὰ οὗ {6 ὁ“ Ψ ΔΠ1ΟΥ 
οἔ Μιβίοη " Ῥείη ἰγοάάοη ἀἄονγῃ ΌΥ ἱηνδάϊηρ 
ΘηΘΠΊ1685. ((ρ. ν΄. ς, Χ. 6, ΧΧνΙ. χα 8.) 

(4) Υεῖ, [πουρῇ ἱγτοάάδη ἄονγη, [ἢ 15 ρθορὶδ 
58 ἀοος θα 45 “ὁ ἸοΎτΊ Ὁ] 6 ἔγοτῃ [15 οὐἱρὶη ἀοννη- 
νναγά5:᾽..-- ἀδοογιρἔοη ἸΦΏΙΟΝ ΘΟΔΓΟΘΙΥ Ὀοϊοηρϑ 
ἴο ΔΩΥ͂ παΐϊϊοῃη δὲ 4}} ἐχοορί [5γ86] ; σθυδιη]} 
ἴο ποῃθ ψὶ δηγίμιηρ {κὸ (6 βασι ἔ]Π685 
ἃ5 ἴο ἰβϑγᾷθ]. [|{5γ6]}8 παίίομδὶ Ὀιγίθ ἴοοῖς 
Ρίδος δπιιἀϑὲ “" ἐογτί 0]6 πη 55.) “ Υ̓ΏΕΓΘ 15 
ἴμογθ δὴν κα ΤΥ ρθορὶς [5γδεῖ, ἃ πδίίοη 
Ὀπίφυθ ἴῃ 86 εδαγίῃ, ψ ῆϊοἢ Οοά νεῖ ἴἰο 
τοάδεπι ἴο ΗἸ πϑο] ἢ 8ἃ5 ἃ ρϑορίθ, δαπά ἴο ννὶῃ 
ἴο Ηἰπιϑ6} ἃ πᾶπιο, δηᾷ ἴο ἀο ἔογ γου ξτϑαζ 
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ΟΕ το (δες ἰαπά εῃδάονίῃ 
ἢ τνίηρβ. Ὑγῃ]ς ἢ ἐς δε δη 

τῆς τίνεγβ οὗ ΕἸ ορίδ: 
2 ΤΠπαῖ βεηάδῖῇῃ δπιθαβϑδάογβ ὃν τῆς 

δε, ἐνεη ἰῇ νεβ8868 οὐ Ὀιΐγιιβ 65. ὑροη 
τἢε ννδῖεγβ, “αγίηρ, (ο, γε 5 ΜΠ πλ68- 

ἸΘΑΙΔΗ. ΧΥΤΙΙ. ἵν. 1-3. 

ΒΕΠρΡΈΓΒ, ἴο 4 παίίοη ᾿ βοδίζογεά δηά ! τ, οιμέ- 
Ρεεἰεά, το ἃ ρεορὶς τεγγῖθ]ε ἔγοπι ἘΠΕῚΓ ῥούίκάσά, 
δερίπηΐηρ πἰτμεγῖο; "Γ᾽ 4 πδιίοῃ πιεῖθά κμαῤέοε 
ουξ ἀπά ττοάάεῃ ἀονη, ᾿νῃοβα ἰαπά ἔἀρέ νιί- 
{πε τίνειβ ἢδνε 8ρο]εά ! αναΐ ἐνεααῖ" 

2. ΑἹΙ γε ᾿πμαδίτληῖβ οὗ τῆς ννγου]ά, ἘΚ οὗ. α 
ΝΩΖΙΟΝ Ο 

ἐῤεε, δἔέμεο, αν ἐγρεη δέν πίον οί. [10 τ, τυάσες ἑακναΐ ἐᾷς γένεγε ἀφεδέρε. 

Κη, ἐνθη “ογγίδίος ἐῥίηρε ἴον (ὰγ Ἰαπὰ δ" (28. 
Υἱἱ. 22: ορ. ἔχοά. χν. 14--1ό; θυ. ΧΙ. 
15. 
Ἂ [Π6 ΠΟ]]οννίηρ σδαρίον (χῖχ. 17) νγὸ πᾶν 

(15. “ΤΟΥ Ό]6" σΠαταςῖεσ νιν αἱ γ ροτγίγαγεοά: 
ΤΟ ἰαπὰ οὗ [υάἀδὴῃ 5}4}} Ὀ6 ἃ ἴΕΥΤΟΓ ὑπο 
Ἐσγρῖ; νυ ῃοϑόϑυύθσ τηάκοίῃ τηδηΐίοη ἰδογοοῦ, 
τιηΐο Ὠϊπὶ {ΠΟΥ ἔτη ἴῃ ἔθατ." 

(5) Τδ6 ρβθορὶε, ἴ 5 βα!ἃ (υ. 2), 58.411 6 
Ὀγοιρῆς 645 ἃ ῥγόϑεπί υπῖο (ἢ Ιογὰ οὗ 
Ηοκῖς:" ψ Βοῇ 15 βαϊάὰ οὐ [ϑ5γ86] ἴῃ ᾿ἰχνῖ. 2ο. 
ζρ. Ζερῆ. 1}. σας ςἢ, ἱν. 12. 

(6) Α 5ἰδηάασσγά 15 ἴο δὲ ᾿ιοὰ αἴ (υ. 3) 
ἴο 16 πδίίοηβ, ἴο ρίδεραγε ἴπεπὶ ἕο Ὀγηρης 
{1153 ννοπάγουϑβ {Γἰδ16 ἴο Ζίοη. δ 58ΠῚ6 15 
(ἢε σ856, ἤθη ἴηε ἡδίίοῃβ Ὀγίης ὑεῖς ΖΙοΟΠ 5 
Ἑομ]άγθη (Χ]ῖχ. 22). 

(2) πε γεπηδιπίηρ ρᾶτίβ οἵ {πε ἀδϑοτι ρέῃ 
ἴῃ υ. 1 (Α. Ν. “4 παίΐοη ϑοδίζετοα δπὰ ροεϊδά,᾽" 
ἄς.),οὐῖδίη ἃ ἔδτ πλοῦ πδίαγαὶ ᾿πἰογργεϊδίοη, 
Ὑ Ὠδη Γοϊοττοα ἴο [5Γ86], [ἤδη ΠΟῪ ἀὸ οπ ΔῃΥ 
οἴμογ Πγροίῃοϑιβ. ἱπάρεά, 1 ἔθ. παίϊοπ Ὀς 
ϑιρροβοά ἴο 6 Εργρί οὔ ΕἸΒΙορίδ, Ἔν γΥ ὋΠ6 
οἵ ἴῆο56 ἴοιτὴϑ πιυδί ἤᾶνθ 8η δ 1ἔς]4] πο πης 
ἕογοθὰ ὑροῃ [ζ. 

1. Ἡρε:!ο δὲ ἰαπά...} οὖ, Η0 ἴο ἐδε ἰαμά 
97 ουὐθσυβιδάονι πᾷ αὐἱπρ!,---ϑργοδάϊηρ οὐἱ 
ΒΕΓ δα ρα ννηρ5 οἵ εἰλρὶτο (45 ΕἸΠΙορίά ννᾶ5 
ἴδεπ ἀοϊη5). Οὐοπραγε ἴΠ6 ᾿πλᾶρο οὗ ΑϑϑΥΠΔ 
(4 σράδγ 1 ἃ σῤαάδοτυΐησ 5Βῃγοια 3) ἴῃ ΕΖΕΚ. 
ΧΧΧΙ. 32. ἴῃ Χχχ. 2, 3 “ἴῃο σδαάοαυ οἵ Εργριἢ 
ΟὐσυΓ5 ἔνς6. Α΄. Π85 σκιὰ σκιὰ πτερύγων. 

ΘΟΠῚΘ ΓΟΠΑΘΓ “ὁ τοσουηάιρ νυ ἢ ννηρ5:" (Π6 
Πρ 5 ὈεΙηρ “᾿ϑαυδάγοηπϑ᾽" οὗ αιτηθὰ πῆθρη. Π6- 
1250 ἢ} (ορξ. Υἱῖ. 18} {π|ΠηΚ5 ἴηι ἴΠ6 σγονν ἀ5 οὗ 
ΡΟΟΡΪΘ ξαῖμοπηρ ὑπάθγ [6 Ὀφππεῦ οἵ ΕἸ ορίἃ 
ἅΓΟ σοΙηραγοα ἴοὸ βϑνυᾶῦτη5 οὗ ἴπΠ6 μμε-με ἢγ (ἢ 
186 ΟΔ1]1ἃ ἰδησιιδρο, μα! μαἰνα). 

ἀδποη Οοοκ (ἰπ ἢἰ5 “ῬίδηςσΠΙ [ηβοτ.᾽ Ρ. 13 
εἶνεϑ [Π6 ἤρετο οὗ ἃ “ἀνά «οἱ! ἀομδίε αυἱπρι,," 
85 ἃ ϑ5υτηῦο] οὗἩ ΕἸΤΠΙορΙΔη τογδ]ίγ. 

δεγοπά δὲ γίαιεγς οὗ τς δ ΤΗΣ ἰαπά 
εἰ Βογοηά ̓" [Π6 πιιΠΊΘΓΟΙ 5 ΓΙνῸΓ5. νυ ἢ Γἢ ἔδρα ἴῃ 6 
ΝΙΙΘ 15 ΗΙβηϊαπά Βιπιορία; ἔγομα νν δῖος ἢ πιοϑῖ 
οἵ {μοπὶ ἰδ Κε {Πεὶγ σἹϑ6. 

2. Το ᾿ἰδηά 5 δά ἀγοββθὰ (1Π ἃ νναῦ ἰῃδί ἰ5 
ποῖ πηϑι140]6 τὸ ΒΛΒίορία ὑηάεγ ΤΊΣ Κ4Π) 
85 56ΠΟΙΠΡ ΠΟΙ δηνουϑ (ἰν]]. 9, 5. 4.) ὁγ “εα, 
διὰ ῥἐ' τειοἷς 9, ῬΆΡΥΓΤἝΒ;-- -ὈΓΟΌΔΟΌΪ, 
δἰοην [06 Ἀδὰ 8.4 δηά ἀόννη ἴπ6 ΝΊ]6, 

Τιγηδκδῇ 15 γθργοβθηϊοα ὈΥ ΔΙ οβαβίμθποβ (η 
δίγαῦο ΧΡ. 1, 6) 45 αν! ἐχιοηή θά ἢϊ5 σοη- 
υεκὶς ἴο ἴῃς ΡΠ τα οὗ Ηείσυ 9, ὍΤηδῖ δ6 

τοδιοβοά ᾿ηΐο Εργρί ἴο ορροϑὲ δοηηδοδοσ, 
ψῸ Κηονγ. ϑυςῇἢ ἃ πιδῃ πρῆΐ δοῖῃλι]ν ϑοπὰ 
ΘΏΥΟΥΒ ἴο ποροϊϊδῖθ Δηὴ 4]1}|8πὸὸ ἢ [δῇ 
Ὀεοίοτεπαπά (οῦ, ἴο οὔ ἢϊ5 σϑηρτγαιι]δίοηβ 
δῇογ τὴ6 {ἀϊηρ8 οὗ [6 γσγοδΐ Αϑϑυγίδη οφίδ- 
βίσορδο γϑδοῃοὰ ἢϊπι, 2 (ῆγο. χχχῖϊ. 22). ΤΒῈ 
Ρἰεΐαγα 15, ποννόνεσ, δὴ ἰάθ6 8] ομδ; που ρὴ 15 
ἴουτὴ5 ΓΊΔΥῪ ὃθ ἀγάνγη ἔγοπι πδίαγο. 

Ὅσο, γε “«υἱῇ »ιεσεεησεγ ΤῊΪ5 ἰ5 ΕἸΠΙορ α΄ 
ΠΟΙ ΠΊΙ55ΙΟη ἴο ΘΓ δῆνογβ. ΤΉΘΥ ἅΓῸ ἴο 9ο 
ἴο [πᾶὲ βἴγδηρε ρϑορὶθ, οὗ ψῇοβθ φτραΐηθθθ. 
Αταῦϊα δἀπὰ ΑὈὐγϑϑιπια δαὰ ποαγὰ ΠΥ τνοη- 
ἀογῇαὶ [Πρ5 20. γϑαῖβ Ὀείογο, ννῆθη [πὸ Ὁ υθθη 
οὗ δηεδα ἰδραγηξΐ ἴο δάπηϊγο δηᾶ ΙΝ [6 σά 
οὗ ἰβγδδὶ (σ Κ. χ. 9);---ἰὴ ψῆοβε ἰαπά {ΠΟῪ 
{Πποηλβοῖνοθ 2οο γεδῖθ ὑεοΐοσγε δὰ οιυβεγοὰ ἃ 
οστιῦ]Ὲ ονογίῆσγονν (2 Οἶγο. χὶν. 9---13};- 
Ὀυϊ νγΠ]Οἢ ποῦν, ἴῃ 15 Ἔχί ΓΕ ΠῚ ἔθ Ὀ] η655, 966 Π15 
ἴο Ὅς ἴῃ {86 ρύᾶβρ οὗ (δαῖ 48]1]-ςοπαμογίης 
ΠΟΙΓΒΘΓΠ ΘΙΏΊΡΙΓΟ. ᾿ 

ο ἃ παϊίοηθ σεαἰίεγε] 1,1. ἀχδξαθᾶ; 
ἀτγασρεοά ἀννὰὺ ἴῃ [Π6 ποὶ οὗ ΠΊΔΠΥ ἃ σΟΠΑΙΙΟΙῸΓ 
(Ρ5. χχν!. 3, 5. αυ.). 
}εεἰἢ Οτ, "'Παγοά:᾽" 1. μανίπρ ἴθ διδὶγ 
Ἰυςκεὰ οὔ [15 5κίη (“. αὖ. 4. ἰη]. 6):----ἰη σγμοὶ 

1η5.}}1. 
ΑὈΘΠ-ΕΖΓΔ 54γΥγ5: “Ἴ Πς [5 Γ86 1165 ἀΓῸ τηθδηῖ, 

ψο0 ἡ γὸ ἀγαρροὰ ἀννᾶὺ ἔτοπη ποῖγ ΠοπΊε5 ᾿ἰκ6 
βἤδερ, 0π|}} {ΠοῪ νγεσὸ ἤαγϑά ἔγτοιῃ ἴῃς ἀγαρ- 

ῃ το 

ἐεγγι δἰ] ΟΥ̓ [5γδοὶ 85 ἃ ρϑορὶθ ἴἃ τῖρῆξ Ὁ6 
βαϊάὰ, τπμαΐ ““ἀηηϊάϑε ἰουτ ]6 ἀθθάς 11 ννᾶ5 Π1ΔΓ- 
γα] ου 5] ἔοστποά " (5. οχχχίχ. 14). [5 ψῆο]α 
ΠΙΒΊΟΥΥ ννὰ5 “ἃ πιᾶγνοὶ,᾽"" ἃ “ὁ τ Ὁ] 6 [Ὠϊη ς᾽" 
(ἔχοα. χχχίν. 10). 
7 ονι ἐῤεὶν δοσίπηὶη)] Οὐ, “"ϑίπος 1 νναβ᾽" 

(Νῆυπι 1. 8). 
ῥδεγο] οὖ, διὰ ουσνασὰ (: 5. ΧΥΣ. 9). 

ΤΠ Τάγρ. Πᾶ5: “Ὁ πηϊο 8 Ρῥθορίθ, τι ἴῃ 
Εἰπλ65 ραϑῖ, ἴῃ {ἰπλ6ὸ5 ἴο ςοπλθ." Κποροῖ: “1 
45 ἰνγαᾶγϑ ὕδθη τεγγὶ]6, ἀπά 0111 αἰννᾶγ8 Ὀ6 
50." 

»πιοίεα οἱ]--τῖο νγβοπι Ἐπ 6 τηθαϑα ΓΙ ΠΡ 5} 1η6 οὗ 
Οοὐδβ γυὶο οὗ ΑἸρῃς μᾶ5 Ὀδθη 50 ρογρϑίιδι 
ΔΡρΙΙοά; οἴδθη νυ ἢ συΐϊποιι5 οῆεοϊ (-. «υ. 4. 
4 Κ. χχὶ. στ; [,4π|. 11, 8: σρ. οἢ. χΧχχὶν. 17). 
[π {ΠΟῚΓ Βισίογυ (ῃς νου] ἃ τηῖρῃϊ 566 [ἢ6 ννοῦκο 
ἴη;5 οἔ ἀϊνίηο )ι5ίϊςο τἀ υ]αίοα “]πη6 ὈΥ 11η6.᾽ 

50 ὄνϑῃ Ἀδ5ῆι, γογγιηρ [ἴ ἴο [5γδ86]: “"Βθ- 
σΔιι56 Ὑδηρόδησθ νᾶ5 ἰηῆιοίθα οἡ ἰξ ἴῃ ἐἰ5 
ἸΠΙΦΌΪΥ, πηεάϑαγα ὈΥ πιδάϑυγο; πὰ [ἃ ννᾶδ 
Βἰνοη ὉΡ ἴο ἱγδιηρ]ηΡ.᾽" 

ἐγοάάθη ἠοαυη} (866 δῦονε, [πίτοὰ.) [,11. 
εἰ (4 ΡΘΟρΪ6) οὗ ἱτοδάϊπρ ἀοννῃ ;" ---οσυὐν)εςιοά 



νυ. 4--ξ.] ΙΘΑΙΑΗ. ΧΝΤΙΙ. ΧΙΧ. 

ἃηὰ ἀνγε!]εῖβ οὐ τῆς εαγῖῃ, 8εῈ Ὑάέ, 
ννῆδη ἢς Ποῖ ὑρ δὴ επϑίρη οἡ [6 
Πλουηΐδιηβ; ΔὯη4 Ψψηδη ἢδ Ὀϊονγεῖῃ ἃ 
τγιπιρεῖ, ΘΓ γα. 

4 ἔογ 80 τῆς ΓΟΚΡ εα!ά ιιπῖο τὴδ, 
1 ον, Ινν1}1} ταΚα ΠΥ τεϑῖ, δηά 1 ψ}}} ᾿ ςοη- 
κέ αανι 5Βι6ΕΥ ἴπ ΠΥ ἀννγε!]Ππρ᾿ ρίδοε {πὸ ἃ οἰεαγ 
Γ ὅν, «γεν μεαῖ ᾿ ὕροη Πεγῦ5, σπά {κα ἃ οἱοιιά οὗ 
"Ὡς ἀδεν ἴῃ ἴδε ἢεδῖ οὗ μαγνεϑῖ. 

ς Ἐογ δίοτε τε μαγνοϑῖ, ψγῆεη τῆς 
Ὀυά ἰ5 ρετίεςξ, δηά {πῈ βδοὺυγ ρσγᾶρε ἰ5 
ΤΡεπίησ ἴῃ της βοννεῖ, ἢς 5}4}1 θοῇ 
ουζ ΟἹ τῆς βρτὶρβ ννττἢ Ρπιηϊηρ ΠΟΟΚΒ, 
ΔΠᾺ τὰκ ΙΑ απά οὐ ἀοννγῃ τῇς 
Ὀγδης ἢ 68. 

6 ἼΓΠΕΥ 5}|4}] θὲ ἰεῖξ τορεῖθεγ ὑπο 
τῆς ἔον]β οὗ τῆς πιουηῖδ!η8, δηά ἴο 
τε Ὀεαβῖβ οὗ [ες δαγῖῃ : δπά τῆε ἔονν 5 
8[14]] βιιπλπηεῦ τ ροη τῆ ἐπὶ, δηά 81}} τῆς 

Ὀεαβῖς οὗ τῆε βγῇ 5181} ννὶπῖεσ ὕροι 
τῆεπι. 

η 4 ἴη τιδαῖ τἰπιε 5Π4}] τε ργεβϑεπί 
δε Ὀγουρῆς ὑπῖο ἴπε ΓΟΚῸ οὗ δοβίβ 
οὔ ἃ ρβορὶε " βοδιζεγεά δηά ρεεϊεά, δηά {9 γαῖ 
ἔτοπι ἃ ρεορίε τεγγϊε ἔγοπιὶ {Πεὶγ τ ϑοίρις 
Βερίπηίηρ; ΠΙτΠατῖο ; ἃ παῖίοη πηεῖεά 
οιξ ἀπά ἰτοἀάθδη υὑπάργ ἰοοῖ, ννῆοβε 
ΪἸλπὰ τῆε τίνετβ πᾶνε βροϊϊεά, ἴο {πε 
Ρἷαςς οὗ τῆε πᾶπὶὲ οὔ ἴῃς ['κοκ οὗ 
ἢοβῖβ, ἴπε πηοιηῖ Ζ,Ίοη. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΧ. 
1 71ε εορ δ εσίοι οΓ Ἐρνδί. τι 746 γροϊϊεληοες 
7 ἐλεῖγ γίπωσσ. 18 722 εαἰϊέηεσ οὐ Εἰσνδέ Ιο 
11: εἀμγεά. ΄ὙὉΆ 746 ουεπακ οὐ ἘΡ»»ί, 4.- 
ὅγγία, αμαἱ Πεγαοί. . 

Ἵ. δυτγάεη οὗ ἔρσγρι. Βεβοϊά, 
τῆς ΓΟΚΡῸ τάξῃ ὑροη ἃ 51 

ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ ἰο ᾿ἴ; 85 ἴῃ χ. 6, “16 ρεθορΐο οὗ 
Μγ ντδῖῃ." [ΧΧ.-. ἔθνος καταπεπατημένον. 

ῥαᾳυε «“ῥοϊἢ] ἈΝΟΑΙΪΥ 9“. «ὐ. α. ἴῃ ΧΥΠ. 14. 

8. ἼΠΙ5 5 ἴπὸ ργορδοῖ᾽ς ΓΕΡῚΥ ;---ἴο Ε1ἢ]- 
ορίϑ, δηά ἴῃ ἰΐ ἴο 411 ἴπ6 παίίοπβ οἵ ἴῃς θατίῃ. 
Ηδ ο1}15 ου {πὸπὶ ἴο οὔϑεγνο {πῸ ϑβῃδὶ ὀνθηΐ 
[δῖ 15 ἀδοιιϊ ἴο ἰδκο ρίδοθβ οὴ ἴῃθ6 ΠΟΙΥ γπομη- 
ἐαἰης. (φ. χιῖν. 2ς.) 

“ἐξ γε, «υδεη...ἢ δίδει, 85 ΤΠ Θπ ἃ Βὺ81ά- 
διὰ 15 1} 71:98 ΠΡ ὌΡΟΣ »"ομπίαιίπς, Β..811Υγ9 
800 (1); 88 ὙὮΘΙ 4 ἐγμριρεί 18. ὈΊΟΥ ΙΕ, 
Β}811 γὙ80 ἈΘΔΣΥ (1). ΤΠ5 αϊνίης δεῖ 5}4]} 
βίδηα ἔογίἢῃ Ὀεΐοσγθ ἴΠ6 παῖϊοι5 ρογίθοι ΠΥ οἰθαῦ 
ἀπά ἀϊδιιηςῖ. 

4. 1 «υἱὴ! ταλῊ » γῇ Οτ, ὍὈ6 πλοῦ 
{. αὖ. 4. 1). 4, ΧΙν. 77) [Χ11. ας 5. ΙΧΧΧΙ αὶ 

ὉΠ} 1}. 18). 
«υἱὴῇμ εοπεί εν ΟΥ, συλ Ἰοοῖκ οὰβ. Ἧς ἰς 

ΘΟΟΠΊΪΏΡΙΥ ἱπαςῖινθ, γῆ] 6 {πη Αϑϑουγίδῃ 15 Ππλὰ- 
[υγίηρ ἢ15 οὐνῆὶ ρἰδηβ ἀν ΌὉΥ ἀᾶγ. Βυϊ Ηἰ5 
εἐγὸ σοηϊεοιηρ δίεβ 411, ΝΑΥ͂; 1[ἴ 15 ΟΩΪΥ Ὀύοσδιιδς 
ΗΙ5 Ῥγονιἀθηῖαὶ ΝΜ}] ςο-ορεγαῖοϑ νι (ἢ6 
Αϑϑυγίδη, ἴδ ἢ6 ΡῬΥΌΘΡΟΓΒ 85 ἢ6 ἄἀοεβ. Οοά 
ΒΌΡΡΙ 65 πλᾶη νυ ἢ πηεπῖδ] οὐ Ρἤγϑιοὶ ρον Γϑ, 
δηὰ νυν ἐανουγαῦϊς Τρροσγίμπιζιεβ ἔοσγ ΠΕΣ 
ΘΧΟΓΟΙ56 ;:-τενθη 85 Ηδ ργονι ἀθβ [Π6 νὶπο ψἢ 
115 πιοδῃβ οὗ σγοννίῃ; πον ϑῃϊηΐηρ οὐ 1 “85 
ὙΠ οἰσασ θα ἴῃ [ἢ6 5 Π-Πρ ἢ," πονν το 5ῃ- 
ἵῃρ ἴἴ 5 Ψ ΚὮ ἃ οἱουά οὗ ἀὸνν ἴπ (Π6 ἢραΐ οὗ 
Ὠλγνοϑ" (ἴῃς ἔγι-ἢαγνοβί). 

μῤοη ῥεγὁ ἘἈλδίδμεγ, “ἀροη ἴδ ΠΡ ηϊ:"- 
Βοδῖ, ϑδιιοἢ 845 Ποδῖβ ὕροῃ ἔπε ὈγΙΡϊ 5Ό Π5Ώ1Π6. 

δ. ΔΝ οη [Π6 ᾿πνδάοιδβ ρίδῃ 566 ΠῚ5 Χρθ [ῸΓ 
ἐχοσιίοη, ἰξ 5 δι ἀἀεηΐγ πηᾶγγοά. (ΟΡ. [οὐ χν. 
43.) 

ἐς βεγο] Οὖὶ “15 ραϑῖ.᾽" 
απ δὲ “οὐ φγαῤε..7 ἈἘἈδίμογ, απά ἐδε 

ῬΊΟΒΒΟΙΩ ὈΘΟΟΣ1Θ8Β 8 γίῤέπιης ΕΥ̓ ΔΡ θ- ὈΌΠΟὮ. 

ἐῤε ὀγαπεδε Οὐ, "ἐϑβργεδάϊηρ ϑῃοοῖβ᾽" ([6γ.Ψ 
ΧΙΝΠ]. 32, 9. 4ὑ.). 

6. ΤΠο πιεδηΐϊηρ οὗ ἴη6 δ᾽] ΡΌΣΥ 15 ΠΟΥ 
τιδάς ῥα: ἴῸὙΓ 1Π6 οὔςθ Υἱοϊουιουβ ΔΙΤΔΥῪ 15 
ἰοῖ ἃ ῥσδῪ ἴο ἴΠ6 σαυϑποῦδ Ὀϊτά (χΙνὶ. 11) 
97 1ὁὲ »ιομπλαίης. 

7. «ῥαϊὶ 1δὲ ῥγεσεπὶ δὲ ὄὀγοισ δι] ὍΠΕ 5 π|6 
Ὑγογάϑβ ὁσοὺγ τοροῖμοῦ αἶβὸ ἴῃ Ῥ8. ἰχυ]. 29, ἰχχνὶ. 
1:. Ὑδὸ γογῸ ἰ5 ϑϑὰ ἴῃ εἶν. ἰν. 12 οὗἁ 5 γδοὶ 
“Ἰρᾷ Ὀδοκ "ἡ ν Π ἸΟΥ ἔγοπι οχῖϊθ. (ρ. 5. χὶν. 
;ς (“. «υ.). 

φζα ῥεοῤ᾽ε] Ἐδῖμογ (οπιετης 977), ἃ ΡΘΟΡ]19. 
ΤἼδ οποθ ορργοϑϑθά, Ὀὰϊ πονν ποποιγεά, ρθορὶς 
15 11561{ 6 σιῆ (ἰχνυῖ. 20). 

ἐῤὲ ρίαεε οὗ ἐῤὲ παρι]ῇ (ρ. ρα. χι. ς; 
1: Κ. νῖϊ. 29. 

ἐδε ριομῦιί Ζ10η7----νν ὨΪ ἢ 15. οἰοναῖθαά δῦονθ 
ΑἸΪ τ[Π6 πχοιηΐαι5 (1ϊ. 1--4). ὙἼ6 ῥτορεοΥ͂ 
ΕΥ̓ΟΕΓ Τοΐαγπ5 ἴο Ζίοη; 1. 27, ἱν. ς) ΝῊ]. χ8, 
ΧΙ]. 6, χὶν. 32. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. Τῇο “5ϑῃακίηρ οὔ αἱ] παιοηβ᾽" 
504}} αἴεςοϊ Εργρί αἷβο; νος ἢ ἀρροαγοὰ δἵ 
(δῖ ὈΠῚ6 πῸ 655 βστὶν οϑιδ Ὁ] σηθὰ {ΠπΔη 586 
Πδὰ Ὀδθὴ ΤῸ 1300 γϑᾶγς μαϑί. 

ΤῊς ἰβϑιιθ νου Ἱὰ Ὀ6 ἴπ6 ργοϑβίγαιίςοη οὔ ἴδ6 
ἰάοἱ -σοάς οὗ Εργρί:---ἂ πηοϑῖ ὉΠ} ΚΟΥ ὀνθρηΐ δἵ 
{π6 {{π|Ὲὸ ἤθη 541 Δ ννυτοῖθ 1Π15 ΡτορῆθοΥ. 
Εοὸτ νὰ Πηὰ ἔγοτλ ΗἩογοάοϊυ5 ἴπαΐ ἴῃ6 Κιηρ 
νγποὸ ἴῃδη τειρηθα ονὸσ Εργρί νν5 ἃ ὑγίεϑὶ οὗ 
Ἡερπβαϊσία5 (ογ, ῬῃΪη4). [ΙἀοἸΔΙΓΥ νγᾶ5 ἴῃοη 
ΤΊΟΓΕ 5[ΓΟΠΡΙΥ τοοϊθα ἴΠδη ονοσ. ΤῊϊ5, ον - 
ΘΥΟΓ, 5 Ὀὰϊ Οοἠς 546 οὗ ἴπ6 Ῥγορῆθογ. [ἴ ἰ5 
αἶδο ἔογοῖο]α {Παΐ ἴῃ Εργρίὶ [1501 τπότὸ ϑῃποιά 
ὍΘ οΟἰτἸ65 “"βρθακίηρ ἴῃ6 ἰδησυαᾶσο οὐ (ὐδηᾶδῃ ; "ἢ 
δηὰ ἴπαῖ ἴῃ Ἐργρίϊδηβ δῃουϊὰ ἄπμοευ ἐῤὲ 
Ζοκῃ. ϑύςοῇ ἃ ρῥγράαϊςοη πιδὲ ἴθθῃ ἢᾶνθ 
ἀρρεαγθὰ ἴῃς νυ] άοϑὶ οὗ ἀγεᾶπηβ. Ἐχγρί μδὰ 
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ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙΧ. [ν. ἃ, 3. 
ΔΠὰ δνεσῪ οἠς δραϊηϑὲ ἢ18 πεῖρῃδοιγ; 
οἰ ἀραἰπϑβῖ οἰἵγ, σπά Κπράοπι ἀρδιηβῖ 
Κιηράοπι. 

2. Απά τε ρίτις οὔ ἔργρε 5314]1} "ΜῸΣ 
[211 ἴῃ τῃ6 πκλιάςι τησγοοῦ; δηά 1 νν}}] ερεδείριέ, 
᾿ἀεβέγου ἴῃς σουη86] τ{πετγεοῦ: δηά τπὲγ ον. 
54}} 586εεἷκ το τῆς 1ἀο]8, δῃηά ἴο [ἢξ “"». 

οἰουιιά, πὰ 5041] σοπὶβὲ ἱπίο Ἐρυρι: 
Δπὰ τῃς ἰάοἱ5 οὗ Εργρζ 5841} θε πιονεά 
αἴ Π8Β ργέϑεησε, δηᾶά τῆε πϑαγί οὗ 
Ἐργρέ 5}4}] πιεῖτ ἴῃ τῆε τιϊάϑι οὗ 1. 

2 Απά 1 ψ1}} [38ε: τῆς Ἐργρείδηβ 
δραϊηϑῖ ἴῃς Εργρτίδηβ : ἀπά τῆ δΥ 5}4]]} 
βρῆς ἐνεγΥ οὴς ἀρδίηϑὶ ἢ18 Ὀγοῖμογ, 

ΕἩδ Ὁ. 
“εἰν ἐς. 

Ὀδεη ἃ Ροννεγῆι δπάὰ ὨΙΡΉΪΥ οἷν} Ζοὰ πδίϊοη, 
ΜΓ Ποη [Δοοῦ οᾶπιθ ἀονη ἴο 5ο]ουγη ἴῃ ᾿ξ. [18 

. ΔΙΟἢΙϊοςίατο 511] οὀχοιῖῖος τἴδ6 δαάπηγαίίοη οὗ 
ἙΕλισοροόδη οὔϑογνοῦθ: ργοϑθη ηρ (γὙὸ ἅγὰ 10]α) 
εἰ ἀΙϑρίαγϑθ οὗ ποῦ]θ σοποθρίίϊοη, οἰορδηΐ ἰδϑίθ, 
δηά Θχαιυ δῖα 5.11} σις ἢ 85 “"ψου]Ἱὰ ηὐΐ 5 τ 
ὈΥ ἃ σοτῃρδγίϑοη ἢ [Π6 πγοσὲ δάπηγεα ργο- 
ἀιιςτοπ5 οὗἩ δησϊθηϊ οὐ τηοάσδιπι βεηϊι5" (Ὀτ 
ΟΠ). ΟΥ̓ {86 ςοϊοβϑαὶ οἴδίυβ οὔ Βδιηεϑαβ 
Πολῃ δίδηϊου ϑᾶγϑ: "" Νοίδιπρ ὑνῃῖ ἢ πον 
Οχίϑίβ ἰπ ἴπ6 ψουϊὰ οδῃ ρῖνθ ΔΥ ποίίοη οὗ 
ψυ δὶ 1[ὴ6 οἴἶεςοϊ τηυϑὲ ἤᾶνθ Ὀθθη, νΠΘη ἢ6 ννγᾶ5 
ετοςι.") ΜΙΡΠΓΥ 45 Βαθοὶ] οὐ Αϑϑῆιυτ ΜΈΤΟ, 
ποῖμοσ οὗ τπὸπὶ σουϊὰ πᾶνε ἔογ ϑγᾷϑὶ [6 
ὙΘΠΟΓΔΌΪΘ αϑϑοςίδίοηϑν Πιο ἢ ϑυστουπάσα Εργρέ. 
ὙΠαϊ δὲν τοὶ ρίουβ ογραηϊζδίίοη μου! δὲ ἀ15- 
βοϊνοά, ννου]Ἱὰ ϑϑὸπὶ δἰπιοσῖ 85 ὉΠ|ΙΚΟΙῪ 845 [μὲ 
Ὠδίιγο᾽ 5 οὐ σου Γ56 5ῃου]ὰ δ6 σμδηροά. 

Οὐ... ἘἙδοὴ οὗ {πὸ ἴννο ρᾷγΐβ οὗ 115 ὑσο- 
ΡἤεδοΥ μαά ἃ ῥγδοίῖςδὶ Ὀθατης οἡ [5.86]. 

(1) Νοῖ οηγ (ἢς τπῆθη οὗ Ερῆγδίπι, θαῖ (1 
νου] ἀρΡθαγ, ορ. χχχὶ. 1) 5016 1 [δῇ ἴοο, 
νν ΓΟ δὲ (Π|5 ἔπ|6 Ὀδηΐ οἡ 1 γοννὶηρ ἘΠΟΠΊΘΕΪνο5 
ὌΡΟΠ 1η6 ρῥτγοϊθεϊίοη οὗ Εργρῖὶ αραϊηβδῖ Α βϑυσίᾷ, 
ΤΠ ρτγραϊοτιοηβ οὗ ΕΡΥρ δ σοπηηρ Πυχη ]δίίοη, 
ςοπίφιποα ἴῃ (815 σμδρίοθσ, βιιρρ] θα ἃ θ4515 οἡ 
ὮΙ ἢ (Π6 ργορμοῖ πλρξ τοτὸ εδος νον τοδί 
ἢ]5 νναγηϊηρδ ἀραῖηϑὲ ἴῃς Ἐργυρίίδη 8|]14Δηςὸ ;---- 
ὙΠΟ νγ4ᾶ5 ὈΟΙΪΠ ψΎΟΩΡ 1π ᾿ἴ561 ἢ, δηά [τἢ- 
ΡΟ]ΙΕς 45 νυνὶ]. 

(2) ΎὙ ΘῈ ἰοπάογ ϑυταρδίΥ Ὄχργοθθοά ἔὸσ 
}έπηοπὶ Ἐργρὲ η νύ. 20---22 πηιδῖ μᾶνὸ αϑϑυγοά 
4}1 [5γδο ῖθ5 {παᾶΐ, 1Ὲ ἐῥὲν τοϊυγηδά ἴο ἴμειγ Οοά, 
Ης νουἱὰ “6 εοηίγεαίοα οὗ πολ δηὰ ἢ] 
{Π6ηι.. [ΙΓ ΟἾΪΥ ΠΟΥ ννοι]ὰ “νον ἃ νοῦν, 
ΔηΔ ρογίογπι ἴ{,᾽ Ηδ νου]ὰά 5εηὰ ἴδηι ἃ πὶ ΡΥ 
“ὁ ΘΑΥΟΌΣ, ἢ 

1. μῤοη ἃ σαυΐῇ εἰομ4 115 ἰγᾶῃᾳ4}}} ρονγοῦ 
νγᾶ5 σοηραγεά ἴο “ἃ οἱοιιά οὗἉ ἄονν᾽" (χνη], 4); 
[Π6 5δτὴθ βουνοῦ ἴῃ δαῖνε Ἔχϑῦοῖϑθ ΠΟΥ 65 8ἃ5 ἃ 
δ. οου -οΠατῖοί. (ΟΡ. Ῥ5. χυῇ, 10--12, 
εἶν. 2.) 

ἐῤε ἰἀο1ἢ Οτ, 1401-ο0 48 (Ϊ. 18, Χ. το, 11). 
δὲ »ιουρ ἡ ΒἈΔΙΚΘ: ---ἰη σοηδίογηδίίοῃ ; 

“. αν. α. Υἱ. 4, νἱϊ. 2. ((. 4π|65 1]. 1ς.) 
αὐ δἰ: ῥγεσεπεεῖ 1,ῖἴ. "Ἰτοπὶ Ὀεΐοτε Ηϊπι ἢ 

(-. ὠ-. α. Ρ5. Ἰχνιῆ. α; [οεἱ 1. 6; ορ. Ναη. 
Χ. 21; (ἢ. ἸΧΊΝΟΙ, 2. 3). 

Αἴ τδο ἔπι οὔ ἢ Εχοάυβ Οσοά Παά "ὁχθ- 
ουϊοὰ "πάρπηθηξ οὐ 411] {πΠ6 ροάβ οἵ ἔργρι" 
(Εχοά. χὶϊ. 12). Βυΐῖ [86 ροννὸῦβ οὗ εν Πδά 
Ἰοηξ τοραϊπθά ἘΠΟΙ͂Γ σνναγ. Νονν, δὴ δπὰ υνᾶβ 
ἴο Ὀδ6 ρυΐζ ἴο {ΠΟΙΓ ἀοταϊηίοη, ὙΠΟΥ. πὸ Πδὰ 
80 ἰοπρ τυϊοά ονὸσ Ερυρῖ, “6 τποῖμοσ οὗ 

ΒΕ ΡΟΓΒ ΟΠ 5," 5μῃοι1ἃ βηὰ {πεὶγ ἀδβροίὶς 6π|- 
Ῥίγα σγηῦ]ς ἴο Ρῥίθοθ (|6γ. Χ . 12, 13, 
ΧΙΥ]. 2ς; ΕΖ6Κ. ΧΧΧ. 12). 

ΤΠἼε ἤγϑοί ἀεβηιϊίο ἰητοδά Ὁροη ᾿ξ ννᾶ5 πηδάθ 
Ὀγ {πὸ Ῥογβίδη Κἰηρ, Οδγλῦγϑδεβ; 0 νγᾶϑ 
ΓΑΠΔΊΙΟΔΙΪΙΥ Ἠοσίθ ἴο ἴπῸ [40]-ννοσβῆρ δηὰ 
Αρ 5- νόῦβῆρ οὗ Εργρί. Βιυῖΐ δσ πιοῖὸ οἴθρο- 
ἔμ] ννᾶ5 (ἢ ᾿πῆπδηςε οὗ (ἢ6 [Θνν8, γγῆο 56[{|δὰ 
ἴη Εργρέ ἴῃ Ἰᾶγρὸ πυπηθοῦθ; δηά ννῆο, ΌΥ {πο ὶγ 
ἩδοΙθηϊϑεῖὶς νεγϑίοῃ οὗ (ἢε ΟἹὰ Τοεκβίαπιθηϊ 
ϑοπρίιμγεβ, ργορασγθά {Π6 ννᾶὰὺ ἔοσγ πε ἀοννηίαὶ)] 
οὗ ἸΙΔοϊδέγυ Ὀοΐῃ ἰπ Εβυρί δηὰ ἰῃγουρμουΐ [Π6 
ἘΚοπΊδη οἰηριγο ᾿υγίηρ [π6 ἤγϑε ἔθου σθη- 
{πΓ65 οὗ ουν όγα, (ῃηβθδη ΠΟΙ ΟΡ μδά ομδ 
οὗ Ποὺ σμίθῖ ϑοδίβ, δηὰ ρμαϊπθὰ ϑδοηὶθ οὗ Ποῦ 
διοδίεσί {ΠῚ Πρ 5, ἴῃ ἴη6 ἰαπὰ οὗἨἁ (ΟἸ]οπηθηΐ δηά 
Οτίρθη, οὗ Αἰμαηδβῖιϑ δπὰ Ογχ]. Αἰ ξογνναγάσ, 
ὙὙΠΘη ἀλγκοΥ ἀλγβ σλθ οὐ δηά ραρδηιϊΖίης 
ἰϑηάρῃςίοθς βῃδννθαὰ {μεϊηϑοῖνοβ, ἃ βίογῃ ς ἢ δϑίϊϑο- 
Τηδηΐ ννᾶβ8 δ᾽] οννγεαὰ ἴο 1411 ὑροὴ ἰἴξ. ΥὙϑὶ [86 
ϑυνοτὰ οὔ πε Κὶ Π4]1}5 ννδ5, δί Δὴγ γαῖθ, ἃ ΘΟ ΓΥ͂ 
(Παὲ ἴπ6 “"1ΔοἷΞ οὗ Εργρὲ" 5ῃου]ὰ ποῖ δρδίη 
ΓοΑΥ ΠΕΣ Βοδάϑ, 

Ὡ. 1 «υἱ] «ε Οτ, ΒΕ!]σ ἂρ (Χ. 11, “. 40.) 
Α΄4. στασιάσω. 

Ἐγοπὶ Ἡεγοάοΐυβ δηὰ Ὠϊοάογιϑ σοπιδιποά, 
1 ἀρρεᾶγβ {μὲ οπ ἴῃε ἀεαίἢ οἵ ϑεῖμοβ (1Π6 
Κιηρ δραϊπϑε ννοπη ϑθηπδοΠ ΓΙ Ὁ νγᾶ5 δά νδης!ηρ) 
{ΠΕΙῸ ννὰβ5 ἃ ρεποά οὗ Ἀπδγοῦυ, ὑνῃΙς ἢ Ἰαϑιθά 
ἔννο γϑαῦϑ, Δηἀ νναϑ ἔο]ονσεὰ ΌΥ 4 ἀοάθκδγοῃγ. 
ἼΠΙ5, ΠΟΥ τς Ὑϑᾶγβ, ννὰ5 Ριιΐ δὴ δπά ἴο ΚὈΥ͂ 
ῬΘΑΠΊ ΘΠ ἢιι5, ννῆ0 ὈΘΟΔΠΊΘ 5016 Κιηρ ; ΤΠΙΘΗΥ 
ΚὨτου ἢ [Π6 ΠΕΡ οὗ Οὐσθοκ πηογσθπαγθβ, [οηΐδΠ8 
δηὰ Ολγδληβ (Β. σ., 6ὅ7ο). ἴἵὕπάεγ, δῖπι [ἢ 
ΟΠ Πό56- ἢ Κὸ ἰϑοϊδέίοη οὗ Ερυρίὶ ννᾶ5 Ὀσόκθη 
ἄονῃ; ΡΤΘΔΙΥ ἰο [ῃε αἀἰθβδςϑίδςςοπη οὗἁ ΤῊΔΗΥ͂ 
οΥὗἩἨ ἢὶ5 5υδ͵]οςῖϊ5σ. Ηδοδτοάοίαβ τηϑπίοηβ {παῖ 
24ο,οοο οὗ δὶς Εργρι(ιδῆ ἴτοορβ ἰθἢϊ Ὠϊπὶ ἀπά 
επλιρταίϊθα ἴο ΕἸΒΙορίΔ. 

ἀϊησάοπ αραϊποὶ ἀἰπράο] 1,ΧΧ. νόμος 
3 ’ ἐπὶ νόμον. 

8. ἐδὲ «ῥίγΠ--ἰὴθ ἱπιο!]ρεηοα ἀπά οι“ 
ἴυτο--αδαὶ! γαϊ, 1ξ. 606 τρδάθ ςιρίγ 7) (Χχὶν. 
1). 
᾿ «υἱὲ! ἀεεῖγο»] ΟΥ, “" συν ίονυ ἃρ :" --ἰδὸ 

ψογὰ υδοὰ οὗ {π6 τοά οὗ Αδγοῃ “" βινδι οννης 
ἘΡ" (6 τοάς οὗ τὰὸ Ἐρυρίίδῃ πιδρὶςλη5 
(Εχοά. νἱῖϊ. 12). ΨΝΊ ᾿πΠΠΙΟΙΥ βτθαῖου σεᾶ- 
850η ὑνοι]ά {Π6 ἀϊνπθ σου 56] “ὁ βυγδι ον ὑρ "ἢ 
{Π6 σα ππΙ ΠΡ ῚΥ ἀεν βοαὰ ρο]οΥ οὗ Εξγρῖ. (ὦν. 
οἡ χχν. γ.) 

ἐδὲν σα  “εοὰ ἀπ ὺ0]---5}8}} πᾶνὸ σοσοῦγθο 
ἴο {ποπὰ ἔογ ἰηξοιτηδίίοῃ δηὰ δανίος (ν}}}. 19}. 



ν. 4-“-ἰ 2. 

σμδγηοῖβ, δηά το τῆδπὶ ταὶ ἢδνα [2- 
ΓΑ ΔΓ 5ρ᾽Γῖ8, πα ἴο τῆς νν]Ζδγάϑ. 

4 Απά τς Ἐργριίδῃβ ψ}}} 1 1 ρὶνε 
ονεῦ ἱπῖο ἴῃς ἢδηά οὗ ἃ οτγιιοὶ Ἰογά ; 
Δηἀ ἃ ἤετῖςε Κίηρ 5Π4]} γυ]ε ονεῦ ἴδηι, 
βδιτἢ τῆς [,οτά, τῆς ΓΙ ΟΚῸ οὗ Ποβ8. 

ς Απά τἢε τναΐειβ 584}} [21] ἔτοτη 
τῆς 564, δηά {Π6 γίνθσ 5Π4}} θ6 νγδλεϊοὰ 
δληά ἀτιεά ὑρ. 

6 Απά τπδὺ 5884]} τὰγῃ τῆς γίνεγϑ 
ἴΔΥ ΑΨΨΑΥ ; ἀπά ἴτε Ὀγοοκβ οὗ ἀείξηςε 
8Π4}} δὲ απιρτιεα δηά ἀγιεὰ τρ: τῃς 
τες δηά ἢδρϑβ 5}8}] νυ τΠεγ. 

ΤΟ ρᾶρεῖ γεεάβ ὈΥ τς Ὀτγοοΐϑ5, 
ὉγΥ τῆε πιουῖ οὗ τπεὲ Ὀτγοοκβ, δπά 
ΕΥΘΓΥ͂ ΤΠὶπρ βονγῃ ὈΥ (ἢ Ὀτοοῖ8, 5821] 
Ποῦ, δα ἀτίνεῃ ἄνναύ, 'δπά δὲ ἢο 
ΙΟΥἔ. 

8 ΤῊς ἤβῃοιβ 4130 5}14]] πιοιιγη, 
Δηἀ 41} τε τῆας σαδὲ δηρὶβ ἱπῖο τῆς 

4. α« εγμεὶ ἰογ ἢ ὙΠΙ5 [45 Ὀδεη τοξεττοά 
ἴο ϑάγροη (Κηοῦ.); ἰο Ῥβαπιηησδίςδῃυς (Π ε}].); 
ἴο (αδιηῦγθοος; δηὰ ἴο δπιυ5 Οςἢι5.--- 5 
ΔΡΡ]Ισ4Ὁ]6 ΡΈΠΟγΑΙΥ ἴο (Π6 συισοσβϑῖνα τυ] εΥ5 οὗ 
Ἐεγρῖ;-- μαι ἀθᾶη «πὰ Ρεγβίδῃ, Οτθοῖκ δηὰ 
Ἐοπίδη, ϑάγδοθη δὰ Τυγκι βῆ, 

δ. ὔονι ἰδὲ “αὶ Τῇ Ἐργρίϊδηβ ΠΟΙ 
ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ σροακ οὗ ὁ ὈΔῃγ- Θη- ΝῚ]," ἐδ ΝΙο- 
σα (45 ἴῃε Ηἰπάιϊι5 σ4}} τὴὲ Οδηροβ ἄεγγα, 
ΟΥ, 564). [ἡ Ναβιπὶ 1]. 8, Νὸ ([δαϊ 15, 
ΎΠοθε5 ἴῃ ὕρρεν Εβνυρί) 15 ϑδὰ ἴο μᾶνθ ΒῈγ 
Γαταρατί οἡ “{Π6 508. 
σαὶ δε «υαπἰειἢ ΟΥτ, Ῥατομϑοᾶ ἂν. Τδε 

ἀγγίηβ ὑρ οὗ ἴδε ΝΘ τοργοβθηῖβ ἴΠ6 ἔδι!αγε οὗ 
411 [πὲ νν5 δϑϑοητ!α] ἴο [6 πδίοπδὶ 116. 

Θ. “47πώὼ4 ἐῤρον “ῥα! τιγπ..ἢ ἘἈδῖδογ, “4πά 
089 ΤΙΊΥΘΙΒ ((Π6 ΝΙ]Θ-ΑΙΤ5) 81.811 ὈΘΟΟΙΘ 
Ἰοδίύμβομιθ. (Ο 65. Πε]., ἔν. ἅς.) 

ἐδε ὀγοοξ: οὔ... Οτὶ ἐδὲ ΒΌΣΘΙΩΒ ο΄ ἐδε 
Ζουυιτι6ἃ ο10198 (ΧΧΧΥΙ͂Ι, 2) αγε ἐφιριοά ἀπά 
Ῥδιοι)θᾶ ὑ"-:---580 ἴῃπαϊ [ἢ6 ὈΟΘΘΙΘΡΟΙ οδῃ 
ΔΡΌΡΓΟΔΟΝ [Π6 νν 4115. (Ορ. Νῆυπι "Π. 8.) ΤΠΘ 
ψνογὰ τεπάογοα “"οσ ἤεὰ οἰ165᾽) (ὑπαίτογ) 
ΡΓΟΡΔΌΪ αὐμάες ἴο [ἢ6 παπὶο οὗ Εξγρὶ (γὲμ- 
γΩΡ 71). 

7. Τῦρε ραῤενρ γερς..ἢ Ἐλδίδεου, Ἐλθ 
ΤΔΔΥΒΉ ΚΥΔΒΒ ὈΥ͂ ὑπ90 ΝῚ10, ΟἹ ὕι0 ὈΣΙΩΚ 

οἵ Ὁ89 ΗΊἼ10θ.0 ὙΠῸ ΓΧΧ. Πᾶ5 τὸ ἄχι: (ΟΡ. 
σρη. χ]!. 2, 18. ᾿ 

ἀπά ξύν ἐρίηπς “οπυμ}] ὙΜΒΟΙΠΟΥ 1 ραγάθη- 
Ἰδηὰ οἵ ἴῃ Ἀγαῦϊθ, ὈΥ͂ (Ὀε5ι 46) ἢὍ86 Ν119. 

8. ἱπίο δὲ ὀγοοζ] Ἐδίμοσ, ἑπίο Ἐ89 
Ν119 (ηον ἀπεά τρ, τ΄. 4). 

θ. ἥπε Μαχ) ουἱ οὗ νοῦ [μ6 ἔαλπηοὰ 

ΙΘΒΑΙΔΗ. ΧΙΧ. 

Ὀγοοκβ 5}}4}} ἰαπιοηῖ, δἀπὰ {πον τῇδ 
ΒρΡΓΕδά πεῖβ Ὡροη ἴῃς νγδῖθγβ 5}2]} ἰδῃ- 
θυ 15}. 

9 Μογεονεγ {πεν τῇδε ννοσῦῖ ἴῃ ἤης 
βαχ, δηά {πεν τηδῖ ψψεᾶνε ' πεῖνογκϑ, ᾿οτιδᾶν 
501} Ὀ6 ςοηίοιιπάεά. 

10 Απά {ΠεῈῪ 5141} θ6 Ὀγοκεη ἴῃ 
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ἐ Ἡδεδ. πε ᾿Ραγροβαβ τπεγεοί, 411 τπᾶς πιᾶκε γρμκάα- 
δἰυςε8 σπά ροπάϑβ ᾿ ἔοσ 5. 

ΤΗ ες. 
11 4 δυγεῖὶγ τῃῈ ῥγίηςεβ οἔ Ζοδη ογλυιης 

ΑΖ ἴοοϊβ. ἴῃς σοιη586] οὗ τῆς ννῖβ6 
ςουΠ56]1εἴ5 οἵ Ρῃδγδοῦ 15 θεςσοπις ὅτι- 
Πἰ5ἢ : ον 84 γε πο ῬΠάγαοῆ, 1 ἀπε 
{πε 5οη οὗ {πε ννῖϑ6, ἴῆε βοὴ οὗ δηςϊεηΐ 
Κιηρϑὴ 

12 ὕνβεῖε κγε ἴεν ἡ ννῆοτε (γέ 
ΤΥ ννῖδ6. μιοι ὃ δηὰ ἰδεῖ τῇθπι τε]]} 
166 πονν. δπά ἰεῖ τῆεπι Κηονν ννῆαῖ 
τε ΠΟΚΡ οὗ δοβῖβ παῖῃ ρυγροξβεά ὑρ- 
οη Ἐργρι. 

ἸΙπηθη γαγη5 οὗ Ερυρῖ νγογὸ τηδάθ, τ Κὶ. χ, )8; 
Ῥγον. νἱῖ. τό; ΕΖοκ. χχν!]. 7. 

πείαυογἀ.1 ΟΥ ““οοἴίοη " (8 61.). ΕΧΧ, 
τὴν βύσσον. 

10. “πώ δον «ῥαὶ δὲ ὄγοζεη...  Ἐλδίδου, 
“πά4 ἈΘῚ Τουπάδῦϊοιδ 8881} Ὀ9 ΟΥυαΒμ6 ἃ 
π ρβΡίθοϑβ (ςρ. ΕζΖοκ. χχχ. 4). Ὴϊ5 15 ἴδ κθῃ 
(Κποθ., [.6}.) ἴο τοργόβοηξ {πὸ ἈΙΣΠΟΥ σαϑίδβ, 
{πῸ6 δι ρρογίεσβ οὗ ἴῃς ἔλοτις οἵ ϑδοςϊοῖγ᾽γ. ὙΠ 
σδαγ Υ τϑᾶσμο5 ἴο ἴἢδ ἰοννοϑὲ ταηκθ; (ἢ6 
βθςοηά οἴἶδυϑε βᾶγϑ: αἱἱ δαὶ ΤΟΥ ΤΟΥ ΒΊΧΘ 
ΔΙῸ σιθυϑθά 1π 801].--γοορίηρ ἴῃ Πορο- 
6585 ἀεβροπάθηογ. [ΧΧ. λυπηθήσονται καὶ 
τὰς ψυχὰς πονέσουσι. 

11. ϑωγεῖν..«ἀγὸ ,οο.] Οὐ, «“Τεογὶγ ἔοοϊ- 
8 αγθ...,) Ζοδῃ νι δ5 ἰὴ6 οἱὰ σαρὶ αὶ οὗ {Π6 
ῬΠΑΓΔΟἢ5 (ΧΧχ. 4 τ Ναπ. ΧΙ. 22). 

Α τεσθηΐ {γανθι ον νυγιΐοβ οὗ Ζοδῃ 85 δοίης 
“ἴῃ 5βἴδσὶς 5! ]θηῖ ἀθναϑίδτοη, οπα οὗ {πὸ στδηά- 
δϑῖ γι η5 ἴῃ [86 ννου]ά."" Ηδ δἀάς: “1 σδηποξ 
ΓΟΟΟΪ]Ιοοῖ ΔΠΥ [τ]ἢ}, (παῖ ἱπιργεβϑοὰ πιὸ 50 
ἄθερὶν νι [86 ϑθηβδο οὗ δ θη ἀπὰ ἀοϑογίοα 
ταρηιβορηςο" (Δ Μδορτεροῦβ ' κοὺ Ἀογ;,᾽ 
ῬΡ. 75: 78). 

ἐδ εοι»“εἰ͵͵ ἢ Τιῖ. “685 ἔοτ ἴπ6 τσῖϑε σουῃ- 
56]1ογβ οὗ ῬΠδγδοῆ, σοι ηδοὶ 15 θεσοπὴθ βοζ 53}. 
Νόοπο οουϊά ἔογεβθο 6 ᾿πιροηάίηρ ταὶ. ὙΤΠ6 
ῬΓΘΒΕΥ “ὁ νν 56 πλεη,," ἀπά 1Π6 ῥγίηςεβ οὗ τουδὶ 
ἀεβορηΐ, ννοῦθ ἀἰ|κὸ ᾿ηξβτπαιοά. 

12. ῥεγε γε ἐῤω 3... Ἀλδίδπεγ, Ἡξεγε, 
ὉΠ.Θ:, αγό ἐδ γ «ὐἷπο »ιθ ὃ ἀπά ἰοἱ ἐδέηι ἅθ 018 Υ9 
(ΧΙ! 22) ποαὺ μπῖο ἐδεε. “ΤῊΘ σΠδ ]ηρο 15 186 
ΟἿΘ 50 οἴθη ρῥγεβϑεὰ οὐ ἴδθ ποαΐῃποη ἱπ {86 
βεσοηά ραᾳτΐ οὗ 5ϑϊδῇ (Χ]!. 22, 2ό, χἹἹ. 9, 
Χ]ν. 21, ΧΙν". 14). 
}ωγροιε Υ-. 17, χῖν. 24) 27. Ορ. ΧΧΙΣ, 8, 9. 

25. 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙΣ, ἵν. 13--τῷ. 

Δηἀ ἔεαγ Ὀεσδαυβε οὗ τῆς βῃακίηρ οἵ 
{πε ἢαπά οὔ τε ΓΟΚΡ οὗ Ποβίβ, ννῃιςὶ 
ἣδ 5ῃακεῖῆ ονεῦγ 1ἴ. 

17 Απά τἢε ἰδπά οὗ Τυἀλῇ 5141} Ὀ6 
ἃ ἴσγγου υπῖο Ἐργρῖ, ἜνεσΥ οπς τἢδξ 
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123 ΤΏς ρῥγίηςεϑ οὗ Ζοδηῃ ὅγε θε- 
ςοπΊ6 ἔοοΪβ, ἴῃς ῥγίποεβ οὗ Νορῇ δῖε 
ἀεςεῖνεά ; ἘΠΕΥ πᾶνε αἷϑο 8εάἀιςεά 

ἴον, ΒἘργρῖ, ούεπ Ἶ ἐόν εὐαὲ ἀγὲ ἴῃς 5127 
ἔπε οἐ ἴῃς εγίθεβ τμογεοῦ, 
ΓΟ κα 14ἀ ΤῊε ΓΟᾺΡ δαί πιϊηρίεά Δ τρλκεῖῃ πχεητίοη τπεγεοῦ 5841} Ὀ6 δίγαιά, :.ὅ 
ρεβφθυ ας Ρέγνεῖβα βϑρίγιῖ ἴῃ πε πιά 8ῖ ἄξιο : ἴῃ Πἰπιβοὶ, θεσδιιδε οὗ [6 ςομηϑεὶ οὗ 
δε, ΔΠὰ τῇ 6Υ Πᾶνα οδιιδεὰ Εργρί ἴο οἵγὶπ ἴῃς ΓΠΟΚΡ οὗ Βοβῖβ, ψῃϊςἢ 6 δδῖῃ 

ΘνΘΓΥ ννουκ τπογθού, 25 ἃ ἀγιηκθη γι 
δίδρρεγοιῃ ἴῃ ἢ]8 νοπλ. 

ις ΝεΕΙΙΠοΓ 588} {μετὰ δὲ 4πν ννοτὶς 
ἴίογ Ἐργρί, ψῆϊςἢ ἀπε ἢελά οἵ 18]], 
Ὀγάποῖ ΟΥ̓ Γυβῇ. ΠΊΑΥ ἀο. 

ἀειεγπι θα ἀραϊηβῖ [ἴ. 
18  ἴπ τῆδλι ἀδὺ 5}4}} ἔνε οἰτ|68 

πη τῆς ἰαπά οὗ Εργρι βρεὰκ τῆς ἰλπ- 
ρα οὐ (ὑδηδδῃ, δηὰ ϑυγεᾶγ ἴο 168 
ΟΕ οὗ Ποβῖβ ; ομβ 5Π8}} δε ςδ᾽]εά, 

ἐὰε δ. 

16 ἴῃ τμδᾶῖ ἀδὺ 83}4}} ἔργρε ὃς ἴκΚὲ ὍΤῆς οἰ | οὐἹὨἉ ἀεβιγυςτίοη. ἐροΓς 
πηῖο ψγοπηθη: δηά ἰξ 504]} δ6 δίγαιά 19 ἴῃ τῇδλι ἀδὺ 514}1] τἢεγε θ6 ΔΠ φ' δέκ μα 

15. ΝορῤῥῚ ἴπ Ἡοβ. ἰχ. ό, ““Μορᾷ;:" 
ὙἘΘἢ 5 πρᾶγεῦ ἴο [86 Οτοθοκ, ““ Μειηρμὶ5." 
ἼΠΙ5 νγᾶβ 8Δῃ δησιθηΐ ΟὟ (πεᾶσ (Π6 5Ξἰ16 οὗ {Π6 
τηούογη Οὐδῖγο), ννῃϊο ἢ Ῥβδιμηθιςῃυ5 τηδὰθ 
δ15 σΔρ Δ]. 

ἐδὲν ῥαυε αἴο..71 ΟΥ, δυεπ ἐδὲγῦ δαυε 
Ἰωδᾶθ ἘΚΥΡὺ ἴο ΘΥΣ, αὐδὸ αγε ὈΔΘ ΟΟΥΠΟΣῚ- 
βῦο 9 οΥ ῥὲγ γίδες. 

Οὐ... ΤΟ ἰδηρξιᾶρε ἰπ συν. 12--ς1ς 566 ΠῚΒ 
δι ἀϊου 5] ἴο γόύθοθο ἴἢδ ἴθῖτῃβ παῖ ἢδαὰ Ὀδθη 
εἰηρὶογεὰ οἵ [υἀδὴ οὐ ἘρὨιγαὶπι ἴῃ 111. 1.2, 1Χ, 
14. 16. (». 4͵50 ΧΧΥ ]. 7. 

14. δαὶ »ηηχίε] 8ἃ5 ϑίγοηβ ϑρίοθϑ δ΄Ὸ 
“ἐ χη] ηρ]οὰ " 1ῃ [6 ννἱπο-σὰρ. 

ὦ ῥεγύυεγος «ῥίγ ἢ 11ἴ. “ἃ βριτξ οὗ ρεῖ- 
γετϊϑίοη." συ. “ὁ υογ ρ η]5.᾽" 

α΄ α ἄγμπζεπ γαη)ὶ ΑΔ5 ἰἴἴ 15 ὉΥ Οοάβ 
ογάϊπδηςς (οὔϑεγνεβ ϑομτηιθάθγ) [παῖ {Π6 δῦυι56 
οὗ ΗΙ5 ξοοὰ ρ:Ε οὗ νυῖῃθ 15 [ο]οννοά Ὀγ 1πΐοχι- 
ΠΔΓΊΟΙ ; 50 ἰ5 1ἴἴ πο 655 οὗ Ηἰ5 ογάδϊπίηρ, (ἢδέ 
1η6 πηῖϑυϑε οὗ Η!5 ρ: 15 οὗ πδίϊοηδὶ ᾿π 6] ]ΠΙρϑηςο, 

ὙΜΕΣ, δηά ΡῬΓΟΒΡΟΓΙΕΥ͂ ἰ5θι165 ἴῃ ἃ πόδ δηά 
ΓΠ0] βοἰξεοοηβάδησε; νης ἢ ̓ οδάς τηθη ἴο 

ΤῊ Ἰϑοδ συ ]αΐθ ΠΕῸῚΓ ἀδηρεῖβ δηά χεϑογέ ἴο 65- 
ΒΟΠΈΔΙΙΥ νυ κ Ἔχρεαϊθηῖβ. 

16. ΜΝείλδεν “ῥα}} ἐδέγε... Οτ, “ΝΕΙΠΟΓ 
86.411 δηγίμίπρ θὲ σσουεπῦ οαὖὺ ἔογ Ἐργρί, 
ὙΉΙΘΗ Ποαά οΥ [41], 81 πι- ὍΣ 8 ΠΟ ΟΥἩ ΤΌ 5ἢ (ΙΧ. 
14), πιὰ ΟΣ." ΑἹ] (Πδΐ [5 αἰἰοπηρίοα 5841} 
ΤΩΙΒΟΔΙΤΎ ; ἰΘΑΥΠΡ ΠΟ ἐὔεείίυε γε ὈΘὨΪπὰ [ἴ, 

106. 26ὲ «ῥαξίηρ Οὗ 1δε ῥαπαῇ ΟΡ. χὶ. τς, 
(Χχχ. 32). ἘνΕΙΥ τηοϊΐοῃ οὗ ἐῤαὲ δδηὰ [μδ5 
ἰηϑίδηϊ οἤσλοΥ. 

17. αεγγογ)] ΟΥ, “δὴ οδ]οςϊ οὗ ἀνν6,".-- 
οὗ το] βίου ἄννθ. 

ἔυεγ} ομὸ 1ῤα!...ἢ Οτ, “ἐν βοβόθυοῦ τδκοίῃ 
τιεηΐᾳοη οὗ 1ἴ,᾽) [86 ἰαπὰ οὗ [υάδῇ, ππτοὸο πὶ 
ΠΟΥ ὕπτῃ 1ἢ Ζοδσ (ςοηβίγισίοη ἃ5 ἴῃ 
Ηος. 111. 5). ὙΤΒ6 ἰαπὰ οἵ [υάδῃ, πὶ νυ Πϊς ἢ 
{Π656 δ τὐλθν ῆν σοησοτίπρ ΕρΡγυρῖ οπιδηδίοα, 
8 νἱεννοὰ Ὁγ {ποτὶ νυ] το] ρίοιιβ γεβρεςῖ. 

ἐῤε εομησεί,,.  ΟΥὈ, ὕπ:8 ΡΌΓΣΡΟΒΘ οὕ δὲ 

1ονγά 9.0, δοιίε, «υδίεῦῷ Ἠρ ῬαΤΡοβοῦιι 601:- 
οοΥππς ὑποιι (-. αὐ. 4. ΧΙν. 26). 

18. «ῥα  νε εἰϊεε...1 ΟΥἉ, «ῥα! 919 9 
3νε εἰεἰδει. αῦ ΒΡ θα. αἡά Ὀδῦ 5 ΘΆ8Σ.--- 
“ Ρίυε οἸ{165 ᾽" ψου]ὰ ᾿π ΡΥ ἰμδῖ ἃ 53011ὰ ἔοοη 
διδὰ Ὀδθὴ βαϊπθὰ ἴῃ [86 ἰδληά. ((ρ. [6ζγ. χ]ῖν. 
1. ; 
᾿Ὲ ἰαηρμῶᾶφε 97 Οαπααη]---ἰῃ ἰδηριᾶρε 

ὙΠΟ δὰ οὔσοα Ὀδθη παῖ οὗ (86 ἀευαθοά 
Οδπαδηϊίοβ, θυ ἢ] ἢ Ππδαὰ Ὀδεη τοβουθαὰ (89 
[Πε Ἰαπὰ 561 ννυ85) ουῖὲ οὗ 115 ςοττυρίίοη, δηά 
βδηςσιῆοα ὈΥ Ὀοίηρς δπλρὶογοα 45 ἴἢθ υθῆϊςὶα 
ἴοσ ἴθ σοπιπιιηϊσδίίΐοη οὗ Οοαδ ρυγροϑοϑ 
ἴο πιδηκιηά. ῬΠ15 ἰδηριᾶρθ, βαϊυσγαϊοα ἢ 
ἸΘΟΙΤΩΒ 5ῈΓὮ 85 πο οἴποῦ ἰδηριᾶρο ϑυρρ δὰ 
ἔογ 1ῃ6 δχῃιθιιίοη ΟΥ̓ χε] ρίοιι5 (γι, ννᾶ5, 
ΠΟ ἀουδέ, Αγ ΟΙΥ βροκθὴ ἴῃ Εβγρί Ὁγ 186 
ΠυπΊογοΟυ5. [Θνν 5}. 56 [{]ῈΓ5 ; δπὰ ἴπεγε 11 ἔγᾶπϑ- 
Τυϑοὰ 15 σριγίξ ἱπίο (ἢ6 Οὐσθοκ ἔοιτῃβ οὗ βρεθςῇ, 
Α5 τορατάς ἴπ6 δἀποαίίοη οὗ [ῃ6 νοι], Ηε]- 
Ἰθηϊϑεῖς Οσεοὶς ννα5, ργασς Δ} Κ., “’ [6 ἰδηριδρδ 
οὗ (ᾳπδδηῃ." (ὦ. Ζερῇ. 11]. 9.) 

σαυταγ ἰο ἐδε 7.050] Βιπάϊηρ {μοπηθοῖνεθ ἴο 
Ηἰπὶ ὈΥ πῃ οαἵῇ οἵ αὐδεσίαπες (Χῖν. 22). - 

ομδ αδαωδ δὲ εαἰϊρά (ς. «υ. α. ἵν. 3. [ΧΙΪ, 4}} 
Οὐ 9.0. ουθυῖϊεσον; Ηθῦτ. 1κ-ῤ4- ΗΕ ΚΕΒ;-π 
Ὀεοδιιδα οὗ τπῸ ονϊάθπος ἴῈ βῃουϊὰ ργϑϑοηΐ οὗ 
{ηε ουεγίῤγοαυ οὗ δεαΐδεπίσηι: ἴὴ6 νου δαγάς 
Ὀείηρ υδοὰ ἰπ {π6Ὸ σοτπηπιδηαὰ ρίνθῃ ἴἰο [5186] 
Εχοά. χχὶϊ. 24) ἴο ἀσβδίγου {πῸ ἰάοὶβ οὗ 
ἼΔΠΔΔΠ, δηά ἰῃ (ἢ6 δοσομυηΐ οἵ ΟἸάδθοη δ ονεῖ- 

[γονίηρς [Π6 ἰϊαγ οὗ Βδ4] (ἀξ. νἱ. 2). 
1 15 ΠΟ πΊοΟΓΟ ἱπιρ θὰ Ὁγ ἐπ 15, {πὲ [6 ΟΥ̓ 

του ]ὰ μάνα ἴΠ6 δοίιδὶ πᾶπλὲ 1. ῥα-ῥέγες, ἰΏΔη 
ἴῃ ἰ. χ6, [ηΔὲ Ζίοη᾽5 διΐυγο πᾶπιὸ ψοιϊὰ Ὁ6 
1»-ἸΤέεάεᾳ (οὐ, ἴῃ ᾿χὶϊ. 4, Οδοϊιεἰτδαϑ). [Ιῃ 
ΘΔΟἢ σᾶ56 {Π6 116 τᾶ κα (ἢ6 σμαγαςίοσ οὗ (δ 6 
εἰϊγ. 

[15 ἱπέογοβθηρ ἴο οὔϑεγνθ πον (πογοι 
1η6 Ἐξγρίϊδη [εν οὗ {δε {πιγὰ σοπέυγυ Ὀεδίοτδ 
Ομ τῖδὲ υπάειβίοοά {Π6 Δρρο!δίίοη ἴο δε ἀθ- 
βοηρίϊνο: ἴογ {πὸ ΠΓΧΧ μᾶ5 πόλις ἀσεδέκ, 
“ἰ ΠΥ οὗ ΠΡΠΘΟυ5η655 (1. 26) ;--ἰταρ  γίης ἰμδξ 
86 εἰξοίυδὶ ονεγίμγονν οὗ ραρδηΐβπὶ Ἄοουά 



γν. 20, 21. 

αἰϊαῦ ἴο ἴῆε ΟᾺΡ ἰπ ἴδ πκἰάξϊ οὗ τἢς 
Ἰλπὰ οἵ Ἐργρῖ, ἀπά ἃ ρ]]γ δὲ τὴς 
Ὀογάον τῃογοοῦ ἴο τῆς [ΟΚὉ. 

20 Απά [ζ 5}4}1] δὲ ἔογ ἃ βίρῃ δπά 
ἔου ἃ ννιῖπ658 υπίο ἴῃς [ΟᾺΡ οὗ ἢοβῖϑ 
ἴῃ τῆς ἰΔηά οὗ Εργρῖ: ἔογ {πεν 5}2]]} 

ΟὨΪΥ Ὅς δἰίαϊποὰ σου [ΠῸ 65] 3ῃτηθηῖ 
οὗ [6 Κιηράοπι οὗ σοά, νος ἢ 15 Πξηϊοοιυ5- 
Πι638. 

Οὐ. ἴῃ {μὲ :άθαὶ ΕΕ]}6 1γ δας δεέγες [Ποτο 
γγ25, ὈΓΟΌΔΟΪΥ, ἰδΐοηξς δὴ δἰ ιϑίοη ἴο ἴΠ6 ὩΔΙῚΘ 
οὗ Οπ (Οσεη. χὶϊ ᾿ς), οὐ Ηεορο θ᾽; [δὲ 
Ἡδρῦτγενν οαυϊναϊεπί οὗ νης ννου]ὰ 6 1κ-δ4- 
ΟΗΕΚΕΒ (ΠΟ ἢ ̓ηἀοεά 15 ἴῃς τεδάϊπηρ οὗ 50Π16 
Μ5958.; 5866 Νοίο 4). 1Ὲ Ἡε]ορο)ῖβ, ἰῃς ρτϑδῖ 
δεδί οὗ Ἐργυρίίϊδῃ ᾿θαγηίηρ, ννεγὸ ἴο Ὀδ6 ονεῖ- 
τῆγοννη, {Π|5 πιυδῖ Ὀδ, διιγεῖγ, Ὀθοδιιϑο (6 οἱά 
Ἐςγρίίδη ᾿ἀοϊαίγυ μδὰ {8]]6π ἰηΐο ἀθοδύ .----Ὗ 65} 
ἴδε ΡὨΠΟΘΟΡΩΥ δηὰ γοϊισίοη οὗ Ερυρέ δὰ {π6 
ἀοοπι, “" Ονογσοννη," Ποηςοίο ἱποοπθοὰ 
Ὄροη ἴποῖη: δηὰ ἴῃ {ΠΕ ῖΓ ρδοθ 5ῃου]ά γῖϑθ ὑὉ 
ἃ ΡΌΓΟΓ ΡΒΠΟΒΟΡΏὮΥ, τεϑίηρ αροη ἀϊν!ηθ οτγᾶς]65. 
Το τὰϊη5 οὗ ΗἩδ]οροΪ 5 ἀϊὰ ποῖ ργος]δὶπὶ 

[ες ἀονη}} οὗ “16 ροὰβ οὗ Εργρι" (ςρ. 
]εγ. χίθ!, τ; ΕΖεϊκ, Χχχ. 17) 50 ΡΙΔΙΗΪΥ, 85 
ἀϊὰ (Π6 ργυονίῃ οὗ 4 [εν ἢ δηὰ (ΟΠ γιϑιίδη 
᾿ἰτογδίωγε ἰῃ [Π6 ΠΥ οὗ ΑἸοχαηά δ. 

19. απ αἰίαγν ἰο ἐῤδεὲ 1,05} Α 5ἴγαηρε σοῃ- 
Τορίοἢ ἔῸΓ οὐϑ ῆο ψτοίθ δέ ἃ {ἰπ|6ὸ γῆθη (6 
οἷά Ἐργρίίδη ροϑίποοά ϑεοπηθα πΊΟΓΘ ροννοῦς- 
χὰ] ἰδ ονεγ !' Ὑοῖ ἴμδῖ ἴποῦε νγᾶ5 ἃ {1ογαὶ 
“ΑἸΐΑΓ ἴο (ἢ6 1, ογὰ "ἢ ογοοϊεα ἴῃ Ἐχξγρῖ, δηὰ 
τηδὶ (15 ΠΠ|6τὰ] ] Π]πθπὶ οὗ [Π6 ΡΓΟρΡΠΘΟΥ ννᾶ5 
ΟΥ̓ΕΓΕΪΥ ϑαποίϊοπθά ὉΥ ἃ Κίηρ οὐ Ἐεγρῖ, νῆο 
ἰλὰ δοοῦβα ἴο 5414} 5 νυ ηρ5 ἴῃ ἃ Οτοοῖκ 
γεοιβίοη νηοῦ πδὰ Ὀεθη ργοραγοά ἱοὸ Ὑδδγβ 
Ὀεΐοτε ὈΥ ογάοσ οὗ 8η δποδϑίογῦ οὗ [8αΐϊ Κιῃρ,---- 
811 {115 15 ΠΟ 1655 σογίδί η (ῃδη 1ἴ 15 δι Κίηρ. 

τ ννᾶβ ἴη ἴῃς ἀϊδίγιςϊς οὗ ΗἩδεορο]ϑ, ου [Π6 
δἰ οὗ ἃ χγιιϊμποαὰ ἰθπιρὶς δὲ 1 θοπίορο]!δβ (ϑοπὶα 
20 τῇῖϊε5. ΝΕ, οὗ Μεπιρῆϊβ, [οβορῆ. “Β. 1.’ 
ΨΙ1. 10), παῖ {πΠ6 ΠΙρῃ-ΡῬΘϑὲ Οηϊᾶβ ΓΝ Ὀμ1 
15 ἴδηρῖθ, ὑπάοσ ἃ δρϑοῖδὶ ἰ᾿ίσθβῆοθ ἔτοτλ 
ΡῬιοϊομιγ ῬἢΠοπιοῖου (δου 1 ςο Β.0.). Οηϊᾶ5 
ἷπ ἢϊ5 ρεϊτίοη Πδὰ αυοίϊοα 5414} 5 νγογάβ ἴῃ 
(Π6 νοῦβο Ὀδθίογθο υ58. ΡιΟΪθπΥ ἴῃ δἰ5. ΤΡΡΙΥ͂ 
ΒΑΥ5: ““ΘΙης6 γοιι 54Υ {Πῖ [5418 50 ἰοῃξ ᾶφῸ 
ἔοτειοϊά 1ἴ, ννῈ ψῖνθ ἴἢθ6 ἸΙσθηςθ, 1Ε δοσογάϊηξς 
ἴο ἰανν ; ἐῤαΐ «ὑὲ »ιαγ ποί 5 ε7» 10 ῥαύνε οὔεμάεά 
ἀραὶ, Οοά." ((’. ο-. 17 Αῦονϑ.) 
ΤΠ ἔδςϊ {π4ῖ Ἰδησυσρο Κὸ {Π15 5ῃου ἃ ᾶγθ 

Ὀδθη υϑοα Ὀγ ἃ κιηρ οἵ Εργρῖ ἰ5, ἰπ ΔΠΥ (856, 
ἃ ΤΟΙ ΚΑΌΪΘ ρῥγοοῦ οὗ ἴῃ “"ονθιτῆγονν "ἡ οὗ 
ἰἀοἸαίγΥ (πὶ Παάὰ ἴδκθῆ ρίαοθ, ποῖ δ Ἡδσ]ο- 
ΡΟ]15 οηἶγ, δυΐ [Ὠγουρδοιΐ {Π6 ἸΔπὰ ;---ἰ1η [86 
Γηϊάσί οἵἉ [ἰ,᾽) ἀπά “" αἱ 15 Ὀογάοτ," 

50 1Π6η.,---αρατί ἔτοπὶ [ἢ]5 δίηρίϊασ ἱποιάθηΐ, 
«--ἰῇὸ ροηογαὶ βυγλθος πιθαηὶηρ οὗ [Π6 ρτὸ- 
ΞΟ νν5 ὑπάοιιδίοα!νΥ {166 ὰ, Εργρὶ μδά 

ἴοσ :ᾷ4οο γϑᾶγβ σονεγοὰ ἢ ἸΔοϊαίγοιβ 
δἰΐδιο δπὰ οὐδ δῖϑ; δηὰ 1 πιυϑσῖ ἰπ 584} 5 

ΙΒΑΙΑΗ. ΣΧΙΣΧ. 

ΟΥ̓ υπίο ἴῃς ΓΟΚΡ Ὀείδιβε οὗ τῆς 
ΟρΡΡΓΘΆ580Γ8.0 δηἀ ἢε 5})]] ϑεπὰ {ἤδη ἃ 
βάν οιτ) ΔΠἀ ἃ ργεᾶίῖ οπο, δηά ἢς 5}4]} 
ἀεἰνεγ τμεη]. 

21 Απά τε ΓΟΚΡῸ 581} Ὀὲ Κηοννῃ 
ἴο Εργρῖ, ἀπά τῆς Ἐργριίδῃβ. 584]]} 

ἔπι ᾶνθ ϑϑοπιθα ἱπογράϊ δῖα ἐπδξ 80 ἤττη Υ 
ΟΥ̓ΡΔηϊΖοα ἃ ϑγϑίεπιὶ 5ῃοι]ὰ ον Ὀ6 ὈΓΌΚΟΠ Ὁ. 
Ὑεῖ ϑδυςἢ ἃ γεϑιϊὶ ννὰ8 Ὀγουρῆς δϑουΐ ὉΥ ἃ 
561165 Οὗ τπῃονοπιεηΐ5,----  βογτίδη, ΒΑΟΥ]ΟΠΊΔΠ, 
Ῥεγβίδη, δῃηἃ Οτσθοκ,---νν ἢ ςἢ σοπιπηοποθαὰ (845 
[86 ποχί σμαρίου 5ῃθνν5) δἰπιοβὲ ἱτηπηθα !Δίο]ῦ 
δῇ ἴΠς ἀδίε οὗ [π6 ἀῦονε ργθαϊςοη. 

α ρέ αν αἱ ἐδὲ δογάεν ἐρέγεο} Ὅ8ὸ [ενν] 5} 
ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘ ἢγοϊ, δηὰ αἴογνναγάϑ [ῆ6 (πῃ ηΠϑίδη 
σἢυγοι, «δὲ ΑἸοχαηάγια σἱοοὰ [ἱκὸ ἃ ἸΟΗῪ 
ΟὔΘΙ 5, ἢ [Π6 πᾶπιὸ οὗ ἴπῸ 1, οτὰ ᾿πϑογ θὰ 
ὌΡοη [ἴ, δὲ ἴπ6 οπίγδηςε οὗ Ἐξγρί. 

20. «“4πώ 1 “ῥα δὲ] ὙΤΠ6 ψΒοΪ]Ὲ οὗ ννῆδί 
8α5 Ὀδθ στηθηϊτομοά ἰὴ υὐν. 18, 19 5}4}} Ὀ6 ἔογ 
“ἐᾷ 5δὴ δηὰ ἃ υὐἱῖίηθϑϑ :"---ἴο τϑϑί Ὑ (58. 
ΧΧἸΙ. 27), 28, 24) (δῖ “(6 1,οτὰ 5 σοά." 

ἐῤεν “ῥαϊ! ἐγγ.. οῤῥγόσσονα,..«ὦ παυϊομγ ΤῊΘ 
Ιδησιαρο 5θθπὴ5 ἴκθη ἔγομη Εχοά. ν. 8, 1ς, 
111. 9, χῖν. 12. Α,5 οὗ οΪά [8Γ86] ννᾶϑ γεβοιιθα 
ἔγοση 115 Ἐρυρίίδῃ ΟΡΡργέβϑογβθ, 50 πονν [86 
Ἐξγρίϊδηβ (ργοβοὶ γίοβ οσ [6.05), ὙὴοῸ ΟἿ ἴο 
Οοά, 5.)4}} Ὀὲ 56ΐ ἔγεδ. 

Ἀτηοηρ ΟἾΠΟΥ Ὠἰδίογισδὶ ΕΒ] λθηῖβ πλυξὶ Ὀ6 
τοσκοποὰ ἰῃς ᾿Ιδεγδίίοη οἵ {πε Ἰαπὰ ἔγοτῃ [6 
Ῥεγβίδη5 (γῆο Πδὰ Ὀδδη ᾿ἴ5 οὐ 6] ΟΡΡΓθβϑΟῦβ) 
ΌΥ Αἰοχαπάθγ ἴμ6 στγεαῖ; ννῆοϑθο ΠΑΠῚΘ 15 1π|- 
ΡΕΠΞΠΔΌΪΥ δϑϑοςϊδῖθα ἢ Ἐργρί ὈΥ ἴἢ6 ΟἹ 
νυ οἢ ἢο ἔουπάρα. ΜΝΝὸ ἃγὸ τοἱά, ἰῃαϊ οἡ ἢΪ8 
ΔΡΡΙΟΔΟἢ ἴο Ρεϊυδαπι πὸ νγᾷβ τηθῖ ὈΥ νᾶϑῖ 
σγονν 5 οὗ ρεορὶθ, νγγο μαι ]θὰ ἢἰπΠὶ 45 1 ῃοὶσ ἀθ- 
ἸΙνογοσ. 

α «αυἱοιγ}) ΤὍῇδ ννοσγά ΠΟΙ ΠΊΟΗΪΥ τοηάδεγοὰ 
σωτήρ ὉΥ ἴΠ6 1ΧΧ. Τ]5 ἢᾶπιδ ΘΠΊΘΓΡΟΒ ἰηἴο 
ΕΘΠΘΓΑΙ ΠΙϑΟΥΥ 85 ἃ {ΠΠ|6 φίνθη ἴο Ῥιο θυ [Πδ 
ἢγβι Οσθοκ πιϊοὸῦ οὗ ΕρΥρί. ὙΤΠ6 βονογοι ΚΠ Υ͂ 
οὗ ἰῃ6 Ῥίοϊοπλθβ ἀϊὰ ὑπηϊοϑ! ΠΔΌΪΥ γαῖθδ 
Ἐρυρί πῆδην ἀορτοοβ οὐἱ οὗ [Π6 ἀάγκηθβϑ οὗ [15 
Ρτονιουβ βυρογϑί τἴοη, Βαΐ [Π6 ρης!ραὶ γείου- 
δη.6 οὗ ἴῃ6 ῥγοχηϊδε 15 βιιξρεβδίθοα ὉῪ νῆὴδῖ 
[ο]]ονν5:-- 

αηπά ἃ στε! ὁπ] Οὐ, ΘΥ 91} ἃ ΣΙ ΚἈΤΥ 016. 
ΤΠΘ ργορῃεῖ ὨΙΠΠ56] Γ ΘΌΡΡ 65 ἃ σοπηπιθηΐᾷ 
ΟἹ [815 ΘΧΡτθβϑίοη ἴῃ ΧΙ]. ας; νυ πο Μοββια 
15 ἰηϊγοάυςοά Ξαγίηρ οὗ Η!ΠΊ561Ὲ, “1 τῃδὶ σρϑαὶς 
ἴῃ ΓΙΡΗςΘΟιβηθ55, γε δὲν 10 “αὺθ᾽ (.. «υ.). 

ΕῸΥ “ἃ ΤΙ ΒΒΓΥ οπθ,.) (ἢ6 ΧΧ,. δὰ Τάγρ. 
μᾶνθ “ἃ Ἰυάρο," ἴῃ6 Ψυΐϊρ. “ἃ ἀοίεηάοτγ.᾽" 
Βοίῃ {π656 γὸ ἠἑεπαδίς τοπάἀοπηρβο: Ὀὰΐ ΑΌρη- 
Ε2τᾷ, άςηι, δηά ΚΙΠΊΓΘὮΙ (άκὸ 1 ἃ5 Α. Ν. 

41. ῥα δὲ ἀποαυηῇ ΟΥ̓́, 65}4}} τηδκα 
Η!ΙπΊ56}Ὁ Κποννῃ ̓" (45 Δ. Υ.. ἴῃ ΕΖοκ. χχ.᾿ ς, 9); 
--οργασ σα! νγ Κηοννη, ἴῃ (πὸ δι]πε85 οὗ Ηἰβ 
δτᾶςσιοιιβ σπαγαςίογ (ορ. 5. χὶνὶ!, 3, Ιχχν]. χα). 

σῥαὶ! ζηοαυ δὲ ΔΟΚῸ] πὰ ρταίε}}γ 86. 
Κπον]οάρο Ηἰμι;-οἰη σομίγασι 1} ἴμδὶ ργουᾶ 
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Κηον ἴῃς ΓΟΚῸ ἷἰπ (πδὲ ἀδγ, δηά 
86.4}} ἀο βδογιῆςε δπά οδ]διίοη ; γεᾶ, 
Ε 80] νονν ἃ νοῦν υπῖο ἴῆε [ΟΚΡ, 
δηἀ ρεγίογπηι 11. 

22 Απά τῆς ΙΟᾺΡ 58|41]] 5π|ϊῖς 
Ἐργρῖ: Πε 588}} ϑπιῖῖε δπά ἢθαὶ 1ὲ: 
ἈΠὰ {ΠΕΡ 514}} τεΐπγη δύση ἴο τῆς 
ΙΟΚΌ. δηὰ ἢδ 5}4}} δὲ ἱπιγεαϊθά οὗ 
ἴΠειη, ἀπά 5.41] ἢθδὶ] ἔπξπὶ. 

22 ἢ ἴη τιδῖ ἀδὺ 8}4}} {ῃεγε δε ἃ 
δίρῆνγαγ οὖ οἔὗ ἔργρι ἴο Αϑϑεγτγία, ἀπά 

ΤΈΠΙ54] ἴο γτοοορηΖο Η]πὶ, ν Ιςἢ τπιλγκοα ἐμοῖσ 
ΘΑΥ ΕΓ ὨἰϑίοτΥ᾽ (Εχοά. ν. 2,) χῖν. 4, 18; ον. 
ἘΖ6Κ. χχίῖχ. 6). 

«ῥα! 4ο..7 ἈΔίθοΓ, 88.811 βοσῦο (υ. 22) 
ὙΠ0} σαεργίβοε ἀπά οὐ αίίοη. (80 Ταγρ., Αὔεη- 
Εχγα, Κηοῦ., Ὠεὶ., ἴακε 1.) ΤῊδ ννογά ὁβεγνθ᾽" 
5. ἱπιρογίδηῖ. Τῇδ ννῇο}6. σοηίσουοΥσΥ ἢ 
ῬΠΑΓΔΟΝ τὐγηθὰ ἀροη 1. δθ6 Εχοά. 1]. 12. 
ΪΧ. 13) Χ. 26, χί!. 241. Ορ. ἈΒ5, οἰϊ. 22; [οὉ 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 11. 

Α 5έΠ ΕΙΥ Πξογαὶ] ΓΕ] πιοηξ οσςιγτεὰ ( [ὈϑΈΡἢ. 
ἐς. Αρίοη. 11. ς ; ᾳυοΐϊοα ὈΥ ΝΠ.) νῃθη Ρίο- 
ἸοΥ Επογρβοῖθϑ, δἰζοσ 15 ν]σοΥΥ ονογ ϑοίθαςσιϑ, 
Β. Ο. 244, σάπια ἴο 6 Γιι5416π), δηαὰ “οἴεγοά 
ΤΉΔΩΥ 5ΔΟὙῇἔςσοϑθ δηάὰ τηδάθ τη ΔΗΥ͂ ργοβοηῖς : ἢ 
80 {παῖ ἴπ 5 ρούβοη Ἐρβγρὶ ἀἰὰ ποπιᾶρο ἴο ἴδε 
ἴπι6 Οοά. 

922. ῥὲ «ῥα «νης ἀπά ῥεαὶ 17] Ἐδίδογ, 
Βαϊ δηά 6811π48;--ἰῃ6 Ιηϊοηΐίοη οὗ 
Βρδ]ης Ὀεϊηρ ργθάογηϊηδηξ [Ὠγουρμουξῖ (Βε}.). 
Ο». νι! χϑ, 19." ᾿ 

ῥα]! γείμγπ συ 10] Α5 ἴῃ ΙΧ. 13) Χ. 21. 
ΤΒοΓῈ σδη δ6 πὸ ηυσδίιοη (παξ ἰᾶτρὲ πυπιῦο 9 
οὗ Ἐξυρίίδῃς ὈθοδπΊθ ὑτγοβα γίθϑ ἰῃ {86 [ῆγος 
σοπταγο5 ὑεΐοσο (ἢ γίϑί. 

σῥαὶ δὲ ἱπέγεαϊφά οΥ ἐῤορι]ῇὴ Οὐ, “ ᾿ἰβίϑη ἴο 
ΤΠΕΙ͂Γ ΘΕ ρΡΡ] σοί! οη5."---ἰ 15 τὴ6 ννογά υϑοὰ ἰῃ 
γείογθοποθ ἴο 186 :πίθγοθβδϑίουβ ὑςἢ Μοβοθ 
οἤεγεα ἔογ (ἢ6 Εεγρίίδηβ (Εχοά. νἱ}}. 4.) 5, 
24.) 23.) 26, Α. Υ. 8, ο, δτς.). 

48. ΤΠ οη [Π6 πδίοηβ ψγῆο δὲ 80 Ἰοὴξ 
Ὀδδη τῖναὶ οἰδίπηδηΐϊς ἔογ [δ δπιρῖσο οὗ (Π6 
νυ τ]ὰ, ---οίῃ οὗ ψῃοπὶ πδὰ Ὀδθη [5γδο])5 ορ- 
ΤΈΘΘΟΓΒ, 11]. 4..-.-..-5}4}} πη {Ποηηϑοῖνοα Ἰοϊποά 

ἹΠ ὉΠ ΟΥ̓ ΓΠΟΙ͂Γ σΟΙΠΙΊΟΏ 5ογνῖοο οὗ Οοά. 
(ΟΡ. 5. ΙΧΧΧΥΪ,. 2. 
“}α “εγυε (5. «υ. α. ἴῃ Ὁ. 21) «υἱὲδ 1δὲ “- 

ΝΟΤῈ Α. 

ὝΠΔΕΓΙΟ 416 ροοὰ τεββϑοῃϑ ἔοσ δα πογίηρς ἴο Ὁ ἽἼΠ, 
85 ἴδε ἴσιο τοδάϊηρ. 

(Ὁ) [ἢ ὈἽΠ μαά δεεη ἴῃ {π6 ῥγ πη εἶν ἰοχξ, 
115 τοίθγθηοοθ ἴο Ηδ]ορο 5 ψουἹά ἢᾶνα Ὀδεη 50 
δἰ 1016 δηὰ οὈνίοι5, (πδὲ 11 15 βοδγοθὶγ ροβϑίθ]θ 
[Π6 επὶρτηδίς 9 5ου]ὰ ἴανα βυρρ δηθὰ 11. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΣΙΧ. [ν. 22--.2 δ. 

τῆς Αϑδϑγγίδη 8}4}} σοπηβ ἱπίο Ἐργρῖ, 
δπά τς Ἐργρτείδῃ ἱπῖο Αβϑγγία, δπμὰ 
της Ἐργριίαῃβ. 51.8}} βεῦνα ἢ τῈ6 
ΑΞϑΥΓΆΠ8. ' 

24. ἴῃ τηδῖ ἀδὺ 5}4]1 1βγαεὶ 6 {86 
τηϊγά νὰ Εργρε ἀπά νὰ Αϑεγτία, 
εὐεη ἃ ὈΪεβδίπηρ τη (ἢς πγιάϑ: οἔτῆς ἰδηά: 

2ς ΝΒοῖὰ ἴῃς ΓΟΚῸ οὗ Πμοβῖβ 5}4]} 
8]ε55, βαγίηρ, ΒΙεββεά ἐσ Ερυρέ ΠΑ 
ΡΕορΙε, δημά Αϑϑγγία {πε νγοῦκ οἵ ΠΥ 
μαηάς, δηά ἴϑγδεὶ τηϊης ᾿ἸππεπΔηςεα. 

“γγηϊαη"] 80 ΚίπιςΝΙ (Δπά Κποῦ., Ὠ 6]., δζο.). 
ΤΠ ΧΧ Μὰυὶς., Τάγρ., ὅζο., “’58}4}} 5εσνε [6 
Αϑϑυτιδηβ5᾽" (ςρ. [6ζ. χχνὶϊ. 9) 13). 

Ω4. δὲ ἐξδὲ ἐῤδίγά «υἱ}} Οτ, Ὀ6 ἃ ὑπιγὰ 
ὅο;--τῶη ἱπιογιηθάϊαγυ, ἰὔγουρῇ ψβοσ ἘΠΟΥ͂ 
Μ1} θ6 υϊοὰ ἴο Θαςοἢ οἵδοΥ. 

ἐπὶ ἐδ ηιϊάτε οΥ δὲ ἰαπ Οὐ, οὶ ἐδε ϑαυὶᾺ 
(σεη. χὶν!. τό; Εχοά. ν|}]. 22). 80 δἱ ἰδαϑῖ 
1π6 Ὀοπράϊοξοη σίνεθ ἴο ΑὈγαμδῖὴ 1} ὃ6 
το] Ζοὰ (Οϑξη, χχϊ. 18). 

25. ἤῥονι., “ρα! ! ὀϊε..1 Οτ,, “' Ἐογαϑυλυςἢ 85 
τῆς 1] οτὰ οἵ Ηοβίβ δίῃ Ὀ]θβϑθὰ ἢ1π|.᾿".--ὖν ἢ1]6 
[5786] ννᾶ8 υπΐγυδ ἴο 15 νοσδίίοῃ, Αϑϑυγὶᾷ δηά 
Βαγρὶ τεπιαϊπθά πλοῖο ννου αἶϊγ ροννοῦβ δηά 
[5γδδὶ ννᾶβ σοηϑίδῃεγ σγυϑηθαά Ὀεϊννθθη τΠ6Π]. 
Βιυΐ πον [ἰϑ5γαθὶ σοπηημηίοδῖοα Ὁ] σϑιηρθ [0 
{ποπὶ, δηὰ γεί τοίδϊῃς ἤθῦ οννῇ ῥγθιθῃπλ 6 ηςθ, 
Ἐκγρῖ, οὐράϊεπεέ ἴἰο Οοά, μᾶ5 4 5μᾶσγε ἴῃ [86 
ΕΠ6 “ροορὶθ οἵ Οοά :" Αϑϑῆυγ, πονν-ογοαιοα 
ΌγΥ Οοάδϑ ϑριγξ, ῖι5 Η15 “"βαπάγνοσι᾽" (ΙΧ. 21, 
Ιχὶν. 8: Τρ. ΧΙΠΙ. γ; 8. ς. 3): Ὀυϊ [5Γ46] 581} 
8845 [ἢθ ϑρϑοῖδὶ ρὑγοσγορδίίνθ οἵ δεοὶηρ Οοα δ 
οἰ μοηΐαρο " (θεουΐ. χχχι!. 91; 5. χοεῖν. 1.4). 

Οὐ... Τῇ νυ ιάθοβργεδ ἱηβιυθποθ οἵ [Π6 
Ϊεννβ ονοῦ ϑυσγία δπὰ (πε δάϊδοθηΐ σουηΐτεβ 
ὉΠάοσ ἴπΠ6 δγτο- Μαδσθάοηϊδη Κίηρβ, 45 τγν0]}} 85 
ονοῦ Ερβγρξέ υὑπάογ {π6 Ῥίο]οτ 65, ΤῊΔΥ Γὸ- 
ΡΓδϑοηΐ δὴ ἰπ|114] βἴδρε ἴῃ (ἢ6 Αἰ βΙπηθηὶ οὗὨ 
1Π6 Ῥτόορῆθου. Α ϑθοοηά βίαρο σοιητηθηοθὰ 
ἢ τΠδὶ στοαξ ἀδγ, ὙΠ ἢ ϑθηΐ ἄσνουξ πιθη 
Ὀδοκ ἔτοπι [εἐγιβαὶεπὶ ἱπῖο Εργρί δπὰ 10γα οα 
ΟΠΘ 5:46, ᾿πῖο Ῥαγίῃϊα, Μϑάϊα, Εἴδιῃ, δηὰ 
Μεβοροΐδπηϊα, οα ἴπ6 οἶμον (Αςῖβ 11. 9, 10), 
ἴο 16}} μονν "“Οοά, Βανὶπρ ταϊϑοὰ ὑρ Ηἰ δ0ῇ 
[εϑὺ5 ((δὲ Ρῆποα δπὰ {πε ϑδανίοιτ), πδὰ βεηΐ 
Ηϊτὶ ἴο 01655" [6 [εν ἢγϑῖ, ἀπά ἴῃ {μοῖῃ 41} 
ἠδίϊοηβ (Αοἰϑ 11. 49, 11,2 5, 26). 

(ΟΝ ζ. 18.) 

() Αᾳ. δπὰ Τποοά. πᾶν ἴΑρες; δηὰ (ΠῸ6 
δγτγίας Παγε:. 
᾿ Τῆο Τατγρ., 16 [ἴ σίνος {ΠῸ γοίουοποδ 

ἴο Ηδε]ΙοΡΟἾ 15, σμονν5 {παὶ τ δὰ ἴῃς γεδάϊην 
ὉΠ: “(ν οὗ [δὲ Ηουϑο οὗ ἴΠ6 δυη, «υέεξ 
ἐν το δὲ ἀεείγογεοά." 



Υ. 1---. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕῈΚ ΧΧ. 

ΚΡ ἘΣ 
" τἢ6 γεαγ [παῖ Τατγίδη οᾶπιῈ τπη- 

ἴο Αβῃάοά, (ψῆεη ϑαγροη τῆς Κίπρ 
οὗ Αϑϑυγία βεηΐ ἢΪπι.) δηὰ ἰουρῆϊ 
ἀρδϊηϑὲ Αϑῃδοά, δηά ἴοοΐ ἴἴ; 

ΙΘΑΙΔΗ. ΧΧ. 

2 Αε πὰ 84π|6 {1π|Ὲ βραΐζα {86 
ΙοκῸ ᾽Ὁ 
ΒΑΥ Ωρ, ὦ 
ἔτοπι οἱ (γ ΪἸοΐπβ,) ἀπά ρυῖ οὔ τὴγ 
8ῆος ἔγτοπῃ ΤΥ ἔοοζ. Απά ἢε ἀϊά 8ο, 
ννΑἰ Κίηρ, πακεά δηά θαγείοοι. 

2 Απά τὴς ΓΟᾺΡ 8414, {}|Κ8 25 ΠΥ 

σηΑρ. ΧΧ. Αϑ (ἢδ ξεπεγαὶ ργορῇξου σοη- 
σογηΐηρ Αϑϑῆυγ- ΒΔΡ6Ϊ ἴῃ σἢἢ, ΧΙ, 1-ςχῖν. 22 
νν)85 [ο]οννοὰ ΌΥ ἃ τιοτε βρθοϊῆς ῥγοάϊοϊίοη ἴῃ 
Χῖν. 24, ὃς τεϊδίϊηρ ἴο [Π6 ΔρΡγοδοπίηρ Α5- 
δυτίδη ἀἰβασῖογ; 50 [Π6 Δυβοῦ υἱὸν οὗ ἘδΥρβ 
ξαΐυγο, ᾿ς ἢ ννᾶ5 ργοβοηιθα 1ῃ οἢ. ΧΙΧ, 15 ΠΟΤῈ 
βιςσοοάοα ΌΥ ἃ ΥΟΥῪ ἀσβηϊία ϑἰδίοπηθηξ σοη- 
ΠΟΙ 8η πηπιράϊαῖϊες Ὠυτ,] Διο ἴπδΐ ννᾶϑ 
᾿πηροηάϊπς οὐοῦ θοῦ Εργρί δπὰ (ῃ6 βουνοῦ 
ΜΏΙΟ. ἴογ (ῃὴ6 {ἰπ|ὸ νγὰᾶβ υηϊϊοὰ ψΙ 1ἴ,--- 
ΕΞΠΙορίδ. 
Το Ὀοασίηρ οὗ [6 ΤΙΟΡΠΡΟΥ ὭΡΟΝ [9γδε] ἰβ 

ἀπ! ΠΟΙΙΥ 5θεη ἴῃ τ. ὅ. 6 Ρεορὶ δὰ 
Ἰοοϊκοὰ οη {86 ρο] σα] ἀπίοη οὗ ΕἸΒΙορία δηὰ 
Ἐξγρί 85 ἃ βΒορείῃυϊ δνεηΐ ἔοσυ {ποπΊβεϊνοϑβ.--- 
Το Κυῃϊο Κίηρβ, γῆο ψνογα πον ἴῃ δϑοθηά- 
ΔΙΟΥ͂, ΟΙΟ Εν θη ἀϊβροβεά ἴο γεϑιϑὲ [68 
προ γι] ΡΟ] οὗ Αϑογῆδ. ἀη Ἐργρίϊδῃ 
8] ἸΠ’Δηςε, {μεη, σεοπηθὰ {μὲ Ὀεϑὲ νγᾶγ οὗ ορροϑβίπξ 
Αϑϑυγίδ. 

ΤΠδί 1} 18 ἔδε ηρ ργευδι θὰ (ἀυγῖπρ {Π6 ΘΑ ΪΚ 
ρατγὶ οὗ Ηβζθκίδ ἢ 5 γτεῖρτι) ἀπποηρ ἴῃς {Π065 οὗἁ 
[Π6 ποσίβογῃ Κιηράοπι, 15 4118 σοτγίδίη (2 Κ. 
ΧΥΪ,. 4). [πάερὰ {μεῖς ἰσάπιηρ5 μδὰ 4}} δοηρ 
Ὀδεη τον τάς Ερυρῖ. 

Ἐςγρί μδὰ Ὅδθῃ [π6 δϑουΐυπὶ οὗἩ ἴπεῖγ ἢγϑί 
Κιηρ, [εγοῦοδῃ (αι Κ'. χὶ. 490). ὙΓΒεὶσ γα] ρίουϑ 
50 15πὶ ἰοοῖὶς ἰἴ5 βυτηῦοΐβ, (πΠ6 Οο]άθη (δῖνοβ, 
ἔγτοπιὶ Εργρῖ. Νῶυ, δπὰ μδᾷ ποῖ ΕΡργαδίπη, 
ΓΠΟΙ͂Υ ρτοαῖ ργορθπιῖου, Ὀθεη ὨΙπΊ56 1 Ὀογῃ ἴῃ 
Ἐξγρί ἐ-πτθοστη οὗ δὴ Ἐργρίϊδῃ πιοίμεσ, {Π6 
ἀδυρῃηΐοσ οὔ ἴῃς ργιεβὲ οὗ Ηε]οροΐβ (Οεη, ΧΙ]!. 
50), ννῆο, 45 μβοδά οὗ ἰῆς Ερβυρίίδη Πιθγαγοῆγ, 
βίοοά ποχί ἴῃ ἀϊσπιῖγ ἴο ῬΠΑγδοῇ Ὠϊπιβε 

Εκγρὶ μαὰ Ὀδεη ἴῃ6 Ἄοἢοε Ἰηβεραΐου οὗ 186 
ΒΟ ϑη. [{ ννὰ5 πον ἴο Ὀ6 {86 ΤΠΙθε σδυ56 οὗ 
[6 ἀϊοϑοϊυϊίοη οὗ [86 ποτΐίποιπι Κιηράοχῃ. 
ΑΞϑυτσίδ---ϑαδ ἃ 15814}----85}4}} σοπαιογ δηά ᾿Ἰοδὰ 
ΔΥΨΑΥ σαρῖϊνα ἴῃο56 τα Υ δηὰ νν]δα τηδῃ, 1ῃ 
ὙΠοπλ γοῖϊ τὰ Ὀἰδοῖπρ γουτ {γυϑῖ, 

1. 75 ἐδ γεαν ἐδαὶ Ταγίαπ εαηιθ μρΐὸ 4:5 
“041 Ὑδε ΔΙΤΑΥ͂ σοηῖ ΕΥ̓͂ ΘΕΠηΔΟ ΕΠ δραϊηβί 
]ετυβαίεπι τγᾶ5 σοϊηπηαπαάξα ὈΥ ἃ ρέγβοῃ οἵ 1ῃ6 
ΒΆΓΠ6 ΠΔΠῚ6 (οΥ {1{16),.2 Κ, χυ!]. 17. 

ΤῊΪ8 5ίορο οὗ Αϑῃάοα ννα8, ργοὈ δ ΟΪΥ, πηθαπὶ 
(ἴκε δεπηδομεγ θ᾽5 βίερε οὗἨ 14. }}]5}} ἴο ὀρβῆ 
[6 ὙΑΥ͂ ἱπίο Ερυρῖ; 85 δί ἃ ᾿ἰδίθσ ἀδὺ ΑἸθχ- 
ΠΟΥ 5 ϑίοξο οἵ ΟδΖᾷ Ἂογίδ!γ ννᾶ8.. ὙΠῸ 
ἱπηρογίδηςε οὗ 1Π6 ρ]δςθ, 85 ννῈ}] 85 115 βίΓθηρΊΗ, 
ἰς 5Βῃουνῃ ὈΥ ἴδε ἔδλεΐ παῖ, 'ἰπ {Π6 ποχί σοπίιΓΥ, 
Ῥεδιη τη Π ςἢ 15 σροηΐ 29 ΥὙΘΔΓ5 1Π Ὀοβιθρίηρ ἴζ. 
ΤὨ5 κἰορο οἵ Αϑῃάοά τῇδΥ ἤᾶνα Ὀδθη ἴῃ (Π6 

βγοὶ γεᾶσ οὗ ΗςΖθκιδῃ (8866 οὐ Χίν. 28 ἴ.). 

αυδόη ϑαγροη, δοπὲ δ} ΑΔ5. ϑεπηδοδεῦ Ὁ 
ΔΡοσιναγ 5. ὁ" 56 π| ῬΓΟΌΔΌΙΥ (ἢ6 52Π|6 βΈΠΟΓΑΙ 
δξαϊηϑὲ [Θγυβδίθτη ;---ἰἢ6 ΚΊΏΡ ΠΙΠΊ56 1 τοπγαίη- 
5 ἰῃ σοπηπιδηὰ οὗ ἔπε τηδίη διτΥ. (Οη ἴδε 
Βυρροβθά ἀϊἰβοονετυ οὗ {πε πᾶπὶδ “"ΒΑγρΌη " ἴῃ 
[ἢ6 Αϑβϑυσίδῃ ᾿πϑοτρἝ οη5, 5οὲ Νοῖθ Α.) 

αηδ ζοισ δ] ὝΠΕΓΟ 5 πο στουηά ἔου ρυξίπρ 
(015 ϑεσοπὰ ρατ οὗ ἴΠ6 σὐεῦϑο ἴπ Ὀγδοκεῖβ, ΤῊΘ 
ΠδίαΓΑΙ τηθδηϊηρ οὗ ἴδ6 ννοτάϑ 15 (πδῖ [ῃ6 βίθρο 
νγ85 σοποϊιάοά ἴῃ ἴΠ6 γοᾶσ ἴῃ ΠΟ ἢ ̓ς ννᾶ8 
Ὀεξυη. [ἴῃ (δαὶ γοᾶσ,--νπεῖμεσ ἀσπίς ἴΠ6 
δίθρε οὐ ποῖ,--- ἰβαϊδῃ σϑοεϊνοά (6 Τσοϊηπηδηὰ 
ὙΏΙΓΘΒ [Ο]]ονν5. 

Ω. ἼΔΕ ΑΝ 1αἰ4}} ΟτἉ, “'ΌΥ πηδᾶπβ οἵ." 
ΤΗτγουξῇ Πἰπι, ποῖ ΟὨΪΥ 458 ἃ ὑγορπεῖ, Ὀυϊ 4150 
85 ἃ 55: δηά νυοπάσυ. 

ἰοοσε ἐῥε «αοξζείοί }} ΜΆΓΟΝ, ἰξ ϑδϑθῖηβ, ἢ 
ὍΤΟΥ ΒΑὈΙΓΔΙΪΥ; 845 [ἢ ἢδ νοῦ 'η ρεγρείμδὶ 
τηουγηΐηρ; ἀυτίηρ 1115 αἰδασίγου5 ρεγοὰ (ςρ. 
ΧΧΧΥΙΙ, 1, 2, ἷ. 32). ο 

παζε] ῬτοῦδΌΪΥ, ἢ ποι δίηρ οἡ Ὀυϊ ἢΐ9 
ἴπθηϊς. (ΟΡ. σ 8. χὶχ. 24; 2 8. νἱ. 14,) 20; 
ἐοθρ χΧχί. 7γ.) δϑιυςῖ, οὐ ψγοῦϑθο, σῃουϊὰ βοοῃ 

[(ἢ6 σοπάϊτοη οὗ [Π6 ννῖϑ6 ργίηςθ5 δηὰ νδ] απ 
Ποπηπηδηάεγβ οὗ Εργρί δπὰ ΕἸΠΙορὶᾷ. 

Βυξ ΨΥ 50 5ἴγαδῃρε δπά ραϊηξι] 4 ἀγαπηδί!- 
Ζαϊίοη οὗ ἴπ6 ϑυβογίηρ ἴῃ γέβϑοσνθ ἔῸγ ἴπ656 
ὩὨδιίϊοηϑὴ 

ΤΠΘ ῥγόορῃοῖ 5 Πυπι] δίοη ννὰ5 ἔοσ [5γδο]}5 
ξοοά. ΤΟΥ δά ὈδοοπΊΘ 50 “" ἀ0]] οὗ ποατίηρ.᾽" 
(Πδῖ ποΐπιπρ βῃογὶ οὐ “ἃ εἰρη δηά ἃ ννοπάογ"" 
ςου]ὰ 51:}Ε{ΠπἸΘΠΕ]Ὺ ἀττεϑί {Ποῖ δἰτοητίοη. 15414}} 8 
ΒΎΠΉΡο]1ς δοίΐοη νγᾶ5 ἃ οἰθάρε ἴο {πεπὶ οἵ ἢ15 
Ὀεης ἰπ δαγηδδὲ ἴῃ ψνῆαὶ ἢ6 ἰδυρῃζ: τυ ἢ 15 
{Ππόγὸ νοῦ ἔνο ᾿οϑθοηϑ, οὗ [6 ἀδορεϑῖ ργαςίοδὶ 
τηοπηθηΐ, σοηϊαϊησδᾷ ἴῃ ἴΠ6 δηποιποιπιοηΐ νΠΙ ἢ 
ΔοσοπΊρδπηϊθα ἰπδὲ ΔοίΊοη :--- 

(1) Εἶνε. ον νδὶῃ νγαϑβ 1ὶ ἴο γοὶγ οἡ ἴῃ6 
Ῥτοϊθοϊζιοη οὗ πηδῃ, νγῆο νγογε {πουηβεῖνθθ 500 
ἴο ξὸ ἱπῖο σδρεν Υ (ςΡ. χὶνὶ. 2). 

(2) δεεοράΐν. 1 Οοά Ψογὸ ἴδι5. νυν] ϊης 
Αϑϑυσῖα ἃ5 “"ἰἢς ΞἰδΕ᾽ οἵ Ηἰβ δηρεογ᾽᾿ ἀραϊηϑὶ 
Ἐδγρί δηὰ Εκμιορία, σαὶ ἤορε οὗ δἜβϑοᾶρθ 
ςου]ά [5γ46] ἢᾶνθ,----δχςορῖ ἴῃ ρθηϊοποδὺ 
ἃς ἴἴ 4Π 5 ΠΥ {Ππρ ἕν ἃ Ρτορῇῃεῖ οὗ 

[ἢο Τιοτά ἴο ρυΐϊ οἹ ΠὶΞ “οι ῃεὺ Βαυξ ννου]ά 
ἴξ ποῖ Ὀὲ ἔδσ τΟΤΘ ὈΠΠΘΘΟΙΏΪ [παῖ Κίπρ δηά 
Ρτορμοίβ, ρῥγίοδσῖβ δηά ρθορῖίθ,--τγοσ, “186 
ΡΘΟρΡΪΟ οὗ ἴπο 1, οτγά,"---- 5πῃου]ά αὐ Ὀ6 Ἰοὰ Ανναν 
ἔγοπι ἴΠοΙσ ἰδηά, 845 ἀἸϑῃοπηουγοά σδρεϊνεϑὴ 

Το δνογί ϑ0. ἢ ἃ ΟἈΙΑΠΊΥ, Ὁ ἴὰ νγογε ροβϑί 6, 
15 δῇ ννᾶϑ ΓΕΔ αγ ἴο “νναὶκ παϊκοὰ ἀπά θαγοίοοῖ." 
[Π ΌΥ δυςἢ ἃ ρογίθηξ 1π6 ρϑορὶθ όσα γουβδοὶ 
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Ιβδίδῃ (Πε 'βϑοη οἵ Απιοζ, ἰοῦ. 
Ο ἂπά ἴΙοοβα τῆ6 52. οίοϊῃ ογοαίαά 



142 

βεγναηΐ ἰβδίδῃ ἢδῖῇ νγαϊΚεά πλϊίκεά δηά 
θαγείοος τῆγοξ γϑαῖβ “07 ἃ εἰρῃ ἂπά 
ννοπάεγ ὑροη Εργρῖπάμυροη ΕἸΠΙορίδ; 

4. 50 5}2]] τῃ 6. Κίῃρ; οὗ Αϑβϑγτίᾳ ἰεδὰ 
ΓΗ δ. ἐξα ΑΥΤΑΥ ᾿ἴπε Εργρ(ίδη8 ρῥγβοπεγβ, πὰ 
εαδέϊυν 

ν ἔφῥι. 

8: ΟΥ̓ 
νωξει 

τῆς ΕτὨορίδηβ. σαρίνεβ, γοιηρ δηά 
οΪά, πακεά δηά θαγείοοῖ, ὄνεὴ σι ἢ 
ἐῤεῖγ δυιζίος Κ8 πποονογεά, ἴο 1Π6 ᾿βΒῃδπια 

᾿οΥΓΈΕργρι. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧ. [ν. 4---. 

ς Απά {πε 5}|8}} δε δἰγαϊά δηά 
Δϑῃδπιεά οὗ Εκῃϊορία πεῖς ἐχρεοίδίοη, 
δηά οὗ Εργρε {Π6]γ ρου. 

6 Απά τῆς ἱπμαδίιαπε οὗὨ {ἢ ϊ5 " ἰ5]ς ἔ θεν 
84}} 81ΔΥ 1η τηδλί ἀδλγ, Βεῇοϊά, βιιςἢ ἡ: 
ουγ εχρϑοϊδιίοη, ὙΠ ΕΓ ννε ἔξε ἔογ 
ἢεὶρ το 6 6] νεγθά ἔτοπι τῃ6 Κίηρ 
οὔ Αδβδγγία: ἂδηά ἤονν 5814}} νγεὲ 68- 
σδρεὶ 

ἴο τοβδοϊΐοη δηά δπιθηάπιοηΐ, (ἢ6 βογνδηΐ οὗ 
{πὸ 1 οτὰ τὑνου]ὰ 6 ΔΙΏΡΙΥ τοραϊά ἔοσ [86 5ῃ4Π|6 
ἢ6 ἐπάυτοά. [ἔ 1 5δουϊὰ οἴ ογννίϑο,---ἰῦ 
15.86}}5 “““ψοιυηὰ νγογὸ ἸῃσυγδὈΪς,᾽"---νν Ε}} τ ρἢϊ 
ἢ οΥγ ουξ 45 α1ὰ ἢϊ5 Ὀγοϊβεγοεργορμεῖ: ““Ἴ Βεγο- 
ἔοτε ἴ ν}}}} ννδι] δὰ ον]; 1 ψ11}} ξο οἰπρρεὰ 
ἃπά παϊκοὰ (". «υ.}᾽" (Μίοδῃ 1. 8, 9). 

8. Ζίξε α: »ιγ σεγυαπὶ 1ταἰα 8] ὍΤὮΟ ἀο5]5- 
Πδίίοη “ΜΥ ϑογυδηϊ᾽" 15 οπθ οὗ ἰῇ Βοπουγ. 
[τ [5 ρίνεη ἴο Αὔθγαμβδαπὶ (Όεη. χχνὶ. 24), ἴο 
Μοϑβόβ (Νυπι. χ. 7; 2 Κ. χχὶ. 8), ἴο Ἰανι ὰ 
(: 5. νἱϊ. ς ; [54]. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 2ς), ἴο [οὉ (ἰ. 8), ἴο 
ΕΑ κίπι (οἢ. χχῆ, 20), ἴο Ζεγυθθαθεὶ (Ηδρε. 
11, 22}} δηὰ ϑδϑνογδὶ {{π|ὲ5 ἴο γορθηογαῖε [5γδοὶ 
δηὰ ἴο Μοβϑίδῇῃ ἴῃ 16 δοσοηά Ρατγί οὗ [5δδὴ 
(566 οὐ χὶ!. 8). (ρ. οη {πὸ ({Π||6 οὗ Ῥβ, χυῇὶ, 

Δοοοτάϊης ἴο {πὸ Μαϑογείις ἀϊνίϑίοη οὗ (Π6 
ψοῦβθ, ὑνΠ ἢ Ρυ5 ἃ δἴορ αῇὔοσγ “" Ὀαγείοοϊ ̓" (45 
ἴῃ υ. 4), ἴΠ6 βροοπά ρᾶγί οὗ ἴΠ6 νϑῦβε νν}}} γὰῃ: 
ΖῸΥ ἐῤγεξ γοαῦ: ὦ σἰρη, δζς. δοὸ νυϊξ. “ὙΠυπὶ 
ΔΏΠΟΓΙΠῚ 5: 5Π11Π|.᾽" 

ΤῊΙ5 ἀἰνιδίοη ρρθαγβ σογτεςῖ: ἔοτ-- 
ᾳ) Νοίδιης νγᾶ5 8α]ὰ ἴῃ υ.  δδουΐῖ (ἢ6 

ΡΓΟΡ ΘΟ 5 ννδι Κὶηρ πακοὰ ἔου ἴῆγθο γϑᾶγβ. 
(.) Τα “ἴδγεθ γρασβ᾽" σδῃ βοδγοοὶυ ὃὈὲ ἴῃ- 

εἰυάοά ἴῃ [6 συτώρθοῖϊις δεῖ; ἔογ ἔμογα ννου]ὰ Ὀς 
ποίδιηρ ἴῃ [Π6 Ὠἰδίογυ ϑυγθο Ζοὰ (δαῖ σοῖτὸ- 
βροπάρά ἴο [. [5 πιοῦὸ πδίυσγαὶ ἴο ϑιρροϑα 
(δὶ (6 ϑἰηρ)ς ονθηΐ,- --ἰῆς ἀορογίδίίοη οἵ {π6 
Ἐφγριίϊδηβ δηὰ ΕἸΒΙορίδη5,--- σου] Ὀὲ ΡοΥ- 
τεηάοά ὈΥ ἃ «πίε δείίοη. 

(3) [Ὁ ἰ5 'π δοοογάδποα ψ ἢ χυΐ. 14 ἴο 
ΒΌΡΡΟΘΘ (Πδῖ (ῃ6 ρεγοα οὗ [ἤγδθ γϑᾶγβ τηλγκβ 
τἢε ᾿ἰπιῖ οὗ ἔπιθ, νη ΠΙ ἢ (Π}15 ργορδοῖς 
δεῖ, [815 "" 5ίξῃ δηὰ ννοηάσγ," 5ῃου ἃ δὸ νεγιβοὰ 
ὉγΥ {δε δνεπηῖ. 

(4) Τα οπε οςοδϑίοῃ, οἡ Ὡς ἢ ἃ πηδῃ 50 
τοδυκοα ὈΥ ΠΟΙΪΥ δηὰ ἐϊρπιβοαὰ γέβοσνα Ἔχῃ! δ εὰ 
80 5ἴΓΔΠΡῸ ἃ βρθοΐδοϊθ, ννου]Ἱά γοπηδῖη ἰῃ πιθη 8 
ΤΩΘΙΊΟΓΙΕ5 ἃ ἐϑίψη δηὰ ἃ ὑγοηάογ:" ἢ] 6 (Π6 
ἐτεαυσδηΐς τορειτοη οὗ ἃ ψου]ὰ ταῖποῦ ἤᾶνο 
τεηάἀρά ἴο ννεαΐίχθη (Π6 ἱτηργεβθίοη. ΕοΥ ἴἤγθο 
γοαβ (Πδῖ 90 6Π6,--- τος αιπιεὰ Ὀείοσομαηὰ ἴο 
ΓΕργόθοηΐ 4 βϑῃδιηθῆι αἰϑαϑίευ οὐ ἴπ6 ργστοδαῖ 
ἘεγΥρίο- Κυβῆϊς οΡίγο,--- νουὰ ςοπίϊηϊθ ἴο 
[ο5ὲ ΠΊ6η 5 σμαγδοῖοσο: δηά ἴῆεη δἵ 186 οπὰ 
νου] σροᾶκ, ἃ5 ἢ ἃ νοῖςα οὗὁἩ τπυπάογ, το 
διιςἢ 45 ῃδὰ ἀϊοτοραγάθα 115 ὑνδγηϊηρ. 

4. δὲ Ἐφγριίαη:...). ΟΥἉ, “1Π6 σἀρίϊνοβ οὗ 
Ἐξγρῖ δηά [πε ὅσ ]ε5 οἵ ΕἸΠιορία " (ςΡ. Ναῆυπὶ 
ἢ. 1ΙΟ, ΠΟΑΔΙΥ «. «ὑ.: 566 ὈΕΙονν Οἡ Ὁ. 6). 

ἐο δὲ εῤανιο 9 Ἐρ»ρι]---οὗ Ἐξγρῖ, οβϑρϑεΐδ]- 
Ιγ: ἔογ (45 τ Πηρα ποίϊςο5, ουΐ οὗ Πεγοάοίι5}) 
της Εργριίδης ννογὸ δοςσυκζοτηδά ἴο τγεϊδίη [ΠΟΓ 
5114] δί(ἰγο Ἄνεη ἴῃ ἴπ6 ἔἰπιῈ οὗ ρυῦ]ις Ἰαπηδη- 
τλίουϑ. 

δ. «4π4 ἐδεν “ῥα]} δὲ ἀϊδτααγϑὰ α"δ α- 
“ῥανιεά (ΧΧΧΥΪΙ. 27, 5. 40.) ὈΘοδΔΌΒ9 ΟΥὨ Εἰ δἷ'- 

ἰα ἐδειν ὀχρεοία!οη,.---Ὧορ οὔ]οοῖ ἴο ψΒΙσΣ 
{ΠΟΥ σοηπδίδπεϊυ τυγηοά ἈΠΕ ογε5 (ΖοΟΆ. ἰχ. ς), 
--απά 977 Βρὲ ἐῤεὶγ κίογν,---οὐ ννῆοϑβε ρχζοΐθο- 
οι {ΠΟΥ Μεγ δοσυπίομηθα ἴο δοδβί. 

Θ. ον ἐδὶς ἐπἰ] Οτ, “"οοκϑι-ἰδη 7 (χχιΐ, 
6; |6Γ. χΙν!]. 4). Οοτηραγοά ν ἢ ἴῃα ρίζαπίς 
δ ρῖτα νη ]οἢ σἰγείο πο τςοοὸ πλ|]65 ᾿ηο ἴῃ6 
Ἰηἴοσοσῦ οὗ Αἰτῖσα, Οδπᾶδη νγᾶβ Ὀυϊ ἃ 5Π|18]} 
“ἐ5ἰδηά,᾽") οὐ, ἃ 5: Πρ οὗ ϑϑᾶ-εοδϑεῖ. Ηον Ξῃου!ὰ 
τ, τῆδη, δϑοᾶρο Ὀοῖηρ ονεγνν εϊπηθδὰ Ὁ ἰῃς 
Γυβῆϊηρ ἀεϊυρο, Ὡς ἢ Πδὰ ϑυνορῖ Ρ ἴο [86 
ΠΣ Π]Δη 5 οὗ ΕἰΠΙορία 

ῥοαν «ῥαϊ!,.. 11ϊ. βοαυ «δα! «υὸ ξέρε, Ἦ 97 
Οὐ. τ. ἴῃ τῃ15 διμρηδίῖς 4υεδϑζίοη ννῈ Ὦδνο 

ἃ ΚοΥ ἴο {Π6 υἱϊογίοῦ ἀδϑίσῃ οὗ 411 ἴΠθϑ6 ὑγὸ- 
ῬΠΕΟΙ65 γεβροοῖπρ ἔογεῖζηῃ Πδίοη5.--- ΒΟ] 
δηδ Αϑϑῆυγ, Μοδῦ δπὰ [λάπιδθςιι5, Εργρῖ δὰ 
Κυκῆ, ΜΠ ΠΘΙΓ Ἰοννοσ ἄθρτθος οὗ Ἰσῆϊ, ἅτὸ 
ἴἢυ5 ονογίδκοη ἢ τεϊγ θῖνα νϑηρθδηςο, 
ἢονν 5141} ΜῈ δϑοᾶρϑ, 1Ὁ ννὰὲ πορίοςξ (ῃ6 τνοη- 
ἄγου ορροσίῃιπι65 οὗ οαϊναίίοη {παῖ ἤανε Ὀθθη 
εταηίοα ἴο υ5ὲ (ΟΡ. Ηξδϑ. ἰϊ. 3.) 

Οὐ... ,χ. 'νε δᾶνθ πο ἢἰϑβίοσγίοδὶ τοοογὰ οὗ 
ϑΑγβΟἢ 5 ϑι:σοθθθ. Βιιϊῖ ἴΠοΓῈ ἅγὸ ἴννο ρϑβϑαροβ, 
ὙΠΟ ΤΏΔΥ δ ἴάκοη ἴο ΠΩΡΙΥ ἰϊ:- 

(1) ϑθπηδοβοῦ 5 ὀχργεϑδίοη (χχχνὶ. 6), 
[ἢ ϊ5 Ὀτγιι5οὰ γερά, Εκγρί,᾽ Ιοοκβ 85 1 Ἐφγρῖ 
δὰ βιῇεγοα ϑοπὶθ 5ογου 5 σόνοσϑθα: δπὰ ννῆδι 
ΡΟΥΟΓ νγᾶβ ἴβογο ἴΠθη ἰῃ [Π6 νοχ]ὰ, Ὄχοερῖ 
Αϑϑυτδ, {παῖ σου]ὰ πᾶνο ᾿πἢϊςοιοά [τὺ 

(1) Ναδυπι ἀν 8---1ο0) 84γ5 οὗ Νο-.,»:» 
ον; ([μδῖ 15, Τθθ65 ἰη ὕρρεογ Ἐργρῦ) : “Εἰ ϊ- 
ορίᾷ δηὰ Εργρί νγεῦθ ΠῸῚ ϑίγεηρίῃ:, γοῖ ννᾶ8 
5Π6 ξίνθη ὉΡ ἴο οχεδρ, 58ῆ6 νγεηΐ ἐπίο εαρί δὴν ἢ 
(ΠρΑΥῪ “. «υ. α. ΠΕΙδ ἰῃ τ. 4). [ἔ Νδῆυπι 
ΡΓοροϑιθὰ 4 [{π||6 Ὀθέογο ϑεηπδοδογι 5 ἰηνᾶς- 
50 (45 ἰ5 ρΡγοῦδοϊθ, 566 ἱ. 111-14), 1 νουά 
Ὀ6 αἰπιοϑδὲ Ἴογίδιη πὶ [6 σἀρίυτε οὗ Νο- 
Αιπῆοη ἴοοϊκ ρῥίδος ἴῃ ϑδγβροηβ Ἴδιηραίχῃ. 
ὟΝ ὁ 5βουϊά 50, ἰῃ τῆι σδϑ6, ἢδνο ἰη Νἢπὶ ἰξ, 
8 ἃ Πιελη5 οὗ σοῃπεςίηρ 6 ἵἱννο ἰἀδηζς8] 6Χ- 
ῬΓΕΞΒΙΟἢ5 ἴῃ οἢ. χῖχ. 6 πὰ χχχυῖ ς ( γέεογῶ 
»41.07). 



γι 1,2. 

ΝΟΤΕῈ Α. 

ἴῃ Ὧγ ϑοβιγδαάογ᾽5 “16 Καοὶ πϑοβσ θη υπὰ 
ἀλβ ΑἸὶε Τ εδίαπιεηῖ᾽ (ρρ. 254-261) 5 ἃ 5:110- 
ΤΑΔΙῪ οὗ ψῃδὶ ἢΔ5 Ὀδεῆ ϑιρροβοὰ ἴο δὲ πιδάδ 
ουϊ ὉΥ ΑΞϑΥτιο ορ ϑῖ5 γεβρεοίηρ ϑαύροη. ὍΠ15 
Ἰπο]υ 65 ἃ 5ίορε οἵ Αϑῃάοά δηὰ ἃ Ἵδπιραὶρη 
δξαϊηϑῖ ϑονεςὴ, κΚιηρ οὗ Εξυρί 

ΑΥ̓ΟΓ 4 πιϊηιῖο οχδιηϊπδίίοη οὗ ϑοπὴθ οὗ 
[δε σψοσκβ οὗ ἴῃς Ὀεβϑὲ Αϑϑυγϊορ βίβ (485 Μ. 
Ορρεστί, Μ. Μέμαηϊ, Μγ Νοῖζῖβ, ἀπὰ Μσγ 
δια} [16 ργεϑεηΐ τυσιίοῦ ἰ5 δας ίβποαὰ {παῖ [ἢ 6 
ὙΠΟΪ6 ργοόοθϑθ οὗ ἀδοϊρῃμοστηθηΐ μδ45 ποῖ γεῖ ξοῖ 
Ὀογομὰ (Π6 δεπέαίξυε βῖδρθ. [Ι͂ἢ ρδγίσυ Ατ, 45 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΣΧΙ. 
: 722 2γυῤἠεί, δειυαϊϊέρρ 1λε καλήν οὗ ἀὲς 
2 ποῤέκ, τεείλ ἐπ α υἱσίον ἐλέ ,αἱ οὗ αὀγέονε ὃν 
ἐδε λεΐε: αμα δ εγείαρσ. τι Ξαάονε, σεογρρερ' 
ἑὰς γοῤῥειί, ἐς νιουεα 0 γεῤδνίαγιό. 13. 7 λέ 
“αἱ ἐΐνις οὐ «4γαῤῥα᾽ » εαὐαγεν. 

ΗΕ δυτάδη οὗ τῆς ἀσδογί οὗ τὴ6 
862, Α5 ψῇῃιϊτννπάβ τη [86 δουτῇ 

σηαρ. ΧΧΙῚ. ὌΠ 1αϑὲ σδδρίοσ δηθὰ στ ἢ 
δϑκίηρ, “ Ηοῦν 5}4]] «ὐό ϑβϑεδροὶ" Ὅλα μαζίονι, 
ἰηάοοά, σου] ποῖ δβοᾶρο :---ἰὶ ννᾶ5 ἴοο ἀδθρὶῦ 
ςοττιρίοεά. δαπιαγία δἀπὰ [πἀ δὴ Ὀοίῃ οὗἁ ἴΠοπὶ 
(οἰ. Χχἕ) γγετα ἀοοπιθά. Βαῖ, ἔοσ 1π6 σοπὶ-» 
ἔοτξ οὗ (86 ΚΠ} ἀυσίηρ [6 Δρργοδοβίηρ 
Ὀπι6 οὗ ρίοοπι, ἃ νΥΑΥ οὗ υἱεἰπηδΐα ὀβϑοᾶρθ 15 
οτὸ ροϊηϊθα ουἵἱ. ὙΠῸ στεδὶ ςεπίστο οὗ 1π|- 
Ῥετίδὶ ροννοῦ βῃουϊὰ 1411. ΕἸαπὶ δηὰ Μεάϊᾳ, 
ὙΥΏΙΓῊ δϑϑϊϑίεα ἰη [μ6 σαρίατε οὗ ϑαιιδσγίᾷ (ςρ. 
ΧΧΙΪ, 6), 5ῃοι ἃ ονεσίῃγονν ΒΑΌγ]οη. 

ἼΠ6 γτεδῖ ςοῃορηϊγδαϊοη οὗ 186 ἰδΔηριΑρΡῸ, 
δηὰ [ῃ6 ταρι ΠΥ νὰ νης [ἴῃς ἀἰϊογάαπιῖς 
Υἱβίοῃ πΊοΥθ5, πλᾶῖα ἰἰ ρΟΒ510]6 ἴο ἴδκο αἰετεπί 
Υἱεννβ οὗ βϑοπιὲ οὗ {πὸ ἀοίδι|]5 ἴῃ [86 ργεβοηΐ 
δεοιίοη. Βυϊ (ἢ6 πλδίπ ἀτγ οὗ 11 15 υπάουθῖοά, 
[πάθοὰ {πὸ τεΐογθοποο ἴο ΟΥ|55 οδρίιτγε οὗ 
Βδθγ]οη ἰ5 580 ουϊάθηϊ [Πδἴ ϑυπὶῈὲ πανα βου ρῆϊξ 
1 τηυδέ μάνα Ὀθεη νυυθη ὈΥ ἃ [νυν δ οχὶὶο 
ἴῃ Βαῦγίοη, ννῇο δὰ ἔπε ἀείδι}5 οὗ Ογτγιι5᾽5 
ΤΑΆΣΟΙ Ὀεΐοτγε Ἀἰπὶ (50 Οεβεη., ἔνν., Κηοθ.). 

1, 46ὲ ἀεπεγὶ 9 ἐδε “.4(Ἢ ΒΑΌΥΪοΠηϊα, ἢ 
5 ΞΈΡΩ τλᾶ5565 οὗ ρορυϊαίίοη, ννὰβ5 {κε ἃ 
ἐἰ964-ἀοϑοτί:  --ὰ “ἐγ ] ἀΟγη655 ΟὗἮἨ ῥθορ]θβ᾽" 
(ἔξει. χχ. 3.1 ςρ. [6ζ. 1. 48,11, 36: εν. ΧΥ]!, 

3: 15)» 
Ουἱ οὗ [ῃδξ ἀεθοτῖ Δῃ ΔΤΤῺΥ οἵ ἀοναϑίδι!οη 

ἐβ Ξροη δάάναποίηρ 5υν Εν; 5“, «υδίγίαυΐπας ἐπ 
ἐδὸ «ομἱρ (ἴῃ ἴῆ6 Νεροῦ, αὐ βουΐμβογη Ὀογάογ- 
Ἰλπὰ οὗ Ῥαϊοβίίπθ, χχχ. 6) 5 ϑρτπᾷ 81058.᾽ 
Βαυῖ, Κα 186 ἀεδίχιςςνε ἢυγτγίσαηθ, ἰἃ ἀ|5- 
ἈρΡρθᾶῦα ἃ5 ΞΌὺῇ 85 ἰῖ5 ΨΟΥ 15 ἄοπο ((ρ. 

του. Χ. 25.) 
ἐξ εογ»ιε 7] ὝΠΟΓο ἰ5 ΠῸ ποοά ἴο 54Υ, ευδαΐ 

9 15. νΠδίενοσ 1[[8 ουΐογ ἔογπι Ῥ6, ἰξ ἰ5 
ΕΔ} Οοὐἶβ νἱϑιϊδίίοη (Χὶχ. 1, ΧΧχ. 27, [Χ]]Ὶ 
ἃ, ἰχνϊ. 19); 56ηΐ ἴο ἰΔὺῪ νγδϑίβ ἃ πῇ) ἰδηά. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΙ. 
(οΝ συ. 1.) 

τοραγὰς ἴΠ6 Ὡᾶπιε5 οἵ Αϑϑυγίδη Κίηρϑ ;-- ΠΥ 
Βανθ ἢοΐ Ὀδθη, ὈγΟΡΟΓΙΥ ϑροδκίηρ, ἀμεουεγεφαῖ 
ἐπ ἴὴ6 ᾿πβοσιρίίοηβ, Ὀὰϊ γαῖμοῦ γεέσά ἐπίο ἴῃ 6π|. 
ΤΎΠΟΥ νοῦ ἔοιυηά, Ὀδοδιιϑε ἰἃ ννὰ5 αοειρρϑαῖ 
τῃαῖ [Π6Υ οσσαττεά {Πογὸ ;---ἰ ράσο αυ Ὅη ἀγνδὶξ 
ἀε5 γαίβοῃϑβ ἀδ Ἵγοῖγθ 41.}}5 58 γεϊγοιινδιθηΐ δπ 
ὕη βτοιρε ἀοπηΐξ." Θβ 15 50 οδίδιηδά τηυϑέ 
Ὀπάεγρο τις ἢ ρδίϊοπί νεγ δοδίίοῃ, Ὀεΐογε ΠΟΥ 
οραϑῈ ἴο Ὀ6 δγροίμοίϊοδι. Εογ τῆς ρῥτεβθηΐ, 
16 η (ἀπά ρῥσοῦδ]Υ ἔοσ ἃ ἰοὴξρ Ἐπι6 ἴο ςοπΊθ), 
ἴα ἀδοιρδβοιτηθηΐβ οδηποῖ θὲ μεϊὰ ἴο [υγηϊβἢ 
ταλῖογ]5 οὗ δυϊῃοηξς ΒΙ5ΓΟΓΥ. 

Ρ4558 [πγουρῇ ; 4“9 ἴἴ σοπγεῖῇ ἔγοπι τῇ 6 
ἀεβογί, ἴοηὶ 4 ἴεγγιῦ]ς ἰδπά. 

{ Φ Φ Φ Φ Φ: ΟΥ 

2 Α ἵρπἝᾶενοιιβ νἱ᾽βίοῃ 8 ἀεοϊαγοά ΑὐβΩΣ 
Ὀπίο τὴ: ἴΠ6 ΓοΔοἤθγοιι8 ἀθαΐεγ 468]- 
οἴἢ {γΓεδοθγοιιβὶγ. Ὧπηὰ 6 β8ρο]]εσ 
ΒΡ. ] ἢ. ὅο υρ, Ο Εἴδπι: Βεβίερε, 
Ο Μπεάϊα; 811 τε 5ἰρῃίηρ τῃεγεοῦ 
αν 1 τδάθ ἴο ςθδᾶβ6. 

ἰΘ]ον, 0 δηρογ᾽"" Ηδ 15, ἀπά γεῖ Ηδθ “διῇ 
ΗΙ5 ννἂὺ ἴῃ 186 ψ Β γ]νν πὰ " (ΝΑβιπὶ 1. 3: ςΡ. 
Ρχτον. 1. 272; Ηοϑβ. χὶ!. 1). 

2. Ας5 ἴδε ρῥγορῇεξ 15 ραζίπρ οἡ πὸ δά- 
νδποίηρ βϑἴογηι, (ἢ6 νιβϑίοη ρρθδΓβ ἴο ςῆδηρο 
ἰπἴο ἃ πηθϑϑᾶρο, σοτηπηηϊςδίοα ἴῃ ννοσάϑ. 

“4 σγίσευομς οἱσίο] ΟΥ, 4 Βατὰ υἱείοη ;-ττο 
οὗ ἀϊβῆςσυ!ε ἱπίοσργοίατίοη (Εχοα. χνἹ!. 26); 
Δα, 45 τοραγάθα ἴῃδέ ραγτί οὗ [ἃ ψῆϊςῆ οουϊὰ 
Ὀ6 πιδάδ ουϊ, 50 5ἴθση (χίχ. 4), {παΐ μεαγί δῃά 
ΟΑΥ Δηά Ἔγε Ἰαδουγεα Ὀθησδίῃ [ζ. 

ἐς ἀεξείαγεά “πο »6] Οτ, "“τορογίοα,᾽"" “8ῃ- 
πουπορά." ὙΠ τονοίδεοη 5 ργοβοηιθὰ ἴο 
ΒΙΠὶ 85 ἃ νἱϑίοῃ [}} οὗ βίσδηρο Ξ!βῆ(5, δηά δο- 
ςΠομηραηϊθάὰ ὈΥ γοῖ πλογε βυγργϑηρ νοσάβ. [{ 
ἰδ ἃ ἀγα σοῃϑιϑίϊηρ ἢ41 οὗ ϑννηῆ ογδουΐασ 
βρηΐδηςσοβ, Πδ] οὗ Ὀοϊὰ βυτηθο]!ς ρῥΙσΐυγοβ. 
ΤΠ νἱβίοη γοργεϑεπίεα, ᾿Πῃ ΄υῖοΚ βυιςςρϑβίοῃ, 

ἴΠΓΘΘ 5Οθη65:-- 
Ι. Τὸ ᾿ανν θα ὀρργεβθοῦ (Αϑϑῆυγ- ΒΑ Ὀ 61) 

σΑΥΤΎ ΠΡ ΟἹ ΠῚ5 ΓΑνΑΡ68. 
2. Μαάϊὰ δηὰ Ρογϑβία σιμηπιοποὰ ἴο υηάογ- 

ἴ2Κ6 ἃ 5|6ρθ. 
3. Τὸ ρῥτολπίηρ Ὀοπάσγλθη ἀο᾽νογθά. 
ἐδε ἱγεαςβογοις τι. (χχίν. τό, χχχίϊ. 1). 

ΤΠ Δ Π]|δ55, πἀηϑογυραίοιβ, πη; ΜΏΟ 5618 
αἱ πουφῆϊ {Π6 γοϑίγαϊηΐβ οὗ ἰᾶνν, οἵ 186 δηραρθ- 
Τηθηΐβ 6 45 ἢ ΠΊ56 1 τηδάς (οΡ. Οοἡ χχχυὶϊ. 1). 
ΧΧ. ὁ ἀθετῶν. Ογ. Ηδ68. Ι!. ς. 

ἐδε “ροίίον «ῥοϊε Ὶ ΟΥ, “16 ἀοϑίΓΟΥΟΣ 
ἀεςιγογοῖῃ." ὍὙΠὲ ἀεηνεὰ που 15 ϑοὰ ἴῃ 
ΧΧΙΙ. 4: “Ὀδοδιι56 οὗ ἐῤε «ῥοϊἠὲηρ (οΥ, ἀεβίγιυς- 
[ἰοη) οὗ [6 ἀδυρῃίοῦ οὗ ΓᾺῪ Ρθορ]θ." 

Εἰαρε (Χὶ. 11)... Μοάα] ἴῃ χὶϊ!. τ) Μοϑάϊα 
δίοπθε ννὰϑ παπηθὰ δ5 ἴΠ6 ᾿Ἰπϑίγιπηθηΐ υϑοὰ ἴῸΓ 
ΒΑὈ6]᾽5 ονογΐῆγον. ὙΠῸ 50Γ0}} 18 ορεῃι πᾷ 
Ετδα Δ }}γΥ. 
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ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙ. [ν. 3--.6. 

διιγς δίῃ, δα ᾿Γτιγηεα ἰηῖο ἔξαγ υπίο ' Ποδ. 

144 
2 ὙΒεγείογε ἅτ ΠΥ ἰοΐῃ8 ἢΠεἀ ἌΣ 

πότ, 
2175» »νεἰκαῖ 

ὙΠ ρδῖ: ρᾶηρθ ἤᾶνα τἌΚθη δοϊά 
ἸΡΟΙ ΠΊ6. 835 ἴπ6 ρᾶπρβ οὗ ἃ ψοπΊδῃ 
τῃαῖ τγανδιίοῖῃ : 1 ννὰβ δονγεά ἀονγῃ 
αἵ τῆς Πελγίηρ ΟΥ̓ ἐξ; 1 ννὰβ ἀἰδπιαγϑα 
αἵ {πε βθεῖηρ οὗ 21. 

᾿ΜΥ διεαγῖ ραπῖβά, ἐβαγίω 6858 
πακαεγεά. ΔΓ στα πὲ : τῆς ηἰρῃξ οὗ ΠΊΥ ρ]64- 

Βιυῖ ννῆο 5 ἴξ ἰῃαῖ ρίνος [ῃϊ15 σοϊηπηδηὰ 
Ταὶς ἰ5 σῆονῃ ὉΥ ἴπε6 ποχῖ οαἶδιι88:---ἀαὐἶ 
“χῥίη-ττδυσ ἢ 845 Γίϑεσ ὉΡ ἴο ἤράνθη ἔτοπὶ ἴῃ 6 
ορργεββεὰ (ςὉ. ἔχοά. 11. 22)--τῤαυε 1 γισάρ 10 
εεΩ56 (5. «υ. α. ΧΙ. τα, ΧΥΪ. 10). 

8. ἼΠΟ φγορμοῖβ σπΊοϊϊοι» Οἡ σϑοοῖνηρ 
{Π15 ““νἱϑίοπ " νγὰβ 85 ρτοαῖ ἃ5 1 ἴἴ δά Ὀθθη 
ἢ 6 ἀδυρῃῖοῦ οὗ ἢ15 Ῥϑορ] θ᾽ (ΧχΙϊ. 4), δὰ 
ποῖ Βαῦγίοη, πὶ ννᾶ5 ἴο ὃὲ διίδεκθά, 

Βυϊ, ἴῃ {τἢ, “186 ἀδγ οὗ [Π6 1,οτα δ πνου]Ἱά 
6 “ἼΡροη αὐ τμαΐ ννᾶ5 Βιβἢ δηά πο ἀρ᾿᾽ ((. 
12). ϑαπιδιία νγαβ ϑοοὴ ἴο [Ἀ}};: πὰ τ ῃαΐ 
νγᾶ5 ἴΠ6 “5 ΡΗϊΠρ᾽᾽" (υ. 2) Πραγὰά 1 ἴῃ “ὁ υ]βίοῃ,᾽ 
δυΐϊ σἀρῖνε [ἀλλ 5 οὐνῃ (1. 26)} 

ΑἸΒουΡ., ἴμοη, ἴῃ6 ἰϑδϑὺθ ννὰ5 ἴο θὲ [δε 
4111] οἵ Βαθε], γοῖ ὈοΓἢ {86 τγαρὶς ἡδίαγο οὗ [μδί 
ὀνεηΐ [1561 δηα, ἀὔουο 41}, [π6 τουσὉ]6 ἀ65018- 
Εἰοηβ οὗ [5γδεὶ δηὰ [πάλῃ ἡ ] ἢ ννοτὸ ἴο ρτὸ- 
οδής 1ἰ, σε γγοὰ θἢρ νοποιηθηΐ Ῥδηρδ οὗ 5υτὴρᾶ- 
τεῦς στοῦ ἀπά ἴοστοσ ἴῃ [Π6 ρσορῃοῖβ οι]. 
7 Π|ωἀ] «υἱὲ ῥαὶπ]7--ταυθ ΒΆΔΥΡ νδ1π;... αὖ. . 

ἴῃ ΝΑδιιπὶ ᾿ 11. (ΤΟ ΟὨΪΥ ΟἾΒΕΓ ρἷδοθ νυν τα 
ἰϊ ὁσουΓβ 5 ΕΖΕΚ. χχχ. 9. 

ὀοαυεά ἄοαυπ αἱ... 80 νυ ]ξ.---Βεϊίον (ἢ 
(Π6 Τάγρ. δηὰ πιοβὲ πιοάθι5); 1 κἂν ἴπ 
ΒΚΟΣΥ 8ὸῸὸ ὑδαῦ 1 οδϑυποῦ ΠΘΔΣ, 1 δὔὲ 
ἀϊ»ηαγοά δο ὍὈΒαὉ 1 οδϑαποῖ 806. ((. 5. 
Ἰχίχ. 22.) 

4. Μν δεαγί ρβαπίε ἢ] ΟτἉ, “18 συ] εγεά :Ὁ 
τΓΟΌΡΙηρ νυ] ἢ ΡΟΓΡΙΟΧΊΥ. 

αὔνὶς ῥιεά ᾽πε] “. αὐ... ἴῃ οῦ νἱϊ. 14. 
ἐδὲ πίσδί ὁΡ ἢ ΟΥ, 16 ὑν 11.580 οὗ 

ΤᾺΥ ἄθεῖγο :.) Ἀν Βιςἢ 1 τοϊοϊοθά ἴῃ δηά βοιρῆϊ 
ἴο ἀείφίη ὈΥ ΠΊ6, 45 ἃ ῥγοϊδθοϊίϊοη δρϑίηδε {ΠῸ 
δάνδηςϊ πῦρ ὁ ἀοαῖ ῃ-οϑηδάονν δηὰ (ϊοῖς ἀδΙκ- 
ΠΕ55. ([6γ0 ΧΙ, τό, νἤσγο {Π6 ννογὰβ “ ἔννῖ- 
Ἰρμς," ἀπά “ΒΘ Βαίῃ τυγηρά,᾽" 45οὸ ὀσσυτ). 

ῥαὶΡ ῥὲ ἐμγηφά ἱμίο 2“γ] Οτ, ὉΣΘΙΩ 1188. 

της. 
5 Ῥτεέραγε τῆς 120]ς6, νγαῖοδ ἴῃ τῆς 

ννδίςίοννοι, εἴ, αἀγίηκ: δγιϑε, γῈ 
Ρτίης 68. “πα ἀποίης τῆς 56]. 

6 Εογ τυ Πμαῖῃ τῆς ΤἉ,ογὰ 9514 υπ- 
ἴο π16, ἴ“ο, εἴ 4 νναϊοῆπηγδαῃ, ἰεῖ ἢΙπὶ 
ἀεοΐαγε ννῃδῖ ἢ βεεῖῇῃ. 

ἴοο ἰ4ΐ6,᾽) 185 1Π6 ννδιπιδη 5 Ἰουά οτΎ οὗ 
ὙΨΑΥΤΙΠΡ. 

δ. Ῥγανγε... Ἀδίδου, 8 ῥγέραγε ἐῤξ 
ἑαῤίο; ὉΔΘΥ δΡρροϊπῦ Ὅη9 Ὑδίοροε; ΒΘ 
θεῖ: 80 ἀσίμῖς (Ἰ1ἰ. “ οδίηρ ; ἀσιηκίηρ ;᾽ 
ῬΓΘΟΙ5ΟΙΥ {Π|6 54 Π|6 45 ἴῃ Χχὶ!. 13). ΑἹ] 15 βοιϊῃξ 
ΟἿ ΤὨΡΓΓΪΥ 'π ἴπ6 ςσοηπβῇάρηϊ, 56] -ἰπἀυϊρεοηΐ, 
ΟἸἿΥ :--οννῆθη [Π6 νναιο πη (ΟΥ̓, ΡΟΓΠΔρΡ5, 1Π6 
Ῥτορἢρί ΠΙΠ]5616) υἱέογβ ΓΠ6 ΔΙΆ :---Ἐ159 ἌΡ, 
)ε ργίπορι;---τῖδβαο ἔγοπι ΟἹ γοὺγ Ὀαπαμοίίην 
ΠΟΙ ἢ 65 (ςΡ. χχχίϊ. 9). 

αποίπὶ ἰδὲ «ῥίοϊ] ΙὩ ΡὈΓΘΡΑΓΔΏΟη ῸΓ δ8ῃ 
ἰπητηδάϊδία σποουηίοῦ ν]ἢ ἘΠ6 ΘΠΘΠΊΥ. 

Ι: ννᾶβ υϑυ] ἴο οἱἱ 1ῃ6 5161, ἴῃ οΥγοσ 
(Πα (6 δῃοπιγ 5 θάροη πλ ἢΐ πλοῦ τ δα ΠνΥ͂ 
ΕἾΔ 6 ΟΥ̓ τ. 

ὙὟὨ15 ἀεδογριίίοη οὗ διτορδηξ ϑΘΟΌΓΥ 15 
ΤΟΙΛΔΥΚΑΌΪΥ Δρρ] σα ]6 ἴο Βαθγυϊοη; ννῃϊοὰ 
ὑνὰ5 }}}} οὗὨἨ ἐεβΕ ιν ΠΥ οἡ [πὸ πίρῃϊ οὗ [15 σἂρ- 
ἴυγε ΌΥ Ογτγι5. Βυΐϊ, [ἢ {παῖ νοῦ {π6 Ἰοῖ 
ϑϑισηθά ἴο Βαδγυίοη, ννμαῖ οἴποῦ οπὰ σοι ϊὰ 
ἀνναὶϊξ [86 σδγοίθθ δηὰ Ἰυχυσίουβ ΟἸΕ65 οὗ 
ῖϑ5γδ6] } (Αἰπηοβ υἱ. 1.---Ὃ ; ορ. οἢ. χχχίϊ.  -- 4.) 

Οὐ... ὝΠΟ τϑουσγγοηςθ οὗ ἴῃ ννογάϑ, "" οδῖ- 
ἱησ: ἀππηκίηρ,᾽" ἴῃ ΧΧΙΪ. 12. 15 ΨΟΓῪ 5ΓἸ ΚΊΏΡ.-- 
]οτιβαίοπιὶ 45 ὈθσοπΊθ 495: ΠλΠ|δἰθὰ ἴο ΒΑθεὶ. 
Μωυκὶ ποῖ, ἔδθη, (πΠ6 ἄδογοθ βδοοὴ βὸ ἑἔογίῃ, 
“ς ἘΆ]1Θη, [4]16η, 15 [Θγιιβα]οπὶ "ἡ Ιπάροά, [ἴ 
Βαὰ «αἰτοδὰγ θθϑθη ρι Ὁ] ]5ῃθάα ἴῃ ςἢ. 1. 8. 

Θ. Γὸν» ἐδιω.. ὝΤΠ]5 ϑεσοηά ρατὲ οὗ 186 
“ ῃαγὰ νἱβίοη ᾿᾿ δῆδνϑ (ηδὲ {πεῖρ ν 5 ροοὰ 
στουπὰ ἴοσγ {π6 οπιοίΐοη Ὑγῃὶςἢ τῆς Ῥγορδεῖ 
μαὰ ὀχῃιθίοά. Νοίδίηρ 655 15 ἱπηροηάϊην 
1π4η (Π6 ἀοννηα}]} οὗ Βαροὶ δηὰ ἴῃθ δηξίγε 
ἀοεοίσγαςίοη οὗ ΠΟΥ ξγανθη ᾿πλαρθβ. 

σεῖ 4 «υαἱεργηαπ Οὐ, "" σἰδίίοπ μι. νγαίςἢ- 
τηδῃ ᾽᾽ (". εὐ. «. Μιςδὰ νἱῖ. 4);--Ἀιά ἢϊπὶ κἰαπὰ 

---8ὃ0 ονγρο Πρ νγ45 ἴΠ6 ν]ϑίοῃ. Ορ. 4η. Ὁροὴ ἢ]5 νυδίς μι --ἴοννεοσ δῃά Ἰοοᾷ ομέ ἴοσ (Π6 
Χ. 8, τό. δτολῖ ονοπΐ ἰπδὲ ἰ5 σοπλίην. 

Οὐ.. Τὶ ψοι]Ἱά ϑθοπὶ 85 1 1Π6 ργίϊ2] τὸ - ΤΙῊϊΚ οἰγουπηδίδηςε, [Παὶ [541] 4ἢῃ 15 ἴο δρροϊπΐ 
σονοσΥ οἵ [τιάἀλῇ (85 56θη δϑρθοῖ δ! Υ ἴῃ ἰδδῖ 
ξιολῖ ρᾷϑϑονεῦ σε γα οη δὲ ἴΠ6 Ὀοριππίηρ οὗ 
ΗἩδχοκΙΔ ἢ 5 τορι) δα Ὀδοη ἴο [Π6 ργορδεῖ ἃ 
ροτὶοά οὗ γογεϑῃπηθηΐ δηά σοπλογί, -- - Που ρἢ, 
ἱπάοοά, {86 διιη οἵ Ὡδίϊοηδὶ ἈάρΡΙΠθ55 ννᾶβ 
αἰτοδάγ οεῖ. Ηδθ νου]Ἱὰ ἔδιη μάνα ὑσγοϊοηρθά 
(δὶ ρβοαϑαπέ τεβρίῖϊθ. Βιυξ 411] δ οὔςθ πε 
ἰδστι ὉΪὸ νἱδίοη 15 ργοϑοηϊοά ἴο ἢϊπι;---ἰἢ νἹβίοη 
οὗ δὲ εαγοίσς εἶν μγργμεά, 15 ἴἃ Βαρεὶ} 
Υε5----διζ, ον Κὸ ϑαιηδσια ! ΠΟῪ ἰἰκὸ 
7ογυβαϊθιη! “ Ἀἰθε ὑρ, γὺ ΡΓηοοϑΊ οσὰ ἰδ Ὀ6 

ΔΠΟΙΠΟΣ ἴο Ἰοοῖὶς ουὔξ δηὰ ἴο ἰΙϑίθῃ, 15 τειηδσ- 
ΑαΌϊ6. Ηδ ννᾶ5 ποῖ πΠιἰπιϑοὶξ ἴο νυν ηθθ5 {Π6 
ονογίῆσγον: Ὀυϊ ἢ6 ννᾶὰβ ἴο δποουγαρε ἴποβο 
0 σδπιὸ ΠΕΣ ἢϊπὶ ΠρΥοσ ἴ0 δραπάοῃ (ἢϑὶγ 
ἐχρϑοίαίοη οὗ τ, ΑἸγοδάγ, ἴῃ [15 νἱδίοῃ, ἢθ ἰ5 
Τλάο ἴο ἤδᾶσ οὴ6 ννῆ0 45 τϑοοινοά [ἢ6 δοίμδὶ 
Ἐάϊηρϑ. 

ἐκί δίφι ἀδοίαγε... ἈΔίΠοΥ, “6 νυ ἢαΐ ἢΘ 8881} 
866, ἰεῖ δίτλ τερογί." Νοῖ δνογγίδιης ἰδδῖ 
6 5665: Ὀῖΐ οὔθ ρδγίσιϊαγ πίῃς, οὗ νος ἢ 
ἢ 5 ἑογενγαγηθά ἴῃ (ἢ6 ἠδχί υϑῦβθ. 



τ, εγίσα 
Ὧ᾽α ἐϊο. 

Υ. )---το. 

Διά ἢς Ὧν ἃ Ἵδατγίοϊ τυἱῤ ἃ 
οουρὶε οὐ Βογβείηθη. ἃ οδατγοῖ οὗ 
4.5565. σπα ἃ σῃαγιοῖ οὗ σδῃλθΐβ; δηά ἢς 
Βααγκεπεά αἀΠΠρε μον ἢ πλυςἢ Ποαά : 

8 Απά 'δΠε ογίεά, Α Ἰἴοη : Μγ Ἰογά, 
“Ἠαῦ..... 1 5ἴδηἀ σοῃτίηι4 }} 7 ἀροη τῆς 4 νγαῖςἢ- 

ον 
“χὰ 

, ΒΥ 
ἕ. 

ἴοννεγ ἴῃ ἴῃς ἀλγτίπια, Δπά 1 δηὶ 8εῖ 
'Π ΤΑΥ͂ νγαγά ᾿ννἢο]α πὶρῃῖϑ: 

7. “1πώ4 δὲ “α«υ... Ἀδίπον, “4π4 δὲ 8841] 
899... από δὲ ΒᾺ811 ΘΔ Υ ΚΘ αι, (ΕῸΓ ἴΠ6 σοη- 
βίγυςίίοη, οΡ. ΕΖΕΚ. ΧΧΧΙΧ, 14, 15.) Α5 ἃ 
δΟΙΘΠΈ ΠΟ ΔΒ ΓΟΠΟΤΔΟΓ τς ὑνᾶγῃ 8η οὔβοῖ- 
ΕΓ ἴο Ἰοοκ οιΐ ἔογ ἃ σοπιοῖ; 50 ἴπ6 ἀϊν!ηοὶγ- 
{Πππλιπθά ργόρμοῖ ἱπέοιτηβ ἴῃ6 νγαϊοῃιηδῃ 
Ὑγ8δῖ ἢθ 15 ἴο ἸΙοοῖκ οἷῖκ ἔοτ. 
Τὴ νογάβ τοηάοσοά “4 οἊδαγιοί," ἃ 

σΟυρΙΟ᾽ ἅτ 4150 υϑρὰ 845 ςο]]οοῖίνοες (ςρ. 
ΧχΙ!. 6). Βιαιϊΐ, ρΡεγᾶρβ, {πὸ 5 ΠρΊ ΑΓ 15 ΠΊΟΓΕ 
ἴῃ Κοορίης ἢ (η6 σδαγδοίου οὗ ἴῃ6 υἱβίοῃ. 
ΤΙ {Πίπξ τοργεβοηϊθα ἰ5 [6 β8πΊ6 ἴῃ οἰ ΠΟΥ 
ζᾶ56. Τὴδ ννδγτσπασγιοίβ, [6 σΑΥ ΑΙ ΓΥ πους 
ἴῃ ἀου]ε ἅ]6, {π6 ἰγαῖῃβ οὐἨ 45965 δῃηα σδηηε 5, 
ςογγεβροηά ἴο ἴἢ6 ἀρρεάγαησε οὔ ἱδε Ῥεῖβο- 
Μράϊδῃ ἃιταῦ. [ἢ Χχιὶ. 6 ννὸ ᾶνθ ΕἸδπὶ ([Πε 
Ῥουβίδη ραγῖί οὗ ἴῃς Αϑϑυτδη ΔΙΠΏΥ}) δοςσοπη- 
Ῥδηϊδά ὈΥγ ὁ σματοίβ οὗ τῆθῃ δηά δουϑειηθη, 
ἅγτιι5 δὰ ςαπλθὶα ΜΙ ἢϊπὶ ἴῃ ἢϊ5 ἃ γάϊδη 
σλπιραίση (Ηετγοά. 1. 80), δῃηὰ Ῥαγῖι5 υϑοὰ 
.5565 ἴῃ ἢ15 δογί δ Ἔχρθαάϊθοη (10. τν. 129). 

ΤΠ6 σομηπηδηή, (111.) “ἢ6 584]} ἰιδΐεη 
Αἰ πεν νυ, ὙΟΓῪ αἰἰθης νεῖν," ἱπιρίϊοὰ (δῖ, 
Βοννονοῦ ἱπιρογίδηςξ (Π6 δρργοδοῆίηρ δνθηξ 
πιῖσ ἢ Ὀδ ἰπ 15 οὈνιουβ Ὀθαγηρϑ οἡ ἴΠ6 ἢ βίου 
οὗ (ἢ6 ννου]ά, 1 δά ἃ 5111} πηοῦθ τπηοχηθηΐοιβ 
5 ΡΠ ἤοδηοΥ ἔογ ἴδ ϑἂγ οὗ ἔϑ ἢ ([6Γ. Χχῖΐ, 18, 
“. «υ.).Ψ 

8. δε εγίοά (5 8. χΥὶ. ἃς, λό), «ΑΓ' Πϊοη} 
ΤΠ τεπάσγιπρ οὗ (ἢ6 πιᾶγρ. (ὑν ΠΙσἢ 15 ἰῃδξ οὗ 
Αθθη- ΕΖΓΔ), “25 ἃ Ἰίοῃ,᾽ 15 δάορίοαἀ ὈΥ πιοϑῖ 
τοοάογῃηβ. Ορ. Κον. χ. 3. 

ΜΜν ἰογὴ Ἐλδίμογ, ΟἿοσ! 
1 «Ἰαπά εοπέπμα γν} Ορ. [χιϊ. 6. 

. «υδοίς πίσῥι1 ΟΥ, 811 Ὅπ59 πἰρδῖ --- 
Ἔνοσγ πἰξῃϊ, ἀπά }} πῖρῇῃξ ἰοηξ. 

Οὐ... Το ἰδηριᾶρε πϑοὰ ὉΥῪ Ἡδθακκυϊκ ἴῃ 
ἴἴ.ν ῸὃῚ ΟἸοΘοΙΥ Γαϑο ὉΪ65 {πὶ οὗ (6 ρῥγοϑοηῖΐ 
Ῥᾶβϑθαρθ. ΗδΌδκκιυκ ννᾶβ οὔὸ οὗ ἴπΠ6 βιισοθϑ- 
βίοῃ οὗ νγαϊοβηηθη, ννΏΟ πιαϊπτδι ποά {παῖ ροῦ- 
Ῥεΐυ4] ουϊ]οοὶῖς οἡ 6 νυν} }ῖ5 οὔ Ζίοη. Ηδβ 
οοτηρίαιηορὰ οὗὨ ἀδῖδυ ἴῃ ἴπῈ ὄχθουςοη οὗ ἐδ 
“( γ] 50" (1. 2, 3, 13); δυξΐ ννᾶ5 το] {παΐ, 
ἸΔΤΑΥ 85 1ξ τη ἢ βϑθθη, ᾿ξ ννᾶ5 σϑα γ μδϑιηρ 
ἴονναγὰβ ([Π6 εηά (1. 3). 

9. ΜΝΉΙΠΕ ἢ 15 γεῖ Ἰδπηθηϊτηρ ἢ]5 Πατά Ἰοΐῖ 
[δε ἀρροϊηϊεά 5:5 4ττῖνοϑ. 

α ἐραγὶοί 9 νι] ΟΥ̓ “οὗ ἃ τηδῃ;»" --ἰὴ 
ὙΠΟ ἃ πίη ννγν5 ϑϑδαίθα. ἰἀρλνς μρ. ἴῃ 
Χχὶϊ. 6 ἴἴ ἰ5 σάα».}) ΡΓΟΌΔΌΪΝ, 845 ἴῃ τ. 7. 
ΟΟΙ]οςνθ :--- οὐ ς σῃδγοΐβ ἢ τθη ἰη ἘΠοη,.᾽" 

Οὐ:. Βοῖίδ [Π158 Ἔχργοϑϑίοη, δηὰ 8.1}} πιοσὸ 

γοι. Υ. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙ. 

9 Απά, ῬεΠο]4, μετα σοπιεῖῃ ἃ οδᾶ- 
᾿τῖοῖ οὗ πλθῃ, τυὴ ἃ σουρὶς οὗ Ποῖβε- 
πεη. Αμπᾶ ἢε δηϑννεῦθα δηᾶ 9414, 
ὁ ΒΑΡΎ ]οι 15 [4]]1εης, 5 (8]επ; ἀπά Δ]]} Ἐπ 
πε ργάνεη ἰπιᾶρεβ οἵ Πεῦ ροάβ ἢε μωτῇ ἃ 18. α. 
Ὀγόκεη ὑπο ἴδε ρτουπά. 

εν 
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το Ο πὶ τῆγεβῃίηρ, δηα τῆς 'σογη ' Ποῦ. ερα 
οὗ πιῦ ἤοογ: τῆδς ννῃϊςἢ 1 να ἤθᾶγα 

{παὶ ἴῃ χχὶ, 6 (“ σδαγοῖβ οὗ τῃδηκιηά," οἱ 
ἐἰ Πυμηδη ΒΕ; 5), ἅΓ6 ὉΠΒ14]; ἃ5 1 πηθαπὶ 
ἴο οχοῖῖα αἰϊοπίίοη. ΝΘ 80 πηδγνε]]οι 5 ἃ 
ὙΟΓΚ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 ΔΟσΟΙΠΊρΡ] 5η64,---αὰ ννογκΚ [ὩΥ 
Θχοθθάϊηρ ἴἢ6 ροννεσ οὗ πδη,.---ἶἰξ πλρ ἢ γαῖθοῦ 
μανὸ Ὀδθη ὀχροοϊοα ἴπδὲ “Ἢ σαγοί5 οὗὨ το" 
(2 Κ. νἱ. 17), “" σβαγιοῖβ οἵ βαϊνδίίοη " (Ηδδ. 
1, 8).,---ϑοπηθ ἔενν, δ Ἰοαϑῖ, οὗ [86 “" ἔννίσθ ἴθη 
1ῃουβαηὰ οσπαγοίβ οὗ σοά " (5. ΙχνἹ]]. 1.7),-- 
ϑδῃοιυϊά ᾶνε τηδγοπαὰ ἴῃ ἴΠ6 νδη. 

ΝΟΥΙ ννᾶβ βςἢ δὴ ὀχροοίλιοη ϑ τοι ηά]655. 
Ι͂η ἕδςῖ, “2ῤὲ γ»ιαη οἵ Οοά 5 σοιη56] “ (χ]νὶ. 
11), ΨὴοΟ οχοουϊοά Ἰυάρτηθης οἡ Β6] δηά 
ΝΕΡο (χ]ν!. σ), σδρίυγεά Βδῦγ]οη 45 ἢὸ ἐϊά, 
ΟἾΪΥ Ὀδοδιιδο ἴπΠ6 [ογὰ “εξ Ὀεΐογε ἢϊπὶ 
δηά ““ μο]ὰ ἢ5 τρῃς Ππδηά " (Χ]ν. σ, 2). 

“4Ἵπ4 ῥὲ αμρευεγε] Ἡδνίμς ἀοῃθ ἃ5 ἢθ ννᾶ5 
ἱποιγυςίεὰ (νυ. 7).---ανίπρ “ ᾿Ιβέδηθὰ νεγῪ 
δἰτοηζνεῖν,᾽".-- 5 σαγβ σδι ἢ [6 σδουπα οἔΠ δῖ 
ἴογγιῆς σγΆϑῇῃ, ᾿ΥΒΙΟἢ νναϑ5 ἴο πιᾶκο 1156} Ποαγά 
ἴλτ πὰ νἱάθ “"διηοηρ ἴπ6 πδίϊοῃϑ " (ὁγ. ]. 
46). ΦὙὝπαξ δνοπί ϑρΡ] ἰοὰ 4 σοπλρ]εῖθ δπά 
ἤΠΔ] δῆϑννευ ἴο 411] {Π6 ᾿πηρδί!θπὲ πυθϑι!οη!ηρ5 
(παῖ Πδά σοπο Ὀδίογο. 
ϑγαυεη παρε} ΟΡ. 6ζ. }1. 47, 58. 
ὀγοζο")ὴ Ὑῆθ ψογὰ υϑοὰ οἵ ΗδΖοκΙΔἢ 5 

Ὀγοαϊκιηρ ἄοννῃ (Π6 σἰδίυθϑ νι ἢ δὰ Ὀδθη 
εγδοίϊθα ἴῃ [6 γι βα]θπη, 2 Κὶ ΧΥΠΠ. 4 ;---ΡΓΟΌΔΌΪγ, 
ἴδγθθ γϑαῦβ Ὀεέογο {115 Ῥγορῆθου νγᾶ5 νυγι ἴθ π, 

Οὐ... ὝΠΟ βίγοὴρ δηξρδίῃγ οὗ (ἢ6 Μεάδϑ. 
δηα Ῥογϑίδῃϑ ἴο ἱπηαρθ-.ὙνΟΥΒἢΪΡ 15 νγ}6}} Κηοννῃ. 
ΤΎΠΟΙΣ ἸσοΠοΟΟΪαϑῖη 15 ἃ {πηρ ἴο ννῇῆῃϊοἢ [Π6 
δησίοηΐ νου] ἃ ΘῈ ΡΡ] 165. πὸ ρδγΆ]16] ουΐϑιάς [5- 
τ6]., ἍΜΏοη ννὸ {ΓΥ ἴο δοοοιπί ἔογ 1ἴ, ὈΥ 
ἔα (δες 5ιπιρίοσὶ ὀχρ δηδίίοη ἰο Ὅ6 ἔουπὰ ἴ5,. 
δὲ {πεν ἀεγνεά {ἢ θῖν ἔδε!ηρ ΠῸΠπιὶ ἴῃς ᾿δρ-- 
ἴπννε [σγδο] ἴθβ, ((. [πίτοά. 11. ἃ 5.) Δ Ώεη, 
με ἴθῃ (065 ὑγεγθ σδιγιοὰ ἄννὰὺ ἴο Μράϊδ,. 
παῖ ποῖ Ὀγοῦδθϊο ἤδη (πδὲὶ ΠΟΥ ἰθασγῃξ 
ἴο δαῖθ ἴῃ6 σάιιϑθὸ οὗ {ΠῸῚΓ πδίϊοηδὶ στη, 85 
1ῃ6 [ονν5 ἴὴ Βανγυ)])οηία ἀϊά ἡ Τῆς ἰοβθοὴ ψᾶ5 
{ΠπῸ τοτο ᾿κεῖ ἴο Ὀ6 ᾿πηργοϑϑθά οἡ {Π6πὶ ἔγοπι 
(Π6 τομοῆδηΐ σοηίγασὶ ργοβοηϊοα δὲ (πδὲ {πὶ 
Ὀσίννθθη {ΠΕΡ οννῃ ΒΙΞΊΟΥΥ δηά (ἢαΐ οὗ [υἀδῆ. 
ΤΠ ᾿αϑὲ γστεδῖ ηδίϊομδὶ ονθηΐ (δὲ δά ῥσγθ- 
ςράρὰ {πὸ σαρίϊνν οὗ [ῃ6 ἴδῃ {γ65 ννᾶβ 
ΗεοζΖοκίδἢ 5 Ἀδέοττηδίίοῃ ; δηὰ ϑοδυςεὶν ὑνγεῖνα 
ΥΘΑΙΒ πδὰ ραϑϑοὰ δίϊογ {πεῖὶγ ἀδθροσγίδίίοη ἴο 
Μράϊᾳ, ννῆδη [ἢ6 πον οἵ [ει βαϊθπὶ 5 ἀο νο- 
ΤΑΠΟΘ ἔγοπι ϑοπηδοΠου Ὁ τεδοῃμεὰ ἴθ. ὙνΒδὲ 
Ὀϊτῖοσ βοϊξεγεργοδοῦ, ννῆδὲ βίογῃη Ζθαὶ δραϊηβῖ 
{ΠῸ}ΓῚ οὐ Ὠαῖϊομδὶ 51η, νναβ ἰῃδί τηδηϊξοςἃ. 
ἰἴοη οὗ ἀϊνίηθ σοοάπεββ οδὶουϊαϊεα ἴο 511 ὑὉ 

ϊς 
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οὗ τε ΓΚ οὗ Ποβίβ, τῆς Οοά οὗ 
βγδοὶ, δᾶνε 1 ἀεοϊαγεά υπῖο γοιι. 

11 ΠΤΠε δυτγάεη οὗ πιῆ. Ης 
ΟἈ]]οτἢ ἴο πιε οι οἵ δεῖτγ, ἮΝ διςῃπιδη, 
ννῃδῖ οὔ τῆς πρὶ ὙΝδιςῃπιδη, τνῆδὲ 
οὗ τῆς ηἰρῃτὺ 

12 Τἢς ννδῖοῃιηδη 5414, ΤῊς πιοση- 
ἴὴρ σοπχεῖῃ, πα αἷϑο τῇς ηἰρδῖ: [ἢ 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΧΙ. ἶν. 11:-- 4. 

γε ΜῈ] ᾿παυΐγα, ἰπαυΐγε γα : γεΐυγῃ, 
ΠΟΠΊΕ. 

11 4 Τε δυγτάεη ὑροη Ατδδίδ. 
πη τῆς ἰογεβῖ ἰῃ Αγδθίδ 3841} γε ἰοάρε, 
Ο γε τγανοίηρ σοπιραηίεβ οὐ 1)ε- 
ἀδηιπι. 

14 Τῆς ἱπῃδδιτδηῖ οὗ {ῃδ ἰληά οὗ 
Ἴεπλα ᾿ δγοιρῆς ννᾶῖεσ ἴο ἢϊπὶ τῃδῖ Ἡμίᾷ ». 

ἰπ ἴῃς Πεοατίβ οὗ ἴῃ6 153γβδϑε σαρᾶνοβ! ὅδ 
νὰ ψοπάεγ, ἰΕ ΠΟΥ γτεϑοϊνοά ἴο ἔουβυνοασ ῸΓ 
νοῦ (Π6 0}]Υ οὗ 1άο]-τουϑῃρ οὐ, 1Ε τὴ6 
ἱηῆμοηςο οὗ {ποῖγ ὀχαηρ]ς σγοιιϑοὰ {ἢ]5 πον 

᾿ δε! ηρ οὗ ΒΟΘΌΪΠΥ ἴο ροϊγίποίσπι ἀπιοὴρ ἴἢ6 
αὐ τοτουν πηοοττυρίοα ΕΙΣ Ὠ]Δη ἃ τᾶοδβ. οὗ 
ἴγδῃ 

10. ΤΠ Ἰυάρπιοηξς οὐ ΒαῦγΪου, ποὺ 
Τοροτίοδα ἴο 5Γ86], ννᾶϑ ἃ “ἰ) έμς ΤΑΘσϑΑρο. 

Ο »ν ἐδγεεδίη] ΜῈΥΞ 5ῃθάνεβ, ννῆοβε ρτδίη 
τηυϑί Ὀε βεραγαίθα ἔγοτμῃ (Π6 Ἵῃδῆ δηὰ βέι Ὁ ]6 
ὈΥ ΒοΑΥΥ {Γἰθυ ϊδίίοη (χχνῖ!. 27---2ο; ορ. 
ΑΠπιΟ5 ἰχ. 8, 9). ΧΧ. οἱ καταλελειμμένοι. 

εογα 97...] ΟΥν, ο11ἃ οΥὁὨ ΣῈΥ ὉΒΣΘΒΒ1π8- 
ΤΊΟΟΣ:--- οπὶ 1 ἢᾶνο νπηοννοά, δηὰ 58}2]]} 
511}} νυϊηπονν, νυ ἢ ΠΥ σίγοηρ ννὶπά ἢ ἴο ΡυΓρα 
γου ἔγοπιὶ ὑητρῃίΐοομ5 δάπιχίιγε (Μαζί. 1. 
121 τρΡ. οἢ. ἰν. 4). ΧΧ. οἱ ὀδυνώμενοι. 

οΓ "δὲ Σοκὴ] ἘἈδίμογ, ἔσοτα δὲ Δόοκρ (Ἰξ. 
“πὶ ΜΠ, 5. «υ. α. ἘΖεῖϊκ. ΧΧΧΊΙ. 20). 

ῥαυε 1 ἀεείαγε ΤὨδ νϑίοῃ, [που ἢ πιγϑίθ- 
ΤΟ ἴῃ ϑοιὴθ οἵ ἰΐ5 ραγίβ, νγὰβ ΟΥ̓͂ ΠΟ πιθδῃ8 
αδικ 25 τορατάθαὰ 115 σοποϊυϑίοη [{ δϑβϑοιιγοὰ 
811}, ννῇο σγόγὸ (ἈΠῈ ἴο (σοά᾽ 5 ςονρηδηΐ, ἐδαΐ 
ὙΠΟΓΟΓΥ͂ 5σῃου α ονθηςυδ!ν ὈῈ νυ {ΠΘπη. 

11. οὶ Ῥωνια 8) ΑΠοΟΙ ΕΓ τηγϑίϊςδὶ πδπιθ; 
ΞΘΌρρορθὰ ΌΥ πιοδί σοπιπιθηϊδίουβ ἴο ροϊπέ ἴο 
Ἐδουλ  ΓΧΧ. τὸ ὄραμα τῆς ᾿Ιδουμαίας); Ὀε- 
σδι.56 [6 σοπηπιθηςοπηθηΐ 5ρ6 85 οὗ “" 561γ.᾽) 10 
1815 νἱϑυν Ὀὲ σοττγοςῖ, [6 ΠΑπιὸ ΠΊΔΥ Ῥοϊπέ ἴο 
186 σοπποχίοη ννϊςἢ συ ϑιβίοά δεῖννθοη Ἑά μι 5 
ἀοοοοπάδηϊς δηὰ ἴποϑο οὗ 15}}Π186]; ἔοσυ οπο οὗ 
[Π6 5οη5 οὗ ᾿ϑῇπηδοὶ ννᾷ5 παπηθά ᾿Ὠυπιδῇῃ: δηά 
Νοθδίοίῃ, υπιδηβ οεἰάθσ Ὀγοίπογ, ννᾶ5 ραγοηξ 
οἵ {ἢε Ναδαίμαδηβ, νγῃο ἰοπρ Ποϊὰ ροβϑοβϑϑίοῃ 
οἵ Ρείγα. 
ΤΠ τννογά ἰἰβοῖ  πηθᾶῃ5. “' 5:16 ης 6." δηά 158 

ϑοα, ἴῃ 8ῃ Δ]Θροσγῖ αὶ ννᾶν, οὐ ““{π6 δι1οηϊ 
1 Αη ἃ" οὗ ἰῃ6 ἀρδά ἰη Ῥϑ. χοῖν. 17. Οχῦ. 17. 

Ηε ἐπ ἘΠῚ Ἀδίποσ, Οπ9 οσίοῦι (Χ]. ,, 
4. «υ.). Ηϑρῦτ. ““ Ὁ πίο πιὸ οὔθ οπο: ἢ ννῃ 
ΘΙΏΡἢΠΑ515 οὐ ἴΠ6 “ὁ πη6,) Εγθη ἔγοπὶ ΡΟΟΓ 
Βυπηδῇ, [Π6 ἰαηὰ οὗ 5ρί γιτυι4] 5116 ποθ, ἰπαιυ τ] 65 
ἅτοβο, ΨΏσῆ ρΡεπείγαϊθά (ἢς ργορῇῃοῖ 8 Θᾶγ. 
Ηὀς ἀϊνϊποὰ ὈΥ ϑυπιρδίῃυ,- ἴθ χυῖοκ 5υπὶ- 
Ρϑίῃυ οὗ ἃ ποατί νυῃϊςῃ δά Ὀδοπ ρυγβεὰ ὈΥ 
Οοαΐἶἷβ ρύᾶςο, --αννῃαῖ (6 τῆδη οὗ δεῖς ψγετθ 
ἀ5ΚΙΠρ ἴῃ (δι ΚΙ]ΟΟΠΊΥ οΓΙ 515. 

Οὐ... Αποίμον ἰαπά οὗ “ 51]16ηςθ," ἴοο, 
ὙΓ45 δἱ [ἢϊ5 ἘΠΠΊ6, γε ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 41 56, ΟΥῪ 
ΠΟᾺΣ (Π6 ῥγορ Ποῖ 5. ποατ. ϑαπιδῆα ᾿δὰ ἢ0 
ἸΟΠΖΟΙ ΠΥ ρῥγορμείίς νοῖσθ βϑοιιπάϊηρ ἴῃ ἴἴ, 

Ἐνοη θείοιο [6 Αϑϑυτίδη 5ίορθ σοπηηρηςεώ, 
16 ἀδγίκηεθθ οὐ πιρῃϊ δὰ δεῖ] ὡροη ᾿ξ, 
Αἴἶοσ [6 5ίορθ δὰ Ὀοριη, ννουὰ ποῖ ΠΔΗΥ 
8Π ἴϑγαϑὶἶο ἴσῃ (η (Πουρῆϊ, αἵ ᾿εδ5ι) ἰονγαγάς 
[86 ργορδοῖ ἴῃ [ϑβαὶθπι), ἴο 45Κ, “" Ηονν ἰοηζ 
ψνῚ}} 1 Ὀ6, Ὀεῖογε [Π6 πχογηίηρ γεΐυγῃϑ δ) ((ρ. 
οη ςἢ. χχχίν, [ηΐγ.) 

ἤαϊεῤνιαπμ] Μοὶ ἴδ6 “. «υ. α. ἴῃ σ΄. 6; γεῖ 
ἀρποίϊηρ ἢ 54Π|6 Ρϑύβοῃ ; ϑίῃοθ ἴἴ 15 ἔγογῃ ἴΠπ6 
5406 νοῦ 845 16 που γοηάδογοα “"νναγὰ ᾽ ἴῃ 
τ. 8. 

«ὐδαΐ οΥ δὲ πίσῥι ἢ Ηρον πιυςἢ οὗ ἰξ 15 
ξοπεὴὶ ἢονν πλιςἢ 511}} γοπιδίηϑ 

12. ΤΡεν»ιογηπὶπρ εογποῖρ...  Ἀδῖμοσ, ΜΒ οσπ- 
πᾷ Βα οΟ:16. σπά α|Π0 αἰαῖ. ὍΠδ ρτοαΐ 
εἰ ΔΥ οὗ ἴῃ [ογὰ " 18 ἀαυνπίηρ, [}} οὗ Πρα (ἢ 
δηᾷ ἸΟΥ͂ ἔογ {πὲ ἐδ}; Ὀυῖ ἔργ [Π6 ὑηροά 
δηὰ δαὶ Π]γ-πιπαάθὰ ἃ ἀδὺ οὗὨ ἰγοιδὶθ, οὗ 
ὁ ἀλγκπεβθ δηά ποῖ Ἰρμῖ " (Απιοβ νυ. 18). 
ΟΡ. ΕΖεΚ. νἱὶ. 7, 1ο. 
ἡ γε «υἱὴ! ἱπφιέγε... ΟΥ, “1Ὲ γὸ νου]ὰ 

ΒΟΔΙΌἢ, ἴπεη ἀο ϑοδγοὴ: ζσοίυσῃ ; σουηθ." 
Ἔγοτηθ νγὸ]]} ἜΧρ ΔΙ ἢ 5 1 : “ΤΕ γε 81} ἕοσ ΜΥῪ 
Εἷρ, δῃά αἵὲ 9" ἐῤδε “ἰοᾷ 9 “όγαδανι, ΜΥῪ 

βονδηΐῖ, ἀο ποΐ 5θὸῖκ Μθ οἠἱυ ἴῃ {π|6 οὗ πϑοά, 
Ὀυϊ ἔστ ἴο Με ἢ γοῦν σγΠο]ς ποαγί. (οπιο, 
δηὰ 1 ν}}}} γοσοῖνο [ἢ6 ροηϊθηϊ." 

ΤΗΟ εἰοοπὶ 8εζἰοὰ πιοτὸ {ἢ ΚΙΥ οὐ Εάοηι. 
Μα]. 1. 4: 566 [πίγ. ἴο ςἢ, χχχιν.) ἴὕπὰοΣ 

ἴπθΘ Μαοσδῦεθεβ (Π6 στοπηηαπὶ οὗ Ἑάοῃι ννᾶβ 
ἱποογροτγαῖθα ἰηἴο {πε [ἐνν]5ἢ παίίοη. Α 5ββοτῖ 
ἀν Πη οὗ Ργοβρογ Υ γοϑίθα οἡ [Πθπὶ, νυν ἤθη 
ἴη6 ΗἩοτοάϊδη ἔπ (νοἢ νγὰ5 [ἀμπιοδη) 
ὕοϑα ἴο ρονέσ; Ὀυϊ [ἢ6 ὑρϑμοῖ ννᾶ5 ἴο ἢαβίθη 
οὐ ἴδε συ ΐϊη οὗ [6 ψ ΒοΪῈ σοττυρίοα ονν ἢ 
Ῥϑορΐο. 

ΤΠο Τάγριπὴ ραγαρῆγαϑος (ἢ 5 νοῦβο: "ὁ ΤῊΘ 
Ῥγορμοῖ 8414: ὙΠογα 15 ἃ σενναγὰ ἴογῦ (Π6 
ΓΙ Ὠΐοθοιιβ, δηὰ ἴπογα 15 ΡῬυιβῃπηθηΐ ἴοσ ἴΠ6 
νὶοκοά, [ γε ν}}} τοροηΐ, σερθηῖ γε, νυ Ὡ]6 
ἴδογο 15 {{π|6 ἴο γορϑηΐ." 

183. Τόε δωγάεπ ἐμ (ςρ. Ζεςῆ. ἰχ. 1) 
“γαϑα Οτ, “ὝΒε δυγάρη, ἰη Αταῦθὶδ,᾽" 

νναγ, ἤρᾶνυ δηά συ ποιιϑ, μδὰ τοδοῃοα ὄνθη 
{π6ὸ {π065 {πὲ ἰᾶΑῪ 5.8. οὗ Εάοπῃι,---οάδη 
δηά Κεοάδλτ. ὙἼΠῈ ᾿ϑοάληϊεβ σαστιθὰ οἡ ἴῃδ 
σομηηοσος δοΐννοοη Αὐαρία δπὰ Τ γε (ΕΖεκ. 
ΧΧΥΪ. 15). ὙΠΟΙ͂Γ σδγανδῃβ ὑνΕῖῸ ΠΟ (ΟΠ - 
ΡΟ θὰ ἴο Ἰοαᾶνθ (πη6 Ὀεδίθεῃ ἴγαςκ δηὰ ἴο 9εθῖκ 
ΒΟΟΌΓΙΥ ἐπὶ ἐδεὲ δογεσῖ, οὐ, τις κεῖ (ςρ. |εζ. 
ΧΙΙ͂Χ, 8). 

14. Μοτε δοςυγαίοεϊυ, Βσῖπα γ9 δον 



Υ. 15--- τ. 

3 {Πἰγϑῖγ, (ΠΟΥ ρῥγενεηϊεά ἢ {ἢ εἰτ 
δγεδά ἢϊπι τη ἢεά. 

ϊς Εοτγ πεν ἢεά "" τοηχ (ἢς βννογάϑ,. 
ἴτοπῃ ἴῃς ἀγανγῃ βννογά, δηά ἔγοῃι ἴῃ 6 
δεηΐ θονν, ἀπά ἔγοπι [ες ργ νου βῃ 688 
οἵ ννδγ. 

16 Εογ τῆιι5 μβδῖῇ τὴ6 [,ογὰ 5414 
ὑπο πα, ΝΠ ἃ γαδγ, Δοσογαϊπὲ 
ἴο [6 γεδῖβ οὐ δὴ Πιγεϊηρ, δηά δ] 
ἴῃς ρογγ οἵ Καεάδσ 5}4]] [21]: 

ΙΒΑΙΔΗ. ΧΧΙ. 

17 Απά τῇδε τεβίάυς οὗ τὴς πυπιθδοῦ 
οὗ ᾿Ἄγοθεῖβ, ἴῃς πλὶρῃϊ 
σἤΠ]άτοη οἵ Κι εάδγ, 5841} θὲ ἀϊπλίπἰ3ἢ- 
εὦ: ἔογ τε οκ Οὐοά οἔὨ ἴϑγδεὶ μδῖῃ 
ΒΡΟΚεη “20. 

(ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙ]. 
: 726 2γοῤλεί Ἰαν»εεορζείλ ἐλε ἑπυσείον οὗ ΚΣ, ΊΟῪ 
ὃν ἦε εγείαης. 8.47 νγεῤγουείά ἐλεεῖν ἀεαη 
τυϊείσνε ἀνα τοογ αν 797. 15 Μἴ2 ῥγοῤλεείοία 
«δλεόμα᾽ ς ἀεῤγήναξέοη, Ὧο απά Ἐἰαξίνι, 2γέὲ- 
,ρμγίηρ ἐλε ξίπραονι οὐ ἀγίεί, ἀὲς σοι ζ 0». 

διὰ τιρθοὺ Ὠΐτη {πὶ 18 ὑμπὶχθῦν. ΤῈ 

ΑὙΘΊΙΟΣΒ 15 2δὲ ἰαπά 9. Τερια ὙΛῸᾺ ὉΆΘΙΊΣ 
ΟὟ ὀνγιαί ἀϊὰ ποϊοοηθ Ὅ86 ζυκιτῖνοα 
(-. «υ. «. χνί. 3). ἴπ [δ6 ἢτϑί Ππὸ {πΠῸ ργορποῖ 
ΘΧῃογίβ ἴὴ6 τηϑρη οὗ Τοπμα ἴο δῆονν Κίπάηοαβ 
ἴο ἴῃς ΠὨοάδπϊϊος. Βιυΐ ἰδθ δάπηοηϊοη ννᾶς 
ποῖ ποράρα:---ΠοΥ δὰ Δἰγοδαυ βοπθ οὐΐ ἴο 
Ργοῖῖοσ ἢε]ρ, ϑιιγγοηἀθτηρ ἴο (6 ὑυδηογοΓβ 
ἴ1ηὴ6 Ὀτοδά Ὡς ἢ ννὰ9 τηοᾶπξ ἔῸγ ἱποὶσ ον 
ΤΩΘΆΪ (ςρ. ἱν1}}. 2). 

16. ρὲ σγίευοιηθι:: 977 αὐαγ Οτ, “ [πὲ 
Ῥγόββαγο οὗ Ὀδίι]ε " (ςρ. 1 8. Χχχχὶ. 3). 

Οὐ. Βείοτγε Ἰοης, [υάδἢ ννου]ὰ ἤανθ δη 
ΟρρογίυπιηΥ οὗἉ ᾿πγλιατῖπρ ἴπ6 ἔσγιθ- ποαγίθα Ὀγο- 
{πεγ]γ ἴον οὔ (6 πιὸη οἵ δπι8:---ν ἤθη 
ξυρίτινοβ ουὐἱ οὗ Ερἢγαίπι θά “" ἔγοπι Ὀδέογθ 
ἴῃε Ὀεπὲ Ὀονν " (ν. 28) οὗ [πὸ Αϑϑγγίδη. (ρ. 
Οἢ ΧΥ͂Ϊ. 1. 

106. οὔαηπ ῥἱινεἰη9}] 866 οἡ χυΐ. 14. 
9" Κεάαγ) ὙΠῆΘ τηοϑὲ τυγθυοπῖ οὗ 16 βοῃβ 

οὗ [5ῃπ186] (ςρ. 5. σχχ. 9); δπά 50 γοργοϑϑηΐ- 
ἵπρ ἴῃ6 Αὐδοὶᾶπβ βΈΠΟΓΑΙΪΥ (οΡ. ΧΙ. τα, ἰχ. 7). 

17. ὙΠς σςοποϊυά!ηρ ννογάς, δε ΣΟ ΚΡ, 
Ὅη9 Οοά οΓ᾽ Πιγαεὶ (εΡ. Ὁ. το), ἔστη οποῖς 
που ρ ἢ 5 ἀραΐη ἰονναγὰβ ϑαπιαγα. Εἰ ρῆγαδι πη, 
ἔλπιθὰ ἔογ ἢϊ5 θοννπιθη (5, ΙΧχχυ"Π, 9), ννᾶ5 ἴο 
Ὅδ βῆογη οἵ ἢι5 βίογυ, πο ἰε85 σθσίδι ]Υ [ἤδη 
Κράδσ ννᾶ5. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. ΝΟΑΓῪ 41] σοπηπιδηϊδίογϑ, 
δηςίοηΐ δηά πχοάσγῃ, υηάἀογπίδηα {Π6 “ς Ψ Δ]Π1ῸΥ 
οἵ γιβίοη "ἡ ἴο Ὀ6 [οτγιιϑαίοπι. ὙΠῸ ΧΧ, 
ὄνθη ψϑηΐ 50 [2Γ 85 ἴο γεηάεγ ἰξ τῆς φάραγγος 
Σιών. 

Βυξ {ἢ15 9θεΙ 5 ὈΠΑΠΙΠΊΠΥ 18 ΟὨΪΥ οἡ (ἢ 
βυγίαςε,. [{ ἀἰβάρρθασθ, ἤθη μὰ ἰπηυΐγο ἴὸ 
τη ῥεγίοά οὗ 6 γιι54 16 Πλ5 Πϑίοσυ ἴἢ6 ρὑτο- 
ῬἤδοΟΥ γοίευϑ, 

ΤΠ6 τρδ᾽ου τυ ἴακο τ ἴο θ6 ἃ ρὶςΐυτο οὐ τῃ6 
βίορε οὗ [εγυβαίοτη ὉῪ Νεθιςμδάποζζαγ. Βα 
Τογοπθ πιθπίϊοηϑβ ἢ 5 μανῖηρ θδθη ἰηΐοττηθα ὈγῪ 
ἃ [ενν ἰῃδὲ [η6 Ργορῆθου τγοϊδίθα “" ἴο [{ἢ6 ἘΠΠπ|68 
ΟΥ ϑοῃηδοΟοΙ :᾽" δηὰ {Π185 τνίονν ἢᾶ5 Ὀδοῃ 
τοδὶ πα! πθά ὈΥ ἃ ἰάσγρε πυπιῦοῦ οὗ τηοάστῃ σοπ.- 
τηοηΐϊδίοῦβ, 

Οἡ οἴ μοῦ συ ρροβίοη ἴπ6 αἰ ῆς11165 4ΓῸ 
ΨΟΓΥ στοαὶ. ὙΠ τΠηρΑ σδπά! ἀν ἴ6}]5 τιι5, ἴμδῖ πο 
Ῥοτγίίοη οὗ {πῸ ὈοοΟΚ οὗἁ [5ϑιϊδῇ δὰ σδιιϑεὰ ἢὶπὶ 
80 πηυςὶ Ἑοοηβίοϊ οὗ ορίηϊοη 88 {π6 ἤγϑῖ ϑοςσίοη 

οὗἩ {86 ργεβορηΐ Ἵμαρίεσ. Ηἰ5 μεϑι[διίοη νγᾶβ8 
ΤΟΔΘΟΉΔΌ]6. ΒΟΥ, νν ἢ} 58 [6 ἀδβουρίίοη ἴῃ νυ. 
1---7ὴ σαῃηοῖ 6 δρρὶἰεά, νιουΐ εἐχίγοπιθ νος 
Ιϑηςο, ἴο [6 5ϊὁρθ οἵ [ουιβδίοπι ΟΥ̓ δοηπδσΠο δ; 
γεῖ, οἡ {πο οἵμογ μβδηά, (ἢς ξο] νης βοοϊίίοη 
(υυ. 8---14) 5. ῥΙΔΙ ΠΥ ποί 5υϊοά ἴο 1Π6 εἰγ-» 
οιϊπιϑΐδηοοβ οὗ (ἢ 5ίορθ ΌγῪ ΝΘΌΙ  ΠΔΠΟΖΖΔΓ, 

Βυϊ (Ποτδ 15 Δποῖθοῦ ΠΥροίμοϑιβ, νυ] ἢ 15 ηοῖ 
ΣΛΘΓΕΪν ἔτεε ἔγοπὶ {ἢ 656 αἰ ΕΠ οι] 1165, θὰ ρσγοάυς68 
ἃ 5: ὉἸΚίηρ ΠΑΙΤΠΟΩΥ͂ Ὀδίνγθοη (η6 ἴνο ἂρρᾶ- 
ΤΟΏΓΥ σοπβιςτηρ θοῇ 5: νυ ῃῖ]ο 11 4150 σοῃ- 
δῖηβ ἴῃ ἴἴ ἐπάϊγεε γ (μα τϑέθγοηςε ἴο {ΠῸ βίορε 
οὗ [Θγυβαίοη ὑπάογ Ζοάσικιδη, νι ἢ ἃ ἴσυδ 
ἰηδίιηςΐ ἰοὰ αἰπιοβὲ 411} δποϊθηΐ σοτηθηϊδίοσβ, 
7]ονΊβῃ οὐ ΟΠ γϑίίδη, ἴο δίπθυῖο ἰο τὶ Ας- 
οογάϊηρ ἴο [(ἢϊ5 Πγροίῃθϑὶβ (νάρΊ ΘΙ] δϑοουπιοὰ 
Ὀγ Οτοίυ5, δἀάνοςαιϊοα νυν πιυςἢ ἔογοθ ὈΥ͂ 
Μτ Βιγκ5) (ῃ6 “ΨΑΙΟΥ οὗἁ Ν᾽βίοη " 15 ϑαπΊδσίᾶ. 
ΎΠΕ τϑᾶϑοπϑβ ἔου δάορίπρ [ἢ]5 νἱενν σὲ Ὀο( ἃ 

ὨῸΠΊΘΓΟΙΚ δηὰ κἰσοηρ. 
(1) δε ΚογἍεηοῖο οὗ 15418}᾽5 ργορῃδοΐδβ 15 

“Μοιριὲ Ζῖοῃ." ΝειῖΠοῦ ΟΥ̓ Ηϊπὶ ΠΟΥ ΌὈΥ͂ ΔΗΥ͂ 
ΟἾΠΟΓ τυ Ποῦ 18 οιβαίοπι βροίκθη οὗ 85 ἃ "νδ]- 
Ιεγ" (ψ47), ΟΥ̓ 85 δἰϊυδϊθα ἴῃ ἃ νου ([6γ. χχὶ. 
13. 15. ΠΟ δχοθρίομ). Βυὲ ϑαπιᾶγία 845 [6 
ννογὰ ἰὐῖσο ἀρρ]θά ἴο ᾿ξ ΕΥ̓͂ [54] δὴ (χχυ. τὸ 
41: ορ. Μίοδῇ ἱ. 6); δηὰ ἰξ ἀϊά δοϊυδιν ϑἰδπά 
Ἰῃ ἃ νδ]οῪ (ςρ. οἡ χχυπ!. 1). 

(2) ἼΠεΙα 5 δδυπάδηϊ τϑάϑοῆ, ΨὮΥ͂ 88- 
Τηλτῖα 5ῃουϊὰ μᾶνα μαά [6 πᾶπὶ “" Ν δ᾽]οὺ οὗ 
γιβιοη " ρίνθῃ ἴο ᾿ξ. Τῆγθοο οὗ {δ6 ἕουγ ρΡῖῸ» 
ΡΠοῖβ ψὴο ρῥτεοοράρα [ϑΞαϊδῆ (]᾽ἙὈπδῆ, ΑΠΊοβ, 
πα Ηο564) δά 5ροκβϑῃ Ἴδιον ἴο ἴΠ6 πογίμοσῃ 
κιηράοχι ; δηά (δ ἵἴννο ργεδαῖ ννοηάεγ-ννογκίης 
Ργορθεῖβ, ΕἸ) ἢ δὰ ΕἸισῃα, μδὰ Ὀοϊοηροά ἴο 
τ Θχοϊυβίνεῖγ. [πάρε ΕἸΙ5μ8 νγὰ5 δοίυ ΠΕ 
Κποννῆ 8ἃ5 ἐφεὲ ῥγοῤῥεῖ ἐῤαὶ μὶ ἐπ ϑαριαγιΩ 
(: Κ. ν. 2); δηά ἃ ἰαῦβο ραγὶ οὗ ἢϊ5 οἢῆςϊδὶ 
᾿ξ (ἢ6 ϑυγνινθά ΕἸ) 4 ἢ ἴογ δῦοιιξ ὅο γϑδῖβ 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ἢᾶνο Ὀδθη βρϑηΐξ ἴὴ δαιηδγίδ. [πὰ 
1 ψουϊὰ ϑθοῖὶ (παῖ, 845 ϑδπιδυδ5 ρεγοά οὗ 
ΡΓΟΌΔΙΙΟη νγᾶβ ἴο Ὅς σμογίοσ (ἤδη [υἀδἢ δ, ἃ 
ἰγρ Υ δπιουηΐ οὗ ρτορδείϊς ᾿ξ ννᾶ5, ἀυγίης 
1ῃδι ρεγιοά, δ] ονγσθὰ ἴο Ὀ6 σοῃοεηϊγαϊοα ὕροη 
ὮΘΓ. 

(3) Νὸογσ πιιϑδῖ γα οπιξ ἴο ποῖΐϊοθ ἃ σὸς 
ΤΑΔΓΚΑΌΪΘ νογῦαὶ [ἰπκὶ ἸΏ ὮΝ σοπποςοῖβ 186 
“ΨΑ]ΘΥ οἵ Ψ βίο" (χεγ-ερβεκαγοη) ΜΠ 86 
Ῥζορδεοῖ οὗ ϑαπιδγίδ.᾽" 

ΤῊ15 ἘΕἰὸ (ὨΙ ἢ ἰπ ΔΩ͂ σᾶ86 5 ἃ τη γβίῖοδὶ 
ΟΠ6) 15 41} Ὀυΐϊ ἰάσοπίςαὶ ἢ ἴΠ6 πᾶπιθ οὗ 
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θη οὗ τδὸ ἐΗοὰ, 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΙ. [ν. 1-τ--κ. 

ΗΕ Ρυτγάεη οὗ τῃ6 ν]]εν οἵ νἱ- 
βίοη. Ὁνδμαδῖ διε τῆδ6 ποῦν, 

(δῖ τῆοι τί ννο Υ ροης ἂρ ἴο τδΠε 
Ποιυβεῖορϑβ ἡ 

2 Του τῆλῖ ἂαγῇ }] οὐ ϑ8[|γ89 ἃ 

148 

(ἢδὲ ἀγεὲ ἔοιιπά ἴη τῇδε δε θοιπηά ἴο- 
σεῖδοτ, τοῤηεῦ πᾶνε βεἀ ἔγοηι ἔλγ. 

4 Ὑπεγδίογε βαιά 1, “ΓΟ Κ ἈΥΨΑΥ “1:τ. 4. τῷ 
ἔτοιῃ πια; 1 ψ1}}} ννεὰὲρ Ὀἰτίε γ, 1.- ἔπος 
θουγ ποῖ ἴο ςοπιίοττ πιεὲ, δεςσδιιβε οὗ 7 2. δε 
τῆς 5ρο ηρ οὗ τῆς ἀλιιρῃϊεγ οὗὨ ΠῚΥ τοσεῤῥνς. ταπλυϊταουβ οἰ.) ἃ Ἰογοιβ ΟΕ : τῇ 

8ἰδίη σιόη αγέ ποῖ 8ἰδίη ἢ τῆς ἀπο 
Ποῖ ἀεδά ἴῃ δδῖε. 

2. ΑἹ] τὴγ τυ ΐθγβ ἀγα 64 τορεῖδετ, 
ἐΒοὸ σ΄ (ΠΕγ τα δουηά ᾿ΠΌΥ 186 ἅγοβεγ: 81] 

Ρεορὶε. 
ς ἔογ ἐξ ἐξ ἃ ἀΔΥ οὗ τοι δῖε, δηά οὗ 

τγϑλάϊηρ ἄοννῃ, δηά οὔ ρεγρί εχ ν δῪ 
ἴῃε [,ογά (σον οὗ ἢοβίβ ἰπ ἴπε νδ]]εῦ 

ἘΠ15}.2᾽5 ϑοσυδηΐ, σεμδζὶ (Οεγεοῤας ; τοπάεγοὰ 
Ὀγ Οεϑεηΐα5, ἰῃ ΤΊ Ώ65.,᾽ τας οἱδίοπὶ,᾽)). Οο- 
ἢ)2Ζ21, γῆ ἰγϑὰ σοπϑίδη ΠΥ Ὀδηθδίῃ [86 Πρ ἢ οὗ 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ δηὰ γοῖ σοπίϊηιοα Παγά, σονεΐουϑ, 
δηὰ ῬγδΟΓ ΘΔ ΪΥ ἴῃ ΠᾺ6] ; ννῆο ξζάνὸ γεάϑοῃ ἴο [ἢ 6 
Ὀεζίος ϑογί οἵ μοαΐμοη ἴο {πϊπῖκ ΠΡ ΉΕΥ οὗἩὨ [ἢ 6 
οἰαῖπιβ οὗ Οοά᾽β ργορῃεῖβ, ἀπά ννᾶ8 {πεγεΐογε 
αἱ ᾿ἰδηρὶῃ σπητίθη στ ἸΘΡγοσυ ἢ τρϊ ψνΕ]] 
διἰδηὰ 85 ἃ ἴγρε οὗ ἴ[π6 Πο]6 ρϑορῖθ, οἡ ὑγῇοπὶ 
Οοὐβ δηδίμεπιδ πονν γεϑίεά. 

(4) Τα ργορῆδὲ δὰ θεϑῆ ϑυγνογίηρ ἴῃς 
ΒΓΓΟΙΠΙπρ παίϊοης ἔγοτη ἢϊ5 νυνί -«ἴοννογ, 
ὙΠ ΞΥτηραίῃΥ τοδὰν ἴο Ὀγεὰκ ουξ ἕογῦ Μοδὺ 
δηὰ πεσ διρίονοβ (χυ. ς, χυὶ. 4), ἕοσ θάδη 
δηὰ ἢ5 δι ρηνοβ (ΧΧὶ. 14, 19). ὉΠ Ε{Π|6 νγᾶ8 
ΠΟΥ ΠΟΔΥ, ὙΠ ΠΘη 84] ΠΠΊΔΠΘΘΟΙ 5. ἴγοορβ "νοι 
ϑργοδά ἴθιῸΥ ΟΥ̓́ΔΓ ϑαΑΠΊΔΓΙΑ ;--4Π νγα {ΠΙΩΚ 
(ῃδἱ Πα δά ΠΟ ἴδαῦβ ἴο ϑρᾶγο ἔοσγ 16 “ 5ροὶ ηξ 
οὗ [πὸ ἀδιιξῆϊοσ οὗ [}]5 βεορὶε᾽" (υ. 4)) 

(5) ἴπ 411} {μὲ ργορῃθοῖεβ ἀεϊϊνετεὰ ὈΥ͂ 
Ι5διδὴ ἰῃ ΗθΖοκίδῃ 5 τείρῃ, ὑνβοησυοσ εγὰ- 
ϑϑίθτη 15 ἀδϑογι θεὰ 85 Ὀείπρ ἰῇ ἱτηπιπεηξ ΡΠ], 
ἃ Ῥτοιηΐϑο οὗ ἀοἸϊνεγαποθ ἰ5 δάἀθά. (δὅ6ε6, ἔοσ 
ἰηδίδῃοο, ΧΧΙχ. 1--8.) Ηδετγα, 25 [6]. δάμη, 
νγῈ ἤᾶγθ “ὯΟ 5ϊηφὶθ β᾿ ἸΠΊΟΓ ΟὗὨ ΡΓΟΠΊΪ56 Ρ6Π6- 
Κγδαηρ." ὁ 

(6) Μάδηγ ἀείει]ς οὗὁἨ ὈοΐΉ Θοοῖ ΟΠ 5 ἃγῸ ἔὰτγ 
Ὀειῖοῦ οχρ δηθὰ οἡ (ἢ15 νἱενν (56ε ποί65): ---5 ἴῃ 
ν΄. ς, ἴδε “" σγγίηρ ἴο [πε πιοιιπίδ! 5: 1ἢ Ὁ. 8, 
[Π6 “"σονογίηρ οὗ [υἀ4ἢ " δηὰ “1η ἴΠαξ ἀδγ.᾽" 
ἼΔΕ {γδηβιτοη, 4150, ἰῃ συν. 7, 8, ἔτοτ ϑαπηλσγία 
ἴο 6 γιι54|6 πὶ 15, Ου [ἢ|5 νίονν, Ἔχδοῖ Ῥάγα]]οὶ 
ἴο ἰῃαῖ ἴῃ νῇ}. ς---ϑ, ΧΧΥΤΙ, Χ---ό, 

(72) Μέεη οἔ Κιτ,---α τορίοη οὗ ἴΠ6 δυςᾶ- 
5115,----ΓῈ τη οπρα 45 ἴῃ (6 ὈΕΞΙΘρΙΏΡ ΔΙΤΩΥ͂. 
11 15 ΠΙΦΏΙΥ ᾿πηργοῦδ 6 (Παϊ (15 ἀϊδίπεϊ ννου]ὰ 
δα 5ἢ σοητπροηῖβ ἴο ΝΟ υ ΠΔ ΠΕ ΖΖΑΓ᾽ 5 ἈΙΤΗΥ͂ 
(45 ἰ ννᾶβ ἴβθη ραγὶ οὗ ἰῆες Μράϊδῃ διρίγο) ; 
(που ἢ 1Ε ἰ5 δἰπιοβὲ σοσίδιη (Πδὲ 11 ννου]ὰ σοη- 
{πΌυῖ6 ἴο 54] πηιδποϑοσ 8. ((ρ. 2 Κ. χνὶ. 9.) 

Οὐ. τ. ΤὨϊ5 ἄρρθᾶγβ ἴο δὲ ἃ σπιςῖδὶ ἰ65ῖ. 
ΑἸΙ ἴῃ6 Ροϊπὶβ. ννυμιςῆ ἤάνο Ἰεὰ σοτηπιεηϊδίοῦβ 
ἴο ΔΡΡΙΥ νύ. 1----Ξ) ἴο ΝΟΌυς απο ΖΖΑγ 5 δίθρο 
οΟΥὗἨ [ογιιβαϊθπι, ἅγὸ δἰϊκὸ βυϊθὰ ἴο {6 5ίορδ 
Οὗ ϑδαπιδιία ὈΥ ϑαϊπηιᾶηοθοσ. Βιιΐξ ἴπ6 ςοη- 
ΥοΓΞ6 ἀο065 ποῖ ἢο]ά. 

Οὖς. αλ. Νοίδιηρ οὗ ῥγδοίϊοδὶ ννδγηηρ ἴο 
7υά δῇ ἰ5Ἰοβέ, οἡ 115 ἱπτογρτοίδοη. ϑαπηαγία᾽5 
ἐπά νυᾶϑ ἃ Το θαγβα] οἵ [6 γ154]6Π1|5. (866 65- 
ῬΘΟΙΔ] εγ΄ 111. )--οῖ.) 

τι. "» αὶ.. οτ, αι αἰεὶ ἐδεε, ὁ. 
(ΤῊ) ρδγίοϊε 15 ποῖ ὁπ οὗ ζίγριθ.) 

ο ἐῤε ῥοιψείορ.) ἴῃ ἀδδρα πη ρτιεῖ, χυ. 2. 
(ᾧφ. 2 Μδες. ν. 12.) 

Δ. Ὅροι ἱῤῥαὶ ἀτ08:} Οτ, “ὙΠ Ὲ σγαϑῃϊηζ 
ΠΟΙΘ65 15 58Π6 [πονν] Ἀ]]εά,--- 6 [οπς6] Ὀοΐ5- 
ἴογοι!5 σΥ, ἄς." 

ἐμριμἑίμοι] 4. αὖ. α. ἴῃ ῬΙΟΥ͂. ΥἹΙ. ΙἹν ἾΧ, 12 
(οὗ (δες Ἰουά, “" οἸδιπιογοιι5,᾽" ννδπίοηλ). 

͵7ογοι.1 Οἵ, ““Θχυϊηρ :᾿--ὖς «ὐ. 4. ΧΙ. 4, 
ΧΧΙΙ. 2, ΧΧΙν. 8, ΧΧΧΙΪ. 12. 

ποὲ «᾽αἰη «υἱὲ ἐδε “«υνογἢ---αῖ (1Ἠἁ ἅτ. ἵν. 9) 
σ ἔϑληθ. ϑαϊπλάποϑοσ ὑοϑιοροαὰ ϑΑΠΊΑΓΙἃ 
ἴῆγοα γοᾶῖβ ( Κ. χυἹ]. 9, 10); πο ἀουβῖ, 
τεπονης ἴδ ἤογτογβ, νυ ϊςἢ [Π6 ΟΥ̓ δά οη-- 
ἀυγοά 171 γοδῦβ δείοσε (2 Κ. νὶ. )λ 1). 

8. ἀγὸ δοι Οτ, ““τηδάθ ῥγίβομογβ." 
ὙΠῸῈ τυ] ]οῖβ νῆοὸ δὰ εβοδροὰ ἔγοπι δ οἰ ΕΥ̓ 
(ςρ. [6ζγ. ἵν. 29) τὸ ρυγϑυδὰ ΌὈΥ ἴΠ6 ΔΙΟΠΕΙΚ, 
ἀηὰ γμῖνα {ποιηβεῖνεβ ὉΡ ριβομογθ. Ὅῆοθο, 
ψΠο0 [δὰ βΠρά ἔτοπι ἴῃς ἴοννῃβ δηά υἱ]}]δροβ ἴο 
ἰδῖκα γοΐιξε ἰπ [6 σΔΡΙΔ], ἀγὸ ἴδκθη 1ηϑάθ 1, 

4. Ζοοῖ “αυα}]---ἰῃδὲ 1 ΤΆΔῪ γι εϊβ ΤΊΥ56}} 
ὋΡ ἴο ἴοαγβ Ποὺ χεϑίσγαϊπι. 

1 «υἱἱ! «υεῶρ ὀίϊονὶγ)] 48 Μ|ιοδὴ «αἷϑο ἐἀϊά 
ζ 8) συεν ϑδαγιαγία: πῤῥγοαοῤίης γα]: δοὰ 
ογοπ δἢ (1ν. 19) οὐ εγ [ΟΥ58] τ 8. 
ἐᾳδοιιγ πο] ΟΥ̓, “ῥγδββ ποῖ οὐ." ἢ ο ποῖ 

ΡΥ πιὸ ἸΠ ἴορίςοβ οὗ σοπβοϊδίίοη. Ηςδ παὰ 
ΠΟ ΤσἤΠροτης Πηοϑϑαρο ρὰΐ ἱπίο 5 πιου ἢ σοη- 
σΟγηΐπρ δϑαπιαγα. Ηθγβ ννὰ5 ἃ ἔαϊδὶ ννουπά. 

ἐδε “ροϊἠησ] Οτ, "᾿ἀεϑιγαςτίοη " ((. «ὖ. 4. χιϊὶ, 
ό ἃ 
9 δὲ ἀαμσδίογ οι Ρεορ]ε]1----ἰῆς σοπιπιι- 

ΠΥ οὗἁὨ Ι5γαθ]. ὙΤὴδ 58πὶ6 ὀχργοβϑίοῃ ννᾶβ 6ΠῚ- 
Ρ]ογοὰ ΌὈΥ [Θγεπιδῇ, ννθη ϑαπηασί 5 (416 ννᾶξ 
ἱπηροπάϊηρ ονοσ [ογιβδδίεμι, (86 τοϑιάιι4] Ἠεῖσ 
οὗἁὨ ᾿ϑγδ6}}5 σονθηδηΐ (Ἷν. σὰ; ςρ. ["ἅπη. ἴϊ. ΣΙ; 
ἶν. 3, 6, 1ο). 

δ. « ἐκαν 97 Ἰγουδἰ)] ΟΥ, ““ ἀϊδοοπιβέιτο," 
{18 1Π6 ννογὰ υϑοά ἴῃ Π δῖ. χχν!. 2λο (ΑΨ. 
“ἰγροχαίίοῃ ἢ οὗ ἴμε ἀόοοπὶ (Πδὶ 5Ποιυ]ὰ [2]] οὔ 
ἀϊδουεάϊεπί στε]. ὙὍΠα ἀδὺ οὗ ἀοοπὶ ἔογ 84- 
ΤΑΔΤΙΔ δὰ ἢονν ττὶνθα, 

97 ἱγεαά πη ἀοαυπ 866 οἡ ΧΥΠ]. 2. 
2εγρεχ 7] ἘΕἸβονσἤθσε ΟΠΪῪ ἰπ Μ|οδῆ υἱΐ. 4. 
γ ἐῤε 1ογ ἢ Οτ᾽, “ἔτοπι." 1116 Γ}}γ τ τνουἱό 

δε; “ον ἴδει ἰβ ἃ ἀδύ.. τὸ με ΓΟ ΚῸ" 



ν. 6---το.] ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΙ. 

8 { Απηά ἢε ἀϊδοονεγοά (ἢς σονεγ- 
ἴῃρ οὗ [άλἢ, ἀπά τπου ἀἸά5: Ἰοοκ ἰῃ 
τὶ ἀδγ ἴο [6 ἁγιηοιγ οὗ τῆς ἢοιιβα 
οἵ τἢς ἰογεαβῖ. 

9 Υε δᾶνε 86εεη αἷβδο ἴῃς Ὀγεᾶςἢεβ 
οὗ τὴ6 οἷν οἵ [αν!ά, τῆλι ΠΥ ἅτα 
ΤΏΔΗΥ: ΔηᾺἀ να ρδίῃεγαα τορεῖθοσ ἴῃς 
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οὐ νἱβίοη, Ὀγεακίηρ ἀοννῃ τῆς νν]]5. 
δηὰ οὗ τε ἴο ἴΠ6 πιουηίδιῃ8. 

6 Απά Εἴδλπι θᾶγε ἴῃς χυίνεγ νυ ἱτἢ 
“πὰ σδαγῖοῖβ οὗ πιεὴ σπάΐ Ὠογβεηχθη, δηά 
“ὦς Κιτ ᾿ υποονεοτοά τΠδ 5Π}1614. 
πε ὦ. 7 ΑΠά ἰτ 588}} σοπιε ἴο ρᾳ88, ἐῤαέ 
λον εν ἐγ Ἑδοίςεϑὲ ν8]1εγ8 5841} θὲ 1}] οὗ 

δ4 
ἐσγε. σδαγοῖβ πὰ ἴῃ Πογβεπίθη 54} ϑεῖ ννδίεγβ οὗ τῆς ἰοννεῦ ροοἱὶ. 
Ι ὧτ, . Ι ἐσευανάν. ἴΠΘΠΊ86Ϊνε8 ἴῃ ἌΓΓΔΥ || δῖ τη 6 ρδῖα. Ιο Απά γε πᾶνε πυπιϑεγεὰ (ῃς 

(85 ἴῃ 11. 12, χχχῖν. 8). Ηδ ῥα. ἐὲ ὉΥ Ηΐϊπι; 
δῃά Ηθ 15 ον ῥγοάιμοϊπρ ἴἰ ἴῃ 4}} 115 ἰγ ΠὉ]6- 
Π655. 

ἐη δὲ υαἱΐεν 97 ἱσἱοπ νη Ὦογε ΗἼ5 βογνδηΐβ, 
ἴΠ6 ργορῃεῖβ, αν 50 ἰοὴξ πιδάδ Κπονγη σοα 8 
ν}}}. ΤῊ ἀδγ δ45 ποΐ σοπὶα πουΐ ἀθιηάδηξ 
ὙνΑΓΠ ΠΡ 5. 

ὀγεαζίπςφ ἀοαυ"Ἱ οτ, θαύυοτίπε ἀοτπ, 
Ὀγ [δ 516 56 ̓Ἰηϑίγυπιεηῖβ. 

ἐγγίπσ 19 {δὲ γνιομπίαὶπ.} Ὅῆδς 5ῃγιθκβ οὗ 
1Πῃ6 σαρίιγοα ΟὟ το ἢ ἕο ἴῃ6 πιοιπίδίη8, 
ὙΠ ἢ ἐποΐοβδα [η6 ἀθὲρ υδ]]εν ἴῃ ννῃ ἢ 858- 
ΤΊΔΥΙΙΔ ϑἰδηάϑ. 

6. ΕἸδπὶ ἴῃ {πε 5.Ε. δπὰ Κιν 'π (ῃς ΝΡ. 
ΤΟργοϑθηΐ {ΠῸ ᾿π||15 οὗ [6 Αϑϑγστίδῃ ΘΙΊΡΙΓΟ ;--- 
1 δ ᾿ἰοραδὶ Κιγ 6 τΡΏΓΥ τἀθητ οα δ (ἢ 6 
σΟυΠΙΓΥ ννοσῖ οὗ ἴῃς (ὐδβρίδη 864 νναΐϊθγθα ὈΥ͂ 
{Π6 νοῦ Καγ, οὐ Ογτγι5. 

εραγίο 9 »ιεη] 866 οἡ σ΄. 7; πὰ τρ. 
Ὠοΐδ οὔ ΧΧχίὶ. 9. 

«ποουογο ΤὍΤῆδ ΡΟ] ϑηθα δπὰ οἱϊθὰ 9ῃ16] 4 
(χχὶ. 9) δά υὑϑι!}ν ἃ σονογίηξ ἴο ρῥγοϊθοϊ 11. 

7. 41π4 1} «ῥαϊ!...7 Ἐδίδογ, 80 10 15 ξογὸ 
ἕο ρα45...8τ9 2μ}.. Δ} ῪΘ «εἰ. 

ΤΠ6 γοσυγγοησα οὗ ἴῆ6 ννογάβ ὁ" σῃαγίοῖβ ᾽ 
Δηα “ἰ Πογϑοιηθη,᾽" σομιδιηθα νυ ἢ [Π6 ϑηρι- 
ἸΑΥΠ Ὺ οὗ [Π6 ΘΧΡΎΙΘΘΘΙΟη ὧ] τ. 6, ““ σῃατγίοῖβ οὗ 
ΠΊΘη,᾽) οΟΥ, οὗἨ δυπίδη ὑεῖιρ5 (σάα»ι), σδηποῖ 
[1] ἴο αἰέγασξ [ἢ θαυ. 
ΤΠ Πικίογυ οὗ Ε]1Ι5ηα ΘΌΡΡ]ΙΕ5 8Δη θαυ, δηᾶ 

8ἃη δήδηυδίο, Ἔχρ δηδίϊοῃ. 
[ἡ ἴη6 σδαρίοτβ, νυ ιοἢ ἕο ον, [ῃ6 ὨϑίοΟΥΥ οὗ 

Οεῤακὶ, ννῈ ᾶτὸ ἴο]ά :--- 
(14) ὙΒδῖ, ννβθη [πὸ Κιηρ οὗ δυτγία “" βϑηΐ 

ῥογ!.: ἀπά εραγίοίς αῃὰ ἃ ρτοδῖ ῃοϑὲ " ἴο ἴδκα 
ΕΠ5μ4 (1Π6π δὲ ᾿ϑοΐμαῃ, 12 π|}]65 ποτίἢ οὗ 88- 
τηδγ4), (6 ῥγορῃοῖ ργαγεά οὐ Ῥεῆῃαὶξ οὗ ἢ 15 
αἰαγπιθὰ βογνδηῖ ; δηὰ ἢ15 εὐθβ ψεγο ορεηρά, 
“ἰ Δηά ἢθ 5νν, δηα Ὀομοϊ ἃ {ἢ6 τηοιπίδίη νν85 
ΠΟΥ δογτε: ἀπά ἐραγίοίς ΟΥ γε τουπὰ δῦϑουϊ 
ΕἸΙ584." (2 Κ'. νὶ. 17). 

(2) παῖ 5ῃουὶγ αβογνναγάβ, ἤθη 885 
τηλγῖδ κνᾶ5 τοἀιισθα Ὁγ {Π6 ϑυσίδῃϑ ἴο Θχί ΓΟ ΠΥ 
οὗ ἔλπιίηθ, τ ννᾶ5 βιιά θην δεῖ ἔτεα 'ἴῃ δοςοῦ- 
ἄἀληςα νυ ἢ Δη δηποιιπησετηθηΐ τηδάς ὈῪ Ε]15Π4; 
“ ἘῸγ ἴΠ6 ἰ,ογὰ πιδάθ ἴῃ6 Ὠοϑσὶ οὗ [6 δυγίδηβ 
ἴο ΠοΔΥ « ποίσς 977 εραγίοί: απά ἃ ποῖσε ΟΥΓ δογ ἐς 
"πη, ἰῃ6 ἢοῖβο οὗ ἃ σγοδὲ μοβῖ,᾽) δηά {ποὺ Πεά 
πη σοπϑίογηδίίοη (2 Κ. νἱῖ, 6, 7). 

ὙΠ οο6 ᾿ησἰάθηῖ5 οσσυττοά ἀυτηρς ἴ[ἢ6 Ἰἰοπς 
Ρεποά οὗ σίδοθ ρτδηϊεὰ ἴο ““{π6 Δ] οὗ 

γιβίοη." Νῶονν 1158 τλθ οὗὨἨ ργοδδίϊοη 15 Οὐοσ. 
ἼΔΕ ἴἰην]ϑιὉ]6 “’ σμαγίοῖβ οὐ [56] δηἀ ἤοῦϑο- 
Ιγθπ ἔπογθοῦ," (2 Κ. 11. 11, ΧΙ. 14) δᾶνα 
ψ Βάγαννη. Ὑῆθ Αϑϑογγίδη νὴ} δοςοπΊρ] 5 ἢ 
ὑνηδῖ [Π6 ϑγγίδη σοιυ]Ἱά ποῖ :--Υ ἢονν [ἴ 5 ἃ 
ΡΌΓΕΙΪΥ Ὠυπηδη σοηΐεσί. ὍὙΠ6 να]65 ἀγτὸ 41} οὗ 
ἐρῃδγοῖβ ΟΥ̓Ὠ τηθη : δηά {ἢθγθ ἅἃΓ6 πὸ “" σἢδ- 
τιοίβ οἵ σσοά " 5επῖί ἴο τοϑὶϑξ {ῃ6πη. 

Οὐ... ἩδρζΖοκίδῃ ἴῃ ἢϊ5 δά άγοβϑ, ἴῃ 2 Οῆγο. 
ΧΧΧΙΪ. 7) ἌΡΡΘΑΓΒ ἰο συοῖς ΕἸ15Π4᾽5 ννογάβ ἴῃ 
4 Κ. νἱ. τό. 

8. «“41πώ δὲ ἀμεουεγεά,..ἢ Οτ, “4πά [5] 
δὲ τϑοτλουϑᾶ 2ῤεὲ ουτῦαῖῃ οΥ υμάαῤ ,.----Ὀ ἢ ]η 
ὙΠΟ ἢ [6 ΞαποΐυδγΥ ἰδπά οὗ Γ[υἀδῇ (ΒΡ5. σχὶν, 
2) νγὰ5 Ὠιάάεη. 1,ΧΧ. τὰς πύλας Ἰούδα. 
Τῆς ννογὰ γοπάογοαὰ “ὁ σονοπην ̓ (οΓ, οοΣ- 

0811} 15 ιιϑρὰ ἴῺὁ Εχοά. χὶ. ς οὗ [Π6 νδὶι] 
οὗ {πΠ6 ἰᾳῦεγπδοϊο: ἰῃ Εχοά. χὶ. 8, οὗ τῃ6 
οσυτγίδίη αἱ {Π6 μαῖε οὗ (ἢ6 σουγί, (566 οη ἔχοά. 
ΧΧΥΪΙ, τό.) 

Ἡπποῖῖο (Π6 τεϑροςΐ ραϊᾷ ἴο {Π6 πογίμογη 
κΚιπράοπι πδὰ ριαγάθά [πιά δῇ ἔγοπι ἱπναϑίοη. 
ἌνΏδη δαπηδτδ παά ἔλ]]1θη, {Π6 Α ϑϑγγίδῃ ννου]ὰ 
ὯΟ ΙΟΠΡῸΓ πἰδηά 1η ἅννθ, 45 ἢ δά ἄοηῃε, οὗ [86 
500 ἘΠ ΘΓ ΟΥ̓ (ςρΡ. Χ. 11). 

Αἱ [815 σὔϑι5 ἴῃ6 τχθη οὗ Τυάδῃ Ἰοοϊκοα ἔοσ 
Ρῥτοϊοστοη, ποῖ ἴο Οοά (Ὁ. ΙΙ, Υ. 12, ΧΥΠΪ. 7), 
Ὀυΐ ἰο [6 Βογεβί- ἔοιι56,---α ραγὶ οὗὨ ϑ8δοΪ]ο- 
ΤῊΟΠ 5 ρᾶΐδοθ (566 οἡ ἱ Κ.. Υἱ}. 2), υϑοὰ 85 δη 
ΔΓΙΏΟΌΓΥ (1 Κ. χ. 17). 

Οὐ-. (ἢ 1ΠῸ οἰαϊοσηθηῖβ 'ἰῃ Κι. χυἹὶ. 
ς, 6 δηά 2 (το. χχχιὶ. 7, 8 Ὀδίοτε ι.5. γὸ σδῇ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΞΌΡΡΟΚΘΟ [πὲ ἩδθΖεκιδῃ ΠΙπϑο ἢ ρ]δοθά 
ἢϊ5 {πι5ῖ 1η Ὠυηδη περ. Ὑεΐ οπο, ῃο δῇογ- 
ννατά5 γιεἰ δά ἴο {Πδΐ ἔδίΔ] βίη οὗ ὑγἀθ (χχχῖχ. 
2), ΤΑΥ͂ ἤανγα ποράρά {πε ργορδεῖις [οδοδίηνρ, 
ὙΠΙΓὮ ἰ5 ςοηίδιηδά ἴῃ {15 σῃαρίογ, ἴο Κθὸρ 
Ὠϊπὶ δαΐθ ἔγοπὶ Ρογ] οὗ [4] ηρ. Εγυδηΐιδι!ν 
ΗδοζΖοκίδὴ νγὰβ5 δοϊο ἴο στ οὐ ργυάσηξαὶ 
ΤηδΆϑυγοβ, οὗ ἴῃς Κιπὰ βροκεη οὗ ἴῃ ἰἢς τοχί, 
ἴῃ σπίγε ἀορεηάθησθ οὐ Οοά, 2 Οἶγο. χχχίῖϊ. 
ς--..8. 

9. ἐδὲ ὀγεαεδε]Ὶ ὝὍΠο νγογὰ οςςσιγβ 6Ἶ56- 
ὙΠΕΓΟ ΟΠΪΥ ἴῃ ΑΠΊΟ5 Υἱ. τσ (ΑΓ. “ οεἸεβι5.). 
[115 ἴπετὸ υϑοά οὗἩ {π6 εἤεςί5. ργοάιιςοά ὈΥ 16 
δίσοΚαβ οὗ ἀϊνίηε Ἰυάρτπηεηΐ. 

ΟΓ ἰδὲ οἷν 9. Παυϊ4] ἴῃς ἔογίγεββ Ζίοη; 
ἃ 8. ν. 7, 9.) ΥἹ. 12: 2 ΟἾτο. ΧΧΧΙΙ. ς, 20. 
ο 1δε ἰοαυεν βοο] ((. οῃ υἱϊ. 3.) Α.5 ἴπ8 

ἱπτοηζίοη ννα5 ἴο σο]]οσῖ (ἢ νναῖου Ἰηϑῖὰς (Π6 
οἰΐγ, {815 “Ἰοννογ ροοἹ᾽" σου]ά ϑσαγοοὶν Ὀ6 ἴθ 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΙ. 

τηουγηίΐίηρ, ἀπά το δαϊίάηεβ8, δπὰ ἴο 
διτάϊηρ, ννἢ ϑδςΚοίοιῃ : 

12 Δηὰ Βεβο]ά ον δηά ρδάμπεββ, 
βἰδλγιηρ οχεῃ, δηά Κι] ηρ 8βῆεερ, εαῖ- 
ἱπρ Βεβῆ, δῃά ἀγίηκίηρ ννίης : ὁ ]εἴ 8 ἢ οβαρ, 56 
εαῦῖ δηᾶὰ ἀτγίηΐ ; ἔοσγ ἴο πιοῖγονν νγὲ δ τά. . 6 

150 ἵν. 11--1Ἰ4. 

ἤοιι365 οὗ [6γιβαΐεπι, πα τε Πουβε8 
πᾶνε γε ὕσοόκθη ἀοννῃ ἴο ἐογ γ τε 
ννΔ]}. 

11 Ὗε τηδάς αἷβο ἃ ἀϊςἢ δεῖννθθη 
1ὴ6 ὕνο ννα 8 ἔοσ ἴτε ννδῖεγ οὗ τῆς 
οἷά ροοὶ]: Ὀυῖ γε πᾶνε ὔοΐ ἰοοκεά 
υαηΐο τῆς τλΚοῦ τῃογεοῖ, πϑῖηεγ πδά 
Γεβρεοῖ υὑπῖο δῖπὶ {πὶ ἰϑῃ!οπαδα ἰἢ 
Ἰοῃρ; ἅρο. 

12 Απά ἰῃ τῆαϊ ἀδγ ἀϊά τς [μοτὰ 
Οὐοῦ οἵ Πιοβῖβ ς8}] ἴο ννεερίπρ, ἀπά ἴο 

84}} ἀἴ6. ϑνίως υ 
14 Απά [ἴξ νγα8 τενεδίεὰ ἰῇ πλῖης 

6215 ΟΥ̓ ἴῆ6 ΓΚ οὗ Βοβῖβ, ϑυγεὶγ τ} 8 
ἸΠΙΖΙΠΥ 884} πος θ6 ρυγρεα ἔτοπι γοιι 
{1} γα ἀϊε, 54 τε Ινογὰ (σον οὔ μοβῖβ. 

δεςοηά οὗ ἴ86 ἴνγο ροοΐβ, ἰῃδί βἰδηὰ ννεϑί οὗ 
ἴῃς ΟἸδοη νι] εν (Βιγκοῖ- ϑϑι]ῖλη). [ἴ γηαν 
διᾶνθ Ὀδεη [6 ἐγδα!]οπδ)] “ Ροοὶ οὗ Η 6 ΖοκΙΔ ἢ," 
εαϑὶ οὗ {πε [4 ξαίε. Ορ. 2 Κ. χχ. 20; 
4 ΟἾγο. ΧΧΧΙ!. 3, 4, 29; (Εςο] 5. ΧΙΝΗ. 17). 

10. γε ῥατε πιριδεγεάΠ---ἰΟ 566 Ὦονν ΤὩΔΗΥ͂ 
οου]ά 6 5Ξρατεά. 

ἰο γι] Α βἴγοηρ ἴειτῃ. [{ ὀσσιΓβ οἾἶβθ- 
ὙΏΕΓΕ ΟἿΪΥ ἱπ [6Γἰ 11. 53; ΒΘΙΟ 11 [85 ἃ ςοη- 
ἀδτημηδίογυ ἴοηδ. 

11. « ἀ4ποῸ}] Οτ, 181.0:---ἃ ΙΑΓΡΟΓ ΓΟΒΟσ- 
γΟΪΓ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ἴπδη ἴῃ6 “ροο]." ΤὍῆθ ὁχ- 
Ριθϑϑίοη “" θεῖο [6 νν4}}5" 15 ιιδϑά, ἴῃ ἃ 
ἴδοθη!ςοδὶ ννύ, οὗ 16 ἰοννὸγ ραγὶ οὗ ἴῃς Τ γτγο- 
Ραδδη νδιϊευ, ἰῇ 2 Κ. χχν. 4 (566 ποΐθ). Τὴθ 
“ρ]4 ρο0],᾽" [πεγεΐοσθ, υνοιυ]ὰ βθετὶ ἴο Ὅε Εἰ σ 
186 ““Ῥοοὶ οὗ δ1:]οδπὶ φΡ. 2 Κα χχν. 4 στῇ 
Νοἢ. ἢ}. 1ς}, ΟΥ 1η6 ““Ῥοο] οὗ [6 Υιγρίη᾽" 
(ϑεε. ο υἱ]. 6),---ἰδά ὈγῪ 186 ““ ἔοη5 ρεγεῃῃῖβ 
4η4υς:.᾽" 

μῃ!ο ἐδὲ »ιαζεγ ἐῤεγεοοῦ,..1Ὶ ΟΥἉ, το Ἠϊτὰ 
1πδῦ τιδάθ Ὁ... ὑπίο Πρ ἐῤαΐ ζοτγταϑὰ 1:. 
ΤΠ6 584π|6 ννογάβ ἀγὸ υϑϑοά τορείβου ἴῃ ΧΧΧΥΙΪ. 
,“6. ((ρ. χΙΠ. γ, χὶν. α8.) 

ΤΎΠΟΥ Ὀυπιεὰ {ῃαπΊβεϊνοβ ἰῃ δίοπηρ ὑὕρ ἐδ6 
νναΐοῦ ἃ5 ἃ γΓοβοῦγος ἔογ ἴΠ6 {{π|6 οὗ σῖθξε; Ὀυΐ 
βᾶνε πὸ 1πουρσῃΐ ἴο Ηΐϊπι, πο ογεοαϊθά ἴΠῸ 
πονογοδης ἔουμηίδιη. 

1. ἐῥὲ Ζιογά... Οτ, δὲ Ζιογά, ὅ ΘΆοΟΥ ΔῈ 
φΓ Πσε. (ἀπά 5) π}]Α Ὺ ἴῃ τὉ. 14, 14}} 
“. «αὖ. α. ἴῃ 11}. ἧς, Χ. 22. 

εαἰῆ ὉγΥ τς νοῖϊςθ οὗ Ηἰ5 ργορῇοῖβ (ςρ. 
Μιοεδῇ 1. 8,9); ἀπά (μον δ 451) ὉΥ 186 ὑυὰρ- 
τηθηΐ οἡ δαπ)ασίδ. 

ῥα άμε..1 χνυ. 2; Μ|ίοδῇῃ ἴ. τό. 

13. ο«ἰαγίηφ...... δἰ η9}] Οτι, "ΚἼΠΠΠΡ....ὁ 
5ἰδιιρῃίογιηρ." [1 Ἰοοκβ 85 [ἢ ἴδε ἰδηριδρο 
1561 νγογα πιοδηΐ ἴο ὄχρῦοθϑ ἃ ἄδρίεε οὗ σϑῃ- 
ΒΓ. 

ἰεέ... Τ1λξϊ, ἐραίηρ ; ἀσιΚΙηρ 1: 45 ἸΠΟυΡὮ 
{μοθε σοῦ [6 ΟΠΪῪ τὨΐϊηρβ ἴο Ὀ6 σαγεὰ ἔοσ. 
7εγιβαίθπι μδα Ὀεσοπὶο ἃ τηϊπ!δίυγο ΒΔΡΕ] (Χχί. 

7) 5. 4... 
: "»ν τ ἔμεν] 0 ὑπογγοαῦ «υὐ “ῥα 46] 
ὙΠΟ ννογάβ ΡΙΔΙΠΪΥ τηθδῃ; “ὟΝ Ὲ 5}]} ἀϊο, 
ἃηὰ (Πδη ἴΠ6ΓῸ 15 8Δὴ οπά οὗ υ5. ὙΠΘΙΓΒ νγὰ5 
ὯΟ ΟΥ̓ΪΠΑΓΥ οᾶ56 οὗ 86π58] ἱπάυ!ρεηςς, [{ 
ἰηγοϊνοὰ ἃ ἀϊγεοῖ ἐγπογὶπῷ 977 Οοά (ἀγνωσία 

Θεοῦ, 1 ΟΟΥ. χν. 34); ἃ σεϊεσΐίοη οὗ Η!5 ρτο- 
νἱἀθπΕ 18] ἀεὶ ρ 6 (ορ. 2 (Ὦγο. χχν]. 22): ἃ 
ἀεθρί βίης οὗ [μεὶγ ὀνογ δύῃ Ἰημογιίδηοθ. ἦα 
τς σα] θὰ (σοά 8 σμ]άγεη. Βυΐ ννβαῖ ἀο νὸ 
δεῖ ἔτοπι οὐὖγ ὈγΓτΓρἢς (σε. χχν. 32)) ὲ 
1Ὲ ἴο ψ»ῈῸΡ δηὰ ὑεδὲ οἷιγ ὑγθδϑίβ, δηὰ ἴο Ὁ6 
“μονὴ ὈῪ [6 Ῥγορμείβ᾽ (Ηοϑβ. νυἱ. ς); δηά 
Βοοῃ, 1ἴ 566 Π1Ί5, ἴο βῆδγε ἰῇ ἴῃ6 ἀοοπὶ οὗ 84- 
ΤηλτΔ: ὙΠ1 Αϑϑυγία Ἴᾶγνθβ ἴπ6 ψοτγὶὰ ουΐ 
ἴοσ Ὠουϑοὶε 45 58ὴ6 ρίθδϑθϑ. ΟΥ̓ 411 πη νὰ ἅσὲὸ 
16 πιοϑὶ π5ογδῦ]ε:---τνο ἀϊεὸ ἀδγ (Ναπι. 
ΧΥΙΪ. 12}; ψνογδ 1 ποῖ νγ6 1}, (θη, ἴο πηᾶῖκο 50 ΓῸ 
Οὗ 2ο-(αγὶς ταιτῖ ἢ, δὲ ΔΠΥ ταΐεὐ ἴοὸ Ἴοῃοϊυάς 
ἃ ᾿ςονοηδηΐῖ νν]ἢ ἀθαῖῃ᾽ (ΧΧΥΠΪ. ας), δηὰ ἴο 
Ἔνθ, ψν ἢ16 ννὸ ᾿νο᾽ ̓ 

Οὐ... 8ῖ Ῥδὺὶ, ψγῇο αυοΐεβ [ἢ]5 νεῦϑθ ἴῃ 
Ι (ΟΥ. Χν. 22, 5ΠΟΓΠΥ αἴεγνναγάβ, ἴῃ Ὁ. ς 4, 
αυοίεβ ἰ[5 ΕΠΟΠΊΡΠδηΐ ἀπε Π 6518, οἢ. χχν. 8. 

14. “1π4 1 «υας...]Ὶ Οτ, “πῶ 1ῤὲ Σιογά 9 
Ἠοσς τουθαὶθὰ ΗϊΣΒΟΙ7: «. «ὐ. α. ἰπ 1 8. 
1. τὶ ἐς Ιογὰ γχοευραὶθὰ Η]πιϑοὶ ἴο 
ϑδται6};"---δοοὴ δήοσ ϑαπλιοὶ δα χοςοϊνοα 
[Π6 πηοϑϑᾶρὲ (νυ. 14}; “1 ἢᾶνὲ ϑσύνογῃ, {πδῖ ἐδὲ 
ἐπίφμιγ 9 ΕΠδε ῥοισε ῥα]! ποὶ δὲ ρεγρεά νυ] ἢ 
ΒΔ ΓΙ Π 6 ΠΟΥ Μνἱ ΟἸΈΠΠΡ ἔοσ ὄνοσ." (Ορ.1 
5. 11. 27, 1.7.) 

Οὐ.. τ. Το 81ηὴ οὗ Ε]1}5 ϑοὴβ5 μὰ Ὀθθῃ [ἢΠ6 
ςοπηδιπαίίοη οὗ δὴ ουϊνναγὰ ϑεγνυῖοα οὗ σοά 
ΜΠ Βαρτδηΐ ϑθηβιιδὶγ. “ὙΠΘΥ εορερερεα 
(-. «υ. α. 541. ν. 24) δε οὔεγὶπρ Οὗ ἐδ 1ογά" 

Οὐ.. ,.χ. ὙΤπδξ βρηΐθεποθ οὐ Ε}}5 ποιιϑὸ νγᾶ8 
νἰγί Δ} } Υ ἃ ἄοοπὶ ργοπουποθά ἀροη {πὸ ἰδθογ- 
ὩΔΟΪΘ δὲ 5} |10} :---ὧὐϑ [Π6 ϑϑηΐθηςθ ἴῃ ἴῃς ἴοχὶ 
νγὰ5 ὑροὴ {π6 τοπιρὶς οὗ ϑδοϊοπιοῃ. ((ρ. 
1εγ. νυἱῖ. 12.) 

ἐπιφμὴγ. γι 6] 4. αὖ. α. ΧΧΥΊΪ. 9, Υἱ. 7. 
μ}γεὲ 41] Τακιηρ ἃρ ἴΠΕΙΓ ὑπροάϊγ ϑρεεςἢ, 

ἐγγ6. 5}}8}} ἀϊ6᾽ (ν. 12). ὙΠΕΪγ, δΕῚΓ ἀη- 
ἔογγίνοθη 5ϊη ννου]Ἱὰ ἀγαρ πηι ἀόννῃ ἴο ἀθδίῃ, 
(ώΡ. [οδη νἱ!. 24.) 

Οὐ.. τ. ὍΤὨδ βεπίθηςα οἡ ΕἾ} 5 ἤουβθ νγᾶ8: 
“Α}} [86 ἰπογεᾶβο οὗ [ΠΥ ἤοιιθθ 5}4}} ἀΐο... [ἡ 
ΟΠ6 ἀδγ ([ὮΥ ἵννγο 50η5) 584}} ἀϊῈ Ὀοΐἢ οὗ (με πὶ. 
( 5. 1... 33,34.) 

Οὐ... Πα ἔ]Π]ονὴρ νοῖθο (1 8. 11. 22) 
5 [ῃ6 ΚΟΥ͂ ἴο ἴἢδ Ιηἰεγρτγεϊδίίοη οὗ 186 {πιγτὰ 
βϑοϊίοη οὗ [Π]5 σῃδρίοσγ (υυ. 1 ς----2 5):---οι Απὰ 
1 «υεἱ ναῖε Με ὸ α αι δε γε. «πὰ 1 νυ }}} 
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ις  Τι5 54 (ἢ ἴῃς Γι ογά ΘΟ οὐ ϑυγεγ, εὐπ υπίο δθεθηδ, ννῆϊ. ἢ ἐς 
Ποβῖϑ. Οο, ρεῖ {πεθ ὑπο (Π]5 τγθᾶ- ΟνΕΓ ἴῃα ἢοιι86, “πα 447. 

Ὀ0114 πὶ ὦ σμγ ῥομπε." ἘῸΓ () ἘΜ αξὶνε 
Ὠλδλη5 ὁ Οοά «υἱὐ γαλ6 ὠρ (5866 Ὀεΐονν); (2) 
[86 γαγιηθηΐβ τηθηςοπθὰ ἴῃ τ. 21 ἅΓῈ ἴῆοβο οὗ 
{π6 Πιγῇ-ρσίοϑῖ; ἂπὰ (3) ἴῃ ὈγοπΊῖδε ἴο Ε]18- 
᾿ῖπὶ 15 [ῃδἴ ΒΘ 5}4}} Ὀ6 ἢχϑὰ “"1ὴ ἃ σωμγε (σ. «υ.) 
Ρίαςθ."" (ὅθε ζυγῖθεσ η Νοῖθ Α.) 

15. ΤῈ σοπίπυ ΠΥ οὗ ἴπ6 ἔνγο ϑ56ς ]Οῃ8, 
συ. 8---1 ἀπὰ 1ς---ς, 18. τηλγκοὰ Ὀγ (ἢς τὸ- 
οὐττέποα οὗ [6 ϑβοϊοπηη {{Π|6,| “ἢ [ογά, 
Τ]ομονδὴ οὗ Ηοϑβίβ᾽" (νυ. 12, 14). [{ 5 οὔ- 
νου, ᾿πεγοΐοσγε, ἰδὲ ΠΟΘ 5 ποῦὸ βροκθη ὁξ 
ἴλη 1ῃ6 Ρυμπιϑηχηοηϊ οὗ Δη ἱπάϊν!ἀϊια]. ΜΔ Πδΐ, 
ἴῃ ἕδοϊ, 15 ϑῃθθηα Ὀυῖ ἃ τυ ϑις Δ] Γοργοϑοηϊδίνο 
οὗ [86 νυ γ] αν πιθη σοηϑδυγοα ἴῃ τ. 8---4Δὶ 

ΗδφΖεκιδἢ 5 ράβϑούθὺ ννᾶ5 ἃ βξυάάρη 6} ]] ΠἸΟη 
οὗ ἔδεϊ την (2 αἶτο. χχῖχ. 236). Μαυςῇ ἀξερ- 
βοδῖθά ἱπβάθ!γ γετηδιπρὰ θη. [{ Ιϑ' αυάθηϊ 
ἔγοτῃ σἢἢ, ΧΧΥἹΣ δηὰ χχῖχ ἴπηαὶ Ηθζοκιδὴ μδά 
85 {||16 ροννὸγ ἴο σορὲ νὴ {Π|15, 45 ΕἸ} ἢ 
186 6Υ}} οἵ ἢ15 ἄδγ. ΗδΖεκίδῇῃ 5 γειβη ννᾶ5 Ὀυΐ 
ἃ 5δοτῖ, Ὀγπιρῆϊ, ἔν], ϑυςσοοθάιηρ ἃ ἀδγκ 
διηϑεῖ (ΧΧΙ. τς ΤΠ ψ ΒοΪο δνάϊς οἰκονομία 
νν25 5ῃακίηρ ; ὈδοδιιδθῈ ἴπ6 ννἢοἷθ σοπϑε κα 06,---- 
ΤΟΥ ΔΙ Υ ἀπά ρῥηβϑιῃοοά---δὰ Ὀδσοιηα ἰδιηϊθὰ 
ἢ τῆς ΒαὈγ]οηίΔη ἰοΠΡΟΥ. 

Αξϑδῖπ, {πογθῖοσγο, 85 ἴῃ ἍὉἢἢ. 11 δηὰ ἵν, (ἢ6 
Ῥγορῇοῖ δηποιιηςθβ ἴῃς ἀδροβίξοη οὗ {Π6 "υΠ- 
ἐλιὰ} σϊονναγά -᾽) δηὰ ἴθ γαϊϑιηρ ὑρ ἴῃ ἢΪ5 
Ρΐαςθ οὗ ἃ δια] ργίοϑε ἀπ βονεγπου. 

Βοίογθ νγὸ σοῃϑι θοῦ ἴπ6 βοςζίοη ἴῃ ἀδίαδιὶ, 1Ὲ 
ψ}}}} Ὀ6 νν6}} ἕο ποῖς πῃ δβϑρεςῖ8ὶ {πῸ [Ο]]ονν ηρ 
Ροϊηΐ9:--- 

(ᾳ) Ὑὸ τπογὰ ἰγδηβίδίθα γοόδ, ἸΏ τ. 21, 
5 υϑϑοά οὗ ΑΑγοπ᾿5 οἤῆς4] τοῦθ ἴῃ Εχοά. χχίχ. 
ξ, ἃπὰά οὗ {Παξ οὗ ἴῃς ρῥγίθϑίβ, 10. 8, χ]. 14: 
ὙΉΠ6 (ἢ6 ννοτὰ ἰγδηϑίαίθα “ριγα 6 " 15. ὭΘΥΘΓ 
υϑορὰ εχοορί οὗ ἴπ6 ῥυγίθβ!! Υ οἰποίαγε. ([1 
ΟΟΟΌΓΒ Οἰβεῃοῦο ομἦρ ἴῃ Εχοα, χΧΧνΠἹ, ΧΧΙΧ, 
ΧΧΧΙΧ; [οΥ΄. ὙΠ], ἐμ 

(21) Τα νψογὰ ἴογ “"ρίδοθ᾽" ἴῃ υ. το (8 
Τάτε ψΟγα) 15 υϑοὰ οἵ (ἢ6 ῥγοβϑί 5 οβῆςθ ἴῃ 
χ ΟἾγο. ΧΧΙΠ. γχ8; 2 Οἤτο. χχχυ. ἰς. 

(2) Τδ Ῥῆγαβο τοηδογοὰ “ἐν ἢ 15 ΟΥ̓ΟΓ 
1π6 Ποιι5θ᾽ 15 ἴῃ ἴῃ6 Ψυϊραῖθ ““ργαροβιϊιπὶ 
ἐφ  ;) νΜ ἈΠῈ (ἢ6 ΕΧΧ. ρῖνοβ ἴπ6 γϑὲ ννογάβ 
οὔ ἢ6 πιοοβᾶρεῖῃι5: πορεύον εἰς τὸ παστοφύριον, 
00 ἴο ἴπδ ἐεγνιρίρειγεαιμσ)" (566 α Εἴτγο. ἰχ. 
2ό, 33)" 

(4) ὙΤΒὸ ψοτγὰ “"ξονογηπιθης ̓  ἴῃ τ. 21 5 
ἔατ ἴοο ἸΟΗ͂Υ ἴο Ὀ6 Δρρ]δα ἴο ΔΩΥ͂ πλογα σουγῖ- 
ΟἿ σοῦ. ΕΥΘΓΥΥ ΠΕΓΟ Ε]56. 1 ἀδηοίθβ βονογοίρῃ 
Ῥοννεσ. ἴη Μιοδὴ ἵν. 8 1 5 ϑοὰ οἵ ἴῃς ""οἱὰ 
“ουεγεῖσπίν" οἵ δὲ Π)αυϊάϊε ἱἱπε; νὨϊςἢ, δΕοΥ 
Ὀεΐηρ βιβροπάοα ὈΥ ἴῃς ΒΑΌΥ]οΟηϑἢ σαρίιν}γ, 
νγ85 τοβίογοα ΌΥ ἃ “""ΟοὌνογηου οὗ [5γαοὶ, ννἤοβο 
ξοϊηρθ ἑοσῖΐῃ ψόγα ἔγτοπη νου δϑίίηρ ἡ (Ὁ. 
Υ. 2). 

Οπ {πὸ ψγῃο]ο, [Πθη, [ἢθ ἰδηριιαρο ἰ5 πιαγκοά- 
ἸΥ͂ ἴῃ ἔδνοιγ οὗ ἱπίογργείίηρ [ἢ 6 βδοςσίοη 4|16- 

ΒΟΓΙΟΔΙΪΥ. 
τηδεῖς τμδῖ 
ῳ Ἄν θη Ηρα ἔογείο!ὶς ([ῃ6 ἀδροβιίοηῃ 

οὗἉ ἰβγδοὶ ἔγοπι 115 ρ ΓΙ ϑοΥ ροβιζίοη (ἴν. 6, “1 
Ὑ7}}1} τοὐοςῖ ἴπδ6 (ηδι ἴῃοιι 5η411 6 πο ῥγίεβῖ ἴο 
Με᾽), μὲ βᾶγβ8, “1 ν}}}} σὔδηρο {μεῖγ σον ᾿πίο 
“ῥα»θ᾽" ων 21: 4. «υ. α. ἴῃ 154]. ΧΧΙΙ, τ8, 23). 

6) Δ'νμεη ΕΖοκίοὶ 15 βσρθακίηρ οὗ {π6 τὸ- 
ἡεςϊίοη οὗ [οἜτγιβαίθπι (χν. 3, 6), δ6 υ8ε8 ἴΠ6 
ἤφσυτγο εἐπιρϊογοδά ἴῃ [581]. ΧΧΙΙ. 23, 25. 

(7) Τβὲ ψογὰ τεπάογεα ““ρΡὺ}} ἀονη᾽ ἴῃ 
τ. τὸ 5 ἴῃ6 οπὸ υϑοὰ ἴη Μίοδῃ ν. 11 (10) πὰ 
1, 4τη. 1ϊ. 2 οὗἔὨἍ “ἸὨγοννὶηρ ἀοννῃ [Π6 5ἴγοπρῃο 5 
οὗ 5γδθ]. Ορ. ςἢ. χὶν. 171 [6Ὁ. ΧΙ. το. 

8) ὙΠ δ πᾶπιεὲβ ΓΘ 51:10 ἢ 85 ΘΑ5}}} [311] ἴῃ 
ἢ 16 Δἰ]ορογίςδὶ νίαν. ΕΣ (4) δϑῤεδ-πα 
ΤΑθδη5 "511 ἀοννὴ ΠΟΥ" (ΤΪ6Γ. χχχνυΐ. 1ς). 
ΤΠ νογὺ οσσυγϑ ἴγθο {{π|6ὲ5 τη ἴῃ6 δά άγθβϑ ἴο 
Βαθγίοη ἴῃ ςἶ.. χἰνὶ (“5:18 οἡ ἴπθ φγουπά᾽" 
δὅζο.,) στ. τ, 2): δηὰ ἰ5 4150 ιιϑρά ἴῃ [ογ. χη, 
τ8; ἐΙΒΑΥ͂ υπίο [πε Κίηρ ἀπὰ αυθθη, Η απ Ὁ]6 
γΟυΓβΟΪνθβ, οἱὐ ἀοαυη; ΤΟΥ ΥΟΓ ρῥγησ  ρ4} 1165 
504}} σοθ ἄοννη, ὄυεῃ (ἢ6 ογοόννῃ οὗ ὑουΓ 
δἰογγ"" (ςρ. εἰ. "]. 26, “. «υ.)}: δηὰ (6), .Ε}» 
γακίνι ταθᾶπβ, “""σοά ν}]} γαΐμε μρ " ((. ων. α. 
Πουΐ. χνηΐ ας χα 5. 1. 3ς. [6γ. ΧΧΙΪ. ς, ΧΧΧ. 
9; ΑΠιΟΒ ᾿ἴχ. χα; ΠΡ. Οἡ ἷν. 2): Μ Ώ16 Οδἠᾳἐ- 
γα τλθᾶῃβ, “" ΜΥ ροσγζίοῃ 5 {πὸ [ογά " (ςρ. 
1ἅτη. 111... 24). 
ΨΥ μδίονον, ἐπογοίογο, ΠΊΑΥ͂ ἤᾶνα Ὀθθη [Π6 

Ηἰξίοσγ οἵ {πὸ δοῖυδὶ ϑῃθῦπα ἀπά ἘΠΙΑΚΙπὶ οὗ 
ΗδΖοκίδἢ 5 ἔἰπὴθ (οὗ ἢ] ἢ ννῈ ἅγὸ Ἰρπογδηί), 
(ἢὸ πᾶπ|65 πιυσὲ ἤογὸ ὃ Ἰοοκοὰ ὕροη 85 5νπ- 
Ὀο]ΙΖίηρ ἴῃς ἔνο διηρεπσαιοηπς. 

Οὐς. τ. ἴπ υ. τὸ ἴ6 ,ΧΧ. Πᾶ5 ἀφαιρε- 
θήσῃ ἐκ τῆς οἰκονομίας σου. Τρ. [,ἰκὸ χν]. 2, 
αφαιρέειται Μμ οἰκονομίαν ΟΑἿ ἐμου. 

ον ἢ χοδι ἐ ἀρνιά 5 ἀξδ ΒΥ {6 1ΧΧ. 
ΟὨΪΥ ἰῃ {Π|5 σπδρίοσ. [πη Βρἢ. 11}. 2; ΟἹ. ἰ. 
Ἃς ((ρ. Σ ΟοΥ. ἴχ. 17). 1ἴ 5 ιιϑοὰ οὗ ἴδε ἔμπο- 
(ἴοῃ Αϑϑϊβηθὰ ἴο δῖ Ῥδ}]} 45 ἀροβῖὶὲ οὗ 186 
Οεη 65. 

Οὐ:. Δ. ΝΜιτηρα, Θηαἀρανουγίης ἴο βμῖνθ ἃ 
Ὠιπέογιοδὶ δρρ σαϊίοη ἴὸ Ὁ. 22, 5 ΟὈΠ Προ ἴο 
ςοηΐοοα παῖ ἢῈ ἔεεϊς {πὸ ννογάβ ἴο 6 ἴοο 
ὙΟΙΡΉΥ ἔογ [Π6 τηθαπίηρ 6 55:58 ἴο {π6η]. 
ἐς ῬΑΥΔΑΟΧΆ ... ΠΟΠΠΡΑΓΔΙΟ, ἡ Π6 ϑβαγβ; δηά 
αξαῖη, "" ὨΙςξιπὶ ὑπερβολικῶς." ὙΓΤΌΙΪΥ 50 ;--- 
1655 [6 4] ρογσδὶ 5δθηϑε Ὀθ, ἰὴ 1Π15 σδ56, (π6 
ὈΓΙΠΊΑΓΥ ΟΠΘ. 

Ιη δά ἀϊξίοη ἴο νος ἢ νὰ ΤΏΔΥ Τὸ" 

16. ῥὶς ἐγεαμγογ)] ὍὙΠΕ σψογὰ οσοσι5 ([η 
1Π6 πλϑϑοι] Π6) ΠΟ ΟἾΪγ. Α51ἴ 15 ιιϑδδὰ σορη- 
τοπηρί που (“ ἐῥίς," ορ. 2 Κι. νἱ. 322), (}6 
Ταοδηΐηρ νου] ἀρρεᾶγ ἴο Ὀ6 ““Ῥγοῇί-βθοκοῦ ᾿ἢ 
(Ξ-Ξ ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, ἔμυκα ΧΙ. 21). ὙΠε 
ὙΟΓΌ 15 ιιϑϑοὰ ἴῃ [0Ὁ χχχίν. 9 (ςΡ. χχὶϊ. 2) οὗ 
(ῆ6 νν τ αν ἱεπιροσ, ΠΟ σοιηρ δίπηβ, “1: 
2 γοπέει ἃ πνὰπ ποϊίηρ, {μαὲ ἢ6 βδβου!ὰ ἀο ρἢςϊ 
ὨϊΛ56} νυ Οοά ;᾽" βυρροβίηρς ἰμδὶ ,ιαίπ ἰδ ἴῃς 

151 



[52 

ἰόν. 16 ὝΝΠΔς μιαδβὲ ἴδοι ἤεγε ἡ ἂπά 
Σοκοτυλο Μψῆοτη Παβῖ ἴῇου ἤδγα. τῇδ (Ποιι ἢαϑβῖ 
«συεγεαΐ Ι γὰδε τοίϊα ΠΕνγΕα τῇδε οὐζ ἃ βερυ ϊςῆγε Πετγα, ὧς 
ἀπ καρ ἢς τῇδε Βοννεῖῃ Ηἷπὶ οὐκ ἃ βερυϊςῆγε 

ἧνρ, ακάΐ ᾿ ἜΝ 
ἐξ, απ ἢ δια, σηπά τῃλῖ σγανθῖῆ δὴ πδδιῖδ 
ἑλδε ξογχε- [ΟῚ ον ὨϊΠ]56 1 ἰη 4 τοςκ ὺὶ 

χη Βεμοὶά, τς ΠΟΚῸ Ψ1] σᾶτΓΥ 
δε τς. ἴδεε ΑΙΨΆΥ ψ ΠῚ [8 ΠΊΡΉΥ σαρτίν τ, 
ΕΗςΡ. ἐε ηά νν}}] δυγεὶν σονογ {Πεα. 

ὕαλωκ. 18 Ηδ ν}}}} 8 γεὶγ νἱοἰ ΠΥ ἴυγη 
ΡΣ ΔΠᾺ ἴο58 ἴῃες ἠάφ ἃ 0411 ἰπῖο 4 ᾿Ϊδῦρε 
φῥαζεέξ. 

ἰεϑῖ, ὉῪ ψ Ὡς ἢ {Π6 ναἱὰθ οἵ 41} ρυγϑυ 5 15 ἴο 
Ὀο {πὰ : ἀηὰ [Πδὲ οἸΪγ [ἢ ““ οά]ηε55 Ὀ6 ραΐη," 
ῖ5 ἴἃ νου Βανί. ὗν. τ Τίμπι. νἱ. ς.---- 15 
[ορεῦ νγᾶ5 (6 σδάϊοδὶ οδυϑθὸ οὗἨ δροϑίδϑυ 
(ὟΝ ι5.}. χῖν. 2). ; 

Οὐε. τ. Α που ἀεογινοά ἔγοπι ἴΠ6 ϑδηδ 
ὙΟΓΌ 15 υϑρῦ οἵ [86 ““ογε-ῥοισες οἵ ῬΏΔΓΔΟΝ 
(ἔχοά. 1. 11). ϑοϊοπιοῃ (ι Καὶ ἰχ. το; 2 (ἢτο. 
ὙΠ. 4; ςρ. χνὶ. 4), [6ῃοϑηάρῆδὲ (2 Οἤγο. 
ΧΥΙ]. 12), 8Δηά ΗεζΖεοκιδὴ (Ὁ. χχχὶϊ. 28). 

Οὐ:. χ. Ἰῃ [00 χχΙ!. 2, χχχῖν. ο ἴπ6 ποιῃ 
τεηάογοὰ “τηδη ἢ 15 ἴπ6 ᾿πιι504] οπθ ὙΜΏΙΓἢ 15 
ι5οὰ θεῖον ἴῃ Ὁ. 17 (“πλ ΡΠΓΥ πιδη)). 

τομο ϑῤεόμα)] [1,1ἴ, "ΡΟΠ ἢ ΟΥ̓́δραίϊηϑί.᾽" 
Ης ννᾶ5 ἴο σοπίτοπί δῖπι; δηὰ ἴο ἀοίινοσ τὴ6 
ΤῊΘΘΘΑΡῸ 10 ῥὲ: αεο. 

ἼΠοτο 15 ΠΟ γϑᾶσοη ἔῸγ {πη Κίηρ (ἢδξ “56 Όηἃ 
[86 5ουῖρθ᾽" (Χχχυῖ. 3) ννὰ5 δ ΔῃῪ {ἸΠῚ6 “ΟΥΘΥ 
1πΠ6 Ποιυβοῃο]ά.᾽"--ἴ 5, ἱπάθθά, ροβϑί Ὁ] 6 (45 
διιρεϑίθα Ὁγ [)6]., Βιγκβ, δηὰά οἵμογβϑ) [δὲ, οἡυ 
Ὀοηρ ἴΠ}5 σἴΘΓΠΪΥ τεργονεά Ὀγ [5αδἢ, ἢ6 μδά 
τοροηϊοα δηά σχοοεϊνοῖ 4 τητραϊοη οὔ ἢ 5 
δοηΐθοηςθ. [ἰ 50, ᾿Ἢ ψουϊὰ Ὀ6 ἃ τοιλδγκαῦ]θ 
ἰηϑίδποθ οὗ [ἢ εομαἰοπαὶ σμδτγαςῖοσ οὗ ργο- 
Ρἤεῖῖς ἀθπυποίδτοηῃ. 

ουεγ ἐῤε βοι.9] ἈΡρΡ]οΔὉ]6 Α1|κὸ ἴο οἰ ΠΣ 
οὗ (Ὠ6 ἴννο Ὠουι565 ;--ῖτῃδ ὁ ἤουϑ6 οὗ {ῃ6 1,ογά," 
ΟΥ̓ “ἴδε Κιηρ᾽β5 οι) (α Καὶ ἸΣ, α, τοὶ 2 ΟἾσο. 
Χχνΐ. 21). 

Οὐ... [Ιῃ δῦ. χ. 21, ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ 
15 υϑορά οὗ ἴῃ6 ““Οτοδλῖ Ῥηροι" οὗ πὸ (δυτγοῇ. 

16Θ.0 ῥαὶ ῥασἱ ἐδοιμ ῥεγεῖ Οὐ, “Πα 
ἀοεβί ἴοι μογε" (1 Κι. χιχ. 9, 13. Ορ. οἷ. 
1ἰ. τς, ΧΧΙΙ, χα.) ὙΠ (ἢγροίοϊὰ ῥέγε 15 δχ- 
Ῥ]αϊπεά ἴῃ [ἢ6 βϑεσοπὰ δαὶ οὗὨἨ ἴῃ6 νεῦβο ἃ5 
ΤΘΔΠΙηΡ ὁ ΠΟΓΟ---Οἡ ΠΙΡΏ, οἡ [Π6 σοςῖκ:"---ϑ 
1 ἃ ἸΟΗ͂Υ τος κ-ϑορυ οῆγε όσα (86 συμηπλ οὗἉ 
ἢ15 φαυ ῃ-Ὀουηάοὰ ἤοροδ5. 

«υονι ῥατέ ἰδομ ῥεγε]-ττῖῃ (ἢἰ5 ΟΠ οὗ 
Βανι, πονν δά υὑπάεγ Ὀδη Εογβάκοη οὗ 
Οοά, ᾿ξ 15 ἃ ΡΟΟΥ ἘΠΊΡΥ ρΐΪδςε,---αἀφβοϊαῖο, 
ἐν βου ᾿πμανιΐϊδηϊ." ((ρ. 5. Ἰχχῃηὶ, 2...) 

ὦ, δὲ ἐῥαὶ... ἘΔίδμοσ, (ἢ6 ργορῆθξ ἴὰπ|8 
ΨΥ, Δηῃα 5ρϑᾶῖϑ 9" δῖπι: πονσίπς οαἷ Β18 
φεῤρωίεῤγε οπα ῥίσ, ετανῖπε ἃ ῥαῤῥἰαΐίοη 7 
ὀϊ»ῃφεἰ ἱπ ΌᾺ6 γοοζ. Α5 6 δά σδγϑά οπ]γ ἔοσ 
γνου ϊγ ροοὰ ἀυγίηρ ἢ]5 16, 580 ναὶ ἢδ ρσγο- 
γκ Ὲ5 δξαιηϑί {πὲ {ἰτὴθ οὗ ἀβαίῃ 15 ἃ τηδσηιβοθης 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΧΙΙ. [ν. 16---2:, 

σουηίγΥ : ἋΠεγὰ 8418 τῃοι ἀϊε, δηά 
ἴΠεγα [ῃ6 Ἄσδαγίοῖβ οὗ [ἢν ρίογυ «ῥα 
δὲ τὴς 5ῆδιηες οὗ τῆν Ἰογά 8 ἤοιιβ6. 

ῖ9 Απά 1 Μ1] ἀτίνε τῃε6 ἔγοηχ τῊΥ 
ϑίδιιοη, δηὰ ἔτοπι τῆν βίδϊθ 514} ἢς 
Ρ0]1 τῆδε ἀοννη. 

20  Απῃά ἰξ 5[14]] σοπχε ἴο ρ835 ἰῃ 
τηδὲ ἄδγ, παῖ 1 νν}}} “411 πὴγ βεγνδηῖ 
ΕἸΙαΚιπι τς 5οη οὗ ΗΙΚίδῃ : 

21 Απά 1 ν]]} εἰοῖῃς πἰπὶ νι ἢ ΤΠΥ 
τοῦε, δηὰ βιγεηρίμθη ἢϊπὶ νυ ΤΠΥ 

τοπηὉ;----ἢ]58. ΟΠΪΥ ἰῴθα οὗἁὨ ἱπηπιογίδ ΕΥ̓ Ὀδίηνς 
ΡΟΞΙ Πυ που 5 ΒἸΟΓΥ. 

Οὐ.». Το ἴννο νογθβ τὸ [Π6 βαπιὸ (δα! Δγ6 
ιι56ὰ ἴῃ ἰοῦ χΙχ. 23, 24: Ψ ΠΟΓΕ (ἢ ρδί Αγο ἢ 
ἀθϑιίγοϑ ἴῃαϊ 5 δϑϑιιγοά ἤορθ οὗ ἃ τοόϑιττθο- 
[ἴοη οὗ ἴῃ6 ἤεϑὴ τιρῃῖϊ Ὀ6 “γαυεη ἴῃ [Π6 
Ὀοοκ,᾽" “ὀεαυπ ομέ ἴῃ ἴῃ6 τοςκ." ὙΠαῖ Πορα 
6] οὗἩ Ἱπηπιογί δ! γ᾽ ἔξ. Π]6 55. 15γα6] δὰ οδϑοῖ 
ἃννᾶγ. ΔΝ Βαῖ, ἴἤδῃ, νγᾶϑ5 ἴῃ νδ]ιις οὗ ἃ 5θρυ]- 
σἤγο “ἴη {Π6 εἰΐγ οὗ αν!" (1 Κ. 11. τοὶ 2 
ΟἾτο. χχχίϊ. 32)}) ΝΑγ, δῖ ννᾶ5 ἴῃ6 νοτἢ 
ὄνθη οὗ ἴη6 ἴδρ]ο οἡ {π6 γτοςκ οὗ Μογδὴῃ ϊ 
νμῖ ννὰ5 ἴῃδι Ὀδίίογ [ἢ3η ἃ σεηοίδρ ἢὲ 

17. ᾿αγγν ἐῤέθ σευαγ...}] Οτ, ““ἢὙ] {Π66 
ἴογἢ ΔΓ ἀννᾶγ, Ὁ τα ΚΑΌΥ πιδπ.᾽" (80 [δ 
δγγιᾶς, Αθθη- Εζγα, ἢ. Κιπςῆὶ, ἀπά οἰδοῖβ.) 
ΤΠΘ νογῦ 15 ιιϑεὰ οὗ ἴπ6 δ)οσϊίοη οὗἩ [βγδοὶ ἰῃ 
ες. χνὶ. 12 (τΡ. χχιϊ. λό, 28). 

«υἱ δ] σωγείγν...] ΟΥνἉ, 8.811 τύὰρ ὅπ: 99 ἊΡ 
6108901Υ;---ἂἀΥὐ ἃ σοηάειηποα οΠπληαὶ, Εϑῖμοῦ 
ΥἹ]. 8: ςρ. Κ5. εἶχ. ὁ. ὙῊῈΘΊΧΧ. Πὰ9 ἀφελεῖ 
τὴν στολήν σον (ἴο ΨΓΑΡ δτοιιηά νυν] ἢ 5ῃδΠΊΟ, 
δΔηά ἴο 5: ΠΡ ΟΥ̓ {πε τοῦε οὗ ποηουτγ, Ὀοηρ, ἴῃ 
ἴαςῖ, πλιςῦ ἴῃ6 βάτο {πῖ|η5). ὙῊῈ Τάγ. 
εἰ σοῃ ΙΒ Οἢ 5}4}} σονογ ἴΠ66.᾽" 

18.Ὀ. Ηρ «αὐ! “γον... ΟΥ, “δ 5841] 
Ὀϊηά {πδὲ Δ] ννο]] ἢ Ποδάραηά: 85. 4 ὃ4]] 
(584}} Ης μυγ] {Π66) ἱπίο, ἄς." ὙὍὙΠὸ Τάτε.; 
“Ἧς 5841] [26 ἄννᾶὺ ἔγοτῃ ἴποε [ΠΥ μβοδάδαπά."" 
ΧΧ. (ἀφελεῖ) τὸν στέφανόν σου τὸν ἔνδοξον. 

ἐβεγε σῥαΐῥ ἐδομ 416] ΟΡ. οπ'υ. 14. 
ἔδενε ἐδὲ ἐῤαγίοίε...ὺῚ Οτ, ἐδέγε 8ΒἈ8}1 9 

ὍΩΥ ομασιοῦβ οὗ ΘΊΟΣΥ,- -σλιτοὰ ἀνγᾶὺ ὈΥ͂ 
186 ΘΠΕΙΩΥ (ΟΡ. Μῖς. ν. το; οἢ. 11. γ)ππῖπου 
ΒΏΘΙΩΘ, ἄο. 80 ἰζ 5 δα!ἃ οἵ ἰῆοϑθθ νγῇο 
ταϊηἀ φαγί] {πίπρδ, {παῖ “ἘΠΘΙΓ βΊΟΥΥ ἰβ ἰῃ 
ἐμοῖσ βῃδτηθ᾽" (ΡὨ1]. 11}. 19). 

190. ἄγίυε ἐδεε]ὴ οὐ, “ἴἢπιιβὲ ἴῆθ6 ἀνγαγ." 
ἐδν «ἰα6] ΟτἉ, “1ῃΐης οῇοε" (50 Α. Υ͂. 

1 (ἶγο. ΧΧΊΙ, 28). 

20. 7 «υἱ]} αἱ! ηῖν σεγυαη] ΤῊΪ8 15 [ἢ ἢγεξ 
ἀρρθάγδηςθ οὗ “ἴπεὸ δογνδηΐ οἵ [Πε 1οσγὰ," 8ο 
ΟΟΟΏΡ 65 50 ΡΓΟΓΛΙΠθηΐ ἃ ρίαςο ἰῃ Ῥαγί 11. (ρ. 
ΧΙΙΧΟΙ, 2: ἼΒῈ [ογὰ ῥα εαἰϊρά "πε ἴτοιαῃ 
{πε ψνοιηδ...Δηἀ 5414 πηῖο πι6, Τοι ἃτὶ ΜΥ 
ϑεγυδηΐ,," (ΑἾϑο, χἱῇ. χ, 6.) 



Υ. 22---24. 

σίγα ]ς, ἀπά 1 νν}}] σοπηπιε ΤῊ ρονογη- 
τηοπῖ Ἰηἴο ἢ 8 Πδηά : δηά ἢδ 5}4]] θεὲ ἃ 
ἔλῖ μεσ ἴο τῆς ᾿πῃδθιτδηῖβ οὗ [εγιιβαίεπι, 
Δηά το τῆς Ποιιε οὗ [ἀδῇ. 

22 Απά τῆς Κεαγ οὗ τς ἤοιυβα οὗ 
Πανὶ ἃ νν}}} 1 ἰδὺ ὑροη ἢ 58 βῃουϊάετγ; 
80 ἢεῈ 5}4}} “ορεηῆ, δηά ποπὲ 5}8]] 

,. 8ῆυϊ ; Ὧἀπὰά ἢξ 54] 5ῆυῖϊ, ἀπά ποηε 
8Π4}1 ορεη. 

4]. α Μειδεγ] Ορ. Ϊοῦ χχίχ. τό. δ 
τπνουϊά ρῥσγονίάθ ον ἴῃς ννυδηΐβ οὗ ἴθ ρξορὶς οὗ 
Οοά, 85 ποπὸ Ὀείοτε δὰ Ὀδοη 80]6 ἴο ἀο. 
Ἐὸγ ἴο ΑὈτγδῆδιῃ δὰ Μοβὸβ δηὰ αν ἃ δἰϊκο 
[οϑ6ὸ ογάβ ννεῦο δρρ !ο δ ]6,---Ἴ ῊΥ ἢγϑῖ 
(Αι ποῦ Βα ἢ ϑιηηθά ̓" (Χ]1. 27). 

Οὐ. Αἴϊοσ 115 Ἰοηρ; σουτϑα οὗ ἀ!5ε!ρ] 16 
Τυάδῃ νν}}] σοηΐξοββ; “ὍὝδου, Ο 1οτά, τί οὐγ 
ΡΔΙΒοτ" (ΧΙ. τό, ἰχῖν. 8). ΟΡ. οῃ ἴχ. ό. 

2. Ἴδα ᾿ἰδησυάρε οὗ [15 νοῦϑθ 15 ΠΤ Δη1- 
ξοϑιγ ΒρυΓαίϊνε (45 ὄνθὴ ΚηΟΌΘΙ πηδ!πίδ! 5). 
ΤΠΘ ἜΧρυεβϑίοη “ρου ἢ]5 5που]άθγ᾽" { ᾳυ. 
α. ἰχ. 6, Η. ς) Ψψουϊά οὗ ᾿ἴϑεῖ θὲ βυϊπηοίεπε 
ἴο 5ῃδνν [ἢ 5. 

ΤὨΘ ἤουϑε οὗ Πανὶ" δῇζογ {Π6 βθϑὴ ννὰᾶϑ 
δῦοιυς ἴο 21]. Βυῖ ἰπ ΕἸ Ια Κιπὶ (“Οοά νἹ}} 
ΤΑῖϑα 0} ἰἴ 5ῃου]ὰ Ὀ6 Ὀ11ΠῈ ἀραίη,- --ἀπά ἴῃ 
ϑιιοἢ ἃ ΨΝΑΥ 845 δὶ ἰδαϑῖ ἴὸ {}16Ε{Π΄᾿ [ὴ6 Ργοπλῖβθ, 
1ηδῖ 1 5Ποιι]ά ὁε επἰαῤῥῥεά Ὁ Γ ἔυεν (1 8. νἱῖ, 
25, 26). Τπαῖ στοαῖογ ἤουϑε οι] Ὀ6 ΡαΪϊδςα 
δηᾶ Τοιρίε ἰῃ με; 45 Ηδ ννῃο δαπιηπιβίογθοα 
115 ““ξονογησηθηϊ᾽" ( 21) ννοι]ά Ὀ6 Αἰςο Ηἰβἢ- 
Ρηοβῖ;--τἰ δ ῥσγιοβί ὑροὴ ΗΙ!5 ΤὭγοπο᾽" (Ζεςἢ. 
υἱ. 13). : 
τῷ Ταῦ. 845; “1 ψ}}} ρίαςθε ἴμ6 Κεὺ οὗ 

1π6 Βουβ6 οὗ {πὲ βαποίιδγυ [ςρ. 1 Οἶτο. ἸΧχ. 
27}, δῃ!ὰ τῆς φονογηπιθηΐ οἵ ἴπῸ ἤοιϑὲ οὗ 
Πανὶ ά, ἴῃ "5 βδηὰ." ὃ. 

δὲ ταὶ! οῤεη...1 ΑἢδΖ δά οΪοφοά ἴῃ μαΐθ8 
οὗἩὨ 186 ἴοηρὶε (2 Οἤγο. χχυ, 24, ΧΧΙΧ, 7). 
Βυϊ, ψ ἤδη “Ηδ {μΠαϊ 15 Βοῖγ, Ης (δαί 15 ἴγιιθ " 
(εν. π|,.2}, ορεηθά ἴδ Κιπράοιη οὗ πϑάνϑη 
ἐς ρ 811 ὈΘΙ Θν Γβ,,"") ἤοηθ 5ῃποι]ὰ Ὀ6 40]6 ἴο 
οΪοθο ἰπεπι. ὙΤὴδ ρμαΐθς οἵ “τῆς δοιι5θὸ οὗ 
Οοά," τὸ σφίδο]ςο ματος, δἰδηά ““ ορεη ἀδΥ 
δηά πῖρῆΐζ " (ςρ. ἴχ. 11). 

ῥὲ τρῥαϊ! τρια... Ἠδξ 5}|4}} εἴοβθ {πῸὸ Ῥαν!άις 
ἀϊδρεπϑδίίοη (ΟΡ. 6. ΧΙ, 19), δπά ἤθη {παῖ 
δηΐγδηςο 15 οἰοβθά ἔὺΓ αὐ (ορ. ΕΖοῖ.. χ]ῖν, 2). 
Ηὸ 5}4}} ““ϑῃυϊς ὼἃρ {πῈ Ὠϊρῇ οὔμδβ [Πα ᾶἃγὲ οἡ 
δι ἴῃ ῥγίϑοη " (ςἢ. Χχίν. 22); δπά ποῃο, 
βϑᾶνεὲ Ηϊπιϑοὶ (γῆο δίομε “"ἢδ5 ἴῃς Κογβ οὗ 
Ηλάεϑ δηά οὗ ἀεαδίῃ,᾽" Κον. 1. 8), ὁδη ᾿δεγαῖθ 
{Π6πὶ. 

43. 4“. « παίῇ ὌΠῖδθ 15 γεξουγεὰ ἴο, ρὑγο- 
ὈΑΌΪΥ, Ὀοΐἢ ἴῃ Ζεοςοϊ. χ. 4, ἀπά ἴῃ ΕΖτγὰ ἴχ. 
7, 8. (Εογ οὖσ ἱπιαυ ο5 αν ψΜῸ, οἷσ' 
ἀϊησι ἀπά ον ῥγίδείς, Ὀδθη ἀο]νογοὰ ἱπῖο ἴῃ6 
δδηάς οἵ ἰῆθ Κίηρα οἵ ἴῃ6 ᾿δηάϑβ:.. Δηὰ πον 
ἔογ ἃ ἸΕ{1|6 σρᾶςε σγᾶσθ ἢδίῃ Ὀθεη βῃεννεὰ ἔγοπῃ 
ἴ6 ]ογὰ οὐ Οοά, ἴο ἰεαῦβ 5 ἃ σοιηηδηΐ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΙ. 

22 Απά 1 νἹ}}] βϑίεη ἢϊπὶ σὲ ἃ 
ΠΔ81] ἴῃ ἃ ϑυτε ρἷαςε; δηά ἢξς 541} θὲ 
ἴοῦ ἃ ρἱογίουβ τἤγοπε ἴο ἢ18 ἔδι ποῖ β 
Βοιιβε. 

24 Απά {ΠεΥ 5}4]} μδπρ ὕροη ἢϊπὶ 
411 τς ρ]ογυ οὐ ἢ]5 ἐδ μεγ᾽᾿ 5 ἤουϑβε, τῃ68 
οἤβργίηρ ἂδπά τῃ6 ἴβϑιιθ, 4}1] νϑ556]5 
οἵ 53118}] φιιδητγ, ἔγοπι τς νεβ56]5 ΟΕΙ Οσ, ἐν- 

᾿ ΟὨΡ8, Ἔνθ ἴο ἃ]] τη6 ἔνεβϑβεὶβ οἔ ἤλροῃβ. 

ἴο ἐβοᾶρθ, απά ἰο σίυξε τῷ ἃ παὶ ἐπι Ηὶ ῥοὶγ 
2ίαεε, ἰῃδϊ ουὖγ Οοά πηδᾶγ Ἰρῃΐδθη οἵἱγ Ἔγοβ δηά 
Εἶνε ὃ ἃ ΠΠ{{|6 γευϊνίηρ ἴῃ οὐγ Ὀοπάδρο.᾽) 

ΤῊΘ νογά 15. ξθπογα ν υϑοά οὗ (Π6 .' οηϊ- 
ΡΠ" (Χχχῆϊ, 2ο, ᾿ἰν. 2), ΒΟ ἢ ϑθουγοά 1Π6 
ἰθηῖ. [ἴῃ τ. 25) ΠοΟΙΨΕΥΘΓ, 845 ἰῃ ΕΖΟΚ, χν. 3) 
1ξ 566 Π|5 ἴο ἀδηοίθ ἃ 81] οὐ ρορ ἴῃ ἃ ννγ4]}. 

Ηδεγθ, 845 δἰβοννῆοσγε, [Π6 ὙϑγῪ ᾿ῃσοιηρδί- 
ὉΠ οὗ (6 δυισσοβϑῖνα βρΌΓοβ ἔογοο5. Οἡ ομοἶβ 
αἰζθηξίοη {Π6 Ὠδοοβϑ ΟΥὨ δάπηϊετηρ 4η 4116- 
ξοτίς 4] 56η58.---Ηδ, ννῆοϑε βιτηηθ55 15 Γθργὸ- 
βοηΐρά ὑπάσϑγ {πὸ ἤριγο οὗ “ἃ 81] ἴῃ ἃ 806 
Ῥίϑοο,᾽" 15 ποχί α ἐῤγορηδ οὗΓ΄ σίονῪ (5. «υ- α. ἴῃ 
Ἶογ. ΧΙν. 21) ΧΥ. 12, “ 4 ἐῤνοπὸ Ὁ σίογγ, ου 
ὨΙΒἢ ἔγοπὶ ἴἢ6 ὈερΙΠπηϊπρ, 15 {ἴπ6 ρἷδςθ οὗ οὐῦΧἹ 
ϑδϑησίιδγΥ ). ΟΡ. Νοῖες Α. 

ἐο ῥὶς Μαίῥεγς ῥοι4] 866. οἡ 11]. 6; δηά 
Νοῖθς ἃ. Ορ. ΚΕ 1. 22, 32. 

24. αἱ] {δὲ σίονγ.. ὍὌΒῸ ρἱογίουβ ῥτο- 
Τϊ565 πηδάθ ἴο αν ἃ ([Π6 δοσουῃρ 5ῃπιθηΐ 
οὗ Ὡς ἢ Ἰη {δεῖν ἢγϑῖ, ΠΠ γα], ϑθηϑθο δὰ Ὀθθη 
ἔγιιίταϊθ Ὁγ (Π6 δ'ῃβ οὗ αν! ἃ ὨἰπΊβο! ἀπά 
οὗ δοϊοπιοῃ δηὰ ἴποὶς αἀοθοθηάδηῖθ) 5}4]} 
Ὀδὲ βδιιβροηάοα ὕροη ἢϊπι. “ἥεη, ἱπάθοά, ἤαᾶνδ 
ἰὐυγτηοὰ [86 φίογυ οὗ ἴπς αν άϊς σονθηδηΐ 
Ἱπίο 5ῃαπι6 (ςρ. 5. ἵν. 2): δῃὰ (ῃ6 δΒοιιϑο οὗ 
᾿ανιὰ ἢ45 φίίθη. Βιιξ Ηδ νβοιῃ “" σοά ν}}} 
γΆϊ56 ὉΡ᾽ 5}4}} ““ ὈυΠἃὰ (6 τοπιρὶς οὔ 1ῃ6 
Ιιογά, δπὰ ἢ «ῥα δεαγ ἐῤὲ κίον" (Ζεςῃ. 
Υἱ. 132}; δανηρ ἤγϑθξ Ὀοῦπθ “6 5Πδπ)θ᾽" 
(ΗΦ6Ὅ. χί!. 2). ὲ 
ΤἼδ πᾶπηθ 1-εραδοά ννᾶ5 πον νυγιτδη προ 

[πὸ ἼΤοπιρὶς οὗ ϑοϊοπΊοῃ, 45 οἰθαυν 45 [ἃ ῃδάὰ 
οσὸ Ὀδοη ἀροὴ ἴπ6 Τοηΐ δὲ σηηοῃ. Βιΐ ἃ 
βοσοπα ποιιϑὸ σπου] Ὀ6. Ὀμ1]Π, ννῇοϑθ δ" ΒΊΟΥ 
5ῃοιϊὰ Ὀ6 αιραίογ {π4π (ῃαΐ οὗ [6 ἐου ΠΟΥ 
δουθε " (Ηαρρ. 11... 9): Ὀδσδιδο ὑπάθγ τὲ τῆς 
(1 οτὰ οὗ ρίογυ " (1 ου. 1. 8) νου]ά 65- 
{4115} 4 Ὀοιίοῦ σονοηαπῖ. Εὸσγ Ηδ νοιυ]ά 
“ἰ ῥεαγ ἐῤε ἱπίφμες οἵ 41} (1. 6, 11). 

δε οὔυῤγίη (ΧΙ. 9. “. «υ.) απά τῤὲ ἰσφμ6] 
Τὴθ ννογάς ϑδοπὶ ἴο ἀδθηοΐθ “8 ΠΟΠΊΘΓΟΙΙ5, 
ὉΠα 5 ἰπρι5ῃη6, ΚΑΠΆΪΥ σοπποχίοι " (Π ε].}); 
ὙὴῸ ἃ. βροίκθη οὗ 45 “" ν6556]5᾽" τηδάθ ἴο 
πι56 ἴῃ τῇδε ““στοδῖ ἤοιϑε᾽" (2 Τίπ). 1]. 20). 
ΑΙ], ὄνθη ἴποβο οὗ 5π|4]16ξΐ 51Ζ6, ϑῃοιι)ά βδης 
ὩΡροὴ Ηἰπη:---ουεη {π6 εὡῤς (ἔχοά. χχῖν. ό, 
“. «υ.), ἅπὰ ἥαφοης, οἵ δα ἤθη ΡῈ ΘΒ ΘΓ Β ([.Ὧ1}. 
ἵν, τ᾽ οἷ. ΧΧΧ. 14, 5. τ0.). 

Οὐ... ἴῃ χ, Οἶτο. χχχνὶ. 18 γγὸ ἴθ ἴοια 
1μαὲ “4411 [6 νεβϑϑε]ῖ9 οὗ ἴθ ἢοιιβὲ οὗ Οοάὰ, 

153 

φΖέγιρρ δε 
97 υἱοές. 



154 ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΣΙΗΙ. ἷν. 25. 
’ 

25 Ιπ τῃδῖ ἄδγ, βαιτἢ τῇς ΓΚ οὔ 6 ουξ ἄοννπ, ἀπά [(8]]; δπά (ἢς Ὀυτγ- 
ἢοβῖβ.0 514} τῆς. Π41] τῃδλῖ ἰ5 ἔδϑίεῃεάἃ ἀἄδη τηδῖ τὐας Ὡροη ἴἴ 584}} ὃ6 ςυϊ ΟΗ͂; 
ἴθ τὴς διιγε ρίδλος ὃῈ τεπιονεά, ἀπά ἔοσγ ἴῃς [ΚῸ Βδῖὴ βροίδεῃ 2ΐ. 

({Π6 ρσιοαΐ δηὰ ἰδθ 5π1)8}},) νεῖ ““Ὀγουρδῖ 
ἴο Βαῦγ!οη," Ὑμαῖ ννᾶ5 186 “" σδϑέίης ουἱΐ οὗ 
ΘῃΘΌΠ Δ᾽" ᾿Ἰηΐο [6 νἹάθ ἰαπὰ οὗ Βδθυ)]ομίά.---- 
Βυϊῖ {ΠΕΥ ννογα γοϑουθα Ὁ. ΟΥτι5 Δηἃ 56ηΐ ὈδῸ Κ 
ἴο [Θγιιβδίοπὶ (ΕΖΓᾺ ἱ, 7, 8, ν. 14. 15. νὶ. ς): 
δὶ [6 {Ππ|δὸ γῆθη Οσοά βανὸ ἴποπιὶ [ῃδὶ ““ ηδι} 
ἴῃ Ηἰ5 ΠοΟΙγ ρίδος᾽" (ΕΖγα ἰχ. 8), νΒΙ ἢ νγᾶβ 
ἴο Ὀ6 ἃ ρΡῥγερδγδίίἼοῃη ἔογ [6 θη γοηϊηξ οὗ 
ΕἸ ΙΑ Κιπι. 

25. 15 Ἰραὶ 4.7] ΤὨὮΪϊ5. ϑοπΊ ΘΕ Π|65 Ἰηΐγο- 
ἄἀυςο5 δὴ υπεχρεοοϊοα ςοηϊγαϑί (ςΡ. ἰν. 1, χίχ. 
18, ΧΧΥΠ, 5). Ηοτα [ἢ σοηίγαϑβί 15 50 5Β[ΓΟΠ ΣΡ; 
{π ΙΏΔΠΥ ἃτὸ εἰδθδροβοὰ ἴο τεῖθσ συ. 2ς ἴο 
δῃθῦηδ. Τπε ἰδηρσιιᾶρθ, ἤονγονου, τλοϑὲ Ρ ΔΙ ΪγΥ 
ϑδῆσοννβ [ῃαϊ 1[{ 15 ΒΕ] τα κιπι, οὗ ννοπὶ {Π|5 5 ΓΔ ηρῸ 
ΤΕνοΓβΘ 15 ἐοτεῖϊοϊά. ὍὅΠῸὸ γυϑῦβα 15, ἀου ὈΕ]658, 
8Δὴ δηϊρπια; Ὀυΐ [15 σνέγδαὶ 9656 15 Ὀπαᾶηη- 
Ὀιξύοιιβ. 

ΤΗό Ταγρ. ρῖνοϑ. ΠΟΙ ἃ 5 Πρ]6 δηάᾶ {τυ ἢ ἢι] 
ῬΑγδρῇγαβε οὗ [Π6 ἴθχί. 

“Αἴ (ῃαῖ {{π|6, αἱ (Π6 Τιογὰ οἵ Ηορίϑ, 
Ποτὸ 5}4}} Ὀ6 τοτηονοὰ (6 ἔδ! ἢ] ςΠΙοῦ 
δονόγποσ, ΜΜἘΠῸ τηϊηϊϑίογεα ἢ ἃ ἤγπι ρῥΪᾶςθ, 
δηά 6 5041} Ὀ6 ουϊ ΟΗ͂, δΔηὰ 58}4]] 2]}.᾿" 
“Α τῇτοῃς οὗ ρίογγ ;᾽" γεῖ ““ουἱ οὔ, ἀηὰ 

]}ἰπρ Ὁ} Ὑτυΐγ, {815 ἀοθθ ἀρρθᾶγ ἱπἼοοῃβίϑβῖ- 
οηϊ. 

Βυΐϊ ποῖ πιοτὸ 50, ἴδῃ ννῆθη ἰδ ἰ5 54:14 ἴῃ 
ἔννο σοῃϑθουξνο ρᾶβϑΆΡ6 5: 
ι “ ΒΕΒοΙΪὰ ἥν “εγασμ 588]]... 06 ὀχαϊοὰ 

δηΐ ὀχίο δά δηὰ Ὀ6 νοῦν διὰ " (111. 3) 
() “ΗὌὖ νν5 ουΐξ ΟΗ͂ οὐυὲέ οὗ {πὸ ἰαπὰ οὗ 

186 ᾿ἰνηρ...Ηδ ννᾶ5 πυπιρογοὰ ἢ [Π6 (γη5- 
ξτέβϑοιβ, ἃπά Ηδ ὕδγε {πΠ6 ϑ᾽ηβ οὗ πΊδῃν ᾽" 
(||. 8, αι). 
ΤΠ δοίαγ ες οὗἁ τα ρη ει ϑτη ἀγὲ Ργοίουπα]υ 

ταγϑίογιουβ; Ὀὰϊ [ΠΥ ἀτὲ ποῖ ἡπεοηεϊίθηξ :---Ὸ 
ΤΏΟΓΕ ἅΓῸ ἴποϑθ σοπίγασίθα ϑιἀθβ οὗ πὸ ἀϊν!ηθ 
δοίϊοη ἴῃ ἴπ6 ννοσκ οὗ γοάθπηρίίοη. ΕῸΥ ννῆδί 
οἶ5θ, ἱπάθθά, ννᾶβ “" [πιά πα6]"" Ὀοσα, θυ {πΠαὶ 

ΝΟΤΕ Α. 

ὙΠΟ γεΐογοηοθ ἴο χ 8. 1ἰ δηὰ "ἱ 15 σοηβιτη- 
εἀ Ὀγ {μὲ ΟΠ] οννίηρ νοῦ] ρᾶγα}}]6}15Π|5: 

(ι) Ὅμε εχργοβϑίοηῃ “(ἤσγοηθ οἱ βίουγ " 
ἴῃ Ὁ. 23, οιιπα 4150 ἴῃ 7θγ. χὶν. 21, χυϊὶ. 12, 
ΟὐσυΓ5 ὑοϑιάθ5 ομὴν ἰῇ σ 8. 1. 8. 

(2) ὙΤμε “Δ Βογ5 ἤοι56᾽) οὗ νυ. 23, 24, 
ὈΟΟΌΓΒ ἰῃ Σ 8. 11. 28, 20, 231. 

᾿ΤΙΡὨἰοουϑη655.᾽" 

Ηδς πρῆϊ Ὀὲ ἐῤὲ σεγυσηὲ ΟΣ ἐδὲ Ζογά, ννὮο, ὈΥ͂ 
τὴ6 ϑυ ὔογης οὐ ἀοαίῃ, βδῃοιϊά Ὀγίηρ ἰῇ δυεῦ- 
Ἰαϑῖηρ {ἰὴ 

Ἄεῖβα ἃς ᾿οηϊδίηθ, ἴῃ δόῖτῃ, ῆδξ νγᾶ5 Γθ- 
νεαϊοὰ ἴο [Ὁ ΔΠ1ε] :;---ἰῃδξ [ῃ6 ““ΠΟΙΥ οἵ ΠΟ] 165 
βῃοι]ϊά 6 δηοϊηίοα," «πὰ “ Μεββϑίδῃῇ [ἢ 
ΡΓΠΟΘ "ἢ σοπῖο: Ὀὰϊ (4 Ηδ 5ῃοιυ]ά ὃὸ ““ςυΐ 
οἵ," δῃηά “(6 ΟΕ δῃηὰ {ῃ6 ϑβαπεϊμδιγ ὕὲ 
ἀεβίτογεά ᾽" (Ώδη. ᾿ἰχ. 24, 26). 

ἐδό παι ἐῤαὶ αὶ ασίεποά ἐπ δὲ σμγε ρίαεο) 
ΎΤΠῸ δε οὗ αν 5 Τἤγομθ νᾶ χεριουεά 
δΔηά ἐμέ ἄοαυη, δῃὰ 2ε. ΤἼς [6νν5 “" ἀδβίγογοα 
[Πδἴ (ετρ] 6" οὗ Ηἰβ ὈοαῪ ([ὁδη 11. 19, 21); 
δηὰ {ποῦν Ὀτγουρμῖ {ΠΕ ῚῚ 0 ]6 “ὁ ἤου56᾽" 
ἴο ἀεϑοϊδίίοη (Μιι. χχιῖ!. 4,8). Δ ΏΘη ΟΠ τκὶ 
εχριγοά, ἴῃς Τοπρὶα νεῖ] νγ45 τη. ΤΏθη 
86 ννῆο]θ ἀἀἰσροπβδίοη σᾶτὴθ υἱγίυ! Υ ἴο δῃ 
οηά. ΤΠ δὴ “86 Ὀυγάθδη (Πφδξ ννᾶ5᾽) ὕροη 
Ηἰπὶ “’ νν5 οσυϊ οἹἕ,"---4}} [δῖ ἤρανυ Ὀυγάθη 
οὗἉ ἱφποπιίηυ, ςἢ Ηδ οηάυτγεοα, θη ΠΟΥ 
ἐγμοϊεά ἐφε Τιογά ΟΥΓ σίογγ (1 Οοῦ. 1!. 8); δηὰ 
ἴη6. παπλο, ΕΠ ΙΑ Κιπι, ηδὰ 18 Δ] Π]πηοπὶ ᾿π ΗΚ 
Τοβυγγοοῖοη δηᾶὰ δου βοδίίοη. ἤθη νγετὸ 
6. σωγε τ σγοῖο8 οὗ αν" εϑι δ } 5ηοὰ 
(ἰν. 3; Αςῖδβ χῇΐ. 34). 

Οὐ.. τ. Ἠς ΨψῆὴοῸ 84γ5, “1 πὶ Ηρ (παῖ 
᾿νε δηὰ ννᾷ5 ἀθδά, δηὰ Ὀεῃμοϊὰ 1 ἃπὶ ]ῖνθ 
ἔου ΘΙ ΤηΟσΟ; απο; δηὰ ἤᾶνθ ἴῃς Κογ5 οὗ 
Ηδάδεβ δπὰ ἀεδίῃ " (ον. 1. 17, 18), ἀρροαγοά 
ἴη νἱβίοῃ, “" σοι ῃβοὰ ἢ ἃ ποδήρη, δηὰ “ εἶτ 
δῦοιυξ ἴῃ6 Ὀγοδϑῖβ ἢ ἃ φοθτι Εἰγάϊο."-..- 
{Πμᾶΐ 8, 85 ΗἸΡὮ- Ρυἱσβῖ, Ν 

Οὐ... ὝὙΤῆε ψνογὰ ἴοσ “"Ὀδ τετηονβα " 15 
ἴΠ6 58π|6 [πὶ 5 θα 1ῃ 11ν. το, ἰχ. 21; 61. 
χχχὶ. 4,6; ψν ογε {πὸ ῃδνν, ᾿πηπηονοδΌϊθ, σονθ- 
πδηΐ 195 βρόκθὴ οἵ ὍΤηὸ “ ουπρ οἵ" οὗ 
Μεβϑβιδῇ νν85 ἴῃ ογάθγ ἴο ὈΓΠΡ ἰῃ ὁ" Θνο δι ην 

ΤΠΟ ἀόραγίυγο οὗ ἴῃ6 γίϑθη 
ΘΑΥΙΟῸΓ νγὰ5 ἴῃ ογάθγ ἴο δ Δ] 15} “" ἃ Κίηγάοπι 
{παῖ σδηηοὶ Ὀ6 πιονοά." 

(ΟΝ ψΨ. 14.) 

(33) Ὑπὸ 92 (σὰξ ἀονγῃ᾽)) οὗ Ὁ. ἃς ἰ5 
ἴῃ 1 5. 1). 21. 

(4) ϑδμοῦπα μᾶ5 βεσθ 16 ἴοσγπι ΠΔ ὩΡρ 
ΣΝ ἀρρ]οά ἴο Ὠΐπη (υ. 18). [Ιῃ « 58. ἰϊ. 30, 

1. χ4, ΕἸ1}5 Βουβθα 15 ἴο Ὀεσοπλθ Υ1}6 ΟΡν), 

Ῥαοᾶυϑο εἰς ϑοη5 μαά δοϊδὰ υἱ]εὶγ (Ὁ Ὁ). 



γ, τ-«.] 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΠΙ. 
: 7214: »ιρεγαῤίε ουεγίλγοτυ οΥὙ 7γγχέε. τῇ 7 Λε 

τη λαΡ)} γείμ 77. | 

ΗΕ διυτγάεη οὗ Τγγτε. Ηον], γε 
5}1ρ8 οὗ ΤΓΑΓβῃϊβῃ; ἔογ 11 18 [διά 

ννγαϑῖα, 80 [δῖ ἴΠ6γ8 15 Π0 ἤοιι86.) 0 
επῖοτηρ ἴῃ: ἔτοηι ἴῃς ἰληά οὗ (διτπὶ 
1 15 γενεαϊβὰ ἴο τπεηι. 

2 Βε [511}1, γε ἱπηδοι τη οὗ τῃ8 
ἰδία. , τῆου. ψῆοῃχι ἴδ πλοιοῆδηΐβ οὗ 
Ζιάοῃ, {παῖ ρᾷ85 ονὲγ ἴἢ6 868. ἤἢδνθ 
τερ  εηἰβῃεά, 

σμαρ. ΧΧΙἧΙΠΠ. ΟΥ̓Δ]1] ἔογοιβῃ γᾶσθϑ ΠΟΠΘ, 
ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ, Θχογοιϊβθα 50 ρουγογίμ! δὴ ᾿ηβιθηςο 
Οἡ ἰ5Γ826] 45 ἴθ Ῥῃαπιοίδη. δ: 4}} 45. ἴδ6 
δῖ ΓΡ οὗ ἰδηὰ ννᾶ5, νι ςἢ 1 οσσυριοά, ἴ δά 
βοηΐ οὔϊξ  ΟἸΟη 65 ἴο ΘΥΘΓΥ ρᾶτῖ οὕ ἴῃ6 Μεὰϊὶ- 
[ογγδηθδῃ, δηα νγᾶ5 (ἢ6 σθηίγο οὔ [6 σοπλπλογοο 
οὗ ἴῃδ οά ννοι]Ἱὰ. [5 ννϑα Υ, δηϊεγρτϑίηρ, 
οἰτ65, οὐ νῆσοι Ἴγτο, [ἢ6 ϑιισσοθϑοσῦ οὗ “16 
ξτολὶ διάοη " (7οὈβῇ. χῖχ. 28), νγὰθ ΠΟ (δ 
Ποῦ, ϑεεηθά ἴο ϑυΡΡΙΥ {πὲ ὙΘΎῪ ἰἀ64] οὗ 
ὙΟΥ]ΪγΥ ρῥγοβροῦγ. ὙΠΕΙΓ ἴοπιρὶς οὗ Μεὶ]- 
Κασῖῃ νυδ5 τορυϊθάὰ ἴο Ὀ6 [ῃ6 πγοβί δποίθηϊ οὗ 
4}1} ἢ ΒΓ ἢ Οτεοκϑ ννεγὸ λοηυφιηϊοά, Ὑ ΒΟΙν 
ξοάήάεςς Αϑῃίογοι ἢ νψνᾶ8 ννογϑῃιρροὰ ψΠἢ 
τιΐεβ, ννιςἢ ρῥγεϊοηἀοά ἴο ἰῆγονν {Π6 βαποίίοη 
οἵ το]!ρίοη νοῦ ἴδ6 υἱπιοσῖ Ὄχοθϑϑθβ οὗ Ἰσθῃ- 
ἘΙου5η 655. 

Ηδργε ννᾶ8 ἃ Ῥογροίυὶ ἰθπιρίδίϊοῃ ἴο ἴῃ6 
ἀοιυ]6-πιϊπἀθά πηθη ἴπ [5γδοῖϊ, 

Ηονν ΡοΟΥ σοιηρΑγδίνο]} Ὁ ννογθ ὁ Π6 1 ογα 5 
ῬΘΟΡΙΘ "ἡ ςσοπηρατοὰ ννῖ] ἴποσο, πο οὐ ποὰ 
Αἰ]ορίδηςε ἴο ἴδε Ουθθη οὗ {Π6 5.685} Ηον 
ΕἸοοΠῚΥ {ἢ γοϑίγαϊ 5 οὗ ἴῃ διηδιῖς ἰανν σοι- 
ραγεὰ ἢ (6 ΡΚᾺΥ δπὰ Ἰἰογοιι Πιδεάοπιὶ οὗ 
1ἴη6 ογονν ἀ8 (δὶ ἔγοηυοηϊοά (6 τηουοῆδηΐ 
ΟΥ̓! 

ΤῊΪ5 ἀδηροῦ ννᾶ5 Ὀγοιρῆςϊ οἸοσϑοῦ ἴο [5γδεὶ, 
βγϑῖ ὈΥ {πὸ δροβίδϑυ οὗ δοϊοπηοῃ υνῆο πιδιτιοὰ 
δι: ἀοηίδη ννῖνοβ, δηά Ὀ0} ἃ ΒΙΡἢ ρίδοθ ἰῃ 
ἴτοηΐϊ οὗ [επιβαίθπη “ὁ ἴῸΓ Α5ῃίογείῃ, {Π6 4θο- 
τηϊηδίίοη οὗ ἴΠῃ6 διάοπιδηβ᾽" (2 Κι. ΧΧ . 13}} 
δηὰ αἰζογννατάβ ὉῪῚ ΑἸΔΌ 5 πηδυτυΐηρ [ἐΖεΡεὶ, 
ἀδυρῃῖον οὗ ΕἸ Ό 44] Κίηρ οὗ διάόη, πὰ ἴπ- 
τγοάιυςίης ἴῃ ννογβῃρ οὗ Β84] (- Μεοϊκαγίἢ) 
ἴπίο [ϑγδαὶ ;----ὐνῆθηςο 1 βργοδά ἱπίο [π6 βου τ}- 
Ἔχ Κιηράοηι (2 Κ. χί. 18). 

Βαϊ πονν, ἰπ {Πϊ5 ἀδγ οἵ νἱϑιδίϊοη, {Π6 ρυἀθ 
οὗ Ἴ γγὸ αἰθὸ πηιϑδὶ Ὀ6 ᾿αϊὰ ον. Α5 ἴο {δ6 
πιο οὗ {Π6 ΔΙΙΒΙπιθηΐ οὗ ἴπῸ ργόρἤθου, γδγ- 
οὐϑβ Ορ᾿πίοῃβ ἢανθ Ὀδοη μά. [οβορῆμ5, " Απί.᾽ 
1Χ. 14, πηθηϊίοηθ [πδΐ δ4] ΠΊΔΠΘΘΟΓ Ὀδεϑίερθὰ 
Ύγτε ἰοῦ ἔνθ γϑαγϑ:---ουϊ ΠῚ ψῆδί σϑϑα]ῖ, 
5 ποΐ δἰαίθά. ΝεθυςῃδαάποζΖζδι, ννε ἀσγὸ το]ὰ, 
Ὀεϑιοροά ἰξ ἔοὸσ [Ὠἰγίθεη γϑδῖβ (ςρ. ΕΖοκ. χχῖχ. 
18--λο)ῆ. ὙΠῸ ρεγοά οὗἉ ϑ86υθη ΤΥ Ὑ64Γ5---ἰῃ 6 
ἀιπγαίίοη οὗ ΝΕΟΡυς δάηθΖΖδι᾽ 5 ἀγηδ5ιγ---τηθη- 
Ὀοποὰ ἴῃ ᾧζ. 1ς, ἕδνουγβ ἴπῸ νἱενν (δὲ [88 
ΒΑὈΌγ]οηίδη δἰθξὲ 15 σείεγγεα ἴο. 

ΙΘΑΤΑΗ. ΧΧΊΤΠ. 

Απά ὉΥ ρτγεδὲ νγαΐειβ (ἢς ββεβά 
οὔ ὅ πον, 186 Παγνεβῖ οὔτῃε γίνεῦ 15 ΠῈΓ 
ἴδονθηια ; δηά 5}6 ἰ5 ἃ πηλγῖ οἵ Πδ[ΊΟΠΒ. 

4 Βε τδου Δϑηῃδπ)εά, Ὁ Ζίάοῃ: ἴογ 
τῆε 568 μαῖῃ βροκεη, εὐεη ἴῃς βίγεπρτῃ 
οὔ τῆς 868. βαγίηρ 1 ἴγανδὶ! ποῖ, ΠΟΓ 
γηρ ἕο ΤὨΠάγεη, πεῖῖμεγ ἀο 1 
ΠΟΙΓΙΒῊ ὉΡ γοιηρ πλθη, ΜΟΥ ὈΓηρ ὉΡ 
νἹΓΡΊΠ5.. 

Α8 δ τῆε τερογῖ σοποογηΐϊηρ 
Ἐργρῖ, 59 58.411 {πεν δὲ βογεὶν ραϊπεά 
αἴ ἴῃηε τεροτῖ οὗ Ἴ γγα. 

1. γε:ῤίῥἐ 7 Ταγεδ. 2} (11. τ6). ΤΟΊ ΧΧ, 
ΠΟΓΟ 885, "581ρ5 οὗ (αγίμαρο"" (ορ. Η προ 8 
ἐ Κοβιηοβ,, 11. 167, 41). Βυΐ Ἴδῃ 5 ἢ 15 
ΤΟΤΕ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Τ αγίεβϑιιβ ἴῃ ϑρδίῃη,---ἰἀδητῇοά 
ὈΥ 5οπιὸ ἢ Μαΐαρα, Ὁ. οἴ μοῖβ ἢ (δάϊ!Ζ. 
ΒοΥ (1) ἴῃῆε ψογά “αγεῤίεδ ἴὰ Εχοά. χχυη. 
2ὸ (ΑΟΝ. ὈεΓγ]) ἰ5 γεπάσγοά Ὁγ {πε ΕΧΧ. 
ἐς ΠὮΓΥ 50] 16) οὐ ἴοραζ; ννῇ ἢ 15 51} ἔουπά 
ἴῃ ϑραίῃ. Απά (12) [|οβερῆι8 βδᾶγ5 ἴπαΐ ἢδ 
Θχδιηϊηθά 4 ἀοσυπιοηΐξ τη {Ππ6 τοπιρὶο δὲ Ἴ γτο, 
νυ Βιοἢ ρ]δοοὰ ἴῃῈ ἐουπαϊηρ οὗ (δγῖῃαρε 143 
ΥϑΑΓ5 8 τηοη 5 ΔΠΕΥ {Π6 ὈιΠ]άϊηρ οὗ δο]οιηοη 8 
ἴοπιρίθ; (δῖ 15 ἴῃ 8ό: Β.5. Βυΐ νὰ Κηον 
(αι [Πογ ννόγα “' 5ῃ1|ρ05 οὗἨ ὙΤΑΓϑἢ 5} ̓᾽ ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 
ἴῃ ϑοϊοπΊιοη 5 {ἰπ|6.0. Ορ. Νοῖο Βοη. Κι. χ. 

Ησοαυΐ.. τ 1: ἐς ἰαἰά «υαΓ.6] ΤῊς 58105 ἃρ- 
Ῥϑαγ ἴο Ὀ6 Ποπιονναγά Ὀουπά. Α5 {ΠΕῪ ἴουςἢ 
αἱ Κιξίιπι, οὐ γριὰ (4150 οαδ]]δὰ Κἠηομ), 
(Π6 βίγαδηρο θνυθηΐ 15 γευθαϊοὰ ἴο ἴεη. Ὑγζγέ 
ὶς ἀοβοϊαϊθα ; {Ποῦ ἰ56 ον ὁ“ὯΟῸ δοπιο᾽" ἴο 
ννοἸσοτης ἴῃθπὶ ὈδοΚ. 

πὸ ἐπίεγίηρ 12] “. «υ. α. ἴῃ ΧΧΙ͂Ν, 1Ο. 
Ω. Με. ]Π Οὖ (85 ἴῃ τλᾶγ.), ΒΘ β110πῦ, 

--ὐτῷ ἀννὸ δηά ἀἰβπηαυ. 
φΓ τε ἐπἰ6] ΤῊΘ τοςκ-ἰϑαπὰ οὗ Ἴγτγο ΟΥ, 

οἰ οὗ [ῃς 564 -οοδϑβῖ,᾽) Βα ηῖςίδ. 

8. Ἴγτο, Βεύβοὶε σπου ἀρτς] ΓΘ, νηᾶ5 
γοὶ ἃ βγάπασυ, ἴγοπιὶ νη ἢ [Π6 “ΘΟ ΏΡ5 οὗ 
186 δίσμογ᾽" (186 Ἰαγκ Κἰνοῦ), ἐθε ῥαγυει οὗ 
ἐῤὲ Ν.1Θ, ννογα αἀἰδι Πυθα ονογ {Π6 πεῖ θουΓ- 
ἴῃρ ἰαη 5. 

σῥὲε τ ἃ »παρ 80 Αδϑη-ΕΖγα. Οἰδοῖβ, 
εἰ Δηᾶ 1 Ὀδοδπια [86 πΊΟΓΟ απ 56 (νυ. 18) οὗ 
Πδίοηϑ.᾽" 

4. 5: άοη, {6 ἀροά πιοίῃοῦ οὗ Ῥῃςηςῖδ, ἰ5 
ἴο 6 δομαπιοά; Ὀεσαυϑδε Τγγο, {86 ρῥγάθ οὗ 
ΒΟΓ ογηρίγο, 15 Γυϊηρά. 

ἔνε δὲ σἰγοησι} δίπου, 2δε βῦτο: ας 
πο] --- [ἢ6 ρτεαὶ ἔογίγεβϑ ὑπαὶ βσυάγάθα [6 
ΟΣ] 5 ΤΠ ΔΓ ΕΙΠῚΘ ΠΟΙΊΠΊΘΤΙΟΘ. 

1 ἐγαυαὶ! ποὶ..1 Οὗ Σ δδύϑθ ποῦ ὑσϑ- 
γψαὶ1θά, μον ὈΤΟΌΚΕΣ ΤΟΣ, πελδοῦγ Ἀανο ἢ 
ΠΟΌΣΙΒμθᾶ,, ποῦ Ὁσχοῦκαῦ ἂν (-. «αὐ. 4. 
ἰ. 2). ΑΠΟΥ 4}1} μεὲὺ ραὶπβ ἀπά σᾶγο, 586 15 Ἰεΐ 
ΟΠ] ἀ]ο55. ὙΠῸ ἐπ ὙΠ ἢ 586 Πδά τεαγοὰ 
ἂηὰ δἀνδηοθὰ ἴο πίρῇ αἰ Υ, μᾶ5 με ϑμρί. 

δ. «44; αἱ δὲ γεῤογὶ...} 80 [86 Ταγα., 

[558 
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6 Ρα85 γε ονεῦ ἴο Τλιβἢ βἢ ; μον], 
γε ᾿πῃδθιδητ5 οὗ τῆς 56. 

7 1. τὴ᾽ι5. γοιγ Ἰογουβ εἰΐγ, νῆοβα 
ΔηςΓΖυΙΥ ἐς οὗ ἀποίθης ἀδγϑὴ δῦ οννῇ 
ἔβες 5}4}} σαγγγ ἢθγ Γδέδγ οἱ ἴο 8ο- 
Ἰουγη. 

8 ἢο δαῖῇ ἴακδθη (18 σοιης6] 
Δραϊπδῖ Τγῖα, τἢ6 ογονψηΐηρ εἶ}, 
ψνῆοβα πγεγοῃδηϊβ αγό ΡΓΙΏς 65, νγῆοβα 
τλοκεῖβ γε ἴῃ6 Ποπουγαῦϊς οὗ τῆς 
φαγῖἢ ἡ 

9 Τῆε [ΚΡ οἴ μοβῖβ βαῖῇ ρυγροβεά 
Εν κε. ἰἴὉ [το βίαίπ τῆς ργίάε. οὔ 8]} δἰογυ, Ὧ δυέξμεσ. 

ἈΔΞΠΙ, ἄς. ἰδκίηρς {86 χεΐθγοηςο ἴο Ὀδ6 ἴο {πὸ 
ςοπδίογπδῖίοη ΜΒ ἢ ἰο]]οννεὰ [6 πὸνν5 οὗ 
ῬΒΑγδοἢ 5 ἀδοίπιοίίοη, Εἰχοά. χν. 14: “Ρθο- 
ΡΙ65 Πεαγὰ ; [ΠΟΥ ψψογα δἴγαιὰ ; ὑβΡδηρϑβ (-. «υ.) 
Ἰδλιάὰ Ποϊιὰ οὐ ἴπθ ἱμμαδιτδηῖα οὗ ῬΠΠΠι5.18.᾽" 
Οἰμεῖβ (ΧΧ, ΜΝυϊε. ς.): “ὙΜΏΘη {ΠῈ 
τερογί σϑδοθμοβ Εξγρῖ, τῆδηῃ 5841] Ὀ6 ἴῃ ρᾶηρδ 
δῖ δι ἢ 4 τοροτῖ τ Ἴγτε :" -οθοοδυϑο, 1 1Π6 
ἱπιργαρη δῦ]. 5θδ- οσίγοθθ ἢδ5 Δ ]]οη, ΕξΥρῖ δ 
δου οὗ {{14] οαπηοΐ Ὀδ ἔαγ ΟΗ͂. 

Θ. 1ο Ταγῤι)}]) Μνῆεη Ὑἴγτε νγὰ5 Ὀ6- 
δἰορθὰ δἱ ἃ ἰδίεσ. ρεποὰ ὈΥ Αἰδθχδηάεσ, [86 
Τγτίδηβ ἀϊὰ δοΐυα!}}γ ἐβοᾶρο ἰο σδγῖμαρο. Α5 
γεῖ, ΤΑγϑῃ 5} ννᾶ5 (86 ρίας οὗ ΠΙ μογ ἔδηησ. 

7. γομγ ζογομς (ς11γΥγ}} 5“. «υ. ἀ. ΧΧΙΪ. 2. 
«ὐδοῖε απίφα}}) ΤὙΤῆῈ Ὑγγδη ρῥγίοϑίβ ἴῃ 

Ἡδετγοάοίιι5᾽ 5 {πιὸ (Ηδτοά. 11. 44) δϑοϑοσίθα ἰῃδι 
{πεῖν [οπρ]6 μδὰ δθη ὈΜ1ΠῸ 220ο γοᾶγβ ρῥσθ- 
Υἱοι5]γΥ. 

ῥεγ οαὐπ ὕέεί εραὶΐ σαν ῥοσγ...} ΟἿΒΓ πᾶ- 
ἰοπ5 νόγα εαγγίοἑ ἀαυαν σαρῖϊνο (Ηοβ. χ. ό, 
σ. «υ.}} ποῖ 580 Τγγθ. 8516 ννᾶθ ὈΟγΠΘ ἀννΑΥ 
ἴο Ποῖ αἰδίδηϊ ρίδςθϑ οὗ Ἔχῆ δ ὈΥ ΒΕΓ οννη ἢθοίϑβ. 
ΤΠς Ταγρ. ρΑγΑρἢΓΑ565: “[η οἱάξη 6 (86 
Ῥγοιρῃῖ ΠΟΥ ᾿Ι 5 ἔγοπι ἃ ἀϊϑίδηϊ ἰαπὰ : εμο]ά, 
ΠΟΥ 5}6 15 σαγγθα ἀννῪ ἴο βο]ουγῃ.᾽" 

8. ἢῥο ῥαϊδ Ἰαζεπ {δὶς εοωπεῇ Οτ, 
ῬΌΣΡΟΒοα ρὲ: (5. «υ. α. ἴῃ Ὁ. 9: (Ρ. Χὶν, 
44--:7.) ΧΙΧ. 12). 

ἐῤε εγοαυπίπρ ((Υ}] παῖ γᾶν ἄνναὺ σγονσηβ; 
ἀἰϑροβίηρ οἵ Κιπράοπιβ ἴῃ δραὶῃ δηά οἰϑονν ἤογο 
(ςρ. [ἐγ. χχνυ. 22). 80 {86 Τσξ., Πε]., Κποῦ., 
ὅζε.---ΟἾΠοῖβ, “δὲ ἐγοαυποά (οἰ1γ}" (Νυὶς. 
“ἐρογοῃαδίδ ᾽)); (δαὶ βδαῖ οἡ Ποῖ 1ϑἰαπά-γοη 
«ἰ β] οπηρ ἴῃ ροϊὰ δηὰ βεῖηβ, ἰῇ 51:11 δὴ 
ῬυΓΡΙο, ἃ5 ἃ 4ιδθη ἀπιοηρ Π6 ἡδίϊοηβ᾽ ([εγ.). 
Ἐνθη δῖ (δγίμαρο ἴῃς ργιεβὶ οὗ Μεϊκαγίῃ ννοσς 
ἃ ξο]ὰ σγοννῃ δηὰ ἃ γοῦς οὗ ρυγρὶθ. (Ρ. δι, 
“Α. Ἡ..," τ΄. 286.) 

«υδοτε ἐγαβηελεν.} “. «υ. α. ἴῃ ο. 11: Ἠεῦτ. 
Κεμπαι απ. διάοῃ νγᾶ5 ἴπ6 εἰἀδϑξξ ϑοη οὗ δηδδῃ 
(Όεη. χ. 1ς); δπὰ 50 “" (δηδδῃ ᾽ σᾶπιο ἴο δ6 
υδοὰ [ῸΣ “" τγαάογ " (Ηο8, χί!, 7; ΖΕΡΗ. ἷ, 11)». 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΊΠΙ. 

απά ἴο Ὀτγίπρ ἰηΐο ςοηίειμηρί 41 τῆς 
Ποπουγαῦὶε οὐ τῆς εαγίῃ. 

ΙΟ αβ5 τῆγουρῃ [᾿Ὺ ἰδπά 85 8 
τίνοσ, Ο ἀδυρῆτῖεσ οὐ ΤΑγβῃ βῆ: Ζῤέγε 
15 ὯῸ πῆογα | βἴγεηρτῃ. ἘΜΕΙ͂Σ 

11 Ηε βιγεῖοῆςα οὐκ ἢΐ8 Παπά ονεγ 
τῆς 5864, ἢδ 5ῇοοκ ἴΠς Κιηράοῃιμϑ: τῃς 
ΓῸΚΡ μιαίῃ ρίνεη ἃ σομητηδηἀπγεηΐξ 
᾿αραίηϑε [τῆς τπεγομδηῖ εἰΐγ, το ἀε- ! τ, οσνς 
δίΓΟΥ ἴῃς ᾿ δίγτοῃηρ Πο]ά5. τῃεγεοῦ, ἔνελαι 

ν. 6---1 2. 

πεγτάαν 

12 Αμά δε 5414, Ἴῇοι. 58] πὸ [Ἤεβ. 
ποτα γεΐοίςα, Ὁ τῆου ορργεββεὰ νἱγ- ἔδμαν. 
σὶη, ἀδλυρῆίεγ οὗ Ζίάοῃ: δγίβθ, ρ488 τέγενφίας. 

Θ. 10 «ἰαἰ"] Οτ, ἴο Ῥχοΐδ:ῃηο (-. οὐ. 4. 
ΧΙ. 28) ;-ττ8ὸ ἃ5 ἴο 5δῆδνν (ἢ6 νδηϊμὺ οὗ [86 
εἴογίβ [Ώ6Υ πηδάδ ἴο ἀοἰἔγ {Πεπιβοῖνθ5. 

σἰονγ.. «οπ!ΦΉ1) 5. 4. ἃ. ΧΧΙΪ. 18 ΣοῖΧΟ ᾿Σ 
(Η. νι}. 23). 

10. α.: ἐῤγομσ,...1 Οτ, “Ῥϑ5 οὐοῦ [ΕΥ 
Ιαπὰ, δ ὑμο Ν110:;""---νῃοϑο υυδίοσϑ σῖβα ὉὃὉΡ 
βιιἀἀθη]γ δηὰ βοοά {πὸ ἰαπά, ἀπά ἴβθη ἀϊ5αρ- 
ΡΘαΓ ᾿ηΐο ἴῃ 564. 80 ποὺν ἰεί ἰοοϑὸ {ΠΥ ρορυ»" 
ἰαϊίοη ἴο τγιιβῃ, νου ξ ΟΥ̓ οΥ σοπίτοὶ, ἴο» 
νναγὰβ ἴ[Π6 58.084. Τδγρ. “" Ῥδ55 ἔγοτὴ (ΠΥ ἰδπά. 

Ο ἀαμῥίεν 9 ΤαγεδΡ]Ὶ ὝὍὙΠΘ σομηπλ ΠΥ 
Ι56. ΠΟΥ ΠΟΘ ἰῃ [815 σῃαρίογ οδ]θὰ “( ἀδυρμῖοῦ 
οὗ Ἴγτε." [πῃ σ΄. 12 115 ἔΟΥΤΉΟΓ ϑιι ]θοϊίοη ἴο 
διάοῃ 15 ροιηϊοά ἴο ὈΥ ἴῃς {{||6 “ ἀδιιρῃίζες οὗ 
διάοῃ :" πονν ἴῃ 115 οχι θὰ σοηάϊτίοη ἰτ ἰ5 
“ἐ “δι ρηῖοῦ οὗ Τ ΑΥϑἢΞἢ." ΕἸΠοΣ {Π6 δηςοβίγαϊὶ 
ΟἿ οἵ (Π6 ἀϊδίδηϊς σΟΙΟΩΥ πιιϑδὲ ρῖνα 1 [[8 
ΠΔΙΏΘ. ᾿ 

πὸ γιογὲ οἰγεπσὶ } ΟΥ̓, πο ριογὸ ἃ εἰχάϊο. 
Ηεοῖ ἔοτγιβοδίϊοηβ, νυ ]ςἢ Πα Ὀεδη 85 ἃ οἶπο- 
ἴυτο οὗ 5ἰσεηρῖῃ δηὰ Ὀοδιγ ἀγουπά ΠΟΥ, ἃγα 
ΠΟ ἸΟΏΡΟΙ ἱπνιοΐδῖο:- -οαἀπηὰ ἰῃς γεῖ ϑβίγοηρεσ 
Ὀαηάς οὔ ἰγδάϊτίοπδὶ βοϊσγεβρεςΐ δηά ρδϊγιοῖῖς 
Ργίάθ μανα Ὀδθη ἀϊϑθοϊνεά. (ὦρ. [οὉ χΙ!. 2ὲ, 
ΠΟΑΙΙ͂Υ “. 4υ.) 

11. Ηἑ «ἐγείερο] Οὐ, δ Βαεῖδ κύσοῦ οἢ- 
θὰ. ΤΉ 5 Βυπλ]δίιοη οὗ Τ το ννᾶβ ἴῃς εἴεςξ 
οὗ Οοὐ δ ουϊ-βἰγείςῃοα Παπὰ (χὶν. 26); 5: Ἐπ 8 
δὲ “εα, 85 61} ἃ5 (ῃε ἀτγ Ιαπὰ (Ηδρᾷ. Ἰΐ. 6). 

δὲέὲ «ῥοοξῆ Οἵ, Β9 παῖδ ββδκοι. 449» 
5ἢΓ ΟΥ ΒαΌΥ]Οη ννᾶ5 (ῃ6 ᾿ποίσγυπιοπὶ (χίν. 16): 
θυῖ {(Π6 δοϊίοη ννᾶ5 σοά 8. ΟΡ. 5. χὶνὶ. 8. 

αγαίπε ἐδε νιογοραπὶ ε11}] ΟΥἁἍ ΘΟΠΟΘΣἾπΚ 
σαπδδ :;---ἢς ἰγδάϊηρ ἰδηὰ (υ. 8), Ῥμκσεηϊςοίδ. 

15. Οτδομ οῤῥγει“εά ἱγ ας η] Οτ, “Ἴδοὺ 
ουϊγαροὰ γνἱταιπ τ ἀδυκμῖο" (ΧΧΧΥΙ. 242, 
ΧΙ. ἢ ]εγ, χῖν. 17, ΧΙνὶ. ΣΙ; ΕΣ 
11. 13). 

; Ηξετο, 85 ἰῇ χῖν!Ἱ σ δηὰ Τετ. χὶνὶ. σἱὲ, 
[8ὲ ἐχργεβϑίοη νγὰ5 ἀου ί]ε58 τηθδηΐ ἴο δίᾶττα 
[86 δἂγ οὗ ἴΠ6 “ ἀδιυρῃϊεγ οὗ Ζίοπ᾽" (ὑνὩο ἢ 18 
ἱπαθοά {πθ σοδάϊηρ.-- -ΟὈ Ἱ ΟΌ ΘΙ Υ 80 ΟΓΙΟΣ 
βευεσαὶ Μ455. δηὰ οὗ [86 Αἰοχ. .ΧΧΧ.)» Ἅ-ὅΚ 



γ. 13-15. 

ονογ ἴο ΟΜ τεϊηι ; τ(ἤογα δἷϑο 5ῃλϊς ἴοι 
ἢδλνε ΠΟ Γαϑῖ. 

12 Βεμοὶά τῆς ἰαπά οὗ τε (ἢ Δ]- 
ἀεδῃβ; 58 ρεορὶς νγαβ ποῖ, 211} τῆς 
Αϑϑυγίδῃ ἰουπάεαά ἰ{ ἔογ τἴπεπὶ δῖ 
νεῖ] ἴῃ τῆς ν] ἀογηαβα: τΠΕΥ 8εῖ ἃρ 
[Πς6 τοννεῖβ τΠπεγθοῖ, [ΠΕΥ ταϊβεά τρ τῆς 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΊΙΠΙ. 

Ραΐδλοθς {ῃεγεοῦ; αμά ἢε δγοιρῆς ἰξ 
ἴο τιΐη. 

14 Ηονῖ, γε 5ῃἷρς οἵ ὙἸ)λδιβῃίβῃ: 
ἴου γοιγ 5 ΓΘ ΠΡΊΝ 18 ἰΔ]4 νναϑῖε. 

15 Απά [ἰξ 5}4]1] σοπιεὲ ἴω ρᾷ885 ἰῃ 
(δὲ ἀδγ, παῖ Ἴ γτγε 5841} δὲ ἰογροῖ- 
ἴεῃ β86νΕ ΠΥ γεᾶγϑ, δοσογάϊηρ ἴο τῇς 

“δα ἐῥοις δαυε πὸ γο ἢ Νο τοϑβῖ ἴῃ γργιυβ; 
----ἴόὸ νι ΝΟΌυσΠΔα πο 2ΖΑΓ 8 ροννεσ, ἰξ 566 Πὶ5 
([εγ΄ χχν. 22), σου]ὰ τεαοῆ. Νο, ποσ γεῖ ἴῃ 1Π6 
νυοβίογη Με! τ ογγηθλη. Οδγίμαρο νγ85 σο- 
ῬοΙοὰ ἴο πιαδιηΐδίη {πῸ σοπημηοσοο οὗ μοῦ Ρῆα:- 
ΠΙςΙΔη ςο]ΟΠἾ65 ὈΥ νγαγίασε ; δῃηὰ αἵ ἰδϑί {Π6 96 ῃ- 
ἴσῃςο “ΒΘ οἸοηάδ οϑὶ " νν8 ὀχϑουϊθαά ὕροη ΘΓ, 
Ἰοανίης ἴῃ6 οἰγ ἴῃ τυϊη58. ΑἴἴοΥ ἃ δυπάτγεά 
γοδῖβ (Β.Ο. 146---46) ἃ Ἀοπίδη ΕΟἸΥ νγᾶ5 1} 
Οἢ ἴΠ6 5ϊἴ6 ; οὗ νης Οἰδθοη ψνγοΐθ; “ ΤῊΘ 
Γυὶη5 οὗ Οδγίπαρο πάνθ ρεπϑῃοά." Α ἔον 
ἐταρτιθηΐβ οἵ πθπὶ Ὦανε ὈδΘη ΤΟΟΘΏΓΥ ἀἸϑοο- 
γογοα :---οδυϊ ννὸ ἂζὲ ἴο]ὰ, ἴπαΐ {π6 συΐης “ οὗ 
ἴῃς ῬΡυηῖς ΟΥ̓ ἅτε ἴο Ὀ6 βοιυρῃξ Ὀεποδίῃ [ἢ 
δυγίδοε οὗ {πε 501} (Ρ. δπηῖὴ, Α. Η.᾽ Ρ. 372). 

13. Τῆς οηά οὗ {5 σοποϊυάϊης, Ὀυγάδη 
τενογίβ ἴο [6 Ὀυγάθη οἡ Βαθγυ]οη ;----ἰη ΟΥΟΥ 
ἴο νγαγη πλεη ἀραϊπϑὶ {πιπκίης τἴ ἱπογθά! 0 ]6 
1μδῖ Τ γα 5ῃου]α δ6 ἴΠ}5 ἰα!ὰ νναϑῖθ. 

Οὐ:. ὙΠ Καγ ἴο {πε ᾿πιογργοίδιίοη οὗἉ υ. 12 
18 ΞρΡΡΙ Θὰ ὈΥ Χχν. 2, Ποῦ [η6 ᾿νοτάϑ οὗ 1ΐ5 
ἰλϑῖ εἰδιιϑὸ ἅγὸ σοιθοῃορὰ :---ς ΤΏοι Παϑί »ηκα δε 
...8 δησθά ΟΥ̓ α γμδπ.) Ὑπὸ ψογὰά γοπάογοά 
“ὁ χη ᾽" ΟσουΓ5 οηὴν ἴῃ [54]. ΧΧΙΙ, 13 δπὰ χχν. 
4: (Ρ. ΧΥΙ. 1. (ΝΟΑΥΙΥ ἴΠ6 54Π|6 ννογὰ ἰ5 ιιϑοὰ 
οὗ ἔοι Αϑϑγσγία ἰῇ ΕΖδοκ. χχχὶ. 13, 16.) [{ ἰ5 
ἀεγινοα ἤοπι πε νεγὺ υϑεὰ ἰπ Χχὶ. ο, ““ ΕΔ]]επ, 
Δ]]οη 15 Βδθε].᾽ 

ἐῤε ἰαπά οὗ 16. Οβαίάεαη.} ΒδΌγ]οη ; [6γ. 
1 χ; ΕΖΕΚ. χίϊ. 12. Ορ. «ἢ. ΧΙ, το, ΧΙν,, Σ, 
4. 

δὶ: ῥεοῤίο «αυὐα΄. ποι ἘΔΙΠΟΓ, 15 ποῦ:---δς 
ςεαϑθά ἴο δδ; .. «υ. “4. ἰῃ χν, 6; Τοῦ νἱ. 21; 
ἘΖΕΚ. χχὶ. 32 (-- 272). [π [ἢε ἰαϊίογ. ρᾶββθᾶρὸ 
ἴῈ 5 τεπάογοα ἴῃ ΑΟΝ΄., “" 58.841} θ6 πὸ πιοσθ." 
Ορ. ἄεν 16. (80 Ρίἰϑοδίογ: ""θϑιϊς 6556 

1.5." 
ΟὐΣ. ΒΑΌΥΪοη δά 54:1ἃ “1 ἅπι, ἀπ ποῃθ 

θοβιάθ πηθ᾽ (χ]νὶϊ. το). Νονν 5886 ἢ45 Ὀθθὴ δ]οῖ- 
ἰθἀ ουμῖ οὗἉ οχἰβίθηςθ. 

δε “Δ γγίαπ... ΟΥ, ΑΒββῈσ “οιισιάεά ἐξ 
ἴοτ ὑπὸ Ὀθαδβῦβ Οὗ 00 ἀοβοχγὶ (:. «ὑ. 4. 
ΧΙ. 21, χχχίν. 14); ἴο δεσοπιθ ΤΠΟΙΓ ροβϑθθ- 
δίοη. ΤΠδὶ ννᾶβ ἴο δὲ {πε ἴϑϑα οὗ Αϑϑογγὶδβ 
πιλρηϊβοεηΐ ῥγο͵θοΐβ. 

2δεγ “εἰ τῷ... Οτὖ, 1ρεγ Ταϊβθὰ ἊΡ ἈὨΘΣ 
ἩΔΙΟΒ-[ΟἾὟΘΣΒ (Ποἢ Πδὰ σοπα ἴο ἀδοδΥλ)), 
ἐδῶ ασακοιθϑὰ δὲν ραίαεες (ουΐ οὗ 186 5]1111- 
ὈεΣ οὗ 4565). 

ΎῪΠΘ ἴννο νογῦβ ἀγὸ ϑοὰ ἰῇ ρδγα θ᾽ 5πὶ ἴῃ 
Ῥξ, νἱ. 6 (“ Αγῖβθ,, ἀννᾶκε). ὐρ. Ρ5. χἱῖν, 
43) 26. ἴῃ [58]. 1ἱ. 17, 1]. χς.2, ἴΠΕῪ ἅΓὸ υϑδοὰ 
οἵ Ζιοπβ “ ἀννακιπρ " δηὰ “" δγιϑίηρ ᾿" οιξκ οὗ 
δῦ ἀεβοϊδίίοῃ. 

ΤῊΪ5 ἀρροδῖβ ἴο τοργόβεηξ ψγμαΐῖ [86 Ἰδίογ 
Αϑϑυγίδῃ αὐπαϑῖ δοίυ δ! αἀϊά ἕο Βδθγίοη 
ἴθ [86 οἰ σοπίυγΥ Ὀεΐογε Οἢγϑί. (ὥρ. 
Ἡδετοά. 1. 1τ84---7.) 

αμά ῥὲ ὀγομσδὲ ἐξ ΄Ἰοὸ γι] ΟΥὍἍ Ηο ταδᾶθ 
ἃ ΣαΪπ.-- -ἌΈΓΒΟ 11 βΠ6 78, αὐοὸ 15 βσροόκεϑη οἔ. 
(ῷ. χχιὶ. ,.) 

14. γομγ “«ἐγεηρ!}] ΟΥ̓́, γομγ τοι ο]ᾶ; 
υ. 4. 

Τμαῖ ἼΤγτγο σαριτυἱλῖοα ἰο ΝΕὈΌ ἢ Δα ποΖΖΑΓ 
αἵ (Π6 οηά οὗ [15 13 Ὑγρϑᾶγβ᾽ ϑΞίθρθ, 18 ποί οχ- 
ἀλβι βίαια ; Ὀμὲ 158 ὙΘΓΥῪ ΒΌΠΟΓΑΙΪΥ δαάπι θά. 
7οβερῆυΞ (΄ ς. ΑΡ.᾽1. 20) [6}}|5 ὺ (ουΐζ οἔ Ρῃα- 
Ὠϊοΐδη ἀοοσυπηοηί5) πὶ ““ ΝΟΡΌΠΠδάΠΘ2ΖΑΓ 
ςοπαιογοα 4}} ϑγγίᾷ δηὰ Ῥῃωηιςια." ΨνΠεη 
Ογτγιϑ ἴοοῖκ Βαῦγ]οπ, ἴμ6 ῬησπηΙοίΔη5 δὲ οπο 
βιι τη ἰοὰ ἴο πἰπὶ (Ηοτοά. 111. 19); 85 1 {ΠΟῪ 
δὰ Ὀδδη ἃ ΞδίγαρΥ οὗ {Π6 δπλρῖγο ((ρ. Ὠγσ 
Ριιϑου, “Οη Π δη|6],᾽ Ρ. 288.) 

Βυϊ ἴον στεδῖγ Ὑγτα δα Ὀδθη τρονο- 
ΤΙ5ῃοα ἀυγίηρ ἴἢ6 5ῖθρθ, 15 δυϊἀθηΐ ἔτοπι ἘΖοκ. 
ΧΧΙΧ, 17, 18: ὙΠΕΓα ΝΕ ςΠΔΠ6ΖΖΩΓ ἰ5 ρτος 
τηϊδοὰ (6 σοπαιεϑδὲ οὗ Εξυρὶ ἴο γονναγά ἢΐπὶ 
ἴογ 580 Ὡπρσγοβίδοϊθ 4 ἰδθουγ 845 ἴ86 τεἀυς(ίοη 
οὗ Τγτε μδὰ Ὀδθη. 

156. “ῥα! δε ὥογχοί θη [ΙῈ 158 ποῖ 5214, ἴῃ 
τυϊη5:-- δος σπουϊ ἴῃς αἰγαςιοηβ συ δις ἢ 
μιδὰ γαϊποὰ ΠΕΓ 90 τπηιςῇ δἰἰεηίίοη. ((Ρ. 7ες, 
ΧΧΧ, 14.) 

αεεογἀϊησ ἰο ἐδο ἀαγ: 9 οπό ἀίησ] ΤὨδῖ 5, 
ἴῃ ῥγορδεῖῖς βίυγ]ὸ (ορΡ. Ὅλη. 11. 38), οὗ ομθ 
ἀγπαϑίΥ. Ναδορο αϑϑασ ἰουπάθα {πὸ Νεϑὸ- 
Βυγ]οηΐδῃ οηρίγε ἰη δοό Β.σ. ([)6].). [ἴ νγὰς 
οὐουτἤσγονσῃ ὉΥ ΟΥΤΙΙ5 'ῃ ς 16 Β.Ὁ. 

Οὐε. 1. Τογεπηιδῃ, ννῇο ρῥγοάϊοϊεὰ ἰπδί τ 
]ονν δὴ σαρονν ἴῃ ΒΑΌΥ]οη ννου]ά ᾿ἰαϑὲ 70 
γοδῖβ (Χχίχ. 10), αἰϑο ἕογεϊοϊά ἰμαὶ αὐ 2δὲ 
παίίοης γομπα αὐομ 5μλου]ά “6 βεγν {6 Κιῃρ οὗ 
ΒΑΌΥ]Οη βουθητν γρᾶγβ᾽" (Χχνυ. 9, 11). Βυῖ 
ἔτοτη χχνὶϊ. 6, 7, 1ξ 15. ρ᾽αίη {πὶ “286 ἀίμ" ἴπ- 
οἰυάοά ΝοὈυςΒαάποζζαγβ βοὴ δηὰ 90η 5 50ῃ. 

Οὐς». 5. ὍὙὲῈ ϑυῃςσῃγοηϊσπι δεΐννοθη (ἢ 
Ρογίοάς οὗ [6 [νυ δῇ σαρενν δηά ἴῃς 500]1.- 
Βαϊ οὗ ἴπ6 πδίίοηβ 15 ϑἰγικίης. [{ ψνου]ά 
566ΠῚ 845 1 1ἴ νοῦ τηθδηΐ ἴο ᾿πΊργο85 ἴῃ6 θῇ.» 
ΕΠῸ65 ἢ 4 θθηϑθ οὔ πότ Ὀοίηρ ἃ σϑᾶὶ Ὀοπά 
οὗ σοπποχίοη Ὀεΐννθθη {ποῖ δηὰ ἰδὲ ουῖ- 
ὙνΑΓΑΪΥ ᾿πϑρη οιπῖ ρθορὶο. 

Ἰη τοραγτά ἴο Τ γτδ ἴῃ ρΑγ ςσ ΪΑΓ ;----ἰί 15 οὉ- 
βου δΌϊο, {Παΐ 45 115 ργε-οπλποησο ἀδίοα ἕἔτοπὶ 
(86 τἰπιὸ, νν ἤθη 1 Πεϊρεά ἴο Ὀι11ἃ {Π6 ἴορὶς οὗ 
ϑοϊοσγμοῃ :----οσ, “" ΗἸγᾶπὶ σγαϊϑοὰ ἢ]5 σΟΙΠΙΣΥ͂ 
ἴο ἃ ρΡοβιίίζξοη οὗὨἨἁΘ ώῬοννὸσ δηῃὰά ἱπάορεπάθῃοδ 
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158 ΙΘΑΙΑΗ.. ΧΧΊΠΙΙ. [ν. 16--- 18, 

ἀλγβ8 οἵ οης [ίπρ: δίζεγ τῆς Ἵεπά οἵ 
"ΣΡ ἐξ ΘΕΥΘΠΙΥ ὙΕΆΓΒ 8041} ΓΕ 8ἷπρ 45 δῃ 
“κίο 7γνε ὨλτΙὶοῖ. 

ἐξα λως 16 Τάακε δὴ ἤμᾶγρ, ρὸ δδοιῖΐ τῆς 
ὸ εἰἴγ, τῇου Παῖτος τῆλε ἢδϑὲ θεθη ἰοτγ- 

σοΐζεη ; τηᾶκε βδνγεαεῖ τηθοαν, 5ϊηρ' 
ΤΑΔΠΥ 8οηρϑ, παῖ τῃοιῖι πηάγεϑῖ 6 γε- 
τηεπλδεγεά. ' 

17 4 Απά [᾿ 5411] σοπὶβς ἴο ρᾶ88 
δεν τῆς ἐπὰ οἴ ϑδνεητ γϑδγβ, ἴῃδι τῇς 
ΓΚ ΜῈ] νἱϑῖς Ἴγτε, δηὰ 8ῃ:6 5}4]} 
ἴυγη ἴο ΠοαΙ ἢἶγα, πὰ 8}4]1] σοπιηγὶξ 
[ογηϊσαῖίοη νυ 411} τῆς Κιηράοπηβ οὗ 
τῆς νου] ὑροη τῆς δος οἵ (ἢς εδιτῇ. 

18 Απά Ποῖ πιουσῃδηαίβε ἀπά ἤεγ 
ἢΐγα .83}4}} ὈῈ Ποίϊπεθ5 ἴο τῇς ΓΟΚῸ: 

πο ἢ 1 δὰ ἠοῖ Ῥγθυϊουϑ  οηϊογεά " (Α. 5. 
ΝΗΚίη5, “ῬΏαη. δπὰ [5τ.᾽ ὑ. 6ς);---80 δ 186 
Ὀεριηηΐης οὗ {86 τοηοννθα ργοβρογγ, ΜΉΙΟἢ 
ἰς δὰ υηάογ [ἢ6 Ῥογβίδηβ, ννὸ δηὰ “" ἴπσπὶ οὗ 
διάοη ἂπὰ ΤΎτα.. ὈΓηρίηρ σοάδγ. ΓΘο5. ἔτΌΤῃ 
Ιοθδποη" ἔογ 6 Ὀιυϊάϊης οὗ [86 5εσοπά 
ζεπιρίθ. (Εζτα 11}. 7.) 

Οὐε. 4. [1ἴ 15 ϑοδσγοο  ροϑϑίθ]ο ἴο ἀϊσϑοςϊδία 
[πὸ δάν!ςο σίνθῃ ἴῃ υ.. 16 ἔγοπι που 5 οὗ Ζίοη 
ΠοΙΞΟΙ; ψν ῆο ἰῃ 1. 21 δὰ {πΠ6 ἴθιπτῃ “" Πατ]οί "ἢ 
ΔρΡΡΙΙοὰ ἴο μεσ. Ὁ γεπηδίπάεσ οὗ [Π6 σμαρίοσ 
ἢ,45, ρἰδίπὶγ, δὴ ὠπάφγίοης οἵ 4]]Θ ΟΥΥ τυπηϊης 
(Ὠγουρὴ [ἴ. 
“ῥα ! Ἴγγε εἰπσ... 11. ἐς 5ῃ4}} {πεγὸ ὃς ἴο 

Ἴγτε 85 ἴπε βϑοηρ οἱ ἃ δαγὶοῖ ;""--εννοβα “" ἕξεῖ 
ΔΌΙάΕ ποῖ ἴῃ ΠΟΥ ἤοιι56 ᾽᾽ (Ρτον. υἱῖ. 11). ἼΤγτγα 
νν1}}} ἀραὶῃ βὸ ἕοσῖῃ, δῃα οπάθανοιυγ ἴο Μη [6 
ΠΑϊίοη5 ἴο δάμπηγε [Π6 βδιθῖΥ δηὰ ϑ3ρ] θη ουΓ 
οὗ ΠΟΙ τνᾶγοϑ :---ρτοξοβδιηρ ἴο Ὀ6 {ποῖΓ Ὀθη6- 
ἔλεῖγοβϑ, νυ ἢ 116 βθοκίηρ ΠΟΥ ον ρ41η. 

16. ΙΕ Ὑ γιὸ νοιυ]ά, ἱπάεεά, 6 τεπηἷξη- 
Ὀογοά,--- μά ποῖ ςοπεδίρπθα ἴο ρογρείιιδὶ οὔ- 
Ἰνίοῃ,---ἰεῖ Ποὺ ποαᾶγ τἢ6 δάνϊςες οὗ Οοὐβ 
Ρτορμβοῖ :- 

7Ζαζε απ ῥαν»]1---ῖ5, Ἰεῖ 18 δε, οὐ σγβοπὶ (ΠΥ 
ξοοὰά Κίηρ ““Ηιγᾶπὶ νγᾶ58 ὄνὸγ ἃ ἰονογ᾽᾽" (1 Κ. 
Υ. 1). 

30 αδομὶ δὲ εἴν] (5. χῖν", 12):-ἰὰς οἷ 
οἵ Ηἰΐπι, ““ἴπθ στθαῖ Κιηρ," ψῆο οηςς ν]ῖί 
Η!ϑ βίγοηρ ννἱπὰ “ὁ Ὀγακα ἴῃ Ῥίοςθϑ5 ἴῃς 5ῃϊρ5 οὗ 
ΓΑΓΞἢ 5" ( τυ. 2, 7). 

ἔδομ ῥαγίο! ἐραὶ ῥασξ ὄεεπ ζογφοίϊεη} 50 
Ἰοηρ ἔογβοίϊθη,---ηά 50 ἀθβϑούυθαϊγ; ἔοσγ ΤῊ 
ἕλτηθ ννᾶ5 4}} “οἱ {Π6 βαυίῃ, οασίῃγ," δηά μδὰ ἴῃ 
1ῖ πο ο]οπλεηίβ5 οὗἉ ἱπιπηογίδ! ἐν (ΕςςἾ65. 11. χό). 

»ιαῖε σαυεεί γνιείοάν}) (“. «υ. α. Ῥ5, ΧΧΧΙΙ. 3}; 
“-ϑυςῇ 45 Ὀδεοῆίβ [ῃἢ6 υὑρηρῃῖϊ, ννῆοβθο ἰγϑηϑ- 
ξτοϑϑίοη ἰ5 ἔογρίνθη (ΧΧΧΗΪ. Σ, ΧΧΧΙΙ. 1). 

σἰπσ γιαπν “οη.]----ἰῇ 6 σοηρβ οὗ Ζίοπ, πον 
ὯΟ ἰοηΡΟΓ ΟΡΡ ὉΥ ΒδΡε] (5. ὀχχχυ!, 3). 

ἐῤῥαλ ἰδοΐμβ γιαγεσΐ ὧδ γριθριδεγεῖ---νθῇ 
ἐν ἢ (ἢ6 ἕδνου 6 1 ,ογὰ Ὀθᾶγβ ἴο ΗΪ5 ρεο- 
ΡΙε " (5. ενὶ. 4). 

ὙΤΠ5 ἰαϑὶ ρᾶβϑαρὸ Κρριοηριδ» γηδ...οὔδ οἱοἱὲ 
γης ἴῃ κθ νυ. τό οὐ ἰο {π6 ἔο]] νης, ΒΟ ἢ 
8λγ5:--- 

17. ἐδὲ ΣΟΚῸ «υἱῇ! οὐδὲ Τγγε] ὌΠΟ γογῪ 
ΡΓΟΠΊΪβ6 βίνεῃ ΟΥ̓ [εγεπηῖδῃ ἴο {Π6 ΠΡηνς 7}ενν8 
ἴῃ Βαῦγ]οη:; “Ἢ ΑΠΗ͂ΘΓ ον ΠΥ Ὑοασβ 6 ΔΟςΟΠη- 
ὉΠ|5η6α δὲ Βαῦγ]οη 1 «υἱδ νμἱξ γομ" (ΧΧΙΧ, το: 
ςΡ. χχνυ!!. 22). 

Ἴμὲ Τα ραγδρῆγαθεϑ; “"Ἴγτὸ 7941} δὲ 

γεριογιδεγεά Ὀεΐοτε ἴΠ6 1, ογά.᾽.---Ηογ πᾶπῖο δὰ 
Δἰγοδάγ Ὀδεη ἰπϑογι θὰ ἴη Ηἰ5 Βοοῖκ οὗ Ἀεοογά 
(ΡΞς. Ἰχχχνι. 4). δ8|6, 2ἃ5 νὲ}} δ5 [πάδῇ, 
584}1 Ὀ6 “"ν]5ι [6 ἴῃ τῆθγογ. Βοῖῇ 53}ῃ4}} δανα 
ἃ ποῦν ρογοά οὗ ργοδδίίοη ξτγδηϊθα {Ποτη. 

10 ῥὲν ῥρὶγ6]---ἰῇθ ννθδιῖῃ, νυ] ἢ ξΟ]] οννοὰ οὐ 
ἔογοίρτι σοπιτλοσοε (“. «υ. Ζ. ἰη Ὠουῖ. χχὶ, 18). 
απ στρα εο»ι»}...1Ὶ ΟΥ “.58411 ρίαν [86 

Βατγὶοῖ." ϑοθ οὴ υ. ᾿ς. ΧΧ. καὶ ἔσται ἐμπό- 
ριῶ πάσαις ταῖς βασιλείαις. 

18. δὲν δίγε (υ. 17) «δα]} ὃς δοἢμε.1 ΟΥ 
ΔΟΙΥ; ΧΧ. ἅγιον. 5 βῆεννβ ῥ] ΔΙ Π]Υ͂ 
(ὑνπδὲ ἴῃ6 ῥγθοθάϊηρ γϑῦϑα 1πΠ10}164},, [πδὲ {Π686 
γΟΙβ65. ἃ1΄6 ἀἰϊορογίςαὶ. ΕΓ ἴΠ6 ἢϊγο οὗ ἃ 
Βατίοι " ννᾶ5 ποῖ ἴο Ὀ6 ““Ὀτοιρῆϊ ᾿πἴο (ἢ6 ἤουι56 
ΟΡΊἢςε 1,οτά," θείης “4η δογηϊηδίίοη" (Ὠϑαξ, 
ΧΧΙΙ. 18). ΟΡ. 5. χὶν. 12. 

Οὐν. τ. (Αοπίπλοῖοθ 85, ἰἢ ΤΊΔΩΥ ὙΔΑΥ͂Β, 
ΡΙοραγοά ἔογ [ἢες οχίθηβίοη οὗ ἴθ σἼδίμοϊὶς 
Ομυτοῆ. ἔνθη ἴῃ Αροβίοϊϊς {ἰπλθ5 ἰξ μεϊροὰ 
δῖ δὰ] δπὰ [15 ἔδθ!]ονν-ἰΔὈοῦγεγς ἴο του 
ΤΑΡΙΑΙΪΥ ἴο ἀϊδίδπε οἰτο5, [π᾿ πιοάογῃ {{π|68, 
δηλ ϑὲ 811 [6 βἰηβ [πὶ μᾶνθ αι πογθοὰ δγουπά 
1ἴ, σοτηπιοῖοθ, ἢ85 Ὀδοη [86 Τἤοέ ἀρθηΐ ἴῃ 
δάάϊηρ 16 “Νον ΝΥ" ἴο Οἢγϑίθηάομπη, 
δηὰ ἴῃ οροηΐϊηρ ἴΠπ6 ΨΥΑΥ͂ ἔῸΓ ΠῚ 55 ΟΠΔΓΥῪ ἰάθουΓ 
διλοηρ ἴἢ6 ὨΠοδίθθη παίίοηϑβ οὗ Αϑὰ δηά Αἰποδ, 
ἌνΏδη ννῈ σοπϑιί θοῦ (ἢς ξοΓΕΠ ΠΥ οὗὨ ἴῃ τγοριςὶ] 
ΓοβΊοη5,---οπο ΠΕ ΙΕ ραγί οἵ νν ἢ ςἢ (1 [5 5214) 
νοι], ὑπάθγ ργοόροῦ οὐ] ἰὐδοη, ΞΊΡΡΙΥ ἕοοά 
δηά οἹοι πε ἔου [6 ννῃο]θ οχ βίης ρορυϊδίίοη 
οὗ (Π6 ννουγ]ὰ (γ᾽ Μᾶς ἴνογ, “Κε]. Ῥσγορτ. ἢ. 
ΟΧΧΧΙ)), τοῦθ ΤΥ νν6}} {ῖηκ [παῖ νγὸ ἅγὸ ἃ5 
γεῖ ΟἿΪΥ ὈδρΙπηῖρ ἴο το4}1Ζ26 [86 ᾿πβυθηοδ 
ὙΥΒΙΟὮ ΠΟΙ ΠΊΕΓΟΘ 15 σΑραΌΪ6 οὗἨ ΘΧογο ϑηρ ΟἹ 
(86 ρῃγϑίςδὶ, ροϊεἰςαὶ, δηὰ πιοσγὰὶ ργορτεβϑβ οὗ 
ΟἿΓ Γᾶςα, 

Οὐ-. χλ. Ὑγγδ, 85 τϑργοϑοηςην ΠΟΙΆΤΊΕΤΟδ, 
5 ἴῃ τηλγκεὰ ςοηίγαϑξ ἢ ΒαΑΌγ]οη, ΙΓ Β 
ΓΕρτοβεηῖβ σοπαηϊεδῖ. (οιηπιεγοῖδὶ πδίουβ 
ῃανο, ᾿ἱπάθοα, Ὀδθη ἔγθαιθη!Υ Ἰἰοὰ ἀϑίγαυ ἰηΐο 
ἹΠΊρΟΓ4] ρῥγοϊοοῖβ; υῖ, 580 ΔΓ 45 {ΠΥ πᾶν 
βυγγοηάογοά {ΠοπΊβοϊνοϑ ἴο {ἢ 6 βρ' Πϊ οὗ ςοπαιοβέ, 
(ΠΟΥ μᾶνο βυβξογεὰ ἕοσ 1. [Ι͂ἢ 115 οὐγῇ παῖυζο, 
σοπηηογοο ἰοπἀ5 ἴο διηὰ (Π6 παίϊοης οὗ {86 
νοῦ ἁ ἰοροίμοῦ ἴῃ Δι γ. [15 Ὀοπάκ, ᾿μάεεά, 
ἅγῸ ἴῃοϑε οὗ βεἰξεηϊογεσε; δηά ἐπογεΐογο, νμθη 
βονοσοά ἔγοπα ΟΠ ϑιίδη ΡΠ] ΔΗ ΠΓΟΡΥ, ϑδυςἢ 
ΔΙΏΪΥ 15 ΟΠΪΥ ἃ ροοῦ, βογά!ὰ, οὔ ὄνθὴ Ἴσοιτυρῖ- 
ἀηξ, τῃϊηρ 1--ἰἰ5 Ὀυϊ ἃ βεπιθίδηςς οὗ ἴσυς ἱπῖοτς 
Ππδίοηδὶ σμδγΓΙΥ, 45 ΒΑγΟΙΓΥ οὗὨἨ ἁ πιδί γ ΠΊΟΠΥ. 
Υεῖ ἴμ6 ““ψοιηδη ἰῃαΐ νγᾶ8 ἃ 5 ΠΟΙ" ΣΊΔΥ Ὀδ 



ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΧΊΙ. ΧΧΙΝ. 

Οοά ἐπ ἀὲς ἡμάρυμορεῖς «λα αὐσανες λΐ δνερν 
εονε. 

γι τ, 2. 159 

ἴ 85Π4}} ποῖ ὃς ἰγελϑυγεά ποῦ ]αλἱά 
ὮΡ ; ἴογ ἢεγ πιεγομδηάϊβε 5Π4}1] δὲ ἔογ 
ἴεηὶ τηλὲ ἄννε]! Ὀεΐογε τῇς [ΙΓ ΟΚΏ, 

Ἠεῦ. οἱά. ἴο δῖ 5:1 ]ΘΠΕΥ., ἀπά ἔογ ἴ ἀυγαῦὶε 
αοἰοιίηρ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΝ. 

ἙΗΟΙ.), τπὲ ΠΟ πηάκεῖῃ τῃς 
δαγἢ ΕΠΙΡΙΥ., δηά πιεῖ ἰΐ 

νγαϑῖα, δηὰ ᾿τυγπεῖῃ ἴξ ἀροϊάς ἄοννη, ᾿ΗΘὉ. 
Δηἀ βοδίζεγεῖῃ αογοδά ἴΠ6 ἱπηδθι τη τος 

: 7}: ἀοἰομί γεάρνιερῖς οὐ Οοα πο» τλέ ἰα»α, 
13 Α γρημαρῖ σλαδί γογλεν γαΐδε ἀέρι. ιό 

τποτγοοῦ, 

2 Απά [ἰξ 5}4]1] δε, 5 στῇ τῆς 

σοηγογίοα, δηά στηϊηϊϑῦοσ ἴο 16 ἩοΪΥ Οπα ἴῃ 
Η!5 Κιπράοπι. 

Οὐ:. 3. ὙΠ ἤγοι σδυγοῦ ἐουπάρα ὉΥ δῖ 
Ῥδὺ] ἴῃ ΕὔΓΟΡΘ 15 ᾿ὨΘΟΡΑΓΔΌΪΥ Δϑϑοςϊδἰθὰ ἴῃ ΟἹΓ 
{που ρῆϊ, 45 ἢ πιδηυΐδοξιιγοα Δηα σΟΠΊΠΊΕΙΟΘ 
(Ας5 χνὶ. 13, 14) οἡ ἴ86 οπα βαπά; 50 οἡ ἴῃ 
οἴδμεγ, ἢ ρεπαΐπα Πμοβρι δ! γ (Αςῖϑ χυὶ. ας) 
δηά {πιε- βοαγιθὰ Ὀουπηΐγ (ΡΠ]]. ἵν. το--- 18). 

ἐξ σα ! ποὶ ὁε γεασεγεά πον ἰαἰά (Βλοτ9 ἃ) 
τὸ πρὶ ἰΓρΔσΞΕΓΊ65 ἀπ βἴογθῃοιιϑεβ νυν ἢ Βᾶ- 
Ὀγίοη οδη τῆθ: χχχίχ. 6; [6γ. ΧΧ. ς. 

Οὐς. ΤῈ ννογάβ γεηάογεά “ἴγϑάϑυγε  δηά 
ἐἰβίογε᾽" ὈοΙ οὗ {Π6πῈ οσσιγ (45 ποι Π5) ἴῃ 
76γ. χχ. τ: 5 ΠΟΥ ἀὸ δἷ5ο ἴπ Ἷἢ. χχχίϊ. 6: 
ὙνΒογο, δοσ πηοπίίοη οὐ {ῃ6 “' Ξρο!] γ᾽ 5 ̓" 
ΤΆνΑοβ, ΤλπΠοη 15 πιδάς οὗ ἴῃς ἱποογγιρο]α 
ΤΊΠἢ68. 

ἐδαὶ ἀ«υεἰ! ὀφίογε ἐῤε Ζ0ΚὉ] ἴῃ Ηἰ5 ΟΒυσοῦ 
(5. χχνὶϊ!. 4, ἰχχχὶν. 4). 

ο εαὶ “αἴβείεπιῦν απά 7ον ἀμγαῤίε εἰοίῥίης] 
ΤΠ ἴννο οἢϊεῖ δἰ π|5, ἃ5 οἵ μυσῆδη ἱπάιϊιϑίσυ ἴῃ 
ΕδΠΟΓΔΙ, 50 οὗ Ἰεφιεἰπιδΐθ σου ΠΊΘΓΟΘ, 

Οὐ.. ὙΠε ἴννο ἰαϑὲ οἰδιιϑοβ δι ΟαΥ {Π6 σοη- 
διἰἰτυδηϊ5 οὗ πὶ “" βοά]ϊπθ55 ἢ σοπίρηϊ- 
τηρηῖ," ὙΠΟ 15 “χγεαὶ σαὶπ, αι ΤΊπι. νἱ, 6----8 ; 

1) ““ἀννο ηρς Ὀοίογε ἴΠ6 [οτά,᾽" εὐσέβεια: 
(᾿ 5: ἸΘΉΟΥ οὗὨ ͵“ΓὈοἄ πη οἸοϊίηρ,᾽" αὐτάρ- 
κεια: ΜὮ116 (6 ἢγϑῖ οἰδιι56 σοστοϑροπάς ἴο νύ. 
χϑ8, το, οὗ 1Π6 5ᾶπη6 σμαρίογ; ““ἴο ἀο βοοά, ἴο 
6 τὶοἢ ἴῃ βοοὰ ψόγκβ,.. ΑΥπρΡ ῸΡ ἰπ ϑἴοτγ 
ἔογ 1πεπηϑοῖνοβ (ἀποθησαυρίζοντες ἑαυτοῖς) ἃ 
ξοοά ἐουπάδίοη δραϊηϑδὶ [6 {πιὸ ἴο σοπλα.᾽" 

ΟΗΑΡ5. ΧΧΙΝν---ΧΧΥ].. Ν'νὲ ποῦν ΠΟ τ 6 
ουἭξ͵ οὗ ἴδε ῥγορδόςίεβ τγοϊαίϊηρ ἴο ἴΠ6 ἰγρίςὶ 
ἔοττηϑβ οὗ πδίιοπαδὶ [16 ἱπίο οἴμεγϑ οὗ ἃ Ὀγοδάθγ 
οδαγδοίοσ, γῇ σἢ σοποεγῃ ἴΠ6 ννοτ]ά δἱ ἴαάγρο. 
ΤὨὸ ἀοίυρε οὗ αἰνὶπε ᾿ιι5ῖ1ς6 ἢ45 σοπῖθ ἔοτίῃ 
ονοῦ {πε ννου]ά. ὙΠ6 σεηΐγαὶ ρθορὶθ, [ϑγδοὶ, 
Βχϑῖ, δπὰ (ἤθη 1} [Π6 βιιγγουπάϊηρ παίίοῃϑ, πᾶν 
Ὀδοη ἰαϊὰ ἴονν. ὅδ 5ἰίθῃησθ οἵ ἀφδίῃ σϑίξτιβ. 
Υοεἴ βοηρ8 ἀγῖϑα ἔγογῃ {π6 υἱτεττηοβῖ ρασί οὗ (6 
Θδιῖἢ (χχῖν, 16); ἂηὰ ““δεσγ ΠΊΔΠΥ ἀδγπ᾽" 
1η6 Κιηρ οὗ βίουγυ στοϊυγηβ ἴο γοίρῃ ἴῃ Ζίοη 
(χχίν. 22), ἴο ““ἀεβίγου ἴπ6 Ὑ6}] {ῃαΐ ννγᾶβ 
ΒρΓοδά Οὐεσ 411] Ὡδίϊοῃβ," δηὰ ““ϑννδίϊονν Ὁρ 
ἀελῖῃ ἔοσ ἐνεγ " (χχν. 8); 50 [ῃδὲ πογ, ψῃῸ 
ἄνες ἴῃ τῃ6 ἃιισῖ, ἀνναῖίκθ, ἃ4γ156, δηά ᾿ΐνα 
(χχνῖ. 19). Ι5γδεὶ 15 γεοουθγθά, δηὰ θοῦ γεβίο- 
ΤΑΪΟΠ ἰ5 85 ᾿ ᾿τοπὶ ἴῃ ἀδδά ἴο [Π6 πδίϊοῃβ. 
886 “Ὀ]οβϑθοπὶβ δηὰ Ὀιαὰ5 δηὰ [115 {π6 ἔδςθ οὗ 
{πε του] ἢ ἔπ " (χχν!. 6). 
Α ἀδὲρ εἰερίας ἴοπθ ργευδιῖὶβ ἰῃ ςἢ. χΧχὶν. 

Βυῖ ΠΙΔΗΥ ραγῖβ οὗ οὔ. χχυ---χχυ ϑοιπαὰ ἃ5 
1 1 Ὺ ννεγε ἴΠ6 νεΎῪ ϑοηρβ οἵ ἴδε τὶρῃϊθουβ 
ΒΡΟΚεη οὗἉ ἴῃ χχίυ. 6.9 ὅν ρογίϊοῃϑ οὗ ἴῃ δπη, 
Ἰηάθοα, ἃτθ ΘΧΡΓΈΒΘΙΥ͂ ϑἰγιθὰ “"βοῆρϑ; ΧΧΥΪ. 
1--4, ΧΧΥΪΪ. 1---ο. 

ΠΗΑΡ. ΧΧΙΝ, Βοίογτε οηΐοσίηρ τροη [86 
ὈΠΑρίογ, ἘΠΟΓΟ 15 ἃ ὈΓΟΙ ΠΠ ΠΑΓῪ ἢπιοϑοη ὙΠ] ἢ 
οὐυρῆϊξ ἴο Ὀ6 ἤγβί ποις, ὙὍῆθ ννογά, ΕΚΕΤΕ, 
Οὐσιγβ ἴῃ οἢ. χΧχὶν βδἰχίθθῃ {{π|6δ8ὲ.1 [{ 15 ξϑηθ- 
ΤΑΙ τοηάογοὰ “δατίῃ :" Ὀυΐ ἴῃ [ἄγεθ ῥἴδοθα 
(υν. 3,11, 13) “Ἰαηα." Μυςβ οὗ ἴδε Ϊδῃ- 
ξυδλξο (ἴῃ νύ. 1--- 12) ἕδυουτβ ἴΠ6 86 οὗ ἴΠ6 
ννογὰ ““Ἰδηά:᾽" γεῖ (η6 οςσουγτεηςε οὗ ““ννοτ] "ἢ 
ἴῃ Ὁ. 4, οὗ “ στουηά " («αα»α) ἱπ υ. 21, οὗ 
ὁ 1η [86 τηϊάσι οὗἩ ῃ6 ρβορ]εβ᾽" (ορ. Μίοδῇῃ ν. 
7) ἴῃ τὉ. 13, ἄρροδιβ ἴο θη 1ῃ6 ΟἴΠΟΙ ννγᾶγ. 
Βαϊ ἃ σοτηρδτίσοη οἵ Ηοϑβ. ἰν. 3, 6, 9 ἀθδοιἀθαϊγ 
ςοηῇτστῃ5 ἴῃ6 ἢγϑί Ἰπιργοβϑίοῃ. 
Το {γὰ ἢ} ἀρρθᾶτῦβ ἴο ὃς 115. Ὑ6 ᾿ἰαπὰ οὗ 

ἴ5γδθ] ν 8 ἃ τηιπιδίαγο οὗ {πὸ νου]. [15 γὸ- 
ΠΟΥΘΓῪ ἔτοπὴ ἴῃ6 ποτα] ρο]]υτοη οὗ {πε ἰά4ο]4- 
ἴΓΟΙ5 Γᾶ 5 νν85 ἃ δῖος 4] ῥγοϊάς οὗ ἃ ᾿ἴκὸ 
ΤΕΘΟΥΟΓΥ ΟὗὁἨ οὔὖγ δαγῖῃ, [158 [επιρ] -σοηρτο- 
Βαϊϊοη ν'5 ἃ ἴγρε οἵ ἴῃ6 Ομυγοῦ [{Πηϊνευβαὶ: 
115 υἱβι0]6 κί οἵ [Π6 ““ Κιπρ οὗ 41} τῆς οδγίῃ." 
Ιη ἰϑγδοὶ ννᾶβ ἴῃ6 βόγπὶ οὗ γεϑιογαίΐίοη ἔοσγ (ῃ6 
δΒυπΊδη Τάς, οὗ Ὀ] οί ἔῸΓ 411 ηδίΐοηβ. (οηβο- 
4 ΘΠΙΥ, 1Γ [5γδο]} "5 Πρ ϊ νγᾶ5 θα ρϑθά, [Π6 ννῃοΪθ 
νοῦ] ννὰ5 ἀδγκοηοά. [6 ἰϑγδὸ] Ἰδηριιϊ πηδα 
ὈΠάΟΓ ἃ οσἴγϑο, ἴπ6 “" ονουϊ της σονθηδηΐ" 
δΔρρδαγοά ἴο δ6 δηηι}}6ά, οἵ, αἱ ἰϑραϑῖ, ξιϑροη θά. 

Βυΐ πον, ἴο ἴΠ6 ργορμοῖ᾽ 5 ὁγθ, ἴῃς οἷοθοξ 
ΠΔΙΊΟΠ τνᾶ5 ἴῆι15 ἔογβακθη (1Ϊ. 6). οβϑίθ)γ, 
αἱ {Π|5 ὙΘΥΥ {ππ|ὴὶ ἴῃΠ6 ΑΞϑΥσΔΠ ΔΙΤΏΥ ΚΔ 
ἘΑῖΠοΓΙηρ τονγαγὰβ ϑαπΊ)αγῖα. ὍΤΠὸ {{Π|6 θαπὰ 
οὗ ἔβι ἢ] πιθη, ννῆο τοπιδιπθά ἴῃ ἡτοϑλιοαι, 
1πουρἢ ΠΟῪ ταὶ ῃΐ οδίφιη ἃ γουρίίο ἴοσυ [ άδῃ, 
ςου!ὰ ποῖ ἀο πιοῖὸ ἴπδη παῖ. ΤῸ ἰσμά οὗ 
ἰϑγαθὶ ννᾶ5 ἀοοπηοὰ ἴο ἐεοϑοϊατίοη. ὙΠθη {Π6 
ὑνΠοὶε εαγὴδ Ὀδοᾶπιθ “ὁ νναϑῖθ ἀπά νοἱὰά " (ςΡ. 
76γ. ἵν. 22, 23). 

1. »ῃαξείδ.. οΡηδέν ... »ιαξοῖδ 1 «υας1,6] ΤῊ 
ἔννο νογῦβ ὁσσυγ οροί μοῦ 'η ΝΠ απ ᾿ϊ. τὸ (11), 
οὗ ΝΙπονοῆ. ὙΠῸ ϑοσοηά οὗ 1π6 ἔψο ὁὐσι8 
οπἷγ Ὦθτα δηὰ ἴῃ Νδδιιπὶ. 

ἐμγπεῖδ ἐΐ ὠρεϊάς ἀοαυη}] 1,131. “ονουζαγηθίἢ 
115 ἔδοθ:" --τυς αὐ. α. ἴῃ ἘΖΕΚ. χχὶ. 27 (32) οὗ 
[Π6 ονοτίυτπηρ οὗἁ [5Γ86} 5 τουδὶ. ἡ 
σεν ὙΠῸ ννογὰ [ἢδὲ 15 υδεὰ οὗ [5γ26}}8 

Ὀοίηρ βοδίίογοά ἀπιοηρ [Π6 παίϊοηβ: [)6"1. ἱν. 
277) ΧΧΥΠ}, 64, ΧΧχ. 3. ΟΡ. Οδεη. χὶ. 4. 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΨ. [ν. 3-- 1. 
εὦ τῆς ελγῖῃ, δηά {πεὺ τπαῖ ἄννεὶ]} 
τΠογείη γε ἀδϑοϊαδῖε : [πεγείογε [ἴῃς ἰῃ- 
ΠΔδιϊτΔη 8 οὗ τῆς εἀγττῃ γε δυγηθά, δηά 
ἔενν τε ἰθῇ. 

η Τῆε πὲενν ψὶπε πηουγπεῖῃ, τῆς 
νίης ἰδληρι ϑμεῖῃ, 411 τῆς πηεγγγ βεαγῖεαά 
ἀο 5!ρῇ. 

8 ΓΒΕ πλγ ἦοΥ ταργεῖβ σεαβεῖῃ, 41. 7.3 
[ἢε ποῖβε οὔ τπεπὶ τῃδῖζ γε)οῖςε εηάειῇ, ἃ ας. Ἶο. 
τῆς [ον οὗ τῆε ἤἢδγρ σεδβειῇῃ. οὐρὰ 

9 μεν 504}} ποῖ ἀτὶηκ ψῖης ἢ τος, αἱ τὶ, 
ἃ 5οηρ; 51τοπρ ἀτίηΚ 5Π411] θὲ ὈΙΓΕΓ 
ἴο ἴΠ6πὶ τπαῖ ἀσηκ [τ. 

10 Τε οἰ οἵ σοηξιβίοη 5 Ὀγόκθη 

16ο 

ἴον, ρεορΐε, 80 ψνι τ τῆς "5 ρτίεϑί ἢ 45 συ τἢ 
4Ηοι. ,μ9. ἴῃς βεγνδηῖ, 80 ἢ 8 Πηδϑῖογ; 858 

ννἢ τῆς πιδι4. 50 νυνὶ ἢ ΠΟΙ Πλ5{Γ688 ; 
85 ΜῈ της Ὀυγεῖ, 80 γῇ (ἢ 6 586] ]εγ; 
8ἃ5 ΜΙ ἢ τῆς Ἰεηάεγ, 50 νν ἢ τῆς δοτ- 
ΓΟΥΨΟΓ ; 848 ὙΠ 16 (ΔΚΟΓ οὗὨ υβιΓγ.) 850 
ἢ τῆς ρῖνεγ οὗἁ ὑβυΓΥ ἴο Ὠΐπι. 

3 Τῆς ἰληὰ 5}4]1] θὲ υζεγν 6πιρ- 
τἰεὰ, «ηά υζίεγίΥ βροιϊεά : ἰογ τῇε 
ΓΟΚῸ δδῖῃ ϑροΐεη τἢ15 ννογά. 

4 Τῆς εἀγῖ πιουγηεῖῃ ἀπά λάεςῃ 
ΑΥΨΆΥ, ἴῃ 6 ννου]α ἰδηρυ 5ῃ ει σηπά [λάετῃ 

εν, ἐὰε Ἄγναγ, ἴῃς ΠαῸΡΉΥ ρεορὶς οὗ τῇς 
ἀφίγλέο Ε 
ἩΡΦΡΑΟΘΆ εαγ ἀο ἰδηρι 5. 

ς ΤΠε εαγῃ «30 18 ἀεβὶεά υὑπάεΓγ 
τπε ᾿ἸπΠΠ ἀπ 8 τπογεοῦ:; θεσδιιβα ΤΠΕΥ 
᾿νε ἰγδηβριεββεα τῆς ἰαννβ, σῃδηρεά 
τε οτάϊηδποθ, δγοκεη τῆς Θνεγδβίηρ; 
ςονεηδηῖ. 

6 ἼΠπετγείογε δίῃ τἢδ συγβα ἀσνουτγ- 

ΩΦ. 2εοῤίε.. ῥγὶθ 1} 80 ὁΐ [5γδεὶ, ἴῃ Ηοϑ, ἵν. 
9 (ἴῃ εογγας! νυ ἢ Ἰὼ, ν. τ4). 

8. ΤΡε ἰαπ] ὙΠῈ ρεορὶς δπὰ {πε ἰδηά 
δλᾶ Ὀδθθη δεϑοςιαίθα ἔογ ννοὰὶ οὐ ἔοσ νοῦ, 
1,6ν. ΧΧΥΙ͂. 4, 19. 

“ῥοϊε4 4. «υ. α. ἴῃ χ. 6 (δα5). 
4. »πομγπεὶ δὴ 80 οὗ σαρῖϊνε Τυάδῃ, 11]. 

,ό. ϑ80ο οἔ ἰΞγδεὶ, Ηοϑβ. ἵν. 3. 
7 πάει σαὐᾳῳ7}}] Οτ, “ΒΒ ογείἢ 5 .. «ὐ. 4. 

ΧΧΥΣ. 4, ΧΙ]. 8. 
ἐῤδε ῥαμσῥίγ ῥεοῤίρ..7 Οτ, “ες ΠΙΡἢ Οπ65 

(υ. 21, “. 4“ν.) οὗ ἴδ6 ρθορῖὶς οὗ {πε βάσίῃ." 

5. ἐς: ἀοπίς4 Οτ᾽ ““ἀδδεογαϊθα " (υ. «υ. α. 
Νιυπι. Χχχν.. 22: [6Γ. 11. 1..2, 9). “ὝὙΒοΓο- 
ἔογο {ποῪ πιυσὶ Ὀ6 ἀσίνεη οι, 8ἃ5 (δίῃ ννγ88 
ἀγίνε ουἱΐ οὗ Εάθη." (Κηοθ.) 

δὲ ἰααυ.1 ΤὮδ ρΡίυγαὶ 5 υϑοὰ ἴῃ 1 ,ουϊῇ. 
χχυΐὶ. 46, Ῥ5. ον. Ἂς, δῃ. ἴχ. 1ο, οἵ {Π6 
ΨΔΙΙΟῸ5 ργον ϑιοηβ οὗ ἴη6 1 ἃν. . 

ἐδὲ ογαϊπαποο ΟΥ, “"5ἰαϊιΐο.") ΤὍΠΙ5 ἰ5 ἃ 
ἴοστῃ νυ] ἢ σου]ὰ 5ΟΔΥΟΟΙΥ ἤᾶνθ ΔΗΥ͂ Δρρ]]οᾶ- 
ἔοη ἴο οἵἴποῦ παιϊΐοηβ [ἤδη [5Γ86] ; 45 1ἴ γοίοιϑ 
ἴο πιαϊΐοτβ οὗ ροβιτῖνθ ᾿ηϑ! ΠΟ Ώ,--- ΒΡ Ο 8}}, 
ἴο {Π6 ράβϑβϑονοὺ (Εχοά, χὶϊ. 2ᾷ; σρ. 14, 17) 
24). ΑΜ Παὰ βόηθα 50 ἔὰσγ 85 ἴο οἱοϑα ἴῃ 6 
τοΠ10]6 (1 Οἤγο. ΧΧυ]. 24). 

ὀγοζορ ἐῤε ευογί αετσ εουεηαη} ἘΘΡΕΟΟΙΔΙΪΥ͂ 
ὈΥ Ιάἀοϊαίτγ (ει. χχχὶ. 16---δο; ΕΓ. ΧΙ. το); 
δηὰ ὈΥ πορίεςί οὗ (ἢ στοαΐῖ βαΐδριιδιάὰ δρδίηβί 
ΡοΪγιμείσπι, [Π6 βαρ δῖ -ἀδΥ (Εχοά. χχχίὶ, τό, 
Χ7). Ε 

Θ. ἐῤὲ ομγ:67--- στιτ6η ἴῃ [Π6 Βοοκ᾽" οὗ 
[δε (ονεπαηΐ (ει, χχὶχ. χ2, 20). ΟΡ. εγ, 
ΧΧΙΙΣ, τοὶ ΕΖΟΚ. ΧΥΪ. ς9. 

ἀγὸ ἀειοία! 6] Ἐ λΓΠΟΥ, ὉΘΔΣ ὉΔΘΙΣ καὶ]; 
Οἵ, ἃτὲ πιδάθ ἴο ΡΥ ἴδε ρεῃδίου ἀθ ἴο {ΠοῚΓ 
δίῃ, (Ηο3. Χ. 2, ΧΙ, τό, -- Η. χίν. 1.) 

ἀονγῃ: δνεγΥ ἤουβε ἰ8 5ῃῖ ὑρ, τῇδ 
ΠΟ ΠΊΔΗ ΠΊΔΥ (ΟΠΊΘ ἰῃ. 

11 Ἴρῤεγε ἰς ἃ οτγίῃρ ἔογ ννὶπα ἴῃ 
ἴῃς 5ἴγεεῖβ; 411] Ιογ 15 ἀδγκεηεά, τε 
τα ἢ οὗ τῆς Ἰαπὰ 15 ροπα. 

12 ἴῃ {πὲ οἰ ᾿5 ἰεξ ἀδϑβοϊαδτιοη, 

7. Τὸ πεαὺ «υἱπὸ]ὶ Οτ, “Το νἱηΐδρε 
Πεσθ, ῬγοδΌὶγ, ἴἢ6 ἔγι. Ορ. οε] 1. το, 12. 

8. ἠαδγε! 7 “. «υ. α. ἴῃ ν. 12. 
δεν 1δαΐ γεοίϊεε] Οτ, “ἴδ Ἰογοιι8 ομϑϑ: 7 

[Π6 ΓΕΥΘΙ]ΟΥΒ :-ττῦ. 4. 4. ΧΧΙΪ. 2, ΧΧΙΪ, 7. Ορ. 
Υ. 14. : 

ἐδὲ 7ογ οΓἹ]Ἱ Οτ, ἐδ ταῖτὺὰ ὁ 4. «υ. α. ἴῺ 
[6 ἢγϑί οἶδιι56. 

ἐεα5:1}] (,ΧΧ. πέπανται. 

9. Τῆς ΗἩΡΘΌΓΟΝ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο στήδδη: ““Ἶ}ἢ 
(ΠΕΙΣ ϑοὴς (ΠΟΥ ἀσηκ πὸ τΠ6 :) 245 ἱβουρῃ ἴἴ 
ΘΓ ἃ 584, αἰγρθοῖκο, ϑοηρ (8566 ἴπ6 (6 ἴο 
Ῥ5. ΙχχχυἹ), ἃ Αἰ δοσοιῃρδηϊπιοπηΐ ἴο [ἢ “σὰ ρ 
οὗὨ ἐγοπι ]η  " (11. 22),:---ὐ ὁ ὉΠΟΥ͂ 504] σίγοῃξ 
ἀτίηκ Ὀ6 ἴο ποι ἐμαΐ ἀπηκ [1 ΓῸΥ 1π6 ΟΠΙΥ 
δίγοηρ; ἀγηκ ἴο Ὀς6 δά θη νν}}} Ὀὲ βρὶορά 
ΜΙ ἰῶτα δὰ “1Π6 στ] σθηοπὶ οὗὨ 4505 
(θ δι, χχχῖϊ, 22). 

10. {2 εἰν Γ᾽ εοηδιίοη (Ηδδτν. ΤΟΙ] 
ΜΠ ςἢ, μαυϊηρ 5οΐῖ δὲ πουρῆς ἀϊνὶπο αν δη 
ογάοσ, δδὰ {8]|]|6η Ὀδςοῖὶς ἱπῖο ἃ ἰδία οὗ Ἵῆδοβ 
(ςΡ. χχχῖν. 1ἱ 1χ. 4. 5. «υ.). 

αὐμξ 97] ΕἾΣΤΗΙΪΥ Ὀαττοά δηὰ Ὀοϊοὰ δραϊηϑὶ 
πο τοΐαγῃ οὗ [6 πον ΒΟΙΊ6]655 Ὑνδη ΓΟ ΓΒ 
([ε-Ὁ ΧΙ. 19). Ορ. χχῆΐ σ. 

11. 4 ογγὶη ΚΓ α«υἱπε] ϑ.ΠΕ}γ,--- 8 
ὙγΔ1 Πρ Οοἡ δοσουπὶ οὗὨ νη: " Πδῖ 15, Ὀδσδυιϑ6 
ΠΟΠΟ σδῃ 6 δά. Ὁ. ἴετ. χῖν. 2, ". αὺ. 

“ ἀαγῤεπεη Τ,ῖ. “25 Ὀεοοῖὴθ δνυθηΐηρ." 
ΤΒο 5ιὴ οὗ ἸΟῪ ἢδ5 ϑεῖ; δπὰ ἃ ἰοῃρ πἰξῃὶ οὗ 
Εἰοοτη 5 αἱ βαπά. (ρ. χχί. 4. 

ἐς 5οπε)] [1,|,| “885 σοης ἰηΐο ςδρεϊν!γ.Ἶ 
(τ. 13; 15. ἵν, 21, 22, 5. 40.) 

12. ἐμ κι ἀεεοίαιοη}] Οτ, ““ννιδῖ ἰ5 ἰδ 
(χν!. 6) ἴῃ τῃ6 ΟἸΕΥ 5 ἀεβο]δίβ." 



γ. 13---19.ἢ 

δηῃὰ τῆς ραΐε ἰ8 β8πιητςτῷᾺῸ60 ὙΠῸ ἀδ- 
ϑῖ γυςίοη. 

11 4 Πεη τῆ ᾿ξ 5841 6 ἱπ τῆς 
ταϊάϑε οὗ τῆε ἰαπά δπιοηρ [ἢ ρεορῖδ, 
ἐῤεγς «ῥα δὲ ἃ5 ἴδε βῃαδλίκίηρ οἵ δὴ 
οἷῖνε ἔτεα σπαάὶ 45 ἴῃς ρ᾽ελῃίηρ ργᾶρεβ 
ψΒεη δε νἱηΐαρε 15 40η6. 

14 ΤΠΕΥ 5}4}} ΠΕ ἂρ τΠεῖγ νοΐςα, 
{ΠΕΥ 5}}4}} 5ίηρ ἔογ [6 τη) ΒΥ οὗ 
τῆς [ὉΚΡ., ΠΟΥ 584]] οΥῪ δοιὰ ἔτοπι 
[ἢε 868. 

Ις νΒεγείογε ρ]ογγ γε τῆς ΓᾺΡ ἴῃ 
(ἢε 1 ἔτεϑβ, σύεη τ[ῇ6 πδπις οὗ ἴτε ΓΟᾺΡ 
(ὐοά οἵ [3γδε] 'π τῆς 5165 οἵ τῆς 868. 

16 4 Ετοπι τῆς ' υττεγπιοβῖ ρατγί οὗ 
τῆς ἐαγίῃ ἤᾶνε ννὲ Πεαγά βοηρϑβ, δύση 
ΒΊογΥ ἴο τῆς τρβίεουβ, Βξ 1 5414, 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΝ. Ι 6ϊῖ 

᾿ΜΥ Ἰεδῆηεβ8, ΠΙΥ ἰθαηπε885, γοὸ6 υη- ΗΟ. 
Ζ σαν 23 

ἴο π|6 ! τῆς ττοδοῆογοιβ ἀθαΐοῦθ ἤν “Ὸ κξ, οἵ, 
ἄεαὶς τγεδοῃαγοιϑὶυ ; γαᾶ, ἴπ6 {Γδᾶ- 2 
σβθσοι8 ἀθαίεῦβ ἤάν ἀδθαὶξ νϑγὺ ἴγθᾶ- 
σῃογοιβὶν. 

ΤῊ τρῶν εἴ 

17 “ἔελι, δπά τῆς ρἷῖ, δπά τς ἽΝ 
8ΠΔΓΕ, αγ6 ἀροὴ ἴῃε6, Οὐ ᾿πμδδίταπί 
οὗ τῆε φαγῇ. 

18 Απά [τ 5Π4]] σοπχε ἴο ρ4538. ἐῤαέ 
ἢε Ψψῇο ἢεεῖῃ ἰτοπὶ τῆς ποῖβε οὗ τῇς 
ἔελυ 5}.}1 [4}}] ἱπῖο τῆς ρὶζ ; δηὰά ἢὲς 
τ σοπλεῖίῃ ὑρ ουξ οὗ ἴῃς πκϊάβί οὗ 
τῆς ΡΙζ 5}4}} θὲ τάκεη ἴῃ τῆς 8ηᾶγε: 
ἔογ τῆς ψίηάοννβ ἔτοπὶ οὐ ἢρῇ ἃγα 
ορεη, δηά (δε ἐοιιηάδιοηβ οὗ ἴῃε εαγῃ 
ἀο 58ῃακΚε. 

Ι9 Τῆε δα ἰ8 υἱέεγ Ὀτοίεη 

ἐδε χσα!ε] οὔςε ἴδ6 ργοϊθοϊίοη οὗ [6 ςἰγ, 
ἐν “ρμοπ ἀοτῃ (Ε 26. χΧΧΧΙ, 21) ἐπῦο 
ΣΌΪ. 

138. Αϑ σ΄. 4 ἱπΊρ] 165 τῆλε νγὲ αν ἃ ἴορῖὶς 
οὔ σοῃϑοϊδίίοη ἤογα ᾿ηἰτοάιϊςρά, ἴἢ6 το σηΐ 
ξἴνθη ὈΥ Α. Υ.. ϑθθπι5 οἡ [Π6 ννῇο]ε [ἢ Ὀδβῖ (ςρ. 
1 Κι ν..37). ΟἸΠοΓΒ: "" ΕῸΓ 50 584] 1 Ὀ6...45.᾽" 

ἐῤε ἰαπά...ἐῤὲ βεοῤί] Ἐλδΐδοσγ, δε θᾶ σῦΆ... 
δε ῬΘΟΡ168. 

14. Τρεγ... Οτἵ, Τὴ. 989 υδα)}  ὠρ ἐδεὶν 
“τ΄τοἷεο, ἐῤεν “ρα Βα ου ἢ: ὈΘΟδ 89 ο7 θὲ »ιαεσίγ 
ΟΣ δὲ ]1ογά, ἐδὲν ΟΥΥ δϊοιά. ὙΠ6 ννογάβ [ου 
ΘΠ ΟΙ δηὰ “ΟΥῪ δου "ἡ τὸ [Π6 βᾶπιὸ [ῃδὲ 
ΓΟ πιο οὗ Ζίοη ἴῃ χὶϊ. 6.--- δ σοπλρᾶγᾶ- 
Εἰν οὶ 5π|8}} Ὀοάϊοβ οὗ πιθῆ, ννὴο γαϊϑθ {ΠῸῚγ 
ΔΗΓΠΘΙ5. οΟὗὨ ρῥγαῖϑοὸ δἱοηρ ἴΠ6 βδῃοΐοβ οὗ ἴῃ6 
Μοαϊζογγδηθδη, ἀγὸ ἴῃς για Ζίοη. 

ΟὐΣ. Ἰὶ νγᾶ5 σῃιΗν ἴῃ ἰαπάβ5 Ὀογάογηρ οὐ 
(6 Μοάιϊϊογγαμοαη ἴπαΐ ἴῇ6 ἢἤγθὶ ΟΝγβδῃ 
συ γοἢ 65 ΓΟΒ6. 

156. σίογ Ὁ γε] ὍΟρ. χχν. 3. 
ἐπ 1δὲ γε ἴπ ἴῃ6 βξγγ {γ415 ἴο ψ Ὡς ἢ 

γοιῦ νν1}} Ὀς ϑιιδ]οϊοα (.. «ὖὐ. ὦ. χχΧΧχί. 9). ΟΡ. 
Σ Ῥεῖ, ἵν. 12---τό. Οτ, “ἢ {86 ᾿ρηῖ:" τῃδὲ 
15, (η6 ὈΓΙΡΠΕ Πρ δ οἔὗἉ ἀϊνίηθ γενοϊδιίοη (μρὶ»ε): 
ςΡ. 6 Ταγρυπὶ: “ΚΝ Βοη Πρ ξ 5}4}} σοπιθ ἴο 
(Π6 στ ρῃΐθοιι5." ὍΠΟΥ ἅγὸ ἴο γοβοοΐ {Π6 Ὠῖνῖπ6 
1 ἰρμῖ, 580 {παῖ πε πηΔΥ βου σοά, (ΟΡ. 
Μαῖί. νυ. 14, 16; Ρἢ]]. 11. ας, τό.) 
δε παριδ οὔ 16 ΖΟΚ0] Νον τενεαϊθά ἴῃ 

ΤΆΘΓΟΥ δηὰ ᾿παἀρτηθηΐ (ΧΙ! 4,) ΧΧΥ, 1, ΧΧΥῖ, 
9 13). 
ἐείος οὗ δε “447 ΧΙ. ΙἹ. 

16. [πὰ τόϑροηθο ἴο (δε ργορδμείὶς ςδ]], 
ΒΟΉΡ5 ἂῖὸ ποασὰ ἔτοπὶ {πὸ δυσί Ποῖ “’ ΠΟΥΠΟΥ 
οὗ [86 βαγίῇῃ. 

ἔυεπ φἰογῪ 109 δὲ γί σῥίοοι ]ῇ ΤῊ βϑοῃρϑ 
δροακΚ οἵ (ἢ6 ΡΊΟΓΥ Γεϑογνοα ογ “16 τρῃϊο- 
οὐϑ᾽" (8 ςοἸ]]εςἔϊνε, 85 ἴῃ Χχν]. 7); ΠΑΥ, δἰγθδα ῦ 

νο:. Υ. 

δοϑίονυνοα ὑροη ἴποπὶ ἰπγουρὴ Ηΐϊπὶ, ψν ΒῸ ἰ5 
85 “ἃ ΟσἴΌΨη οὗ ρβογυ ᾿ (χΧχυ!!. ς ; ΟΡ. ἵν. 2, 
“. «υ.) ἴο ΗΙ5. Ρϑορίθ. Οὐ, “" Οἴογυ Ὀε ἴο 186 
ΕἸρμίθουβ Οπε!" (Κποῦ,, Πε}.) 

Βμὲ 1 «αἰ Οτ, “ἼἽΤΠδη 54: 1; 5 ἴῃ Υἱ. ς. 
Ιπ ὈΟΐΪ οᾶ565, ἰῃ6 ριόρῃοῖ υἱεννβ ΠΙ ΠΊϑο! ἢ ἃ5 
[86 τοργεϑεηΐδινο οὗ ἔόσβάκοη [ϑγαοὶ. Ηδ Ὀδίογο 
Πεαγὰ ἴδ βουδρῃϊπη ργος]δϊ πίη τηδὶ ““ Οοα 5 
εἰογυ ΠΙΙοὰ {π6 ννῇο]ς ϑαγίῃ .) πον πο ἤθαῦβ 
(ἢ6 ϑοηξρβ υὐ {6 τιρῃίΐθουβ δϑοθπηαϊηρ ἔτοπὶ 
(Π6 ὁηἀς5 οὗ ἴΠ6 ννοσϊὰ. “"οθ 15 π|θ,᾽} 15 (86 
Θχοϊαιηδίίοη υἱζεγοα ἤογθ, 25 ἴπεογο, δῖ (6 
(δοιρῆς οὗ ἢἰ5 οννῃ Ἰοΐ. 

Μῶν ἐκαππμε} 1ἴ. (6 Ἰρᾶηηθ85. (ΟΣ, νυν ΠΣ 
5 ΚΠ 655) 15 υηΐο πη6,) ὙΝΏΙ6 της ἀϊδαπὶ 
πδίίοηβ ἃ1Ὸ ἐδεάϊηρ οὐ [6 “ ἔοδεὶ οὗ δὶ 
ΚὨΐηρ5 " (χχν. 6), [5Γ86] 15 Ἀπ} 5ῃϊηρ. 

4ῤὲ ἐγεαεῤῥεγοις ἀεαίεγ.] (ΧΧΙ. 2, ΧΧΧΊΙ, 1). 
ΚΊΠΙΟΝΙ ἴΔΚο5 Π656 ἴο 6 [Π6 ἔουΓ ϑιισοθβϑιυα 
ὙνΟΥ] -ΟΠΊΡΙΓ65,---- ΒΑ Υ]οπίδη, Μεάϊδη, Οτθεκ, 
Κοπλδῃ. 

17. Γεαν... (]6γ. χῖν. 42, 44). ὙΠῸ 
ἤριυτο ἰ5 ἰῃηαΐ οὗ δὴ δηϊπιδὶ ἤθοίηρ ἰπ ἴδθυτοῦ 
ἔγοπι ἴη6 Βυηίππηδη, Ὀυϊ ἴΆΚοη ἴῃ ἃ ΡΠ 18]], οὐ ἃ 
γὰρ (ΧΧ. παγίς: ορ, [ὑκὸ χχὶ. 3). 

ἄγὲ ὠῤοπ εὐεεὴ “. «υ. ἃ. υάρ. χνὶ, 9, “186 
ῬΒΠΠ 5 πὲς θ6 ὠῤοσ ἴΠ66.᾽ 
Ο ἱπραῤί᾽απὲ 9 ἐδε ἐαγὶ ] Α ςοἸϊεςξῖνα (566 

χχνΐ. 9, 18). Υε Ψῇῆο πᾶν τηδάθ δαγίἢ γοῦγ 
Βοτὴδ (ςΡ. οὐ ΧΧΙΪ. 19) 16). 

18. ἐαζεη] .. «Ὁ. α. Υἱ1}]. 1ς,) ΧΧΥΪΙ. 12. 
(ρ. Απιο8 Υ. 19. 

ἐδε «υἱπάοαυ-... 4.58 οὗ οἹά, ψγπεπ {Π6 ο]ουά- 
ἰογγεηΐβ ρουγοὰ ἄοννῃ ὑροη [86 σογταυρί οαγίἢ 
(σεη. νἱϊ. Σ1. “5. «υ.). 

ἐῤε δα τ ΝΗ ἃ5 ἤδη [ἢ6 ἔουιπίδ! 5 οὗ 
[Π6 γτοαῖ ἄδθὸρ ὑγογὸ Ὀγόκεη ὉΡ (Οεη. ΥἹἱῖ, 11; 
οΡ. Ρ5. χυῇῖ. 7). 

19. Τὸ ἤξυγτο 9θοπη5 ἴο ὃὈδ [Ἄκοη ἔτοπὶ ἃ 
ἤου5θ β5βακθη ΟΥ̓ δῃ δαγίβηυδῖθ, [{ 15 τεηΐ 

,, 
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ἄοννγῃ, {|τ6 δαγῖῃ ἰ5 οἴεδη ἀἰβϑβϑοϊνεά, ἐῃς 
δδγἢ 15 πιονβα Ἔχοββα!ηρὶ 

20 Τἢε εαγῖῃ 5}4]]} Εἰ ἴο ἀπά ἔἴτο 
Κα ἃ ἀγυηκαγά, δηά 5041] θε γεπιονοά 
Ἶ'Κε ἃ σοζζαρε; ἀπά πε τγδηβργεββίοη 
τΠεγεοῦ 582}} θὲ ἤξανυ ἀροη ἰξ ; δηά ἰξ 
8.4}} (11, ἀπά ποῖ γίδε Ἀρδίῃ. 

21 Απά ἰε 588}} οοῖβ ἴὸ Ρ458 ἴῃ 
με ον, ἴματ ἄγ, ἐδαὶ {πε ΓΟΚΌῸ 5841} Γριιηϊβἢ 

τῆς Βοβὲ οὗ ἐπε Ὠϊρῇ ομδβ ἐῤαί αγέ οῃ 
ΒΙρΉ, ἀπά τῆε Κίπρβ οἔ [Π6 δαγῇ προη 

ΠΡΟΣ τε εαπῇ. 
ἐαἰλενίας 22 ΑΠάΤΠΘΥ 5Π4]} ΡῈ ραιμεγεά ἴο- 
ὙΠ, σεῖμεῖ, ᾿ ας ΡΓΙΒΟΠΘΓΒ ἅγα ραίῃεγαα ἴῃ 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧιΙν. ΧΧν. [ν. 2ο---Ἴ. 

τς " ρῖτ, δηά 50.4}1} θὲ βδπζ τρ ἴῃ τῆς ΠΡΡΡΞΞ 
Ργβοη, Δηα δίζεγ πλδληυ ἀλγ8 521] ἴπεγι ΤΩΝ 
δε 1 νἱ 5164, ΠΣ 

22 ἼΠδη τῆ6 “τηοοῃ 5}4]1 Ὀς οοη- “μα. 13 
ἰουπαάςεά, ἀπά τῆς βιιη 5ῃδπιεά, ὑνῆθη ΞΕ ἘΝ 7 
τῆ6 [ΟἈΡ οὗ Πιοβῖβ 85}4}1] τεῖρῃ ἰπ 
ταοιης Ζίοη, 4ηἀ4 ἴῃ Θγυβα απ, δηὰ Χο ἐδειε 
᾿ θείογα 8 δηςϊθηῖϑβ δἰογίουβίγ. ξἰον» δσ' 

,)ογε λὲς 
ἀρεῖ 3 ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΝ. 

1: 7Ζε ῥνοῤῥεί ῥγαΐεαϊά Οοά, γον ἀὲς γακίριονεές, 
6 ,»» ἀὲξ σαυέρρ ὀέμομς, ο ἀπά 720» ἀὲς υἱεδογὲ- 
ὁ: σαέναξίον. 

Ο ΓΟΚΏ), τθοῖ γέ ν Οοά, 1 

δηά ἐγασϊυγοα; [ἢ Ὀυτοῖβ ρθη ἴῃ ἤβϑιυτοβ  1[5 
Ὀαϑεπιοηῖ ρμῖνεβ νγᾶγ. ὙΠΘη (τῳ 20),, 1ἰ ἰοξίογϑ, 
βυγαγ5 γαρὶ αἰγ ἴο δπά ἔτο, ἀπά [2]]5. 

20. δε γεριουεξά ἰδᾷε α εοἠασε] ΟΥ᾽Ἅ, ΘΤΑΥ͂ 
ἴο ἀπά ὸῸ [{κὸ ἃ φψαγάθη-υΐ (“. «υ. α. 1. ὃ 
εἸοάρο᾽)." 

δὲ ῥεα Ὁ) ὄὕρ. 5. χχχυῇ, 4. 

21. ῥα]! ῥωημ}} ΟΥ, “Βοϊά νυἱβιϊδοη 
ὕροη ; “. «ὐ. α. ΧΧΥΙΙ, 1, 31) Πρ. ΧΧΥῚ. 21. 
δὲ ῥοτὶ οὗΥΓἹ ἐδ ῥίσ οπμεῇ 168|οὔ. οὗ 1Π6 

μεῖρς." Α45 (Πδθ6 ἅγὸ σοπίσασίοα ἢ φΑΥΠΥ 
Κιηρθ, ἴῆ6 Ὀοίηρβ τοίογγοὰ ἴο σᾶῃ ΟἿΪΥ Ὀδ 
ΔΏΡΟΙΙς :-τοῦο (ἢ. ννου] ά-τιι]ογβ οὗ ἴη6 ἀλγκηθϑ5 
ΘΓ {15 ῥγόβοπέ ἂρ" (Ερῃ. νἱ. 12); [86 
εἰ φβιγιίμαὶ Ποϑῖβ οὔ. νὶοκοάηδθθ 'ἰπ ΠΟΑΥΘΉΪΥ 
Ρἰδοεβ" (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, δαυϊναϊεπί ἴο 
ἴῆε Θχργοϑϑίοη “ἨἪη ἢΙΡἢ "ἢ Πότα. (ρ. 5. 
χν!!. τ 8, “. «υ.). 

28. κχαίῤῥεγεά ἰοσεῖδεγ] ϑνθρῖ ΑΜΑΥ ἴῃ οἠ6 
ΤΩ Ά55. 

ἐπ 166 }Π ὩΧΧ, δεσμωτήριον (ςρ. Εχοα. 
Χὶϊ, 29).---ἰἰ ἰα {πὲ ννοτά υϑεὰ οὗ Ηδάθ5 ἴῃ 
Χίν ας, ΧΧχνῖ!, 18, 

ἐπ δε ῥγμοη 5. «υ. α. ΧΙ, 7. 
δὲ οἱ“! εαΠ---ὐα Ὀτουρ ἢ ἔοττἢ ἔγοπι ρήϑοη; 

-ὐΒεῖβοῦ ἔργ ἃ πεὲνν ρεγίοά οὔ ργοδαίίοῃ 
(χχιϊ, 1γ: ἐΡ. Ἶεγ. Χχνῖ, 22: Ἀεν. χχὶ 7), 
ΟΥ ἴο τερεῖνο (δεῖς ἤπαὶ βοῃίδποο, ὙΥΠΑΙΘΥΟΓ 
τη δ Ὀκ. 

28. δα} δὲ εοπξομπάεα] ΟΥ̓́, "ὁ ὅτονν ρα]ε:" 
---οἰὰ ἴῃ6 ῥργόβοηςθ οὔ ἰῃαϊ ᾿Ἰπῃσοιηραγαῦϊς Ὀσρϊ- 
Ὧ655 (Ἰχ. το; ον. ΧΧΙ. 22). 
“ῥα κεῖσ] Ἐσχοά. χυ. 8. ((ρ. οἢ Χχυύ. 1.) 
ἐπ νιομπὶ Ζίοη] (ΜΊςΔὮ ἰν. 7). ὙὝΠεη 18Ὲ 

ἄἀδοῦθο τεοοσγάδα τη Ῥ5. ἐϊ. 6---8 νν}}} ᾶνθ [15 
ςοπλρ οἰίοη, 

φἰογιοι ον} Οτ, 18 ΣΌΣ :-[ἢς »ΙοΟΥΥ θείης 
τῆ6 ν᾽ 5:016 δοσοτηρδηϊπιθηῖ οἵ Η15 Ῥγόβθηςσθ. 
ἼΠ6 ““ δηςϊοηΐβ ᾽") 866 πὴ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἃ ροβίι[ίοη 
ΦἰΠΉ ΑΓ ἴο ἴμδὲ οὗ [Π6 ““6]ἀογϑ "ἢ (υ. «υ.) ἴῃ 
Εχοά, χχίν. 1, 9, 14; ΨἍὲΠῸ “δᾶὰνν {πη6 Οοά οὗ 
[51:6], ἤθη “16 βίοσυ οἵ ἴμε 1 ογὰ δϑοάθ 
δη Μοιυμῖ δἰηδὶ,") Οὔ. 5, ςοἷΐ. ας --- 22. 

ΜΠ ἐχαὶς πες, 1 νν}}} ργαῖβε (ὰγ 

σηαρ. ΧΧΝ. ἴῃ χχῖν. τό, [πε ργορῆδεῖ 
δὰ Πεαγά βοηβδ οὗ ̓ ου γιϑίης ἔτοπὶ ἴῃ6 δηάϑ οἵ 
[Π6 φασί, νυ ῃ 16 ᾿5γᾶοὶ ννᾶ5 ΡΙπίπρ ἅννᾶγ ἴῃ 
ΒΟΙΤΟΥ. Νον Ζιοη [85 Ὀδθη σοϑϊογοά; δηά 
8ὴθ ἴοο οσδῇ ᾿πἶ ἃρ ΠΟΤ νοῖοθ ἴῃ ὈΓΑΙσ6. 
ΤΠ σλιι56 οὗ το]οϊεΐηρ ἀρρθᾶγβ ἴο 6 {86 

ἅἀοννη8}} οἵ ἴπ6 “ΟΥ̓ οἵ Ἴσοηδιβίοη ᾿" (Χχῖν. 
1το)ὴ. ΒΥ [5 ονογίηῆγονν σοά μδά ντγουρῃϊ ἃ 
ἀε]νογαηοο ἔοσ Ηἰ5 ἀϊδίγοβδθθα ρθορίθ, ψνῃϊοὴ 
τος] θα 1[Π6 νγοπάογβ οὗ ἴ6 Εἔχοάιι5 (866. οἡ 

ἡ νγ6 5, νγβδὶ [ΠῚ5 ΟἿ ἰ5, (Π6 δηβυγεῦ ἰ5 
βιρρ θὰ ὈΥ͂ ἃ (οπΊρατίϑοῃ οὗ χχνὶ. σ ἢ 
ΧΧΥ͂Ι. ς; ΨΠΟΙΕ “ες ἸΟΗ͂Υ ΟΥ̓ 15 ἴῃ σοη- 
ἰγαϑὲ δι [λ6 σΥ ννθοϑο νν4}}5 ἃγὸ “" 5α]νδ- 
τἰοη." Α.5 {Π6 Ἰδίζου 15 1Π6 Ἰάθαὶ Ζίοη (Ἰχ. 18), 
(Π6 ἔοστηεγ πιυδὲ θὲ {με 1άδαὶ ᾿νοῦ] -Οἰ γ. 
ΑἹ] δοίιιδὶ επιδοά!πιοηΐβ οὗ {π6 νγου] αν ργηςὶ- 
ΡΙΕ, -- ϑαηλασία, [Θγιβαίεπι, ογ ΒΆΥ]Οη, --- 
Τηυβδῖ, πο ἀουδέ, 5ῆαγε ἴρ ἴπ6 ἢιπ}]] ΔῈ] 0 ; 
δυΐ ἐμοῖσ ὨΙϑίοΥΥ ἄοες ποῖ Ὄχβδυξὶ {π6 τηρᾶπ- 
ἰῃρ Οὗ 186 ργορῇεογ. Ὑπὸ ννοσκ πετα ϑρόκεῃ 
Οὗ 15 οης ἴῃαϊΐ πιλιιδσῖ γὸ οἡ ἜΠΠΕΡΕ 1ΠῈ} 
ες ἀρ 15 ϑννδ ]οννθα ἃρ ἴοΓ ἐνοῦ ᾽ (υ. 8). 

Οὐς. τ. ἴἴ ἰ5 τεηλγκδῦϊο τπδὶ ἴῃς ΑΓ. 
ἴοοκ ν. 2 ἃ5 τείεγτηρ ἴο εγαβαίθπη: “ 1Π6 
ΙἀοἸαΐγοιιβ ἤοιι58 οὗ [ἢ6 πδίϊοπβ ἐπ ἐφ οἱ φγ 
.εγισαίοηι 50,41} ΠΟΥΘΓ Ὀ6 ὈΛ8ΠῈ ἃρ δραδϊη." 
Οη {δὲ οἴμοι μαπά, ἴῃς Βυπλ]]Δτοη οὗἩ “186 
1οΙΤ]0]6 ομθϑ᾽ (νυν. 3, 4- 5) 566Π15 ἴο ρΡοϊηξ ἴο 
Αβϑυγίᾷ (ΧΗ. 11, 5. 4«υ.)};} νν 15ὲ τῃ6 “ΤΑ, 
δηὰ 5ἴοιτη " οἵ συ. 4 (ερ. χχυἹῇ. 2) δηὰ [6 
Τίς ἢ οἱΪ5 ἀπά ννῖμοβ οὗ συ. 6 (ςρΡ. ΧΧΥΠ. 1, 4) 
ταῖπου ἔὰπὶ οὐὖγ ἰπΠουρῆἢς5 ἴο δαπηδγίδ. 

Οὐ.. 2. 1ἴἴ 6 ἴἰο ὕὈδ6 ποῖϊρά [Παΐϊ πηἰποίθθη 
οΥ̓́Π6 ἰοττὴς υϑεα ἴῃ [15 σπμαρίεγ ὁσσὰσ ζτυΐσο ; 
δΔηἀ ἔννο ΟἴΠοῖβ ἐῤγες ζϊἱρῖθ ; 886 Νοίς Α. 

1. »,7) Οοά; 1 «υἱ]} ΠῚ ΟΡ. ἔχοά. χνυ. 2; 
ὙΏΘΓΕ “ΤΥ ᾿σοά" ἰ5 [οἰϊοννοά Ὁγ “1 ν᾿} 
οχϑὶ Η! πὰ ἢ (.. «υ.). 

Οὐ. τ. ὙΠῈ ρδϑοῆδὶ ρϑαῖπι, ΟΧΥΤ, σοπὶ- 
Ὀίπος 9]. χχν τ ἢ Εχοά. χν. δὶ ΤΠου 
διί Τῇ Οοά (Ετπ1, Εχοά. χν. 2). δπὰ 1 ν}}}} 
ῥγαῖϑο ΤΠθς ([54]. χχν. 1); γ σοα (ΠΑ Υ, 



νυ. 2-.] 

πλῖηε ; ἔογ ἴοι. ἢαβὲ ἄοπε ννοηάεγῆι 
ἐῤίηρε; ἐῤγ σουπβεὶβ οὗ οἷά αγε [δ ἢ- 
ἔα] ηε88 σπαάὶ τγυτῃ. 

2 ἕογ ἴδου παϑὲ πιδάς οὗ ἃ οἰ 
Δῃ ἤαΑρ; 97), ἃ ἀείεποεά «οἰ ἃ τιΐη: 
ἃ ρᾶΐδος οὗ βἴγδαηρειβ ἴο δῈ πὸ σἴτγ; ἴ 
8}2}} Πενεσ δὲ θυ], 

4 ΓΠεγείογε 5}4}1 τῆε βίγοηρ ρεο- 
ὈΪε ρ]ογιγ τῆες, τε οἰ οὗὁὨ τῆς τεγ- 
ΓΙΌΪῈ ΠΏ ΟΠΒ 514}] ἔξαγ τῆεε. 

4 ἔογ ἴῆου ἢαβὲ Ὀδεη ἃ βίγεηρτῃ ἴο 

ΙΒΑΙΔΑΗ. ΧΧν. 

τε ροογ, ἃ 8ϊγεηρτῃ ἴο (ἢ6 πεεάγ ἴῃ 
ἢ}8 ἀϊδέγεββϑ, ἃ γείιρε ἔγοπι τῆ βἴογῃ, 
ἃ 5ῆδάον ἴτοπι τῆς ἢδαῖ, ψνῆση τῆς 
ὈΙαβι οὗ τῆς τεγγθ]6 Ομ 68 25 48 ἃ ϑίογῃη,χ 
αραίησὶ τὴς ννΔ]]. 

ς Ἴπου 5Π41{ Ὀτίηρ ἀονγῃ ἴῃς ποῖβε 
οὗ 5ἴγδηρείβ, 48 ἴῃ6 ἤεδαῖ ἰπ ἃ αἵ 
Ρἷαςε ; εύεη ἴῃς μεδλῖ νι της 5ηδάονυν 
οἴ ἃ οἷουά : τἢ6 Ὀγδηςῇ οὗ [Πα τεγγῦ] 6 
ΟΠ 68 5[4}] θὲ Ὀγοιρῆς ἰονν. 

6 4 Απά ἴῃ {18 πιουηίδίῃ 5}4]] 

58]. χχν. 1), ἀπά 1 υ}}} ἐχαῖξ Τ πος " (Εχοά. 
δηά [541.). (5. οχνυ!. 28.) 

Οὐ-. ,. Μίοῖβεβ 19, 20 οὔ ἴδε 84π|Ὲὸ ρϑδἷπὶ 
Ἰοοκ Ὀδοῖκ, ργο δ ΌΪΥ, ἴο 581. χχνυΐ. 2; δηὰ 
τ. 24 ἴο 541]. Χχν. 9. 

Οὐ:. 3. ὙΠῸ ᾳιυοίατίοη ἔγοπι Εχοά, χνυ. 2 
ἴῃ οἢ. ΧΙ. 2 ἰ5 4ἶ5ο ἔουπά ἰπῃ 5. σχν ϊ. 4. 

δϑανὲ ἄομδ «υοπάεγμὶ ἐῥίπρ.] ΟΥ, ποῦ ἀ 6.8; 
-π,Ἀποῖδον γοΐδγεμος ἴο ἴῃς Εχοάιιβ ΠΥπΊη 
(ἔχοά. χν. στ; ςρ. Ρ5. ἰχχυ. 14, ΙΧχχυ!. 1, 
Ιχχχίῖχ. ς). 

Οὐ-:. τ. ἴπ 5. Ἰχχχυῖ, ἀοδῖ ἢ ἀρρθδγβ ἴο 
αν οη δὴ ἰγτουθγβι Ὁ]6 ΥἱΟΙΟΓΥ : ἔοσ---Οδη 
ΑἸπλ ΡΥ Ῥονγοῦ Ὀ6 οχρεοίϊοά ἴο ὁ" 8Π6} 
ννοπάεις ἴο 1ἴΠ6 ἀελά ")) Ὀϑ. ΙΧχχχὶχ χορ] 65, 
1λξ “ἼΠ6 Βεᾶνθης 5}}8}} ὑγαῖϑθ Η!5 νγοπάριξ," 
οί} }Υ σοπιρ]είοά. 

Οὐ.. ,.. ὙΤῆο νογάὰ στεπάεγοὰ “" ψοπάσεϑ ᾽᾽ 
ὶς 1η6 Ξαπ|6 ἴμδὶ ΟσσυΓ5 ἴῃ ΠΣ. 6. ὙΠοΓε ἰΐ ἰ5 
ἔο]]οννοά Υ ““ Οοιη56}]οσ : ποτα ὉΥ "σουη- 
8615. ((. χχν!. 29.) 

([Ὦγ) εοωπ είς... Οἵ ((ἀκίηρ {π6 οἴδιιϑα ἃς 
σοπίϊηυδίίνο οὗἨ ἴπ6 ρῥγεοθάϊηρ), εοωπυεῖς οὗ 
οἰά, χὰ Μαϊἐῥῥμίπει. ἀπά ἐγ. Βεηῃεβοεηῖ 
Ῥύγροβοβ, νης Πδά Ὀδθη τονϑαὶ θὰ ἱπ τοπιοῖα 
ΔΠΠΘΔΙΠΥ, δα ῃδΔά ϑεοπηθά ἴο Ὀ6 υἱίογ!Υ ἔτιι5- 
ἰγαϊθα, ᾶἃγθὸ ποὺν πηιοϑῖ {δι ΠΥ τηδάθ σοοά, 
ΎΤΠΘ πΛΙΡΠΓΥ ΟΡΡΓΌΞΘΟΓ πᾶς Ὀδθη νδησιυ ϑῃοά, 
δηά 6 ορρτγοβϑοα 1ιδογαϊθὰ (ςΡρ. χῖν. 24---27, 
ΧΙΧ. 12--17, ΧΧΙΙ. 8), ὈὉΥ ἴῇ6 Κίηρ, πόθο 
ΠΑΠΊΟ ἰ5 ““ ΕδΙ [1] ἀπά Ττιιθ" (εν. χῖχ. 11). 
9 οἰ 1ι1ῖ. ““ ἔτοπι δίδυ ;᾽" .. αὐ. 4. ΧΧΙ. ΙΙ; 

ΧΧΧΥΪΙ. χό, χὶνὶ. το; [6γ. χχχὶ. 1. 

Δ. κ΄πϑπ δεαρἽ]Ἱ Α ρῇΠ!ε οὗ βἴοποβ οἵ οὗ γιὸ- 
ὈΙ5} (χχχν!ϊ. 26). 

α ἀεϊεπεεά εἰ] Οτ, ““βηςεά εἰϊδάεϊ 
(-. «υ. α. ἰ. 21) 16, χχί!, 2, Χχῖν. 1ο, ΧΧΙΧ. 1)). 

Ω ΠῚ ἉἋ πιλ55 οὗ γυΐϊη8, ΧΥἹ. ΩΣ, ΧΧΙΪ. 1 1. 
4 ραίαεο ΦΓ “ἰγαησεγ ΤΠθ νογὰ ἔογ 

εἰ ραΐδοθ" ἷβ υϑοὰ ἴῃ 1: Κ. χνὶ. 18 ἀπά 2 Κ. 
Χχν. 2ς ([ἢε ΟΠΪῪΥ ῥ]δοθβ ἰῃ π6 Ὠἰϊςιογςαὶ ὈΟΟΪκ5 
ὙΠΟΓῸ [ἴ οσςουγ5), οὗ {π6 ἴονγοσ {πὶ ρσιιδτγάρά 
[86 τοβίἀθηος οὗ {π6 Κίηρβ οὗ [3.26]. [ἢ ςἢ. 
ΧΧΧΙΙ. 14, [6΄. ΧΧχχ. 18, ἴΠ6 ἴοννου 566 Πὴ5 ἴο 
Βοϊοηρ ἴο Ϊεγυβαίοπι. [Ἃπ ΟἸἾΠΟΡ οα96, ἴτ πδά 
Θεσοπὶς ἃ ἔογίγεοςβ οὗ ϑἰγδηρογα," ἰῆςσο [18 
ἀείεμπος δὰ ὕδθοη εοηἰπισίοὰ τὸ “' ϑἴγδηρο 
ξοςὰς᾽ (8εε οῃ ἱ. ), χχῖχ. ς). 

850 5πουϊὰ ἰὲ Ὀ6 τι ΒΑΌΥ]οη; [1ογὰ] οὗ 
ΤΥ ΞΕΟΔ]. 

8. ὙἼΠοη (6 5ἰγοηρ ρθορίθ,," δηὰ τ 
ΤῊ ΡΒ ἰοσὲ οὐὗὁἨἁἧπαίϊοῃμβ, 5ῃοιϊ]ὰ δοκηονϊθάρε 
Οοὐβ ρονεῦ δπά 7υ,8ῖςε;---β αγτγιβ ἴῃ Ρᾶγ- 
τἰσυϊαγ ἀϊά (ΕΖΓᾺ 1. 1----.). 

δὲ εἰν (οτ, οἰϊ446]) ο΄ 1δε ἐογγιδίρ. παιΐομ ] 
ΤΠ6 “6 τογτ]6 "ἢ Ομ65, ἤοῖθ δπά ἴῇ υὐ. 4, ς; 
τὸ ἴποβθο, ννῆο πδὰ ναϑδῖ ρονγοῦ, δηά νεῖ 
ψοηΐ ἴο υϑὲ ἃ νυιϊουΐ τοβίγαϊης (.. εὖ. ἀ. 
ΧΙ. 11, ΧΧίχ. ς, ΧΙΙΧ, 2.). [ἢ χχῖχ. ς {Π6 
ΧΧ.. μᾶ8 τῶν καταδυναστευόντων σε: ἰῇ ΧΙ]. 
11, ὑπερηφάνων: ἴῃ 5. ΧΧΧΥΙΪ. 1ς, ὑπερυψού- 
μενος. 

4. α τἰγεπσί] ΟΥ, δύσοσ ΚΒ 014 (χν]!. το). 
Ἴδε ῥοογ...1δὸ ποεάγ)] 5“. «υ. α. ῬΆ. ἸΧΧΙΪ. 12. 

Όρ. ςἢ. χὶν. 30, ΧΧΙΧ. 19. 
,ἕορι ἐῤε σον] ῬΓΟΡΟΙ͂Υ, “' ταὶ -ϑίογμπ ἢ 

(ἰν. 6, χχχῖϊ. 2, “. «υ.). 
«δεν ἰδὲ δίαε!... Οτ, “ἴον ἴπε 0145: οἵ [86 

ἴογτι 6 15 85 ἃ γα -ϑἴοτγτηῃ ἀρδϊ ηϑὶ ἃ γ04]} (.. εὖ. 4. 
ΧΧΙΙ. 6); --ὠΟ νης ἤογοεὶν δραϊπϑε ἢ νν4}} οὗ 
ἃ ἴογίγοϑϑβ. 

ΤὨὸ νν8]}] οὗ ἴῃς ΟΥ̓ οὗἩ ρυὰθ [611 Ὀοπεδίῃ 
ἴῃδΐ υἱοϊεπὲ ὈΪδϑι. ((ρ. χχυἹ. 2.) Βυΐ [δε 
“ ΡΟΟΥ ἃπὰ ποράν 7 ννεῖὲ βδίθ. νη (ἢς ςοἸγ, 
ὙνΠΟ56 νν4}}5 γγογὸ "’ ΑἸ δ] οη ̓" (χχνί. ἱ, χῖν. 32). 

Οὐ.. ὌΠ βᾶπὶὸ ννογὰ ἴοσ “" νγα}}" 15 ιιϑϑά 1η 
{πὲ ΠΙΡΏΪΥ 4] Θροσς 4] ράϑϑαρο, ΕΖοὶς. ΧΙ]. 12. 
14. 15: ΨΏΟΓΕ {86 ἤρξυτγε οὗ ἃ ἰεπιρεσὶ Ὀθατπς 
Δραϊηϑὲ ἃ ἔογίγεϑϑνν δι, 15 Ἔχραπαάθά. ((ρ. 
Μεῖϊ. νἱϊ. Ὡς, 27.) 

α «ῥαάοαυ βονι ἐδὸ ῥεα!] «. «ὐ. α. ἵν. 6. 

5. ΤΠ πηραηΐηρ οὗ [Π6 γεσϑὸ 18 Ὀθίογ 
Ῥγουρῆϊξ οὐδ᾽ ΕΥ̓ τείδιηἷπρ ἴῃ οσγάεγ οὗ 1ῃς 
Ηροῦτονν. 41. 1ῤὸ ῥεαὶ ἰπ ὃ Ῥασομβϑᾶ 1δπά, 
2ῤεὲ ποίσο (Χχχῖν. 8, “. «υ.) ο7 “ἰγαηχεγ: «“ῥαΐ 
ἐδομ βυῦᾶπθ:---(45) δεαὶ «υἱἱδ᾽ 1δὲ “ῥαάοαυ φῇ 
4 εἰομά, δε ὁκαπὶ ὁ ἐδε Ἰεγγιδίς οαος σῥαϊ δὲ 
ὀγομσῥί ἰοαυ. ὕὕὐπάον ἴῃς ορργοβϑίοῃ οὗ {ποῖσ 
τοι δποηλθϑ [95γ86] ῃδά νυ πεγεὰ ἀννγᾶῦ : δά 

οαηδ ᾿κὰ σστουπά δυτπῖ τρ ὈΥ [6 Βοογοπίης 
ΤΑΥ͂ Οὗ ἃ ἱγτορίοδὶ σδιη. Βυξ Οοά σου] τε ϊῖονα 
Ηἰ5 ρθορὶθ ἃ5 βρθθ ν 45 ἤθη 4 ἴῃ οΚ οἱουά 
βΒοδίηρ, Δσγοϑ5 ἴΠ6 5ΚΥ σοοἷς (6 Δί ΠλΟΞρΠ ΓΟ. 

Τῆε Μογά ἔοσγ ομβδπὺῦ (Α1. Ὀγάηςῃ) οὐ- 
ΟὐΓ5 Οἰϑονν θοῦ ΟἸΪΥ ἴῃ ϑοηξ οὗ 80]. 11. 18. 
(ῶ». ςεἢ. χχῖν. 1ό, ΠΟΑΔΙΪΥ 5. «υ.) 

., 2 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧν. ἴν. 7, 8. 

ἴῆε ΓῸᾺΡ οἵ Βοβί πιᾶκα υὑπῖο 4] 7 Απά ἢε ψ}} ! ἀεβίγου ἰπ τῇ ϊ8} εν 
ΡεΟρΙα 4 ἔεαβί οὗ ἔδλϊ τῆϊηρβ, ἃ εαϑὶ τηουηϊδίη τῆς ἕλος οὗ ἴῃς ςονογίηρ; “3. 
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οὗ ννῖπεβ οἡ ἴῃς ἰεβεβ, οὐ δε τῃΐηρβ ᾿σαβὲ ονεῦ 4}} ρεορὶε, δηά τῇς νδιϊ ᾿Ηδι 
61] οὗ πιᾶγγονν, οὐ νυπεβϑ οἡ ἴδε ἰεεὲβ τῃαῖ 18 βργοδά ονϑῦ ἃ] ῃδίϊοῃβ. 
ννεῈ]] τεδηςά, 8 Ηε ν}] “ βυνΆ] ον αρ ἀδαῖρ ἴῃ τι θη: 

Οὗ. τ. Τα ψνογὰ ἔοσγ “" ραγομοὰ ἰδπὰ ᾽" 
(9 γο) ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ ἤογὸ δηά ἰδ χχχὶ!. 2. [|η 
γΟΪῃ ρίδοεβ ἴπῸ Χ Χ. ἢδ5 Σιών. --Ἴ Ποῖος ποοὰ 
5 |Ὲ|6 ἀοιιὲ τηδῖ δίοη ννᾶὰβ8 γεϊζγγεά 10. 
ΤΟ τοίγοβηϊηρ ἀθννβ οὗ ἀϊνπο Ὀ]οβϑῖπς, [ἢ 6 
ΓεγΈ]ἸΖίηρ οἰου 5 οὗ βρίπίυδὶ σγᾶσθ, μδὰ Ὀθεη 
Ἰοὴρς ὙΠ 6] 4 ἔτοπλ τὰ (ν. 6). Το δέῃο- 
ϑρίογε μδά Ὀδθθη Ἀ]1οὰ νυν 1[Π6 βίγοςσςο ὈΪ49ῖ5 
οὗ Ιἀοἰεῖτγγ.---Νονν, ἤθη Οοά ἱπίογροβοὰ Ηἰς 
Ρτγοίθοϊπρ ργέϑοηος (45 δῖ ἴῃς Εχοάι5), [Π6 
ἰγτγδηΐβ ννουἹά 6 Ὀγουρηΐ Ἰονν. 

Οὐ:. λ. ἴη χχχίϊ. 2 ἰἴ 15 "ἃ ΜΑΝ.,᾽ (δῖ 
8Π2}1 Ὀ6 “4 τοῆιχεὸ ἥγονι ἐδε γαϊπ-σίονηη,,") ἀπά 
ἡἶο {δὲ σδαάοιυ οὗ ἃ στελῖ τοςῖ ἴῃ ἃ ννδΆΓΥ 

4." 

6. Αἴ (δὲ ἐπὰ οἵ οἷ. χχῖν {π6 Ῥσορῆεῖ ῃδὰ 
Κοη οὗ ἃ {ἰπ|6, ἤδη “ἴδ [,ογὰ οὗ Ηοσίϑ ᾽" 

ϑῇῆοι ἀ ““τεῖσῃ οὐ Μοιιηΐ Ζίοη " ἴῃ δβίοσγγυ. 
δον δάάς. [δὶ ““ οἡ (ἢ]5 τηοιπίδίη,," ψῃϊς ἢ 
τουῖ 501 θ6 Ζίοη, "πὸ [οτὰ οὗ Η οϑίϑ᾽ ννου]ά 
ὡηπαῖε γ᾽ αἰ ῬΘΟΡ1Θθ5 (υ. 7) ἃ ἴδαϑι " οὗ 
τὶοΠοϑί νης. Ορ. 5. χχὶϊ. 26. 
9 21ἰὶ ἐδίηφ] 1ἀϊ “Ὁ οἔἙ οἱ]5;"--- τεξεγτίης, 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ, ἰο {πὸ ἔγασταπέ ὑπριιοηΐβ, ὑνΒ] ἢ 
ὝνΟΓΟ 964 δῖ ἔδαϑίβ (Απιοβ νἱ. 6; ϑοηρ οἵ 50], 
'. 3, ἵν. το; ςΡ. οἷ. ΧΧΥΡ. 1, 4:-|τἢ6 ονὴν 
Ρίαοθβ ἤεγε {Π6 Ρ]Γ4] οσςιιτ5). ΤῸ ΧΧ, 
85 χρίσονται μύρον αἵ ἴπ6 Ὀερὶπηΐπρ οὗ σ΄. 7. 
--Ἰὴ (δαὶ σᾶ56 ννὸ πιιυϑδὶ σϑπάσφσγ, ἴῃ ἴΠ6 ποχί 
αἴδυϑθ. “" οἱἱβ νν 61} ρυτγιβοά." 

97 «υἱπεὶ οπ δὲ ἴδε: «υεἱϊ γεῆπε 
Ὀϊπιης 5ἰγοηρίῃ ἢ ΟἸΘΑΓΠΘ638 :----οἱ 
Ὀυΐ σΑΥο ΠΥ σἰγαιπθά. 

Αἱ ϑιπαὶ 1}6 ϑονυθηΐυ οἰάεγβ, ὑγνῆο δοςοπι- 
Ρδηϊοά Μοϑβοβ ἃ ςεγίδιη ἀϊβίαποθ τι (6 δϑοθηΐ, 
ἐϑαν ΟΟοά, χηὰ ἀϊά εαἱ δπὰ ἀσγίηκ." Αἢογ- 
τυλγάϑ, 8}} [5γδ6] νγᾶϑ5 ἰῃνιοα ἴο σοῖο ὉΡ ἰἤγοσα 
{{π|Ὲὲ5 ἃ γοαγ ἴο [ογιιβαίθπι, ἴο Πο]ά [εϑίνδὶ πὰ 
ἴο ““τεϊοὶςθ Ὀείογο [ες [οτὰ." ΤὌΉ656 βδογοά 

(οπ- 
ὙΠ1Π65, 

ξολϑίβ νγεῦε ἰγρὲβ οὔ {πὸ ρτοαΐ Ὀαπαυεῖ, ἴο. 
ὙΠ οἢ αὐ παῤίοης 5μῃου]ά Πογοαῆίοσ θ6 τ]ὰ 
{Ρ: Ἰν. 1. 2).---ἰῃς Ὀαπημοὶ Ποϊά 'π ςοἰοῦγα- 
ΟΠ οὗ [Π6 νυἱοΐογυ νυῃ ἢ ννᾶβ βαϊπθαὰ οὐδοῦ 

Βοδίῃ δὰ Ηδάεβ Ὀγ ἴδε ϑοῃ οὗ Θοά [ποᾶγ- 
Ὠδῖο, 

7. δὲ «υἱ!! ἀεσῖγο) Οτ, “' ϑυνδιουν ἀρ; 
50 85 ἴο σδι}56 ἰξ ΘΠΕΓΟΙΥ ἴο ἀἰβαρρθαγ: 5. φὺ. ἀ. 
ἴῃ τ. 8: "11. 12, ΧΙΧ. 2. ΞΒΥΠΊΠΊ. καταποντιεῖ : 
ςρ. Εχοά. χνυ. 12; Νιπι. ΧΥΪ, 20, 32, 34 
]οπδῇ ἴ. 17. 

δὲ ἥπερ 9 1δε εοθογίη] (Ηδργ. ΚΟΥ). Τῆς 
ψΠο οἷο νου] 15 ονουϊδιὰ νυ ἢ ἃ σονοσηρ ΜὨΙΓΘῃ 
Πί65 ἀιυνᾶυ [15 ογ ψῖπδὶ ἀθϑίηγ ;---ἰ 6 σονογης 
οὗ πιουίδ] γ, βυροπηάιςοὰ ΌὈΥ ἴμοϑο 1165 οὗ 
[ῃ6 ἰοαρίοῦ ἢ] ἢ ργενδὶθά αραϊηδί τηᾶῃ. 
Βιιῖξ [Πὶ8 ““σονεσίης " 5041} ποῖ αἰνγϑ Ἷοῃ- 

ἔπιιθ. ““ (οττυρίίοη ᾽ 8 ἃ “" Ὀομάδρο,᾽ ἔγτοπι 
ὙΠ ἢ ἴΠ6 σγοδίοη 5.184]] Ὀς ἀε]νεγοὰ (Ά οηι. 
ΥἹ. 21). [ἰ ἀοεβ ποῖ Ῥεοϊοπξ ἴο ἴῃς ργοραγ 
Ὠδίυγο οὗ τηδῃ; ἃ [165 ΟΪΥ οὐ ἴΠ6 5ιιγίδοο. 
11 15 ἃ ἰοΠΠΡΟΓΆΤΥ ΟΌΓΘΟ, Βργεδα ΟΥ̓ΟΣ ΟἿΓ Τὰ 
ἵ|ΚῈ ἃ πιδηῖΐὶς (. Οὐχ. χυ. 54; 2 Οοζ. υ. 4). 
ὙΤΠδί πιουγηΐαϊ, ἀπηδίυγαὶ, "" συγέδοθ -οονοσ 
(ἔου ϑιιςἢ 5. ΠΘΑΥΪΥ ἴπθ εβεςι οὗ τῆ6 ννογάϑ, 
ΟΡ. ]οὉ χὶϊ. ς, ΑΝ. 13) 5Π8}1} δὲ ἰδησίῃ Ὀ6 
οἰ συν] ]οννοαὰ ὉΡ οὗἉ ΠΠ{Ὸ ἡ (2 Οοτ. ν. 4). 

Τῆς Ηεῦγοενν ννογά 2οΐύ Οσσιγθ ΟΠΙΥ ΠΕΙῸ 
(ἀπά πὶ ἴΠ6 ΡΓΟΡΟΥΓ πᾶπηθ, 1,ο). Α σορπαῖα 
νΟΓΌ, ἰαὲ, 15 υϑοὰ οὗ ᾿ανι 5 "" σονοσίηρ " ἢ]5 
ἕλςοθ, ἤθη ἢδ6 πιουγηρὰ ἴοσ ΑὈΞΔΙοπλ: 2 8. χὶχ, 

5 (ῳ.. 
δι Α οἴοϑοὶγν 41Πὸ84 πουπ, ἰαραΐ, 15. πιορὰ 

οὗ 1Π6 οἰαπάεβεϊηε αγί8, ὉῪ ννῃῖςἢ τς Ἐφγριίίδη 
νν 886. πΊθη σῆδηρεά {πεῖς στοάς ἱπίο βογρθηΐβ. 
Αἴ παῖ {ἰπι6, (6 τοά-Ξογρεηΐ οὗ ΑἌγοῃ “"ϑυνα]- 
Ἰοννθὰ τρ᾽ ἴῃοθο οὗ (6 πηδρίοϊδηβ. [τ 1κὸ 
ΤΊΔΠΠΕΙ 5ἤῃουἀ 4}1} [ἢς ἀρδά  Υ τηδομϊπδίϊοηβ οὗ 
[86 ΘΠοῚΥ οὗ πηδηκὶηὰ Ὀε ““ Ξυγα]]οννοὰ ρ.᾽" 

από 1δε ὐαἱῇ Α ἀϊῆουϊξ ψογά, νυ πιο ἢ 
Οσσιγ5 [ἤγθο ἘΠΠ|65, ν Π ναυγηρ ΔΡΡΙΙσΔ]ΟΏ5, 
ἴῃ (Πῆ. ΧΧΙΧ, ΧΧΧ (566 ΧΧΙΧχ. 20, ΧΧΧ, χ, 22: 
ςΡ. χχίχ' το). [{ ἀρρϑᾶῖβ 'π ἃ}} σδϑθὸ5 ἴο ἀδθ- 
ποία ννῆδί 15 βργοδὰ (ογ, ροιιγθὰ) γοιιπά δη 
οὈ]οοῖ ἢ 1Π6 νῖονν οὗ σοποθδ]ην 15 Ρονοσῖυ, 
πακϑάῃαϑϑ, οὐ ἀδίοσμ τ. 

Ηξετὸ τὸ ννου]α 5θεπὶ ἴο τοῖο ἴο {6 ἀο᾽υπῖνὸ 
ϑρἰσπάοιγ ὙΠ νΠΪΟ ἢ ἱπιδριηδίίοη ἰηνοϑίβ 
βθηϑβιιοιι5 Οὔ]θςί5 ;---ῆς ρι]άϊηρς (Πδῖ ΠΙ65 ἀνναν 
6 ᾿πίΠηϑῖὶς ὑνΟγ ἢ] βϑηθθθ οὐ ἴῃς ννο τ] 5 
Ἰάο]5:---ἰῆὸ βἰογ (ΠΔῖ ργενθηῖβ πλθη ἔτγοτῃ 
βουὴ ἴΠ6 νυγοϊσῃδάηθϑϑο οὗ σῖὶη. ὍΤἢὲ ἀδγ οἵ 
Οοάξ νἱϑιϊδιίοη νν}}} δύνθὸρ ἄὐγᾶὺ ἴποϑο υἢ- 
ΤΟΔ 65, ἃπὰ ἀννάκο πιδηκιηὰ οὐἱ οὐ (ἢεὶγ 
5] ΠΛ Ό 5 ἴο [Π6 ροσοθρζιοη οὗ εἴογμαὶ γι ἢ. 

8. Πα Ῥγορμοῖ δαϑίοῃβ ἕογυγαγά ἴο παῖ 
δτοδλῖ σοηβιπλπΊδίϊοη :-- ἶς ΔᾺΝ ΒΕ 8]]ο τ θἀἃ 
“ ἀεαιῥ ἴΟΥ ΘΎΘΥ (:. «υ. 4. ΧΧΧΙΥ. 10). “ὁ ΕῸΓ 
Ονογ " 15 ἴη6 δἰπιοϑδὲ υπϊέοστῃ στοπάθγιπρ οὗ τπὸ 
Ρἤγαϑθο ἴη ΑΟο; δπὰ 50 {π6 Νυϊς. μᾶ5 Ποτο, 
“1 56ηρ  ἰογηι πὶ.) ὉὍὙΠῸ ρῥχγιπλϊεῖνε τηθαπίης 
οὗ {πΠ6 ἤοιπ, μοννενοσ, ϑϑοῖηὴβ ἴο ὈῈὲ ““Ὀτγιρῃί- 
Π655 ΟΥ̓ ““Ἰυ5ῖγε ;᾽ νυ ἢ ΘΑΘΙΥ ρᾶ5565 ἱπίο [Π6 
Ὠοῦοη οὗ {Πυρῃδηϊ ϑἴγοηρῖῃ οὐ ἀδοῖϑινς 
Υἱοίουυ (ςΡ. 1 Οἤτο. χχῖχ. Σα: 1 8.ΧΥ. 29);--- 
Ρεγροίγ οὗ ροβϑοβϑίοῃ ἕο] οννίηρ ὕροη [ἢ |5. 
ΤΠ γοηθηρ ἢ Σ (ογ. χνυ. ς4 15 [6 52Π|6Ὸ 

85 ποοαοιοπ᾽5; κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος. 
Αᾳ. [ᾶ5, καταποντίσει τὸν θ. εἰς νῖκος. ϑΥΤΏΠη,. 
καταποθῆναι ποιήσει τὸν θ. εἰς τέλος. 

Οὐ... Αἴογ [ἢ6 ξϑῆογαὶ σχοϑυσγγοςοη δηὰ 
[86 Ἰυάσπιοηϊ “εδῖῃ δηά Ηδάθϑ᾽" ἂγὸ ἴΦ ὃς 
ἐἐραϑῖ ἱπῖο ἴδε ἰακθ οὗ ἤσγε᾽" (εν. χχ. 14). 



ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧν. 

Υἱσίοιυ ; δπά τε [,ογά 40» ν{!} 
δυγὶρε ἈΥΔΥ ἴθαγβ ἔγοπι οἱ 411] ἔλςεϑ ; 
δηά τῆς γεῦυκε οὗ 5 ρεορὶς 5}4]} ἢς 
ἴΆΚε ἄννδυ ἔγοπι οἱ 41] τε δαγίῃ : ἔοσ 
τῆς ΠΟΒΚΡ παῖ βροΐκεη 42. 

9 ἴ Απά ἴκ 814}} θς βαὰ ἴῃ τῇδι 
ἄλγ, [,ο5 115. 5 οὐὖγ οά; ννε ἢᾶνε 
ννλιῖεα ἔογ ἢϊπη, δπα ἢς νν}}]] βᾶνε κι: 

γ. 9---.11. 165 

Ὠΐπι, ψγὲ Ψ}}]} θὲ ρἷδλά δηά τγε)οῖςς ἴῃ 
ἢ!]5 βαϊναίϊοη. 

Ιο Εογ ἴῃ τἢ]5 τπουπίαϊ πῃ 58ἢ|4]} {116 
ἢδληά οὗ τῆς ΓῸΚΡ τεβϑῖ, δπά Μοδὺ 
50.4}} θῈ Τττοάάδη ἀοννῃ ἀπάεγ Ἠἰπὶ, ἐρτλκρα 
Ἔνε ἢ 88 8ἴΓὺν ἰ5 Τ᾿ ττοάάδῃ ἀἄονγη ἔογ ' ον, 
16 ἀυπρὮ}}}. 

ζἀνεελε 

ὃ εν. 7. 
1). ἃ 21. 4. 

ἐκ ͵Ἦαὦ- 

11 Απά δε 5811] βργεδά ἔοσῖῃ ἢἷ5 Κα 
(ἢ 5 ἐς τῆς ΓΟΚΡ ; να ἢᾶνα ννδιϊεὰ ἔογ 

2δὲ Σογά Οσ00]ὴ Ἡδεῦγ. “ἴδε 1 ογὰ [εθουδ"" 
(85 ἰπ υἱϊ. )}. 

ἐεαγ.] ρ. Χχχ. 19, ΧΧΧΥΪΙ. 3, ς (Άεν. 
ΥἹ]. χ7, ΧΧΙ. 4). 

ἐδὲ γεόωξε οΥΓ᾽ ῥὶς ῥεοῤ᾽ε] ὙΠῸ ἰδυπίβ ΠΟΥ 
Βδά ἴο οπάιγε ἔγοπι {πὸ νγου]άϊγ ;ἢ ψγῆο σουηϊοά 
{πε ῖγ ραϊίθηςο οὗ (αἰ ἴο δε [ὉΪΥ, δηὰ τῃοὶγ 
ΠΟΡΘ οὗ βαϊνδίίοη ἴο θ6 ἃ ἀγεᾶπη. ((ρ. χχχυὶ!. 
43, 24) 5. ΙΧΧΙΥ. το, ΙΧχχίχ. εαὰ; Ζορῆ. 11. 8, 
1ο. 
Ἂ ΓῸΚΡ ῥαίῤ “ροζεη}Ἱ ἷ. 2, ΧΧΊΙ. 2ς. 

9. α«ὖὐὲ ῥᾳυε «υαἰϊεά ὕὸγ ῥί»ι, απά...ὺ (ρ. 
Ῥτγονυ. χχ. 22.--- Τῆς ρσορῃεΐ δὰ δηραροά (45 
Βεδά οἵ {με {Δ ηὰ] ΟΠυγοἢ) ἢπ15 ἴο “ννα!} 
ἴογ ἴῃ 1 ,οτγὰ (Ὑ}}. 17). Ορ. Χχχνὶ. 8, ΧΧΧΙΙ. 2. 
(ΗΘ. ἰχ. 28.) 

αὐὲ «υἱ ! δε σἰαά απά γεϊοίες ἰη...} 4. «αὖ. δ. 
ἴπ 5. σχνῇ!. 24 (ραγί οὗ [86 “ῬΆϑοΠΔ] Η]]6- 
᾿υγ4}.)), Δπα δοηξ οὗ 580]. 1. 4 (ΙΓ ἢ ννᾶ5 
τεδὰ ἀυτίης πὸ ράϑϑυνθῦ). Νοῖ εἰϑοννῇεγο, 

10--1Ωὼ. Απεγ (Π6 ρίογγ οὗ {Π6 γεἀειηρίίοη 
οἵ Ζίοπ ἔο]ον 5 ἴπΠ6 ἀσργδάδίζοῃ οὗ ΠΟΥ τοπιδῖη- 
πρ ἐποπηοσ; ΜΠῸ ἅγῸ ἤεῖδ ϑυτηθο χοὰ ὉῪ 
Μοαό. Ατποηρ (ΠῸ τοάθοηβ ΨὮΥ [15 ΠΑΠῚΕ 
ΤῊΔΥ ἤᾶνα Ὀροὴ σῃόβθη [6 [Ο]]οννηρ ἀεβογνε 
ςοπιογαῖιοῃ. 

(1) Μοαὺ Μιδά φΞοιρδῖ ἴο ὈΓηρ ἃ ουγθε οἡ 
ἴ5γδϑὶ ΌῪ 186 Πεῖρ οἵ Βαϊδαπη δ βογσογθβ: δηά 
δἰ που τ 56 νυ ογὸ ἱποδοίυλὶ), γοῖ {πὸ γί ῇςθ 
βιρροεῖοά Ὀγ Βαίδαιῃη, οἵ ϑ"άιςίηρ ἰϑγαθὶ ὈῪ 
Πηθδη5 οὗ (ἢ6 ᾿Ισθηίίου5 στΐο5 οἵ Ῥθογ, ἀϊὰ 
ὈΓΙΠΕ ἃ ἤρανΥ σἢαϑιϑεπηθηΐ τπροη ἴἢ6 ΡΘΟρ]ο. 

ΔΙοδὺ βἰοοά «δὲ ἴῃς οπΐγαπος οὗὐ πάλη ἴο 
τουθηΐ [5γὯ6], 1 ΡΟβϑιΌ]6, ἔγοπι δηΐογιηρ ὈΡοη 

115 Ἰππογιίαποθ, [{ δοῖθά (ἢ6 ὑυὐϑῦῪ ρᾶῖΐ οἵ 
Βοῦρθηῖ 5 56θά. 
᾿. (2) πε πιοιηίαϊηβ οὔ Μοδὺ σγίϑο ὉΡ οπ 
(ῃἢ6 ΓΓΓΠΟΓ δι οὗ (6 Πεδὰ ὅθ; 85 ᾿ἴ ἰῇ 
ΓΊΝΑΙΓΥ ἴο ἴποβο οἵ [πάδῃ, ἔγοπι ψν Ὡς ἢ {ΠΟῪ 
ΔΓΕ βεραγαϊεά Ὦγ ἴῃ6 θολὰ ὅθα (ςα] θά Ὀγ {πῈ 
Αταῦβ, “ἼΠΕ 564 οὔ τ . Βεΐννδοεη Μοδὺ 
Δη4 Ζίοη “4 γγοδαί μι] 15 ἤχοὰ ." ἴἰκ6 τῇδέ 
νΉΙ ἢ αἰνίπο Ἰυάφπιοηΐ ἰηϊογροβοά Ὀοίννοθη 
[,οἱ «πὰ Αγάμαπι. 

(:-) Μορδῦ, τπὸ “μὰ οὔ Ζοί (ςρΡ. ν. 7}- 
186 οἤβρυιης οὗ ἀαγκ ἀεεὰ οὔ ποοϑὲ ννῃϊς ἢ ννᾶ5 
Ρεγρείγαϊθα ὑθηθδῖῃ ἃ γε] οὗ πποοηϑβοϊοιι5η 655 
διυρογιπά σοὶ ὈΥ ἱπιοχιςδίϊοῃ, ----ϑἴδης 5 ἃ5 [6 
τηγϑίϊοαὶ γεργοβοηίδίινα οὗ ἴη6 σογτιρίοα δϑὰ 
8ΕΏ5118] νου], 

ἢδληάβ ἰῃ ἴῃς πλϊάδὲ οὗ τἢεπὶ. 25. ὃς 

Οὐς. ἸῈ δ6 ἸΙἴογᾺΪ [Θγυβαίοπχ μὰ Ὀεςοπιο 
οηϑίαυοὰ ἴο ΜοδὈι ἢ 5ιη, ἴπδη, ἀπάου δίς γ, 
1 πιυϑὲ 5ῆδγε ἴῃ (ῃ6 ἀοοῦλ δόσὲ ῥγος δι πηρά 
ϑζαϊηϑὲ Μοδῦ. 

10. “ῥαἱ δὲ δῥαπά οΥ᾽ 1δς ΠΟΚΡ γεν ]---ἴο 
Ρεγοπῃ “"Ηἰ5 «υδοίε οτκ "ἢ (Χ. 12): Ρυπιβῃϊης 
Τειιβαὶοπὶ ἔογ ΠΟΥ 5δίη (Χ]. 2, 11.172}, γεῖ βὶο- 
γιἔγιης ΗΙ5 ρθορὶο (Χ]}. 20; Ἑορ. 1: Κι. χυῇ. 46; 
ΕΖΕΚ. 1. 3). 

ΜΗοαὸ «ῥα δὲ ἐγοάδάεη ἀοαυμ)] 111. “ὨΓΕΚἢ- 
οἀ" (χχνι. 28, χὶϊ. ας; ορ. ΧΧΙ, 1ο). 

“ηάεν δὶ») Οτ, “1ὴ 115 οὐγὴ ρίδοο;""- 
δυγ]οὰ ἰηΐο τυΐη 45 [Π6 ννὰ]] οὗ [6γισῆο νν45, 
ἤθη [ἢ “[6]] ἀοννῃ ἐπὶ “5 οαυη ῥίαςε"" (-. «υ.), 
75}. νἱ. 2λο; ἃνύθ-ϑί ΓΟ ΚΘΗ 85 Εργρί ννᾶ5, ἤθη 
ὭορηΘ τηονϑὰ πῸπὶ ῥἧέρ οαὐπ Ρίαεε᾽" (“. «υ.)ν 
Ἐχοά. χ. 22. 
ῶν θὲ ἀμφ Π Ἐδίδογ, 1π 89 τδῦοΣ 

οὗ κα ἀυπε-νὶῦ (Ηεῦτ, »πωάριοπαδ; ἃ5 1 ἢ 
Τοίογοηςο ἴο {86 εἰἴγ, ακ»ιόη, [6ζ. χ]ν!. 2). 
ΟΡ. [6τ. νἱἰ.. 2, χχυ. 22. [{|5 Οὔβογνδθϊα τῃδὶ 
[Π6 ΟΠΙΥ ρἷδος ουϊδίάε ἰῃ6ς Ῥεπίδίθιςῃ, ἴῃ 
ΜΠ ἢ “16 σπ]άγοη οὗ 1 οἵ ἅτ πχοηπτοηρά, 
15 Ῥς, Ιχχχι!. 8: ΜΠΘΓΟ ΤΏΘΥ ΔΡΡΘΑΓ ἃ5 [ἢ6 
Ἰεδάάογβ οὗ ἃ ναϑί σοηίδαθγαδου δραϊηδὲ σου 8 
ΟἸΙἀάθη Οη65" (υυ. 3---8). ὙΠΟ ϑεπίθηςε, 
ΜΠΙΟἢ 15 {πεῖο ργαγεὰ ἴογ, 15 {παὶ ΠΟΥ τηΔῪ 
ὈΘοοπΠῚΘ “45 [6 ἀμηρ οὗ {Π6 φασί" (υ. 10). 

11. ὙΠῸ βυδ͵οςϊ οὗἉἩ πε βγϑῖ, πὸ 1655 ἴδῃ 
οὗ {πΠ6 βϑοοοπά, ρῃηςιραὶ νογΌ 15, “ἴῃ 1, οτά." 
(8ο Αὔεη-2γὰ.) ὙΠεῈ Τάγρ. μᾶ5: “εξ 58}4]} 
οχίοπά {δ6 βἴσοκθε οὗ ἢϊ5 ροννεῦ διηοηρ {ἢ 6πὶ, 85 
{Π6 5 ἸΠΊΠΊΘΓ Ἔχίθηάϑ Ὠϊπιϑοὶ ἴο ϑννἹπλ." 

ἦπ θὲ νά! οὗ ἐδορ] ΟΥ, “οἔ Ὠΐπι͵,"- 
Μοδῦ. ὅ80ο ἰπ Εχοά. {ἰ. 2)ο: “1 ν}}}} βἰγεῖς ἢ 
ουἵΐ Μγ δαηὰ, δηά 5π|16 Ἐρυρί ἢ 41} ΜῪ 
ΟΠπάοΙβ, ΏΙΟὮ 1 ΜΜ]1 ρογέοστη ἐπὶ ἐῤε »πλά 
ἐρέγοο" (ᾧφ. Ναπι. χὶν. τα; [οβῇῃ. χχὶν. 5. 

ΎΤΠΟ ἤξιγε ἤογὸ οπηρίογθα 15 γϑηγ δ ]6. 
ΤΠ ὁ σρτοδάϊηρ οἵ ῃαηάϑ᾽" ἢδ5 τοίθσσθηςσε εἶϑὸ- 
ψΠοΓΟ ἴο ργάγοῦ (1. τς; 5. οΧ , 6), ΘΠ ΓΕΑ 
(ἰχν. 2), ΟΓΥ ἀροηϊζίηρ ἰαπιοηϊαίίοη ([6Γ. ἵν, 41: 
οΡ. [,Ἃπι. 1. 17). ὕδη ᾿ξ δὲ σοῃοεῖνθα {Πθη 
1Πδ ΔΩΥ ΥἹΟΙΟΤΥ νγὰβ Ἔνοῦ βαϊηθὰ ὈὉΥ 4 Ὠινὶπθ 
Ῥογϑοη οὐο [6 ἈΓΟἢΠ τ ΠΟ ΠΊΥ,---ΟΥοΓ ἀθδίῃ δηά 
51η.-τίη νυν ἢ [86 σοπα ΘΓΟΥ "ϑργεδά οι Ηἰ5 
μαπάβ,,) 85 "ὁπα [ἢ ϑννυ ποῖ ἢ " Απλἀϑὲ ἄθορ 
ννΑΐΘΓΆ, ΟΥ, ἃ9 οὔθ ΨὙ͵ῪΠῪῸ Ῥγᾶγϑ, δηϊγοαῖβ, ΟΥὐΓ 
5} {05 ΔΡΌΠΥ, πη Πς ὁ βργεδά ἔογίῃ ἢἰ5 βαπά 5} 
ννμαῖ Ομβηϑβεδηῃ οδη Ποϑιϊαϊς ἴοσ δῃ δηβυνεσὶ 
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(Πλὶ ϑυνπηηλεῖῃ βργελάειἢῃ (γί ῥὲ: 

ΙΞΑΙΑΗ. ΧΧν. ΧΧΧΥΙ. [ν. 12, 1. 

12 Απά τῇε ἰογίγεββ οἵ τῆς Πίρῃ 
ῥαμπαάῖς ἴο ϑυγίπι : δηά ἢς 5}4}} Ὀγίπρ ἕογι οἵ τὴγ νν8}}5 5841} με Ὀγίπρ ἄονγῃ, 
ἀοννη {μεῖς ργιάε ἐορεῖμογ ἢ τὰῈ ἰδγ ἰονν, σπά Ὀγίηρ ἴο ἴῃς στουπά, εὐέλ 
δ8)ΡΟ118 οἵὗἩἉ τδεῖγ Πδηάϑ. ἴο {Π6 ἀιιεῖ. 

τ ννᾶϑ ψ 116 [6515 "σἰγείοῃποα ἔογί ἢ Η!5 ῃδπ 5" 
(ερ. Ϊοδῃ χχί. 18) οἡ ἴδε Ἵγοββ, (μβαῖΐ Ηδθ 
ΠΤ ρΠΕ") Ονεῦ ὈΓΠΟΙρΑ 1165 δηὰ ροινεῖβ 
((Ο]. 1. χ4, 15). ἼΠοθο ουϊϑίγεϊςῃοὰ Πδηάβ8 
Πιλὰ ῬΟΥΡΟΥ ἱποοπΊρΑΥΔΌΪΥ στεαῖοῦ [Πδη 1Ποβὲ οὗ 
Μοϑεβ δἱ Ἀερδιάϊπη (Εχοά. χυι]. 12,12). 

δὲ “δα! ὀγὶπῷ ἄοαυπ ἐδεὶν ῥγὶ 6] ΟΥν, 187 
ον δὶα πδιδμύποδα (.. «εὐ. 4. ΧΙ. 11). 
ῷῷ. χχνὶ. ς (-. «υ.). 

ἐορείῥεῦ «υἱῷ {δὲ “ῥοίδε ΟΥ ἐδεὶγ δαπα 9] Οὐ, 
πη: ΔΙΕΧ1008,---ἰῃ6 5ρ6}}5. οὗ ϑουύςεγγ (ςΡ. 
Οὐ Ὁ. 7), οΥὁἮ {Π| Κ5 οὗ Ἰερεγάθπ,δίη, οὐ ΨΥ 
ΤΑΔΟ Ι πδίϊοηβ, ΌΥ ψνοἢ 6 ἀοϊιάοὰ {Π6 πᾶ- 
[ἰοη5. Ορ. ἴδε σορῃδῖθ ποι ἴῃ [6γ. ἰχ. 7, 
Α.Υ. 8; Ηος. γτἱ!. 6. 

12. ὌὝΠε ργορῃεῖ ον ἰυπΠ|5 ἀπά δ άγοϑϑος 
[πὸ εἰγ οἵ ργάδ (Βαῦγϊοῃ, 15 1 οὐ ϑαπιλγιδὺὴ 
οΟΥ [ετγυβαίοπη ἡ οὔ ἴῃς ψογἀ-ογ }) δῖοι 
ταυδὶ 6 ονουτἤγονγῃ ἴῃ οτάου (παῖ [ῃ6 οἰ οἱ 
Οοά (χχνὶ. 1) πιᾶὺ ὃς Ὀ01]1:---Ἴ ἢ τοννογηζ 
ζογεποδίϊοηϑ οἱ ἐόν «υαἱν.") ΑἸγοδάγ ἴῃ Πδυΐ, 
ΧΧΥΙΙ. ς2 ἴΠ6 νοῖσϑ οὗ νναγηΐηρ πδά ϑαϊά : “Ης 
5.}8}} Ὀεβίερο ἴπὸ6 ἴῃ 41} [ΠΥ ψαΐδθϑ, 1πῈ} :όγ 
ῥίγ δ απά ζεπεεά «υαἱΐς σοτλε ἄονγῃ." Ορ. 76Γ. 
11. 14. 

ΕῸΥ [86 δΔηιΠ651]15 5866 Χὶχ. τό, ἸΙχ. 1:ο, 18, 
[χ!!. 6. 

“ῥα! δὲ ὀγίης ἀοαυη... 1,1, δ δ9 
Ὀογοᾶ ἀονῃ, Ἰδ1 ἃ ἸΟῪ, ὉὈσουῦ ἀοτῃ τὸ 
ΘΑΣΌΙ, ΘΥΘΏ ἴ0 896 ἀπΒῖ ((ρ. ΧχΥΐ. ς). 

ΝΟΤΕ Α, 

(ἃ) ὙΠΜε (οἸϊοννίης ἰειτηβ οοσὺς ἱπ (ηΐβ 
σβδρῖοσ ἔννίςο:-- 

“ἐϑίΓΔη ο5᾽ (υν. 2, 5), “5 Γοη ΠΟ] ἢ (υ. 4). 
“ἐς γ" ΟΟΨ, υ. 3), "οἰἴλ46}" (ΠΥ, συ. 2, 3), 
“ἐΤΑΪΠ -5δἴοσπῃ " (συ. 4), ““Πεδί " (υυ. 4, 5), “588- 
ἄον ᾿ζυν. 4, 5), “ἔδαβι" (υ.6).,. "4186 Ροορ 65" 
νυ. 6, 7), ““[λἱ (Π]ηρ5᾽ (νυ. 6), ““ννὶπε5. οἡ 
ὁ ἰεεβ᾽" (υ. 6), ““ϑνγαῖϊονν ὕρ "ἢ (υν. γ, 8), 

ἦΜ)ὸῸὸ δᾶγθ νναιϊοὰ ἔογ Ηϊπι" (νυ. 9), “ἴδε 

ΝΗ (Οδπ, υν. 7), ““Ἰοάάξη ἀον" (νυ. το), 
“15 μβαπά5᾽" (ῳ. 11), “᾿βργεδὰ ἔογί ῃ " (υ. 11), 
ἐσυνπλ᾽ (συ. 11}, “ἾΔΥ Ἰονγ᾽ (υν. 11, 12). 

(2) Απά ἔδεϑα ὀσσιγ δα ἢ ἐόγες ἐξ»ρη6:.:--ο 
ΦΤΠῊ6 το ]6 (νυ. 3, 4, 5), “ἴῃ [δϊς 

τηουηίδίη" (νυ. ό, 7, 1ο). 
(3) [πῃ δάαϊξέίοῃ ἴο ἴμθ δθονε, ποῖθ 4͵90 

ἸΝΣ ΠΡΟΣ (Ὁ. 1); ἸΣ)}) ἂπὰ ἸΣΏ (νυ. 9); 
ὙΟιΣ ἀπά ἸΣΠΟΝΝ. 
ΤΕ εἴδεςϊ οἵ [Πδθ6 τϑουστοηΐ βουπηᾶς ροῦ 

{8ε γγίῃπι οὗ ἴῃς νϑῦβοϑ 15 βί γι ΚΊΏρ : Ἔβρθοίδ! 
ἴῃ . 6; οἵ νοῦ ΠΟ  Π}Ζ50 ἢ οφᾶγ5: “ὙΠΟ της 
οὗ 1ῃ6 νεῦϑβε 15 ἱπ᾽ ΠΠΠ ΑΌΪΥ ὄχργοθθοῖνο [ἰ 15 
᾿κὸ Ἰογέξω! πιυϑῖς ἴο {π6 βοανθηὶγ ἔρασὶ. [{ ἰᾳ 
ἃ5 ἴ νψνα ἤροαγὰ βίτγίηρθοα ἱπβιγυπηθηΐῖβ. ρἰαγοά 
ὙΠ ἢ (6 πηοβῖ γαρὶ ἃ πλονοπγθηΐ οὗ ἴπ6 Ὀονν.᾽" 

(ἩΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙ.. 

ΙΑ τορρ ἵηοίδηρ ἴο εογβάρηος ἐπ Οὐα, 5 70» ἀΐς 
γμαρηιόμές, 15 αραὶ 707 ἀϊς μανοιτ" ἰο ἀδς βεοῤίο. 
40 “4: ἐχλογίαξον ο τυατέ ογε Οοώ. 

Ϊ Ν τῆδῖ ἀδγ 5}14]] (18 βοηρ' δ6 βιπρ' 
ἴῃ ἴδε ἰαπά οὗ Τμάδῃ ; δε ἢᾶνε 

ἃ 51ΤΟΠΡ ΟἸἿΥ ; βαϊνδιίοη υν}}} Οοά 8ρ- 
ΡοΙηϊ 37 νγ8}15. δηὰ θυ] ]νγγΚβ. 

πάρ. ΧΧΨΙ. [ἃ ἰ5 ἐνϊάσπε [παῖ 1ῃ6 οἰ 
ΒΡΟΚεη Οὗ ἰὴ Ὁ. Σ σδη ΟΠ]Υ ὕὲ {πε [Θγιιβα]επὶ 
νΠΙΟἢ ὈοΪοηρβ5 ἴο ἴΠ6 ροποά οὗ “ἴδε γοϑίὶ- 
τυϊτοη οὗ 41} (μίηρϑ;᾽" [Πὲ β]ογίουιβ ςἰγ οὗ 
(ἢ. Ιχ. 

Υεῖ ([Π6 ρυγροϑβε οὗ ἴθ ργορμδέῖς γονοϊαϊίομ 
νγᾺ5 5: ΠΟΙΥ ρῥγδςοίίοδὶ ἢ ἔογ {πὲ σοπιξογί δπὰ 
δαπιοπιίίοη οὗὨἨ [μὲ οχίβίίηρ μοπογαϊίοθ. [}ἢ 
ΟΥΟΓΥ ἂρὲ ἴῃ6 ἴσγῃς Οδυγοῦ πιυδὲ πᾶν ἴΠ6 
σΒαγασίοῦ οὐ ραίίθπὶ [Δ ἀπά ὑρτῖρῃς οὈδαϊ- 
Θπος ννΠΙΟἢ 15 ἀδϑου θα ἴῃ ἴΠ|5 ομαρίοσ, Ας- 
ΠΟΓΑΪΏΡΙΥ νγὙὲ ΓΠΔΥ ἴγᾶοθ ἃ σοΓΓΟΞΡΟΠ ΠΟΥ 
Ὀεΐννθθοη ἰδὲ Ῥεῃανίουγ οὔ Ἠδθχεκίδῃ ὑπάογ 
[Π6 Αϑϑυγίδη ἴσου ]ο5 δηά Πα οὗ τῆς Ομυγοῃ 
88 5εἴ ἔογίἢ ἴῃ υσν. 13, 16 (ςρ. χχχνὶϊ. 14--τ.20, 
ΧΧΧΥΙ. 2, 3); ΜΠ Ηνχεκίδ 5 ἰδηρυδζο ἴῃ 

ΧΧΧΥΪΙ. 3 5665 δἰπηοδὲ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη Ῥογγονγθὰ 
ἴγοπι τῆν. 17, 18. Ορ. 4ἰ5ὸ συ. 3 1 2 ΟἾγο. 
ΧΧΧΙΙ, ὃ. 

1. ατίγοηῦ 417) ΙΔ. “ἃ ΓγΥ οὗ σ“γεπσι δ" 
(. τὺ. 4. 5. χἰνὶ. 1). 
«υ! Οοά ἀῤῥοϊπ!} Ἐδίδογ, ἐν} Ηδ δρ- 

Ροϊηΐ :ἢ“-πῖῃε ἀροης δείπρ οὔθ ννβοπὶ ἴπογε ννᾶϑ 
ΠΟ πεορὰ ἴο τπρπίΐϊοη. [{ ννᾶα Ηξ ψῇῆο μαὰά 
Ὀδεη βρόεη οὗ ἴῃ χχύ. 8, 9. 

Οοά ννουϊὰ εβίδο δῖ “" καἰνδίίοη "--Ηἱς 
ΟΥ̓ βάν] ηρ ΠΡ ἢϊ--τῶθ «υαἱΐς ἀπά ταιιρδτῖ: 
ἴο τϑρίδοθ ἴ[Π6 ρϑυιβῆδθὶο ἐογ ἤςαίίοης νος ἢ 
νγεῦα ἀεϑίγογοά ὈΥῪ Νενυσμδάπεζζαγ ([μ4π|. 
ἰϊ, 8). 

(Ρ. ἰχ. 18---22. 



ν. 2--8] ΙΘΞΑΙΑΗ. ΧΧΧΥΙ. 

2 Ορεὴ γὲ ἴδε ραῖεβ, ἴτδαῖ ἴδε 
ΠρΡὨΐδοιβ παίίοη ψγῃ]ςἢ Κεαρείῃ τς 

ἐ ΗΟ. ἔξγῃτἢ ΠΊΔΥ εηΐεγ ἴῃ. 
ΗΘ. 2 Του νν]ς Κεαρ ὀέπι ἴῃ ' ρεγίεςϊ 
γα. ΡΡΆςΕ, τυῤονο ᾿ ταϊπὰ ἐς βῖγεά οπ ἐῤέέ: 
ἐρραι, Ὀεςβι8ε ἢα τγυβίεῖῃ ἴῃ τῃεα. 
οτ, ὑαζί- 4. ΤΤυϑι γε ἴπ τῆς ΓΟΚῸ ἴογ Ἔνεγ: 
ΓΉ ει, μίς ἴογ ἴῃ ἴῃε ΠΟΚΡ ΤἸΕΗΟΝΑΗ ᾿- ἴενει- 
πὰ Ἰαρτίηρ βίγεηρτῃ: 

ς 4 Εογ δε Ὀγίηρεῖῃ ἄοννη {πεπὶ 
τῆς ἄννγε]] οὐ Πίρῃ ; τῆς ἰοβῖγ οἰ, 
ἢς ἰλγϑίῃ ἴτ ἰονν; ἢς ἰαγεῖῃ ιἴ ἰονν, 

2. Το ΟΕΥ͂ νγὰ5 αἰγεαάνγ ρῬθορ]εά;---ἴοσ 1Ὲ 
νγβ {ῃ6 ΟἿ οἡ ἴῃ πιοιπηΐ οὗ {π6 1, οτά, 
ΒΡΟΚΘη οὗἉ ἴῃ Ρ5, χχῖν, ννῆοϑβϑο ραῖθϑ ννοῦγθ οροηθά 
δῖ {π6 Δρργοδεοὴ οἵ ἴῆθ Κίῃρ οἵ Οἱοῦγ. [8 
ὙγΑΓάοΓΒ ἃΓῸ ΠΟῪ Ὀϊάάεηῃ ἴο οῤεη ἐφε σαίε: ἔοτ 
[Π6 δεπηϊϑϑίο) οὗ ἔγοϑῃ οἰ Ζοηβ, ἰῃ6 ποῖν- 
οτγραίοα [5ΓΔ6];---ἶδο γὶῤίεοις παίΐονι, ραϊπογοὰ 
ἴῃ ἔτοπὶ ἴμ6 επάβ οὗ (ἢ6 εαγῖῃ (χχὶν. 16); 
“Πδῖ Κοορείῃ ὑὉσπῦὶ," ογ, δάδ! γ; πλδιηίδιη- 
ἱπρ Ἰογδὶτγ οὗ ἔδ ἢ ἰονναγά Οοά. 

[πη ῥ5. σχυνῇ!. 19, 20 (ὙὨΙΘἢ 5 Τουπάδά, ργὸ- 
ὈΔΌΪΥ, Ομ [ῃϊ5 ρᾶββασο οὗ [5414}}} (Π6 ραΐθβ ἃγὸ 
4. ξαἴε5 οὗ ΣΡ ΘοΟυ5η655:᾽) δηά ἴΠΕῪ γῆ Θηΐογ 
ἴθοτη ἀγὸ “ἢ ΠΡΒϊθου53.") δ8Π|]|ΑΥ]Ὺ ἴῃ ςἢ. Ιχ, 
41 ἴῃε6 ρεορὶθ οἵ Ζίοῃ ἂγὸ “" 41} στιρῃΐθοιιβ.᾽" 
ἼΠ6 ρᾶγα ]ε πὶ νυ Ῥ5. χχὶν νν}}]} Ὀδ6 οἰδάσογ, 
δ νὰ τεηάογ ᾿ἰΐογα!!γ; “Δπά (86 τἱρῃίθουβ ηᾶ- 
τοη..«δαλ εορις ἐπ᾽) (5. «υ.). Τὸ Κιῃρ οὗ 
ΟἸοΣΥ οηϊεγοὰ ἤχει; Η!5 ρεορὶε ἔΌ]]ονν. 

8. Τροιι «υἱὲ ζεΡὴ Οτ, ““ξυατὰ" (5. 
Χχχί. 24): ἧκε ἴῃε φρουρήσει (Α.Ν΄. “ Κοορ ᾽) 
οὗ ΡΠ}. τγ. 7. [Εἰ {Π6γ τηδϊπίδίη ὑμεὶγ βαοΠ Υ, 
Ης Δϑ3ϑυγοα νυ νν}}} ποῖ Ὀ6 νναπεϊπρ οη Ηἰ5 ρᾶτί. 

ἦμ ῥεγζξεῖί ῥεαε [1ἴ, Ροᾶςσθ, ῥθᾶςθ᾽" 
(. «εὖ. «. ἴῃ ᾿ν1]. 19). 

υϑοῖς »ηἱμά ἰς “ἰαγεά οπ ἐῤε] Οτ, ὃδ9 
Βιοδάζαβι »γιϊη4.---Τθ ννογὰ Πογὸ τοπάογοα 
ρ»επ ΤΥ ΘΔΠ5, ΡΓΟΡΟΓΙΥ (“. «υ. α. Ὅξεη. νὶ. ς, 
ὙΠ]. δι; ουΐϊ. χχχὶ. 21: 1 ΟἾγο. χχνῆ!. 9, 
ΧΧΙΧ, 18), [6 γιασίπαίοη; νυ ὨΙ ἢ 15 50 δρί ἴο 
ἔγυϑῖ ἴο 115 ον ρίδηβ, δηάὰ ἴο ὃὈ6 σαγγιοὰ ἴο 
δηά ἴτο οἡ (6 σπδηρίηρ συγγθηῖβ οὗ ἤοΟρο, 
ἀοϑῖγθ, δηὰ ἔθασ.-- -Τὴὸ ννογά ἔογ ""βίδγε " (ΟΓ 
εἰ ο[6 Δα [45,7 ΟσσυΓγϑ εἰρεευδεγε οπὶν ἴῃ Ῥϑ, οχὶ. 
8, ΟΧΙΙ. 8 (ἢ15 πραγ ἐς οι αὀἑιῥεά; Ἦ6 584}} 
ποῖ ἔοαγ᾽)). 

ὀεεαιε ῥὲ ἐγ} ΟΥ, 11. ΤΠῈ ἔοττη 
(ὙΒΊΟἢ Οσσιγβ ἐἰσεαυδέγε ομὐν ἴῃ Ῥ5. οχὶ!. 7) 
ἸΠΊΡ]165 σπίγο γεβοσς οὗ δι ; δι ἢ ἃ5 ἰοδάβ ἃ 
ΤΙΏΔη ἴο οαϑὶ ΑΥΝΔΥ Πιιπηδῃ Δηχιεῖγ (ςρΡ. ΡὨ]]. 
ἶν. 6). 

4. Τριυ! ...} 50 ἵνα ἴῃ 5. σχν. 10, 
11 (ἃ Ἔα ἐν τὺ 

ἐπὶ 1όε λόοκὴ ΨΕΗΟΡΆΗ (χὶϊ. 1) ἡ ευεγ- 
ἐαε πα εἰγεησί]}) 11ἴ. 0615 ἴῃε ΚοςΚ οὗ ἀρ65.᾿" 
ΤΠο ᾿Ἰἀϊοπγδίὶς “ :π Ηἰ»ι ἴα [ἢ6 ς᾽" γοϑοπη- 
168 οΟὐγ᾽ ΝΑΥ οὗ βρεδκίηρ, “.“π Ηρ γῈ ΔΆΥΘ 
ἃ δυζγα ρΡγοϊθοϊογ.᾽" 

ευεπ ἴο ἴῃς ρτουπά ; ἢς ὈγΠηρείῆ Ιἴ 
ἐυέη ἴο ἴῃς ᾿ἐϑα 

6 Ἴπε ἔοοϊ 514}} ἐγεδά 1 ἀονῃ, 
φυεη ἴῃς ἔεες οὔ τῆς ροοῖ, “π4 τὴς 
δβῖερβ οἵ 16 παραγ. 

γη Τὴ ΨΥ οὗ τῆς 1υϑὲ ἐς ὑρτρδῖ- 
Π688 : ἴδοι, πιοβῖ Ὀργρἢϊ, ἀοβί ννεῖρἢ 
τῆς ρδίῃ οὗ [Π6 18ῖ. 

8 Ὗελ, ἴῃ τῆς ΨᾺΥ οὗ τὰγ Ἰυάρ- 
ταοηῖβ. Ο ΙῸΚΡ, ἢᾶνε νγὰ νγαϊτεὰ οὺγ 
ες ; πε ἀεβίγε οἵ δα δοιὰ] ᾿ς ἴο τῇῃ 
Πδίηδ. Δηἀ ἴο [ἢς γεπιθπλῦγδηςε οἔἴτῆες. 

Εογ ἴδ δρρὶσδίίοη οὗ 186 Π|6 ““ Κοςκ᾽" ἰο 
Οοά, ἐςΡ. χνιϊ. το, Χχχ. 29; ει. ΧΧΧΙΪ, 4,1 5. 

δ. Αοςοτάϊης ἴο ἴδ δοςδηῖθ, ἴΠ6 υϑῦϑὲ 9 
αἰϊνιἀοὰ {ππ5: δον Ηκ Ἀαὺὰ Ὀογγθᾶὰ ἄονδβι 
(χχν. 12) Ζόερε ἐῥαὶ ἀᾳυεὶ οπ δὶς δ (ςρ. χχίῖν. 
Ἀ1}, ἐδὲ ἰοὰν εἰαάεί; Ηδ Ἰαγεὴρ ἐξ ἰοαυ, ἰαγεῖ 
ἐξ ἰοραυ ευεπ ἰο θαι, Οὔ. χχν. 12. 

6. «ῥα! ᾿Ἰγεαά ἐἐ ἀοαυη)] ὍῊΕ βοηΐθηςθ οἡ 
ϑαπΊδγία, ΧχυἹ. 2; ΟἹ ογ 5] θτη, ΧΧΥἹΙ. χ 8, 
ζρ. ν. ς. 

δὲ ῥοον]---νῦο πδὰ Ὀδοη γαστρὶ θὰ προ 
ἰὴ ἴδε ῥγοιὰ οἱἵγ (111. 14,15). 

7. Τόε «υὑαν οΥΓ ἐδὲ ἡμεί (οΥ, τἱρῃίθοι, 
“. «υ. α. ἴῃ Ὁ. 2) ἐσ ὠργὶψ δίπθι.] οἵ, βῖγαι βῃϊ- 
πεβ5. Ηθ ννδῖκβ, ἱπ ᾿ηἰοηίζίοη, δ᾽οηρ [86 
βίγαιρῃϊ νὰν οὗ ἔγαἢ; δηὰ (σά πιαίκεβ ἰΐ ἴο 
Ὀδ, 'ἴῃ βριῖθ οὗ [ἴ5 ΓΟ Κ ἤΠΘ 5565, ἃ βίγαι 5 ὙνΑΥ 
ἴο 1η6 Ἰαπά οὗἉ Ρεδᾶςε. 

Οὐ... Ὑπὸ ςοππηοχίου οὗ [ἢϊ15 ψ ἢ τ. 2 ἰ8 
εἴνοη ἴη Ργονυ. ἢ. ς, 6: “Ὑτασι ἴπ ἴπε Τιοτά 
ἢ 4}} τγ ἢρατί... δπὰ Ηδ 5}4}} ἀϊγεςοῖ (ογ, 
τλᾶκΚο βίγαι ἢ) ΤΏῪ ρίῃ5.") (ὦρ. 58. χχχυὶ!. 
23,) 241) Ρτον. ΧΙ. 6.) 

ἐβοι, »ιουσὶ ῤγιίσρί,.. Οτι Ο πΡσιῦ ΟὩ9, 
ΤΒΟυ εὐεὶγσῥη!!... ὙὍῆδο ἴεττη. ὁ ὈρΓΙΡΠ "15 
ΔΡρρΙοὰ ἴο “Ποὰ ἴῃ ειΐ. χχχῖϊ. 4; 5. χοῖϊ!, 
ιτς (ἰπ ὈοΓδ ρίαςοδϑ, ἴῃ σοπιδιπδίίοη ἢ (Π6 
({|6 “Κοςοκ᾽"). Ης “νεῖ 5." (οΥ “᾿ροπάεγς,᾽" 
“. αυ. α. ἴῃ. Ῥτον. ἱν. 26, ν. 21) [86 ραῖῃ, ν ἢ 
ἃ Υἱὸν ἴο Κοορίηξ ἴἴ βίγαι βῃξϊ δηά ἰονεὶ. Νόοῃθ, 
τΠογοίογε, ποοά ἴυΠ. ἀσιάδ ἔγοπι [ῃδϊ νν6}] ο΄ 
βίγιςίοα τοδὰ ἱπίο ““σγοοκθρά νγαγϑβ᾽᾽ (5. 
οχχν. 9) οὗ {ποῖγ οννῃ ἀδνίϑίηρ. Ορ. 5. ΧυἹ]. 
3- 5. 

8. -Τἢο ρῥγορμεῖ ἂπά ἢῖ5 ἀϊϑεῖρίθβ δδὰ 
νναϊκοὰ (ἢ5 ᾿π Οοὐ 5 ννᾶγϑβ:---γοᾶ, δὰ αυαἰεά 
ἔοτ Ηἰπὶ (χχν. 9) ἐπὶ δὲ αὐαᾶν οΥ Ηϊ5 ἡμάσηιεηϊες 
τοσοινιης ἡ ἸΟῪ δι Πλ5ϑίοη δηα ραίϊθηςα 
ναὶ Ηἰ5 Ἰυδίῖςε ἀδογθθά ἴο [5γδοὶ δηὰ ἴο [6 
πδίϊοηϑ; δϑϑιγοὰὶ {παῖ 41} [ἢ656 ἀδεάβ οἵ βευθγ Υ 
ὙΥΘΓΟ δι ρΓΟ Οἷγ σοοά, 

ἐῤε ἀεείγ οὐ οι σοι... Τἴ. "ΒΟΥ ΤῊΥ ΝΑΠΘ 
οι ὭρΓο ἰ5. ἀεεγε Οὗ «οἱ, "-- Ἰοηρὶης νι ςἢ 
Ρϑηδίγαίοβ ἐξέ τε γ7 σομ; ἃ5 1 1ξ ννοσε ἃ ρϑϑϑίοῃ 
ΟΥ̓ ἅπ δρροίῖο (ἢ 5. Χἱ, χα). 

ἐδὲ γεριεριδγαπες οὗ ἐδεε] ὧἱ, “ΤΥ πιδ- 
τηογία]." ὙΠὲ νογὰ 15 υϑεὰ ἴῃ ρδγδὶ !ο 15πὶ 
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9ο ΙΒ ΤΔΥ 80] ἢανε 1 ἀεβίγεά 
ἴδε ἴῃ τῆς πἰρῃϊ; γϑᾶ, νυν ΤᾺῪ 8ρὶ- 
τις νη πλε ννῈ]]} Ἷ 56εΚ (ἢξα δλιὶγ: 
ἴογυ θη ΤΥ Ἰυάρπιοηῖβ γέ ἴῃ τῆς 
εατῖῃ, τῆς6 ἱπηδθιτδηῖβ οὐ ἴῃς ννογ] ά 
Ὑ01}}} Ἰεάγῃ στρ τεουβῃ 688. 

10 [με νου δὲ βμεννεά ἴο τῃ6 
ννοΚεά, γε νν}}} 6 ποῖ ἰεάγῃ γρῃς- 
δουϑη688 : ἰῃ [6 ἰλπά οὗ πρτγρἢ τ 688 
Ὑ0}} δε ἀεὶ ὑπ] 51 }γ., δηά ψν}}} ποῖ 
ὈεΠο]ά τ(ἢς πλ4] εβ1Υ οὗ τῆε ΟΒ Ὁ. 

11 Ι͂ΟΚ, τυῤεέη τῆν Πδπά ἰ5 {εὰ 
ὉΡ, ἴἢεγ νν}}} ποῖ 566: ὀκέ {πεν 584} 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΥΙ. [ν. 9---τ4. 

866, ἀηἀ θὲ ἀϑῃαπιδά ἔογ ἐῤδίσγ δῆνγ 
[δὲ ἴμε ρεορίε; γε, {πε ἤτε οὗ τῆϊης "ον, ον 

1. δεσβῖα Θη θη ἶ65 504]}] ἀσνουγ τἢΠ6Πὶ. 
12 ἽΙοκ, μοι ννη]τ ογάδιη ρεᾶςε 

ἴογ ἃ: ογ ἴῆοι 4Ϊ]50 ἢαϑ ψψγουρσῆς Δ]} 
οἷσ ννοῦκβ ΠῚ 8. 

12 Ο ἴοκρ ουἵγ (οὐ, οὐῤενγ Ἰογάς 
δεκάς (ἢ66 μανα ἢδά ἀοηληϊο ΟΥΘΓ 
ι.5: δμέ ὉΥ τῃ66 ΟἿΪΥ ΨΜ|]1 νγαὲ πλαϊκα 
ταθητίοη οὗ [ΠΥ πδᾶπηδ. 

14 1ῤεγ αγε ἀελά, τῇ 6Υ 5141] ποῖ 
Ϊίνε; ἐῤέγ αγὸ ἀεοεαβεά, {πεν 5}4]} 
ποῖ Γβα ; (Πεογείογαε δεῖ ἴδου νἱϑιτοα 

νῈ ““πδπι6 ᾽ ἴῃ Ἐχοα, 1. χς; 8. Ἴχχχνυ. 12. 
(τ᾽. Ηονϑ. χΙ!. ς.) 
ΤΟΥ ἀθϑῖγο ννὰ5 ἴῸΣ (6 πηδηϊεοίδιοη οὗ 

 Οὐσάβ σβαγαςίογ;--μο σμαγασίογ νυ ἢ] ἢ ννᾶ5 
ςσοηπποίρα Ὀγ Ηἰς δίαριε, αηὰ νυ ἢ] ἢ νν5 μαπάθαά 
ἄοννῃ ἴπ ἴῆ6 Ὠἰϑίογιςδὶ γηφπογίαὶ οὗ Ηϊ5 ἀδοάϑ 
οὗ ροννεῦ δηὰ Ἰἰονϑ. 

9. ΤὨτουρὴ ἴπ6 Ἰοηρ, ἄατκ, πιρῃϊ οὗ Δ67:ς- 
το (ΧΧΙ. 11) [δὲ δαγποϑὲ “" Ξοι]-Ἰοηρίηρ 
ςοητηιϊοά : γο8, {6 ᾿Ἰππιοβί βριτῖ σοηςσοηίγαιοα 
158 σἰγεηρίῃ οὐ ἴμῃ6 ννογκ οὗ Ἰοοκίηρ ουξ ἔογ 
{86 Ἰιρῃξ οὗ σοάβ ργϑϑβεηςθ. 

«υἱ! 1 «τες ἐῤεε εαγὶν} ΟΥ᾽ἍἉ, “1 νν1}} δα γη ἘΞ ΕἸγ 
Ἔχροοῖ ὙΠεο: ---αθ οὔθ, ὙΠῸ 15 ΔΗΧΙΟΙΒΙΥ͂ 
Ἰοοκίηρ οὐυὐ ἔογ ἴπ6 τοίυγη οὗ πιογητηροιρῃῖ 
(ςΡ. νἱ}!. 20) :--τὖς «ὖ. α. Ῥ5, ΙΧ! ; Ηοϑ. ν. 
Ις. ὍΘ γεάβθοη ΨΥ [ἢ ργορβεῖ 50 δηχίοιιβ- 
Ϊγ ἀσοίγθοα τῃδὶῖ Οσοά 5 ἡμωώγνιεη!:, ΟΥΑΙ ΠΑΡΥ 
“ἐγ δῦονε ουἱ οὗὨ {Π6 ςἰρῃς " οὗ {δ6 νοκοὰ 
(5. χ. ς), ϑῃοιυ)ά θὲ αἰβρίαγθα οἱ “ῤὲε εαγιὉ-- 
15 ΠΟνν δϑϑισποά. [{ ννὰβ Ὀθοδιιϑδὸ ὄχρογθηςα 
Πδὰ 5ῃθννη {π2ἴ (ἢ15 ννᾶϑ ἴῃ 6 ΟΠΙΥ͂ ννᾶὺ οὗ εἴεςῖ- 
115 ἃ τοὰὶ γε ξοστηδίϊοῃ. 

«υἱἱἱ αν 11ἴ, Βανθ Ιθασηθᾶ, Π15 [δΔ5 
θόθη [6 σᾶ56 ἴῃ {ἰπ|6 ραβί;--- τσ ἢ πιοτὸ Μ}]}} 
τ Ὀ6 50 ἰπ ἴῃδὶ ἤπδὶ “" γενοϊφτίοη οὗ {μὲ τ ρῖ- 
δου Ἰυάρτηοηϊ οὗ Οοά" (Άοπι. 11. ς). 

10. Ζεὶ Αιυομν.. οτ, 191} ἃ σἱοκοᾶ 
ἸΔῈ ΒΑΡΘ ΣΩΘΙΟΥ͂ θτδηϊοά. [{ νν}}} ΟὨΪΥ 
ἄο δϊπὶ ατη. Ηδ νψ}}]} “" ἀδϑρίβο (ῃ6 σοοάῃρββ 
δηά ἔογθοάγαηςο "ἢ ϑἤσννῃ ἢϊπὶ (Ε οπι. ἱϊ. 4). 
ΜοΙΟΥ ἄρρθασβ ἴο ἢϊπὶ ἃ 5ϑῃ οὗ να κησβ5. 
Νοιμίηρ Ὀὰξ βἴθγῃ βου ΠΥ νν1}} ἀἰδαῦυδο ἰπὶ 
οὗ ἢ]5 ΘΥΤΌΓΒ. 

ἐπ ἐῤέὲ ἰαπά Ὁ μῤτὶς δίπε..]} Οτ, ““τεοσίξιάο ᾽" 
(Ια. ἐσιρδῆϊ (Ὠηρδ; “. «αὐ. 4. Χχχ. το). ἔνεῃ 
ἴη ἴδ ΗΟΙΪΥ 1,4πά,---Ῥοηθδίῃ {Π6 Ἰίρῃξ οὐ [Π6 
ἴανν, ἴῃ6 ῥγιεβίμοοά, ἴῃς ᾿ανίἀϊς ςονοπαπηῖ, 
ΕΟΡ ΤΟΥ τ βϑἴίγδηψο ρεγνούβθηθες οὐ Ψ82]1|6η 
ὈΠΊΔΏΠΥ νγὰ5 οχῃϊιϊοὰ ἔγοπι ομθ ἂρδ ἴο 8ῃ- 

οἴδεγ. 
«υἱὴ δὲ ἀεαὶ μηλιτ} ΟΥ, “' τυτοηρ γ᾽" 

(- ων. α. Ῥ5. ᾿Ιχχί. 24). 
«υἱὲ! ποὲ δεῤοίΠ Οτ, ““σοηϑίἀογ " (45 ἴῃ ν. 

12, 4. «0.).. Α ἄς οοηϑιἀογαίίοη οὗ σού 5 

-ν»" 

ἰγαηβοθηάθηϊς Ὄχοοιδησθ νου ὰ Ὀδηϊδῃ ρτγ δ 
δηὰ [15 αἰἰοηπάἀδηΐ 5η5 ἔτοσὰ ἴδ νγοσ]ά. 

11. «υδὲπ ἐῤν ῥαπά...1 Οτ, “ Βίρῇ ι5 ΤῊΥ 
μιαπά (ςρ. ἔχοά, χίν. 8; 5, ἰΙχχχίχ. 13}, Ὀυζ 
(ΠΟΥ 566 ποῖ." ὙὌΠΟΥ οἷοϑθα ΠΟΙΓ ογο5 ἁραϊηϑί 
[ῃ6 ρἰδιποοσῖ φὑζοοῖβλ.ᾶε οὔ Οοαΐβ γον ἀθηξιαὶ 
ξΒονοεγηπιοηὶ οὗ (6 ννου]ά. 

“εε, ἀπά δε α-ραπε] 5. Ἰχχχνὶ. 17); ΜΊςδῃ 
ΥἹ]. τό. 
ὃν τρεῖνγ σῆὺν αἱ (οτ, “" οὗ," Εςοῖςβ. ἵν. 4) 

ἐδε ῥεορ᾽ε7---Οοὐ 8 ρΡεορῖθ (ςρ.Χχχ. 19). ΕἢνΥ 
οὗ {πε ργνηθροθ σοηΐεγτοά ὈΥ Οοά οἡ Ηἰβ5 
ΡῬθορίθ σοιϊὰ «γῖϑο ΟἿΪΥ (458 ἴῃ ἴῃ6 οἂϑεὲ οὗ 
Ἐρῆἢγαίπι, χὶ. 1.3) ὕγοιῃ ᾿ῃ Πα 6 1 γ. 

ἐδὲ ἥγε 97 ἐῤίπο επεριὶφε...  ὍΠο βδπιο οὗ 
στο], ραϑϑιοηδῖθ, ἃ ὈΪΕΙΟῚ 58}4}} Ὀ6 ΠΕΣ οὐνπ 
ἀοδίγαςτοη. 

15. ἴῃ ϑρὶῖθ οὔ ἴβοβθ Ῥοου 76θδ]οιιβῖθβ δά 
δηνγίηρϑ, {π6 ΟΒυΓΟΝ 15. στὸ παι Ηδ, ννῆο 
Πδὰ ντουρῆϊ 50 ννοπαγοιϑὶ ἔοσ [5Γ46] 1η {πὴ 
Ῥαϑί, ῃαὰ “" (Πουρηϊβ οἵ ρβᾶςθ" (ἐγ. χχίχ. 11) 
τονγαγὰβ ἴ{ποπ. 
Ὅν τβοΐβ αἰδο.. ἢ ὦ] Ι1ἰι “ογ ὄνθη 4]} 

Οὐγ ψοῦκ δα Τ Ποὺ του ἢ ΖῸΣ π8." ((Πε 
ννογά Ὀοίπρ ἴΠ6 58Π|6 8ἃ5 ἴῃ ἴῃς ἢγϑβί οἶδιι86). 
ΟΡ. 5. Ιχν]]ν 28; Νπι. ΧΧΙΪ. 22. 

18. οὐδοῦ ἰογ47--τἰῇθ Ἰάο]-ἰογάς οὗ 86 
ὩΔίΊΟΠ5, ἴο ν οδ6 βεύψίες {ΠΟΥ πδὰ δάάιςοϊοα 
{Πεπιβεῖνεβ. ὙΠὸ Αϑϑυσίδη οὔ Βαδυ]οηΐίδη ορ- 
ῬΓΈΘθοΥ5 γεγο Ὀυΐ νἱϑθ]Ὲ ὄὀχροποηῖβ οὗ ἴπ6ὸ 
ΕΥ̓ΓΔΠΩΥ οΟὗὨἨ [ἢοϑα στο] "Ὁ Ἰογὰβ τηδηγ." Ηονν 
Ὑ11 (ΠΟῪ Ἔνοσ θ6 δὺ]ς ἴο γον ΟΥ̓ τἢ]5 γοκοὶ 
ΤΠ6 δηϑννοῦ 5: “ΟΠἿΙΥ [δγουρῃ Τῆθς (ςΡ. 
Ῥς-, ἵν]. 10) ΒᾺ811 ννὸ πηᾶκο πιοπίίοη οὗ ΤῊΥ 
Ναπιο" (5. χχ. 7... «υ.). Ηἰβξ5 ρτδείουϑβ ἰῃ- 
[εγροβιτοη δἱομθ σοι] Θηϑῦ]ε {Ππὸπὶ ἀραῖη ἴο 
ἰ156 (ὴ6 πᾶ “Ο 1], ογά, ον Οοά." 

14. Τὲὲν αγε ἀεπά... Οτ, ““Ἰεδά, {ΠΕῸῪ 
5Π4}} ποῖ ἧἶίνο: Ἰἰοηξ ἀεδά (Ηθῦγ. γεῤῥαρ, 
Ρς, ἸΧΧΧΥ. 10), [ΠΟΥ͂ 5Π4}} ποΐ τι59." ὙΠοβ6 
ἸάΔο]-ἰογὰβ ἀϊθ, ἴο μάν πὸ τεϑιιγγοοϊΐοη (ςΡ. 
ΧΧΥΪΙ. 9). 

ἐδεγεήογεο... Οτ᾽, “"ἴο {π15 ὁοπά ἀϊάβε που 
Βοϊὰ γνἱεϊϊδιυϊοι, αμά ἀθβῦσοΟΥ ἐδένι, σηδὶ 

ιΟε, 
3» κε. 



ΙἩ-δ. 
ει γεΐ 

εφεεοκ 

Υ. 15---το.7 

δΔηά ἀεβίγογεά {Πεπλ. δηά τπδάς ]] 
ἘΠΕΙ͂Γ ΠΕ ΠΊΟΤΥ ἴο ρεγβἢ. 

Ις ἼΠουι ἢαβῖ ᾿Ἰπογεαβαα τῆς πδίϊοη, 
Ο [,κΡ. τδου Παβὲ ᾿πογθαθθά [Π6 πδ- 
τίοη : ἴδοι τὶ ρ]ογιπεά : του ἢδαβῖ 
Γειπονεά 2ὲ ἔν μπίο 4}} τῆς εηά8 οὗ τῃ68 
εδλιῖῇῃ. 

16 ΙΟἈΡ. ἴπ τοῦδε ἤᾶνα ΠΟΥ 
ν᾽ ϑτεἀ τπες. ΠΠΕΥῪ ρομγεά ουξ ἃ ᾿ΡΓΑΥΘΓ 
«υδόη τὴν σμιαδβδίεηϊπρ τᾶς ἀροη {ἢ 6π|. 

17 [αἶκε 5. ἃ νοιηδῃ γῇ ςἢ]]ά, 

ἸΩΔΚΘ᾽ ὅζς. Ορ. ογ. χ. 11; [1.4π|. 11. 66: 
ΡΞ. ἰχ. 6. 

Οὐ»... ΤἼο {πΠ6 δγθὸ οἵ ἔδι τ 1665 δοστονν ἰἴΐ 
ΓΑΙ ἌΡΡΘΑΓ 5 1 [ῃ6 5ᾶπ|ὸ ἀδβίγυοσίίοη, (Πδΐ 
μβδὰ ϑοννορέ ἀννᾶΥ ἴπεϑθ ἰάοἱβ, ῃδὰ ονὐδγίδκθη 
[5γδοὶ. ΗἩχὰ ηοἱ Οσοὰ πον ““ νἱϑιϊθὰ " {Πθ πὴ 
(Εχοά. χχχίν. 34)} Ηδά Ηεδ υοΐ “" ἀοβιίγογϑὰ ᾽" 
{πεπὶ (Ποῖ. ἵν. 26. Υἱῖ. 4. ΧΧΝΙ ΙΝ. 20, 24) 4.5) 
48, ει, ὅτ, 63; [ο5ῇ. χχὶϊ. ας) }) Ὠ1ὰ 1 ποΐ 
566Π1Ὶ 851} Ης ννοι]α “λα Κο {ΠΟΙ τ ΓΟ] ΘΙ γάποθ 
ἴο οϑᾶ58 ἔγτοπι ἈπΊοηρ πλθη" (δα. χχχὶϊ. )ό) ἡ 
ἊΝ 5 ποῖ [53Γ46] σοφίζογεα ονοῦ [Π6 ϑαγίῃ, ἃ ναϑί 
ΙῊ455 οὗ ἀτγ Ὀομδθ5 (ΕΖΕΚ. χχχνῖϊ. 1---α4}} 
Οουϊά “1Πο86 ἀγγ Ὀοπο5 ᾿νε) ΔΜου]ά σοά 
ἐ φἤονν Ὑνοπάογς ἃπιοηρ ἴῃ6 ἀοαά ) Οοιϊ!ά 
“ἢ Ἰοπρ- θα τίπα ὉΡ δρϑίη, δἂηά ῥγαῖβο 
Ηἰπὶ (Ρ5. Ιχχχυ!. το) ὙΠῸ ΔηΘΝΟΥΓ 15 5110- 
Ρ ρα ἴῃ στ. 19, “ΠΥ ἀθαά 5}4}1 ᾿ϊν6. ΕῸΓΣ 
Ι5γδθὶ ννᾶ5 ἤοΐ “5 τἴοη δοσογάϊηρ ἴο [ῃ6 
βίγοΚε οὗ ἴμοϑβε (ἢδὶ 5σπιοῖθ ἢἰ πὶ (ΧΧΥΊΪ. 2). 

15. Τροιι ῥα ἱπεγεασοά ἐῤε παίίο) [ἰῖ, 
Τροι ῥα"! δἀὰἀθᾶ ἴο ἐῤὲ παίίοπ. ὙΠΟ ΧΧ. 
ΒΡ 165." 6ν}}5᾽) (κακὰ, 85 ἴῃ χν. 9; 5. ΟΧΧ. 3). 
ΘΠ] ΑΓ ΑΘη- γα, “ὙἼΠου Παϑὲ σοπεϊπιιοά, 
λιαϑί γεῖ πλούθ σῃδϑί σοι.) Τὴ “᾿ ἢ αϑοϑοπιθηῖ " 
οἵ α΄. τό 5ἰΓοηρ]Υ ἔδνουγβ [Π15: 866. [,εν. Χχυὶ!. 
18 (ςρ. 21). 

ο ἤῥομ αγὶ ριον βε] ΟΥ̓ Βαβὺ κοῖδοι ΤΠ 690 
ΚΊΟΣΥ; 845 1} [ἢ6 ονογίῆγον οὗ Ῥῃδγδοῦ, Εχοά. 
ΧΙΥ. 4.17. τ8; δηὰ ἴῃ [Π6 ριιηἰδῃπιεηί οὗ ΤΎτο, 
261. χχν!. 22. ((ρ. [νπν. χ. 2.)-Η|5 “"εἷο- 
Ττίοι5 ἃπὰ αν] Νάπης " (δι. χχν!. ς 8) 
δαὰ Ὀδδη τηδηϊεϑιθα 1ἴη "πα ρτηθηΐ. 

ἐῤοι ἐαά: γωπουεά... Οἵ, “ἼὝΒου μαϑῖ γο- 
τηονθα ἰξ ἔαγ ἀννᾶγ (.. αὖ. 4. Υἱ. 12) ππίο 4}} 
1ῃ6 δηάϑ οὗἉ {π6 ὀαγίῃ ̓" (". «αὖ. α. 8. χίν". Χο, 
Ιχν. ς οηὐν). ΟΡ. ΧΙ. 6; δαί. χχνῆ. 64. 

16. ῥαιὸρεν υἱμΠεά ἐρεε] ΟΥ, ὉΔΟΥ͂ Σ6- 
ἸΑΘΙΔ ὈΘΙτΘὰ Τῤέε (1 5. χν. 2). ὗρ. Πεαιῖ. ἰν. 
830; Ηοϑβ. ν. τς (ἰπηπιρα ἴον Ὀεΐοσε ἴΠ6 ργοὸς- 
ταϊϑ6 οὗ παίίοπμαὶ γεν γες 05). 

4 ῥγαγογ) Οὐ, “Ἰονν νη θροῦν; -πουΐ οὗ 
(Πα ἀδρίῃ οὗ {πος Ὠυμλ]! δου ἀπά ἐδ Ὀ]Θη 655. 
ΟΡ. χχίχ. 4. 

«υὐεπ ἐδγ οδανεπίηρ...] ΟτΥ, “ΤΥ ᾿πβίσιος- 
(ἰοη (ςαπ|6) ἴο {ποπὶ :᾽.--τοδοηρ ἴοβα μθαγίβ 
ὙΏΙΘΙ Πδὰ Ὀόδη βίβοϊθα δραϊηβί 10 (ςρ. [6Γ- 11. 
30, Χχχ, 14; ΖΕΡΆ. ἰϊ. 7). 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΝΥΙ. 

ἐραὶ ἀτάνγεῖῃ πϑὰγ ἴῃς (ἰπ|ὲ οὗ ἢεγ 
ἀα]νεγγ, ἰ8 ἴῃ ρϑίη, σπά οτίεῖῃ ουἵ 
ἸΏ ἸΘΓ Ρῥδηρβ; 8580 ἢᾶανα ψγὲ δεαη ἴῃ 
τ 5'ρῆυ, Ο [μοκΡ. 

18 δε ἢᾶνε θεδεὴ νι ςἢ}]ὰ, ψγε 
ἢανε εξ ἴῃ ρδῖπ, ψὲ ἤᾶνε 5 ἵξ 
γνογα Ὀγουρῃς ἔογῃ νγηά; νγεὲ ἢᾶνα 
ποῖ ψτοιρῆξς ΔΩΥ ἀεἰνεγάποα ἴῃ τῇ8 
δαγῖῆ ; ποιῖδογ πᾶνε (6 πῃ δθιτδηῖβ 
οὗ τῆς. ννογ]ὰ (]] θη. 

Ι9 ΤΥ ἀεαά γπιόρρ 50.8}1 ἵνα, 20- 

17. ὙΠῸ Ἰοηρ-Ῥτοπιϊϑοδ ϑδοοά οὐ [5γδεῖ, 
[σου ἢ νυ ποπὶ ὈΪΘβϑίηρ τνᾶ5 ἴο ονοῦβργοδά [ἢ6 
νοῦ, δὰ ποῖ ἀρρεατεά. ὅθ 5βδηριπε οχ- 
Ρεςεϊδιουϑβ οἵ ἴῃς ἔφ] δὰ Ὀδθθη ΠΟ  Π4]}} 
ἀἰδαρροιϊηίθά. ὙῃῈ παίϊοπ ἢδὰ ιβεγοά [ἢ6 
Ραΐπβ οὗ Ἰἰαδουγ; Ὀιξ ἴῃ νη: ΠΟ ἀν ΓῸΓ 
νγὰ5 Ὀογη. Απά πον ἴπ6 ρδῆρβθ ΕΓ γὸ- 
ἀουθδ]οά. [5ΓὯ6],---(ῃδ ουϊνναγά, Πιδίογςαὶ, [55 
ΓΆΘΙ, --τννᾶβ δπάυγηρ [Π6 ϑοπίεποθ, “1 ψ}} 
ΒΥΘΔΌΥ πλ] ἸΡῚΥ {ΠΥ ϑόγτονν ᾿" (Ὁ θεη. 1]. τό). 

ἐπ ἐδὴ αἰσῥ ἈἘἈδίπογ, αὖ ΤῊΣ ΡῬΣΘΒΘΠ0Θ 
ταν Χ, 2, 3) 5. 4«υ.). ὙΠ ἀρργόδςοῇ οὗ (Π6 

ΟΙΥἌ Οπθ οδιιοὰ ἃροηΐοβ οὗ δουύσουν ίο [Π6 
5:η.] ηδίίοῃ. 

18. ὀγομσδὲ ζογὲ} «υἱπ] ὙΠοΙῖΓ ργοϊγδςιοα 
5: ουηρ παὰ ἰβϑιιθὰ ἴῃ “νη ἀπά νΑΠΙῪ 
(11. 29). ϑυςῇ ἰ5 {Π6 Ἰοΐ οὗ {πὸ ““ὙὙΠοΪ6 
σγϑδίίϊοῃ :᾽} ἢ ἢ ὁ Ὑγανδη δίῃ ἰμπ ρϑίη τορείμογ,᾽" 
Ὀιιξ 6 “" ϑιι0]οοῖ ἴο νδηϊμγ " (οπι. νἱ1]. 20, 
22). Ὑῆο ἀπι {6515 15 5} ρρ] θὰ ἴῃ ΙχΥυΐ. 7---. 

«ὐε ῥᾶτυε ποὶ «αὐγομ θὲ ὧδ ἀεί υσγαπεε) Οτ, 
ἐέγγ6 σδη ἀῶ πὸ ἀδϑάβξ οἵ ϑαϊναῖίοη." Δ 6 
σδηποῖ οπηδηςῖραίο [Π 5 ἐαυίῃ ἔγοτη “" τῆς θοπά- 
ἅδε οὗ σοττυρέοη "ἢ (Άοπι. Υἱ1}. 21). [πϑίελά 
οὗ νϑηφι ϑηϊηρ {Π6 Ρρόονγοῦβ. ΟὗἨ δυ}]}, 15γαθὶ ννᾶϑ8 
1156} ἀκθη σδρίϊνο. 

μπεῖδοῦ ῥαὺυς ἐδεὲ ἱηδαῤΙίίαπ!ς οὗ δὲ «υονἰά 
(ν. 9. ΧΧΧΥΙ, 11, 5. αὐ.) μαι] ὝΠΟΥ ψδο 
αοἰαῖπι {Π6 ννουἹά 45 {Πεῖτ5 ἢανε ποῖ Ὀθθη 51Ὁ- 
ἀιοά. ὙΠΟΥ 511} γεᾶσγ {ΠεῚΓ ποδὶ ργουϊ Υ. 
ΒΑΌΥ]Οη Πᾶ5 ποῖ “"(4]]|6ηὴ" (ΧΧΙ. 9; ςρ. 5, 
ΧΧΧΥΪ. 12, Χὶν. τ: Ηοβ. ΥἹ]. 7:1 “. «ὑ.). 

19. Ὑ 5 νοῦβθ 15 ἰδ κθὴ ὉΥ ϑοπλθ Ἔχςο]]θηξ 
ςοπηηδηίδίοτα ἴο Ὀὲ Οοὐϊδδβ δάάιοθθ ἴο {86 
ΟΒιγοῆ. Υἵδὲ [ῃ6 οχργοβϑίοη “ΤΥ ἀονν}" 
(ΧΧ. ἡ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ) ἰελάϑβ οπὸ ἴο ἰαΚ6 
ἰ ταῖμοῦ 45 ἃ σοπίιπιδίίοη οὗ ἴΠ6 ΟΠυτο ἢ 8 
βιιρρ ςαἰίοη. ὙΠῸ Ταῦ. ἀἰδιιηςγ ἴοοκ ἱξ 
850: “ἼΒΠΟΙ αὶ Ηξ ννῆο ἀοβκὶ αιυϊοίοη [86 
ἀεδλὰ," ἄς. Ορ. Ηοϑβ. χίν. ς. 

Οὐς. Ιὰ 15 ουϊάδπε (ῃδξ Ποῖο, 85 ἰη Ησοϑβ. νἱ. 
Ι, 2, ἴπ6 γτοβϑυστοοοη οὗ {86 ἀδσαά 15 ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἰδυρῃῖ, Ὀυῖ ταῖμοσ 15 δϑβϑιιπηθὰ 48 ἃ 
ἔοιιπάδτοη {ἢ 

Τρ» ἀεαά πιο “ῥα]! ἰξυε] ὙΒουρὴ ἀοδά, ΠΟΥ͂ 
ΤῸ 51} Τ ὨΪπ6. ' 

Οὐ... 1Ὲ τῃὸ ἰαπά νγᾶβ δἰτοδάν [πηπιδηῖ6}}8 
(1. 8), ἴῃ ἃ γεῖ δίξῃεγ ἀθρτεθ ψψέσε [86 

169 



170 

ζεδεν εὐ τᾺΥ ἀελά δοαγ 581] ἐμ 
ΑΥῖΞ6. Αννακε δηά βίηρ, γέ τΠῖ ἀννεὶ] 
ἴῃ ἀμ : ἰοῦ τὴν ἀδνν 15 ας ἴῃς ἀδνν οὗ 
Πεγῦ5, ἀπά τε βαγῖἢ 5841] οδϑῖ ουῖ τῆς 
ἀεδα. 

20  (ὑοπιε, ΠΥ ΡΕΟρΪε, επῖεγ ἴμοιι 

ΗΙ5 [ποαγηῃδίίοη Ηδ ἢδὰ πιδάε ἴο ὑε Ηἰς 
Ὀγοίῆγρη ; δηὰ ννῆοτῃ 45 Ἀθάθοπισ Ηδ οἸδιπηοὰ 
ἃ τίρῃς ἴο γεϊοαϑο ὈὉγῪ Η!5 οὐνηὴ ἀδδαῖ}) ἔγοπι 186 
Ροννογ οἵ ἀθδίῃ. “"ογ ἴο [815 πὰ (ῃηβι ὈοΪΒ 
ἀϊοά, δηάὰ τοόοϑὸ δρᾷίη, δηὰ γονυϊνοά, ὑπαί Ηδ 
ταρῆῖ 6 1ογὰ ὈοΙὴ οὗ {πὸ ἀοδά «πὰ [ῃς Ἰ᾿ϊνίηρ᾽" 
(Άοπι. χῖν. 9). Οπὶγ 50 σοι! “" ἀθδῖβ δ6 
ϑν Δ] οννθὰ ὉΡ ἔογ δνογ᾽ (χχυ. 8). 

ἰοσείδον «υἱῥ...1ὺ 1 ΜΥ ἀεδὰ Ὀοάγ, 
ΠΟΥ 514}} 4156. ΤὍΤῇα ϑἰπρυ ασ ποι νγᾶ8 
᾿ιϑοαὰ ΠΟ] ΘΟ ΙΥΘΙΥ ἴῃ ν. ἃς. [{ρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 50 
Πεγθ. [5Γ86}}5 ϑἰδῖῃ 5}]} Ὀ6 σϑοδ θὰ ἴο |1ξδ. 
ΎὝΠΕΓΕ ΠΥ, ποννόνοσ, Ὀ6 αἵ {ΠῸ ϑᾶπιθ {|π|6 ἃ 
γείογοησο ἴο [86 γετηδγκδῦϊο ραβϑᾶρο ἴῃ Ποῖ. 
ΧΧΥ. 2ς, 26, ν Βογο [5γδοὶ ἰ5 Ρεγβοηὶβοά: 
εἐ ΤΠ ου 584} Ὀ6 τοπιονϑὰ ἱπίο ἃ]] ([ῃ6 Κἰπράοπηβ 
οὗ τπὲ εαγῖῃ ; ἂπὰ ἐόν εαγεαδε (:. «υ.) 5}|4}} Ὀ6 
πηρᾶΐ υπίο ἐπα ἕοννἷς οὐ 1π8 δἷτ ἀπά ἴο. [86 
Ὀολϑῖβ οἵ {πὸ ϑραυτίῆ." -- -Ἴ παῖ σάγοαϑα, ““ΤὨγοι ἢ 
ΜΠο56. ἢ} 5αἰναϊίοη σαπιῈ πο 1Π6 Οεπε]εβ " 
(βοπι. χί. α1),, 5.41} θὲ φυϊεκεπεά δραίη ; δπά 
115 ΓΟΘΟΥΘΓΥ “5 5Π4}} Ὀ6 85 {πὸ ἔτῸ τὴ {8ε ἀεαά." 
ΤΗΣ 1,ΧΧ. [45, ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνη- 

μείοις. ΟΡ. Τολη ν. 28, 29. 
“τυαζε... γε ἐραὶ ἄαυε!! ὅπ ἄμ] (ρ. Πδη. 

χΧὶϊ. , ““ΜδηΥ οὔ τμοπὶ παῖ βίθαερ ἴῃ. {86 
ἀιι5ῖ οἱ [6 φαγίἢ 5041} ἀννακο" (". «υ.). Τ 5 
Μ 5 ἴ0 Ὀ6 ΔΠΕΓ ἃ “{{π|6Ὲ οὗ ἰγοιὉ]6, ϑ ἢ 85 
ΠΌΝΟΙ νν85, δίπος {Π61Ὲ ννᾶ8 ἃ πδίίοη ᾿» (δ. 1). 

Οὐ.. τ. Νοῦν ἰ5 ἴ[πΠ6 τηογηϊηρ- ἄδννη, ἔογ 
ὙΠ ἢ [Π6 Ποῖ δα νναἰϊοὰ (Ὁ. 9). 

Οὐ.». αλ. ΤΠΙ5 Ὀ]οσοθα ὁ" νυ ΚΙ ννᾶ5 ΠῸ 
τοῖν ἀτίοςε οὐ (ΔῈ ;-- αν Παὰ Ἰοοκοά ἴοτ- 
ννατγὰ ἴο ἰὰ (Ρ5. Χν . ας : ΠΡ. Χ]ΙΧ. 14). 

αηά εἰ] ΟΥ, ““5ῃοιξ Ἰογοιιϑὶγ ;}" 
111. 8,9; ΚΒ 5. 11χ. τό, σχχχῖν ο, 1ό. 

ἐδν ἐεαυ] Τῆς ἀὲν; οὗ ΤῊΥ Ὀ]εβϑίηρ, “"ενεῃ 
16 ἔογ Ἔυθυτλοσο᾽" (5. σχχχλ!. 2);--- ΤῊΥ οννῃ 
δτᾶςο, νη ἢ 58|8}} τλακο ἰϑγδθὶ τανῖνα δηά 
ῬδΑγ δουπάδπε ἔτι (Ηοϑβ. χῖν. 4---7)};--ῖ8ε 
Ῥοννεῦ οὗ ϑρί γιϊιδὶ 116, ΏΙΓῆ Ργοςθοάς ἔτομῃ 
“ἢ ΟΠΠἀὰ,᾽ νγοϑθ πᾶπὶθ 15 “"" ν οπάοτγῆι,᾽" 
Ἐκ ἀονν “ ἔτοπὶ 1π6 ψψοπιθ οὗ 1Π6 ΘΑΥΪΥ ἀλννῃ " 
(Ρ5. εχ. 3), ἴο υΐϊοκθη ἀπὰ βϑη ΠΕ ρετβπίηρ; 
ἨυτηΔΠΙΥ ;----ἰΠ]5 5Π4}} ἴπθη, ἰπ (ἢδΐ τεβυγ- 
ΤΕσΠΟἢ -Πογηΐηρ, μάνα σοπιρ]είςα 115 ννοτκ. 

ας ἰδὲ ἄξαυ φῇ δεγὁ.7 γενινὶηρ ἔπε ἀτοορίηρ 
νοροίδὈ]ε5 (.. αὐ. α. 2 Κ. ἵν. 29). 80 ΚιίμηςΠΙ, 
νιν. ΟἸδοῖβ ([Ἄγξ.» ψυΐρ,, ϑγγ., ΑΡεη-Ε, 
Π εϊ., Ενν.) “. θὲ ἄξαυ οὗ ἔα: πιο ροπιήπες 
ἄοννῃ τοπὶ “186 ἙΔΙΠΟΥ οὗ ρῃ.5,") ν πο ““ Ὀ6- 
ξαι" {πὸ Αροδίοϊϊίς σμυγοῦ ““ Ὁ ἴῃ6 ννογά οὗ 
γαῖ" (πε ννογὰ νυ Πίοἢ "6 ἀ|511}5 85 ἴῃε ἀενν, ἢ 
Ιευῖ. χχχῆ, 2), (δαὶ 1 αὐξαὶ θὲ “ἃ κιηὰ οἵ 

Εὺς- Η!5;--ἰἢοϑὸ διιπηδη σἢ]άτοπ, ᾿ν οπὶ 

Υ 

. φῦ. 4. 

ΙΞΒΑΙΑΗ. ΧΧΝΙ. [ν. 20, 2:. 

ἱηῖο ΤΥ σΒαπΊθεΓβ, ἀπά 5πι τῆγ ἀοοῖς 
ἀδουῖ ἴπεὰ: πιάς {Πγ56 1 485 1 νγϑῦε 
ἴογ ἃ {ππ||Ὸ πχοπιεηῖ, υπ1}} τη6 ᾿ηαρηᾶ- 
τἴοη δε ονεγρδϑϑῖ. 

21 ἔοτ, δεμοϊά, τῆς [οκῸ ὅ ςοπι- “ Μίαν κα 
εἴἢ οὐκ οὗ δ᾽5 ρίαςε ἴο ρυῃηίβϑῃ! δα 

δηβισυ! οὗ Ηἰ5 σγεδίαγοβ᾽" (81π|65 ἱ. σ7, 1.8). 
ὙΤΏΟβΕ ΠΠξῈ- δ᾽ νην, ΡαΓΏς]65 οὗ ἀενν 4}} γοβοοϊοά 
(Π6 στϑηρ δι οὗ γρῃϊθοιυηοϑϑ:᾿ --ν Πο56 
ΤᾺγ5 Μετε ΔῺ]} οὗ “ἴδε Ἰξμέ οὗ [πῈ " (οῦ 
ΧΧΧΙΙ, 20): ἴου “πη Ηἰπὶ ννᾶβ ἰἴδ, δηά {86 
᾿ἴὸ ννᾶ5 (ἢς Ἰϊδδῖ οὗ πηθῃ ᾽" ([ὁδη Ἰ. 4). 
“ῥα ἐαοί ομὐ δὲ ἀεαα) ἴῖῃθ “Ἰοηρ-ἀοδὰ " 

(θα πὶ τ. 14). ἙΔτίδ 584}} ςαϑδὶ ἴποηῃ οὐ 
ὉΠῚ ΠΟΥ ννοπὶῦ, Ὁπ4Ὁ]6 ΔΩΥ ἰοηρεῦ ἴο ἀείδίη 

ἴδοι (Αςίϑ 1]. 24;-50 ΥἹ1γ.). 

20. Το ρῥγορῆεΐ διδὰ ροϊηΐϊοά ἴο {Π6 ΟΑΥ 
οὗ πΔ] ἀδἰϊνεγαησθ. Οοά Η!πιβοῖε ἢονν οοπὶ- 
ἔοτί5 ΗΙ5 φβρϑορὶ. ΟΥ̓ ᾿πνϊπρ {ποὸπὶ ἴο ἴδκα 
5Ποϊ ον ἰῃ ΗἸπὶ ἀπιγίηρ, [Π6 Δρρσγοδοπιηρ ἀείυρο 
οἵ νυαῖῃ. ὙΒεγε ΠΥ ψόουϊά Ὀς 5δε ;---5 
Νοδὴ ννᾶβ, ἤδη πὸ εηἰοσοὰ [6 ἂὐκ: δ5 [6 
15γδαι)ῖθβ ννεσε, ψῇθη ΠΟΥ ὙγΟΤῈ ἰηβίάθ 186 
ἢοιιϑεὲ8 βργιηκιεά ἢ ῬάβΟΠΔ] Ὀϊοοά ; 85 
Μοβὸς νναβ, ννῆθη διάάθῃ ἴῃ [δ6 οἰοῆ οὗ [86 
τοςκ, νν ἢ] 6 ἴῃς Γ,ογὰ ραϑϑθά Ὁγ. 

εηβδν' ἐδομ ἱπιῖο ἐδν ερα»ηδεν 4 ---ἰῇθ “ἸΏ ΠΕΣ 
σΠαπιθογ ἢ οὗ Οσοαβ σονεπαηϊθα πΊΟΓΟΥ (ςρ. 
5. ΧΧΥΪΪ. ς, Χχχῖ. 21, Χχοὶ. 1). Τὰακς τείαρε 
ἴδογε ΟΥ̓ ἀδνουΐ ῥγᾶγου. 

Οὐ.. τ. Οὔδδδζὶ ἰαϊὰ (δὲ ΞΔ οἵ ΕἸ15η οἡ 
[Π6 ἔδοθ οὗ {δὸ ἀρδά Ἵπι]ά : Ὀμΐζ 'π νδῖη ; “1Π6 
ἙὨ] ἃ αὐας ποὶ σπαυαζεά " (5 Κ. ἵν. 21). Ης 
σουϊὰ ““ννοσκ πὸ ἀο)ινογδηςθ." ὙΠοὴ ΕΠΙ5Π4 
εἰ πγοηΐ ἴῃ, δῃηά σδωΐ δὲ ἄοογ ἀροη ἴΠοπὶ ἔννδιη, 
δηά ργαγϑά υηῖο ἴπ6 1Ὀ,οτὰ " (νυ. 33); δπὰ 18 
ννᾶ5 γοβίογρα. Τῆς “" ἀσδὰ Ἰινθὰ.᾽" 

Οὐς. 2. ΤΕ [ΧΧ.- [ιὰ5 εἴσελθε εἰς τὰ 
ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀπο- 
κρύβηθι... ρ. Μεαῖϊ. ΥἹ. 6, εἴσελθε εἰς τὸ 
ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν ΤΡ σου, πρόσ- 
εὐξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ ὑπτῷ. 

ῥίάε δ γ:εἰ] Οτ, ἐ"ἴλκο  ΡΡΙ ΟΣ" (Χχχῖ!. 2). 
(Ὁ. οῃ 1]. 1ο. 

Ω: 1! τ} γα ἤης γπιογγιεσιῖ ΟνΡ. χ. 2ς, 
ἰν. 7, 8 ΧΧ,, μικρὸν ὅσον ὅσον :--νγοτά5 
ὙΓΠΙΟἢ ἢᾶνο δὰ ἃ ἄθθροὺ τηθδηϊηρ ἱπιρατῖοά ἴο 
πε ΌΥ οὖν 1,5 ἀἰδοουγθο ἴῃ Ϊοἢη χνὶ. 
τ6---22. 

Οὐ». ὙΠΟ ψ οΐο ἱπίοσναϊ, ἔσγοπιη ἴπῸ {{πι6 
ψ θη {Π6 τἱρῃϊθουϑ “’ Θηΐοσ ᾿πἴο ρεᾶςε δηά σγοϑῖ 
οἡ {πεῖγ Ὀεάς" (Ἰν!!. 2) ἴο {πὸ γϑβιγτθοιοῃ- 
τηογηΐηρ,, ἰ5 δας “ἃ {ππ|ὲ ψἈ116.} ((ρ. Ἀεν. 
νἱ. 11.) 
μη! 166 ἱπάϊσπαλίοη (Χ. 99.2.4) ἐκ ὀπργρας] 

“. «αν. α. ἴῃ Ῥ5. ἵν]. ᾿ς. [ἢ 1Π6 5δῃδάον οἵ ΤῊΥ 
ννημ5 Μ}}1 ἴδκὸ τεξιξο, μηδ ἸΠ656 σΑἸΔΠλ 165 
δε συεγρα-:.," 

4]. ὙΠε ἢγξί οἴδυιϑο "ον, δεοίά...ῥίαεε᾽ ἰ5 
αἶθδο ἔουπὰ ἴῃ Μ|ίιοδῆ 1. 3;--  Βογε Οοὐδ 



ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΝῚ. ΧΧΝΊΙΙ. 

ἱπῃαδιίδηΐῖβ8 οὗ τῆ6 δα ἴογ {πεὶγ ᾿ηἰ- 
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8.81} ρυπίβη Ἰενιδλίῆδη τῆς ἢ ρ᾽εγοίηρ τὐμο ύφὸ 
δεῦρεηῖ, ὄνεη Ἰενίατῆδη τῆδλιὶ σγοοκαα ὅδαν. 4υ}γ: (ἢ6 δαγῃ 4ἰ5οὸ 8}4}} ἀϊβοΐοβε 

ἢδγ ']οοά, δηά 5314}1] πὸ πῆοῦα Ἷουοῦ 
ἢΟΓ βἰδιῃ. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΥῚΪ. 
1 7722 εκαγε οὗ Οοά ουέν ἀϊΐς νἱπεγαγά, Ἴ ἴἰ- 

«λαείξεονερεες αἰ.» 3 σι ἡμάρνμεπίσ. τ 725 
εὐπγελ 977 εις αμαὶ σερέζέες. 

Ν εἰδὲ ἀδὺ τῇς 1 ῸΚΡ ψΨΙἢ ἢ]8 
8οῖ6 δηῃὰ δτεδῖ πὰ βἴγοηρ δ ψογά 

Ἰυάρπιρηῖβ ροὸὰ ᾿υγαεὶ τὲ ἔογείοϊὰ, (ρ. 
Ηοϑ. νυν. ᾿ς. 

ἐο ρωπρ... [1ἀϊ. “το γἱϑίξ ἴμ6 ἱπίυμγ οὗ 
ἴπ6 ᾿Ἰῃμαδιαπε οὗ ἴῃς ϑαγίἢἢ (χχῖν. 172) ὕροῃ 
Ἠἰπι.") Ορ. χχὶν. 21; [6. Χχν. 12, 1. 1δ, 
11. 445) 47. 52. ᾿ 

ῥὲν ὀίοο] Τα ἱπηοσεης Ὀϊοοά νμϊοἢ Βδὰ 
Ὀθθη βμεά ὑροη 1 (Οξεη. ἱν. 11). Ορ. Κεν. 
Υἱ. το. 

πο γιογὸ εουεγ] Ερ. Ϊ]οῦ χνὶ. 18; Εζεκ. 
Χχῖν. 7, ὃ 

ἕηαρ. ΧΧΝΠΠ. Τα ουἱρουπηρ οὗ 186 
νἱα]ς οὔ ψγδίῃ, τὨουρῇ ἰξ ἱπνοῖνε [6 ἡ ΠΟΪ6 
ΟΒυχΟΣ ἴῃ βυβογίηρ, 514}1 ποῖ 1η} τα (ἢ6 41} - 
1. ΤὨδ τα ρὮΥ 06 5141] θὲ βί γι Κη {Πγουρῃ; 
Ὀμῖ 5γ8ε] 838}4}} ὈῈὲ ρυϊῆρα δηὰ τοβιϊογοά. 

1. δίφο. σαυογἢ Ορ. ει. Χχχιὶ, 41. 
σφε] [1ἴ. “Βαγά; "--οὐητοϊθητηρ ; ᾿ἸπΠρχὶ- 

ὉΪΥ 5ἴδθιῃ. 
σῥα!! ρωπ 7] ΟΥ̓ ““υἱδίξ ἀροῃ ;) “. «ὐ. 4. 

ΧΧΥΪ. 21. 
ἰουϊαίῥαη, χα. Ὅς Π1Πἴ6γᾺ] γοέεγεηςσθ νου] 

ἄρρϑᾶσ ἴο Ὀ6 ἴο ἴῃῆς ἴνγο ψγοαΐ ννουά-ροννεῖβ, 
ΑΞΘΒΌγ. ΒΑΌΕΙ] δπὰ Ἐργρῖ; ἴπ6 ἔΟΥΤΊΟΓ ΓΈρΓθ- 
ϑοηϊεά Ὀγ 1,ονιδῃαπ, ““ Κίηρ οὐθὺ ἃ}} [ἢ6 50ὴ5 
οὗἩ ρῥγιάε" (0Ὁ χὶ!. 24), ἴδε ᾿αζῖεσ ὈῪ τῆς 
Ῥταροη (1. ἡ; Ι5. Ιχχῖν. 12; ΕΖῸῈκΚ. χχίῖχ. 3). 
ΤὨΟ ἀοιθ]ς ἀεβογιρίϊοη οὗ 1 ενίίῃσῃ, 85 “1ῃ6 
ξαριτῖνο βεγροπί," δηὰ ““1ῆ6 σγοοκθρά βεογρθηΐ,᾽" 
ΤῊΔΥῪ σΟΥΓΘροηα ἴο ἴΠ6 ἴννο δηριγοβ, (ἢ6 Α.5- 
ΒΥγΙΔῃ δηὰ Βδογ]οηίδη (ςρ. 6γ. 1. 18): 4.5- 
5Υ114 Ὀεὶπρ 5γτὈο] 1 Ζεὰ (45 Π 6] 1125. ἢ} σι ροϑί5) 
ὈΥ ἰἴ5 ϑυντῆ, πίγαῖρῃςϊ τίνογ, [ης ΤΊρη5; ΒΑΌγ- 
Ἰοη ὈΥ ἰἴ5 ϑἰπρῃαγὶγ ουγνοὰ δηὰ νυἱπάϊπρ 
τῖνοι, ἴὴ6 ΕἸὨΡΉΓγαίθ5. ᾿ 

ἐρε ῥίον “εγρεπ] Μοβῖ πιοάργῃβ γεηάσυ, 
6. διρίεῖνε (οτ, ἤΠεθῖ) βεγροηῖ." ΧΧ. 
ὄφιν φεύγοντας ἴῃ [οὉ ΧΧΥΪ. 13, Πετα ἴΠ6 
5ΔΠῚ6 ΘΧΡΓΟΒϑίοη [5 564 οὗ ἃ σοῃπίο)]δίίοη, τἢδ 
ΧΧ. μᾶ5 δράκων ἀποστάτης. 

Οὐ... Ὑμοθα δαυῖῃ}γ ΟΥ̓Δ ΖΔ! Οἢ5 ΨΜΈΓΟ, 
ΔΙΟΥ 411, ΟἾΪΥ ἱπϑίτιπηθηῖβ ννοσκοὰ ὈΥ δῇ 
ΘΠΟΠΊΥ, ΨνῆΟ 15 οδ]]δά, ἴῃ Ἀδν. ΧΙΣ. 7---17. 
ἢς οἷά ϑεγρεηῖ " δηά “πε γστεδῖ ἀγάροη." 
Ωρ. οχ ΧΙν. 12, ΧΧΙΡ. 21. 

4. [πη δαὶ 4αγν] ὍΠ6 δοςθηῖβ ρ͵ᾶςθ ἃ ρᾶιι58 
Βοτο.--- πὸ ϑοηυεηςο ΟΥ̓ ἴΠῈ νεῦβο5 πρἢς Ἰοδά 
ι.5 ἴο οχρεςὶ ἀποίμε ἀεπυηοϊδίίοη οἵ ͵υάρ- 

δερεηῖ; ΔΠ4 ἢε 85114]] 5[αΥ τς ἀγαρόοη 
τἢδς 15 ἴὴ ἴῆε 868. 

2 ἴῃ τῃαῖ ἀδΥ βίπρ γε υηΐοὸ ποῖ, Α 
νἱπεγαγὰ οἵ γεὰ ννίῃα. 

4.1 τῇε ΤΟΚΡ ἀο ἴεερ ἴὰ ; 1 νἹ]} 
ννδῖεγ ἴἴ ἐνεγυ πιοπιθηῖ: ἰθϑὲ ὧπν Πυγῖ 
ἰῷ 1 ψΨ}}]} Κεερ τὸ ηἰρῃς ἀπά ἄἀδγ. 

4 Εὐυγγ ἐς ποῖ ἴῃ πὲ : ψπὸ ψγου]ά 

τηοηῖ; Ὀμυΐ ᾿πϑίοδά οὗ [Παῖ, νγα ρασ [Π6 νοΐοθ 
οὗ Οοά οδ]]πρ Η!5 ρθορίε δἰίθπίϊοῃ ἴο ἃ πον 
δῃηὰ Ὀεδιιΐθοι!5 βρῃϊ, ονθὺ νυ Ὡς ΤΟΥ τὲ δἰ ά- 
ἄδη ἴο σοϊοϊσθ [18 ὑμαῦ ἀΔ.:---ἃὶ νἱπογδᾶζά 
οὗ στϑά-ν 1:60] ΒΙπᾷ γ89 ππῦο ἈΘ0Σ. Ἐο]οῖςα 
ΟΥΟῚ ᾿ξ, 85 1η6 15 γδοὶ θα οὴ θυ ριηρ ἔγοπὶ (ἢ6 
νυ] ἀογηθ55 σο)]οϊσθά οὐοσ 1[Π6 ννθ]}] οὐ ννδίῖοσ 
(Νυπι. χχὶ. 17). ““δ᾽ηξ5 υηΐο ΠοΥ:" δηά ἔογρεῖ 
{παξ πποιγηῖι] βοηρ ἀροιζ [Π6 Νιπογαγὰ [ἢδξ 
Ὀοτα νυ] ργαρεβ δηὰ νγᾶβ ἰδιὰ ἀδϑοϊδίθ. 

ΕῸΓ ““τοά - υνη6᾽" (-. «υ. «. Ὠουΐ. ΧΧΧΙ, 14) 
βοπὶῈ Μ85, γεδὰ “ ἀθιρῖ; ᾿--Ρογθᾶρ5, ἔστοια 
ΑἿΙΟΒ Υ. 11. 

8. “ὁ ἀεῶῤρ ἢ Οτ, “φυλτὰ 11 (“. «υ. 4. 
ΧΧΥΪ. 3). [{ 15 1ῃ6 ννοτά υϑοὰ ἴη Πευΐ. ΧΧΧΙ͂Ι. 
χο: “δ Κερῖ πὶ 45 ἴῃ6 ἀρρὶς οὗ ΗΙ5 δγϑ." 

1 «υἱἱ! «υαἱόγ ἡ ἴῃ ςοηίγαδέ (85 ΜΓ 
ΒΙγΚ5 ὈΟΙς65) ἢ (ἢ6 ϑοηΐθησθ ἰῃ νυ. 6: “1 
Ὑ}}1 σοπιπιδηὰ ἴῃ6 οἰοιά5 [Πδὲ ΠΟΥ σαὶ ΠΟ 
ΤΑῚΠ ὌρΟη 11.᾽ 

ἰὲ απ ῥωὲ ἢ [1ἴ, “ὁ νἱϑῖὲ ροὴ Βεῦ ἢ 
(.. «υ. α. Ἰὰ Ὁ. 1, Χχῖν. 21, ΧΧΥΪ. 21). Α5, ἴῃ 
(μα πἰρῃῖϊ θη ἴῃς ἀεβίουοΓ ννοηξ ἔουἢ 
ονοῦ ἴῃς Ἰαπά οὗ Ερδγρῖ, 5γδθὶ ννᾶ8 ργοϊθοϊρα 
δραϊηϑί 15 δυνογά ; 50 πον, ἰῇ [}15 {{Π|6Ὸὸ οὗ 
ὈΠίνΘΓΘΆ] νυἱϑιϊδίοη, τἢ6 υἱπογαγά δῃουϊὰ Ὀ6 
βῃιοϊ θὰ ἔγοπι ἴΠ6 ἀνθηρίηρ σι γο Κα, 

4. μὴν ἱς ποῖ ἱπ ριὴ 1.1, «« ΒΕΙο οί 
ῃοΐ ἴο Με.".--Νοὲ δισγ; τδουρῇ, ἱπάρορά, 
ἐς γρῃηρόδηςθ δηά σειπθιυίοη "ἡ ἀο Ὀεϊοηρ ἴο 
Ηἰπιὶ (οι. χχχίϊ, 35). ὙΠε ϑβεπίεηςε ἰββυεά 
οὗ οἷά «ραϊπϑῖ Ηἰ5 νιπογαγιὶ ργοςθθάθα ἔτοπ 
1η6 ἴονθ, νυ ἢ 15 δυο νυ ΒΡ πυδτα!ηῦ 
τ. [πη Ηἰπὶ ἴΠογὸ 15 πο ἀδγκ οἰοπλοπί οὗ ἔΌΓΥ : 
4}1 15 ἰξὰξ (1 7ομη 1. 5). Ηἰ5 ἀδα]ηρθ ἢ 
ΒΙΠΏΘΙΒ, ὙΠΟ τοϑιϑῖ ἴη6 ρίδης οὗ εἴεγῃδὶ ροοάς- 
655, ἰηνοῖνο ννῃδὲ ννϑᾶῖβ 4 νυγδίῃ ἢ} ἀϑροοῖ; 
8ἃ5 ἰἴ 15 βαἰά: “1 γε νὴ} ποῖ ἔοὸσ 4}} 1818 
Ὠρασκθη ὑπο Μο, Ὀυϊ ΜΝ} νναὶκ σοπίγαΥ 
υηΐο Με, {πο Ὑν}}}}1 νναἱκ σοηΐγαγυ πίο γοιι 
ἰῃ ἔιγγ, ἂπά 1, ὄυθὴ 1 ([86ὲ ρταςίοιιβ δηὰ 
ΤΊ ΓΟ 11) “6 1} σα πΈ156. γοιῖϊ βουθῇ {ΠΠ165 ἴῸ 
γΟΙΓ 5ἰη5" ([μεν. ΧΧΥΪ. 27) 28). Βυΐ 1818 
οὐ ΓΥ "ἢ τηιϑὲ ἠοῖ Ὀὲ αἴἰτθυϊοα ἴο Με:;--Οπἷἥὐᾳ 
15 ποπθ οὗ Μίπο; ᾿ξ Ὀδοηρδ ὙνΠΟΪῪ ἴο γουζο 
βεῖνοϑ. [}ἢ Μδ 15 ΟἹΪΥῪ ἴονθ. 

«ὐδο «υομίά «εἰ...1Ὶ ΟΥ, ἮΒΟ Ἧ211 δΒοῦ 110 
ὀγίογ απά ἐῤογη 'ὰ ὈΔῸ.10 ΔΙΥΤΑΥΊ 1 ε«υομδά 
δον δεαϊπβὺ ἐδεηὲ (Ομ δΐθρ ψου]ὰ Ὀδ δι» 



δεῖ (ἢς ὈΓΙΕΓΘ Ζηπα ΤἤοΟΓΠ8 ἀρδίηβί πὶς 
ἴῃ δίας ἡ 1 ννου]ά ἴρο τἢγουρῇ ει, 
[νου] θυγη τπεπὶ τορεῖμαγ. 

ς Οτγ ἰδὲ δίπι κε Βοϊὶὰ οὗ τὴν 
δίγεηρτῃ, ἐῤαΐ ἢα ΠΔῪ πιαΐτε ρεᾶςε υυἱτῇ 
πε; ἀπά ἣδ 5}4]] πλᾶκε ρεᾶςε ψ τῇ πΊα. 

6 Ηε 5811] σαυβϑε τῇδπι τπδῖ σοπις 
οὗ ΪΔποὸρ ἴο τἀκε τοοῖ: [5γ26] 5841] 

βοίεηϊ) ; 17 «υομἱά δάγπ ἐδέρε ἐοσεεδοῦ (οτ, αἵ 
οηςο). Ὁ Βδῖ πρεὰ σδῃ ἵδογε δὲ οὗ ρδϑϑιοηδία 
οχοϊζοηθηΐ ἴο Οπηπὶροίΐθηοε ἡ Οπδ ᾿πΟΠΊΘΠΓ 5 
δεΐι2] σοπῆϊςς ἢ [ ψου]ὰ σοηβιπ)θ ἴῃ 6 
πὰ 651 Ποσὶβ οὗ δηΘ 168. 

Οη ἰδ6 ““Ὀγίοσϑ δηὰ [πογη5,᾽) ςρ. ν. ό, ΥἹ!. 
24) Χ. 18:-ς2 8. ΧΧΙΙ. ό, 7. 

δ. ϑυςἢ ἰ5 (Π6 ἱπον! 0 ]6 σοηβοαιθηςς οὗ 
ορροϑίηρ (6 ΗοΪγ Οπε. Μιιὲ τῃ6 βίπηοῦ 
ἴῃοη, οὗ πρϑοθβϑυ, ρογιϑιὶ Νο, Ζῥεγε ὡς (ἤ 
αἰιενπαί ες ῥγουϊάεά ;---- : 

ΟΥΓ] ΟΣ 6186:---ἰΓ ΔΗΥ͂ νυ ]5ἢ ἴο σϑᾶϑε ἔγοπ 
[8αῖ τυΐηοι5 Ορροϑβιίίοη ἴυ ἀϊνίηθ ἰονθ, ἤθγδ 15 
8η Οροδηϊηρ σγδηίϊοα {Ποιὰ ἔου ἀοίηρ 50. 
Το ορμδίϊς ραγίϊς]θ ϑθοπηβ ἴο τες }} {86 

ΤῊΘΙΏΟΙΥ Οὗ {ΠῸ ργδςῖοι!ϑ ργον ϑίοη πιβᾶάθ δἱ 
{πΠ6 εηὰά οὗ [δὲ ϑϑνογθὸ Ἑσῃαρῖογ, [,ον. χΧχυῖ: 
41 νν}}} νναὶκ σοῃίγασυ πηΐο ἔμοῖῃ ;...ογ ἐἦστό 
(-. «υ.) Ἰεῖ {πεῚΓ υποϊγουπ)οϊϑοα μδᾶγὶ [ἢ θη 
ὨυπηΌ ]6 1561." Ὁ. 41. 

ἰεὶ ῥῥρι... ΟὐἉ, “Ἰοξ ἃ τῆδῃ ἴδ  μοϊὰ οὗ ΜΥ 
βϑίγσοηρ τοῆιρο;" ---ἰοῖ μιπλ ἤδο ἴο ΜΙ αἱΐασ οὗ 
Ταςοποιδέϊοη (ςρΡ. τ Κὶ. 1. ςο). Ηδθδ ΓΠΔΥ͂ ἐϑοᾶρε 
ΜΥ “" 5ενεσγ,᾽,) 1ξ Π6 νν}}} επλῦγασο Μγ ““ξοοά- 
655 (Κοη). ΧΙ. 22). 
ΤΠ ΟΠ] οννηρ ννογας ἀΓῈ ΥΈΤῪ ΘΕ ΠἸΚίησ, ἴῃ 

ΧΧΥΙ. 12 Ὕὲ Βδά, “ἼὝΒοΟυ ν] ογάδιη ρϑᾶσθ 
γι: ἴον 411] ουὐζ ννοῦκ αὶ Του ψτουρῃξ 
Ὅν ὦ. Ἡδετε Οοὰ ἰηνίϊες ἴπ6 ϑ'πποῦ ἴο 
τ ΚΕ ρδᾶςα γῶν Ηἴρι; ἃ5 1 Ηδ Μ6Υ6 τἴῃ6 ραγῖγ 
ὙΠῸ 5δυρὰ ἔργ οεβθδίίοη οὐ Βοϑι ες. (ςρ. 
2 Ὅοζγ. Υ. 20). “11εἰ πὶ πιᾶκθ ρόᾶςε ἘΟΚ 
ΜΕ: ρβϑᾶςθ ἰδὲ πὶ πιᾶκὸ ΕΟΚ ΜΕ." [εἰ Πιπὶ 
δϑϑιισο Μῶ ΟΥ̓ 4 ϑ5οϊεπιῃ ἰθάρις (7 οβἢ. ἰχ. ὧς, 
“. 4«υ.) ἴδαῖ ΒῈ ψ}}}} ποῖ ἀραῖὶῃ ννᾶρε νγὰῦ ἢ 
Με:---ἴοῦ δὲ 15 ἴῃε ἀρξτγεβϑοῦ [ δᾶνε ργονϊ θά 
ἃ ςονεπδηΐ οὗ ρεᾶςε (Νυπι. Χχυ. σὺ, ἴο Ὀ6 
δΔαπληἰδίογοα ὈΥ ἔμ Ῥυίηοδ οὗ Ῥϑᾶςθ (χ. 6), 
Ψ}Ο ἴῃ Ηἰ5 οννῇ ρδύβοῃ νν}}}] ὈδΑσ ““1ῆ6 οἢδ9- 
(ἰδεηθπὶ οὗ ἰμεῖσγ ρεαςσθ" (11. 5). [1 δᾶνα 
ἰδϑιθὰ ἃ ρτγοοϊδιηδίίοη, “Ῥεδςθ! Ῥδϑδοο!"" 
(Χχν!. 2); οη]γ---ποῖ ἔοσ {πΠ6 ψοκοά ; ἔοσ δὶπὶ 
15 Π0 Ρδᾶςδ (ΧΙν. 2). Ηδ γϑίιιϑεβ ΜΥ ἰοστῃϑ5 
οὗ ρεᾶςθῚ Ηδ (ροοσ ποῦ οἵ᾽ ὈΓΙΟΓ ἀμβτενα 
Ἰεηψεβ (86 “" σοπδιυπηηρ ἤγο " οὗ ΜΥ δἰ γ 
͵υδέςα. 

Θ. Με «ῥα! εαμε..5 Ἐαΐδογ, 1π Ὅ89 
ΟΟΙΣπ ὑ117168 ὕδοοῦ 5881} ύσι κο σχοοῦ. 
80 Αὐεη-ἘΖγα, ΚιΆςΝΙ, ἄζο. 

Πεγαοὶ ταί δἱονσον απά δωμ] [5τεῖ, 50 
Ἰοης εἰιΐ ΟΥ̓́ ἔτοτῃ ἰδ Ἐουηίδιῃ οὗ 1 {6,--τ-ἃ 
ἸΏΟΙΟ ΟΥΥ τοῦ,--- 588} 6 πκθὸ Αδγοὴῃβ χοά 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΥΝΙ. [ν. ς-- 
δ]οϑθϑοπὶ δπά δυά, «δηὰ [11] τῆς ἴϑος 
οὗ {πΠ6 ννουῦ]ά νι ἔτυϊζ. ι Ηεῦ. δε 

η 4 Ηλι ἢε 5ιιϊτίεη ἢϊηι, 48 ἢδ οὐνάῤες ἂν 
- Β ἕἄε εἰνγυᾶρ 

βηχοῖα ἴῆοβ6 [δὲ 5βπχοῖθ ἢ! ἡ 97. ἰ5 ἢ6 “λοι 
Ου, δἰδίπ δοοογαάϊηρ ἴο τῃ6 5ἰδιρῇῆζεγ οἱ ας μέρα 

(ἢεπὶ [παῖ ἅγε δίῃ ὈΥ ϊπὶ’ σεταεεέ ἐέ 
Ι ᾿ “ονέ. 

8 [πῃ πιδᾶβιγο, ἐγ ἤθη ἰτ 5ῃοοίεί(ἢ Ἴ Οἵ, τοῖδιε 
βοσιῆ. του ννὴϊε ἀεθαῖς νυ τὰ ἰτ : 1 η6 ἀξενους 

ὙΠΟ ὁ’ συ ἀάρά.. πὰ Ὀ]οοπιοά Ὀ]ΟΞϑοΠΊς "ἢ 
(Νυπι. χνυῖϊ. 8; Η. 22, 5. 4“υ.). ΟΡ. Ηος. χὶν. 
6----ὃ. 

απὸ ΜΠ “{πάῖ Ὁ} 9. 5881] 4). ΤῊΘ Ἰδυρθηθβϑθ 
οὗ [Π6 Ργοχηῖδο Βογδ ρίνθῃ σουτεβροηάβ ἴο [ἢ6 
Ὀ]εβδίηρ οὐ Ἐρῇγαιτῃ (Οδηῃ. χἰν!. 19), “ ΗΙ5 
ϑοοὰ 5}}8}} 6 ἐῤε γμίπει οὗ ἐθὲ παίίοπε; " δηὰ 
ἴο 6 ἰοδοδίηρ οὗ δὲ Ῥδὺ ἴῃ Κοπι. χὶ. 1ς. 
ΊΎμῈ ΧΧ, ἐμπλησθήσεται ἡ οἰκουμένη τοῦ 
καρποῦ αὐτοῦ. 

ΗφᾶνΥ, ἴδοθη, 45 [5γ86}᾽}5 ἀ15ο ΡΠ 1π6 ννᾶ5, {86 
{4 ] παρὲξ οημάυτγο τ Ὠοροδιγ. ὍΠΟΥ 
ἐν 6ΓῈ οΠαοίοποα οὗ [ῃ6 1 οτὰ, ἰῃδΐ (ΠΟῪ πλρῖ 
ποῖ 6 σοπάριμποα ἢ ἴῃς ννογ] ἢ (1 ον. 
ΧΙ. 221 Τρ. 5. χοῖν. 12-τ-οις, ΟΧΥΙ]. 18). 

7. ἐδοιο ἐδαὶ σπιοίς ῥίπι] Αϑϑογτιδίχ. λο)δπὰ 
ΒΌγ!]οη (χῖν. ς, 6). Τ δθο ννογὰ ἰϑες “᾽ν ἢ- 
ουξ τουηηδηΐ ᾽" (ΧΙν. 22). Βαϊ ποΐ 50 [5γδε]. 

ἐδενι ἐδαὶ ἄγ «(αἴρῃ ὁν δὶ] Οτ᾽, “Ηἰ5 5ἰδῖῃ "ἢ 
(θ 61.):--ἰῖῃθ δποηλῖθβ Ὧο 5ῃμοιυ]ὰ [41] Ὀ6- 
πεδῖῃ {Π6 ἀϊνίπο ἡπάρτηθηΐ " ἴη ἴῃς ἀλὺ οὗ [Π6 
ξτοαΐ ϑἰδιιμηίογ" (ΧΧχ. 252). ὍΤἢὲ ἐδ ζι]} 
ΟΒυγοῆ, ννῃϊοἢ σου] 54Υ, “" ΕῸΣ ΤῊΥ 54Κ6 νγὲ 
ΔΙῸ 5]4ἴη ᾿" (5. χὶῖν. 22), ψου]Ἱὰ Ὀδ ταϊϑθὰ ἴο ἃ 
εἰοποιβ πὸ (Κοπλ. ν1}. 26, 37)... 

8. 1πνοασγε] Ἀδίδον, ΊῚ Τὰ ΘΔ ΒΌΓΣΟ ὉΥ͂ 
ἸθΑΒΌσχο: Ηεῦγ. “ΠῚ σεαῤ-σεαρ." ΑΔ σεαῤ, 
θείης {πὸ (πιγὰ ραγί οὗ 4η θρῇῆδ!, ννὰβ ἃ πιοάθ- 
Γαῖθ τηϑάϑιισο, ΔΨ ἐογθοάγαηοθ ἀπά ρτδάυ- 
αἰδὰ βδονευγ,---ἀθα!ηρ οὐ ρΡυιπίϑῃπηθηξ ἴῃ σᾶγο- 
ΓᾺΠῪ δά)υϑιοθά αιιδπίτοβ, δπὰ δ ϑιισοδϑϑῖνθ 
Εἰπ|65,---ὐὐ ποῖ βυἤογιηρ ΤΥ ὙΒΟΪΘῸ ἀρ] θάϑυγο 
ἴο 4156, ----" σογγοοίης ὙΠ Ἰπάρπιοπί, ποῖ Ἰη 
ΔΏΡοΓ "ἢ (]ετ0 χ. 24, Χχχ. 11);-ἴἰῃυ, ψἈ68 
Τπον Ραῤοδῦ ΒΟῸΣ ΔὟΔΥ (1. 1), 110 Του 
οοπῦοπὰ Ὑ10Ὲ ὨΘΣ. 

[5γδθὶ ννᾶ5 πον δοιιϊξ ἰο Ὀ6 “" βοηΐ ἈΝΨΑΥ ἢ 
ἔτοτῃ Βοῦ Βοσηθ. [μάδἢ νου ]ά βοοη δὲ 50, ἴοο 
(ορ. [γ΄ 1. 8). Ὀυπηρ ἰμδῖ ρεποά οὗ 5ερᾶ- 
ταῖϊοη Οοά ννᾶ5 ““ρ]οδαϊηρ᾽" ΟΥΎ “σοηϊοπάϊηρ "ἢ 
νι} Ηἰ5. ρθορὶο (]. 8, ἱν!ϊ. τό - ςρ. Ηοϑβ. |!. 
2. Η. 4; 5. οἰ". 9; ΑΠιο5 ΥἹ!. 4). 

δὲ «“«ἐαγείῥ...1 Α 5 ΠΡΟΣ τεπάθπηρ 5: 6 
Βἰρῃοὰ Ὑ2ὺῈ ΗΒ στοὰ ὈΣΘΔἢ 1π ὕ89 
ἄδν οὗ οδδὶ-χἰπὰ. ΝΒεη Ηδ 5εηῖ Ηἰς 
Βοῖ δηά βϑίοπηυ ἀδϑογί- ὉΪλδὲ (5. χ]νῇ!. 7) οὔ 
15γδε],---ἰη ἴΠδὲ “ ἀΔγ οὗ ψ μι να " (Απιοβ 
1. 14: ορ. ΕΖΕΚ. χχχίν. 1.2)---ηλἀϑὲ [ἢ6 σου δὴ 
Δηά 5ἴεγῃ (-. «ὖὐ. 4“. ἴῃ Ὁ. 1) 5θνογΥ, ὙΠΟ 
ΗἜς Ὀγεαῖμδά ἱπίο πὸ ἰοηροϑί, ἔἴμεγα ννᾶ5 δῇ 
υπάογίοηθ οὗ ϑδάποες δηὰ ρτίεῖ, 45 οἵ [ἢ6 
ΠλουΓηηρ ἄονα (ΧΧΧΥΠΙ, 14, ᾿ἰχ. ΣῚ, 2. 40.) 



᾿ 

Υ. 9--1:2. 

δίδγειἢ 8 του ρῇῃ νη ἴῃ τς ἀδΔγ οὗ 
τῆς οαϑὲ ψυἹηά. 

9 ΒΥ {τ}18 «δεγείογε 3841} (ἢς ἰηϊ- 
αι οὐ ]Δςοῦ δὲ ρυγρεά ; δηά {18 
: ΚΙ [86 ἔγυϊς ἴο ἴδκα ΑΥΤΑΥ 18 βἰῃ ; 
γνἤοη ἣς πηλκοῖῇ 411] τὴς βίοῃςβ οὗ [ἴῃς 
ΔΙίδγ 28 σμδ Κβδίομθϑ [ἢδλὲ ἀγα δθδίεη 1ῃ 
διηάσθτ, τῆς ργονεβ ληά  ἱπηᾶρεβϑ 5}4]] 
ποῖ βἰδηά υρ. 

ΙοΟ Ὗξεῖ τῆς ἀείεποεά ΤΥ “ῥα! δέ 
ἀεϑοϊαῖε, σμά τῆς Παδιτδιίοη ἔογβακεη, 
Δηὰ Ἰεῖ [κα ἃ νυν] ἀογη 655 : [Πθγα 5}4]]} 
τῆς ολ] [εεά, δηὰ τἢεγε 5}4}} ἢς [16 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΝΥΊῚΙ. 

ἄονγῃ, δηῃά Ἴοηϑυπιθ [6 ὈΓΆΠΟΒΟδ 
τῃετγεοῖ. 

1 ΝΏδη τῆς Βουρῇ8 πογεοῦ ἀγα 
νυν Πεγεά, ἘΠΕΥ 5|4}} Ὅς Ὀτγοκθη οὔ: 
(ἢ6 ννοπιθηῃ σοπιθ, ἀπά 8εῖ (Πδηὶ οπ 
ἤγε : ἔογ ἴἴ 9 ἃ ρβεορὶε οὗ πο υὑπάετγ- 
δίδηἀϊηρ : [μαγαέογε ἢς τπδῖ πλλάς [ἢ δηὶ 
Ὑ}]1 ποῖ ἤᾶνα ΠΊΕΓΟΥ͂ οἡ ἴδετη, Δηα ἢδ 
τῆλε ἐογπχοα τῆοπὶ νν1}}] δῆενν [ἢθπὶ πὸ 
ἔλνουτ. 

12 ἢ Απά [τ 5}4]] σοηλε ἴο ρ838 ἴῃ 
τλὲ ἄδγ, ἐῤδαὶ τῆς ΓΟᾺΡ 584}} θεαὶ 
ΟΥ̓ ἔτοπι τῆς σἤδππηεσὶ οὗ τῆς τίνεγ υπ- 

οἵ οὗ οπο πιδκίηρ ἰδπιοηίδίίοη (χνΐ. 7, “. «υ.); 
(6 [υδὲ Οπο βῆ ϊηρ 45 ἴῃ τηϑαϊδίϊοη οἡ ΗΪ5 
ονγῃ ““ Ξίγαηρε," γεῖ πεζεββασυ, νου οὗ οοῦ- 
Τοσίοη. 

Ὑπμεοά. ἐγδηβϑίδίοβ ννῈ}]: ἐν τῇ ἐξαποστολῇ 
αὐτῆς κρινεῖς αὐτήν" ἐμελέτησεν ἐν τῷ πνεύματι 
αὐτοῦ τῷ σκληρῷ ἐν ἡμέρᾳ καύσωνος. 

9. 8» τρὶς ἐῤεγεύογε...} ἘΒεῖξίεσ, ἘΠΒοσ6- 
ζοτο, ὉΥ ὑμῖ5... Βϑσδιιϑὸ Οοὰ [5 80 Ἴςοπὶ- 

ἸοΠΔίοΙΥ βονοσο, Ηδ 15 ρυπῆγιης Ηἰ5 ρθορὶςα 
Υ ἢ! σοττεοίοη. 
ΤΠε νογάϑ γτοπάογοα, "πα. “Ρυγρο,᾽" 

“(4 Κ6 ἀννΑΥ,,") “" 51η,,) ἃτὸ [6 βάτὴς ἰῃδί ὑγογα 
ιϑεὰ ἴῃ ντἱ. 7. 

ΤΠ6 ἰονΥ δηᾶ ροηϊζΐεπε ργορῆοὶ ἢδὰ Ὀεθη 
Ρυπῆοα ΠῸΠῚ 5ίη, ἀπά σοηῃβοογαίθα ἴο ρογέουτη 
ἃ ὨΙΡἢ ννοῦκ ἔογ Οοά. 80 5ῃοιϊά τὶ Ὀ6 αἵ 
Ἰδηρίἢ νυ [σγαθὶ, ἤθη Οοὐἷβ “ἢ αϑιϊϑοπηεηΐς 
δά ἰδίκθῃ 8}}} εἴἶεςξ ὑροη ἴβοπη. ὍὙΠὲ Βυτγτῖ- 
σᾶπθ τυ] ἢ Πδὰ Ὀδθη ἰδὲ Ἰοοβϑθ οἡ 186πὶ, οὐδ - 
1Βγον της {ποῖγ ἸἀοἸίσου 5 δ] ἴδγϑ, ννᾶ5 πηθδηΐ ἴο 
συ 5} {Π6ῚΓ ῥτουὰ πελγίβ, δηά ἐπογοῦυ Αἰ {ποτὰ 
ἴον οἤδγιηρ Οοα 5 “" βαογῆςε᾽" (Ρ5, 11. χ7). 

απά τρῖς ἐς αἱ ἐρε “ει ]--- ΟΕ ἢ 6 Ριπἰϑητηθηξ 
Ἰηβιοῖοα οἡ 5γϑε]. Οοά ἢᾶ5 πο οἵδογ οδ]οςξ 
ἴη Υἵονν [ἤδη [ῃ]15,--ἰΠδὲ Ηδ τηΔῪ ““ἴΑ Κα ἀννᾶν 
(-. ὠ. «. χχν. 8) Ηἰ5 ρεορ]εἾ5 5ἰῃη. 

Οὐ... ὙΠΕΊΧΧ. μα5 καὶ τοῦτο ἡ εὐλογία 
αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, 
ηιοίϊορά Ὀγ δὲ Ραιΐ (δοηρ νυν Ἰἰχ. 20) ἴῃ 
ἴπε σἰαρίοσ ννὩ] ἢ βρϑᾶκβ οὗ [5γ86}᾽5 δίῃ δὶ 
ΓΕΟΟΥΕΤΥ (566 οι. αἱ. Ἵ 

«υδέεη ῥὲ μιαζεῖρ... ἢ “ΓΘ 185 Ὀεδὲ ἴδκθϑη 
85 ἃ τοβιρίΙοη οὗ ἴΠ6 ΦΥ͂ [Π15,᾽) ΙΓ ἢ οὐ- 
ουγγοά ἴῃ ἴΠ6 δαγ! θοῦ ρᾶγὶ οὗἔἩἨ [Π6 γϑῦϑο; “"1ἢ 
(παῖ Ηδ πηδκθϑίῃ 41} {πὸ δ᾽ δγ- ϑίομοβ ἃ5. Ἵμδὶκ- 
βίοπϑϑ Ὀδαΐθη ἰῇ ρίθςεβ; ἄζς,᾽" 

Δ σοπηρατγίϑοῃ οὗ χυ]!. 8, “4114Γ5....45ΠοΓδῇ 5, 
δΔηὰ 5:1Π-ἰπλᾶρ6 5.) 5ῆοννϑ [δὶ ϑαπ)αγία ννᾶ3 
γπαγιγ τοξεττεά ἴο. ὙΠῸῈ ὁ Δ ᾶγ- ϑίομπος " 
ϑεῖ ὼρ ΟΥ̓ Ϊεγοδοάπὶ (1 Κ. χὶϊ. 22, 23), ἴο 
ὀέγηᾷκα ἴϑγδθὶ] ἴο 51η.,) σῃβοιϊὰ Ὀ6 “«- εῤαϊῴ- 
δίομε: ὀφαίεπ ἴῃ Ῥὶθο98 (:. «ὐ. α. 5. }], 9) 
δηχ ςδ] οἰ πού. 

σ δα! ποῖ εἰαπά 1 ΟΥ, τῖ89 δεδῖῃ (-. εὖ. 
4. ΧΧΥΪ. 14). 

10. 7ε!.. Ἀδίδοῦ, ῸΣ δὲ ἀεζεηπεεά εὐἐν 
ἡ. ΒΟΙΔΔΙΥ ἃ «υ. α. 1,ἀτλ.}.αὕ [(δν. ΧΙ. 46; 
Μι|οδῆ νἱῖ. 14), ἃ Ββοιιοβίοδα ὑμδὺ 15 ἀ6- 
βοτίϑα απά ΤΟΣ ΒδΊκοΣ (ΥἹ]. τό, “. «ν.), ἠἐξε 
Ὅ8ο «υἱάεγπές: (πΡ. ΧΧΧΙ. 14,19). ὙΠῸ νογά 
ἔογ ““ ἀεϑογίδα " ([ῃ6 οὔθ (παῖ ννὰ8 ιιϑοὰ ἴῃ 
ΧΥΊ, ὁ οὗ [Π6 ““ οπχρίοα " π6Ξι) γοίογβ Ὀδοκ, ἀρ- 
ῬΑΓΘΏΓΥ, ἴο ν. 8. Ὑ δ ἀεβεγίθα μοῖης 15 ἰῃδὶ 
οὗ ΠΟΥ ΨὙ8ο 5 ““Ρυΐ ἀνναγ." 

ἐδογε εραἱ! 4δὲ οαἰξ,..}ὺ Ορ. γ. 17, χυῇ, 2, 
ΧΧΧΙΪ. 17. 

11. ἤβεπ δὲ δομφ 9 ΟτΥἍ, ““ Βεσδιβο..." 
ΓΧΧ. διὰ τὸ ξηρανθῆναι. 5γαεϊ Παά τεξιποά 
ἴο ἀγᾶνν [5 "πὸ Τωβμόι Οοά, ννῆο ““»παάδε 14.) ἀπὰ 
“φον»πηοά 11" (“. «υ. α. ΧΧΙΙ ταὶ, ΧΧΙΧ. 16, χ]ῖν. 2, 
χὶν. τ8; Ὠειΐ. χχχῆ. 6). Αἶογ ἰοῃρ ἔοτ- 
Ὀεάγάηοθ οἡ Οοάΐβ ραγὶ, ἰἃ πδά ςοπεπιρὰ 
Ἰτηρεηϊίοηξ δηὰ [Δ] 1655, [ἃ πλισὲ πον Ὀδ 
Ὀγόκθῃ ΟἿ ([οὈδη χν. 6; οπι. χὶ. 17---2). 

Δ ῥεορίε οΥ πο ὠπιάεγείαπαάη}] ΟΡ. Ὠρυΐ, 
ΧΧΧΙ. λϑ, ὙΠΕΥ δὰ δε ρῥγον:ἀθά ν ἢ 
ΘΥΘΓΎ ὨΕ6Ι͂Ρ ἴο ΒΙΡἢ ποτὰ] δηὰ σοὶ ρίοιιϑ [π|6]}}- 
βοπος (εξ. ἵν. 6---8); δυΐ μά ἐἔγισιγαϊοα 
Οοάὐ 5 ρταςίοιι ἀδϑίρῃ. 

«υἱὐ! ποὲ ῥαυς ριεγῳ}] Οὐ, οοιρϑβεῖοι 
(ΙΧ. τς, 9. «υ.). 

«ὐἱ!! ἀρέαυ τῤορι πὸ ζαυοιγ) ΟΥ, ἸΙΘΙΟΥ: 
5. «ὐ. ὦ. ἴῃ χχγϊ. 1ο:;---ὐνῃ ἢ νόῦβο ἜΧρ] δ ἢ 8 
ὙΨὮΥ ΠΟ ΠσοΙΠρΑ 35 Οἢ ΟΥ̓ΙΊΘΓΟΥ σ4Π ἢονν ὃε 6Χ- 
τεηἀθ. [ὑ ψνου]ὰ οἡΥ Παγάθη ἴΠοπὶ ἴῃ 5ίη. 

12. ΑΚ ἴῃ 50 τὩΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΥ σᾶ565, [Π6 ρεῃδὶ 
βϑοηΐθησθ 15 ΟἿΪΥ 7ι5ῖ ιἰοτοὰ, ἤθη δὴ 4}16- 
Υἱδῖϊηρ Ρτοιη 85 15 ρίνθη (ςρ. 1. 2) Χ. 20, Χχῖχ. 
18). 
ἿΝ ὀεαὶ μὰ 7---παοὶγ, [Π6 το δ!Πΐ 

ΟἸἸν  -θογγιο5 (δῖ. χχῖν. 20); 866. χν!]. ὁ, 
Υεῖ 45 ἴῃ6 Ξᾷπιὸ ννογά 15 τιϑε ἴῃ ΧΧνἹ. 27 οὗ 
ἐἐ Βεδίϊηρ οὐξ " ρταίη (ςρ. [πάρ΄ νἱ. ᾿α)., ἸΕΤΠΑΥ 
Ὀε Ὀεϊίογ ἴο ἴδκο ἴἴ 50 ἤθῖε :--Ὴρ «ῥᾳα}} δεαὶ 
οὐὐὺ [Η|ἰ5 ρτδίῃ]; ονεῖ ἴῃε ὙγΠμῸ0]6Ὲ ἄγε οἵ 
[5 γ46}]5 ἰδηὰ, ,2γ,ο»ι ῤ’' Τιοοᾶ ο7᾽ ἐδὲ γίυεν 
[ΕΠπἸΡ γαϊΟ5] 19 ἐῥε Ὁτοοῖς ὁ, ἔχνρὶ (Νιπὶ, 
ΧΧΧΙ͂Υ. ς: 1 Κι. ΎΠΙ. ός, .. «υ.),.---οπἰῃε Νν δὰγ-6]- 
Ατίϑῆῃ. Ηδ ν}}}} ϑοραγαίθ {πὸ ννβοδῖὲ δπὰ {π6 
“Πα, δηὰ νν}}} βαΐποσ ἴὴ ἴΠ6 ϑδοοά, ηοΐῖ εὃϑ 
»γιασσς, ἃ5 αἱ ἴ[η6 Εχοάιι5, Ὀὰϊ ὁπό ὁγ ομδ; θεὰ 
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ἴο ἴῃς βέγεᾶπιὶ οὗ Εργρέ, ληά γε 582]] 
6 ραϊμεγοά οπθ Ὁ οπμθ, Ὁ γε ςἢ!]]- 
ἄγεη οὗὨ [5γδεὶ. 

11 Απά τ 5341] σοπιθ ἴο ρᾶ88 ἴῃ 
τηδῖ ἀδγ, ἐῤαὲὶ τῃε ρστεδί τγιπηρεῖ 5}14]} 
δε δίοννῃ, δηά τῇδ γ 5}4]} σοπια νι ἢ 
ὑγεῦῈ ΓΟΔαΥ ἴο ρεγίϑῃ ἴῃ ἴἢε ἰδηά οὗ 
Αϑϑουγία, δηά τῆς οιοδβίβ ἴῃ τῆς ἰαπά 
οἵ Βργρῖ, ἀπά 5}4}] νγόγβῆ!ρ ἴῆε ΟἈὉ 
ἴῃ τῆς ΠΟΙΥ πιουπὲ δὲ Γεγυβα θη. 

ἱπάϊν!ἀι4] σταὶπ δείηρ ϑοραγδίεῖυ ἰδβίθὰ (ςΡ. 
ετ. 11. 14), δηὰ ποῖ οπὲ βοπιίηθ σγαίη Ὀεδῖης 
οϑῖ (ΑἸη09 ΙΧ. 9). 

18. Νοῦ 5}4]] {π6 ἰη-αιπεγίηρ δ6 ΟὨΪγ ἔγοπι 
ἴδ Ἰαπά οὗὨ [5γτδθ]. Α.5, ἴῃ {6 016 ογϑαγ, ᾿ 

νν858 Οοἡ ἴῃς δνδηΐηρ οὗ ἴῃς ῬδΥ οὗ Αἰοποπιοπὶ 
([μἐν. χχν. 9) (δ 1Π6 }.06-ἰγυχηροεῖ δουπάσά, 
ὙὨΙΓἢ ρῥτγος]διπηθάᾶ, Π4ξ “’ΘΥΟΓΥ πιᾶη τηϊρῃί 
τεΐϊυγη ἴο ἢ15 οὐνῃ ΟῚ 1᾽) 50 πονν, δῆῖϊοσ 
15.26}}5 δίῃ 45 Ὀδθῃ “" ριιγρϑα " (υ. 9), α σγεαΐ 
ἐγιρηῤεῖ ἀῤαΐἑ ἐκ ὀίοτυη »--ἰπλυρυγαῖηρ ἃ γοᾶῦ 
οἔ τϑασπηρίίοῃ ἔογ ϑβοδίίζεγθα ἴϑγαεὶ. ((ρ. 
Μαῖίι. χχῖν. 41.) . 

«υδίερ «υεγε γεαάν ἰο ῥεγ 8] “5. «υ. α. Ὡδευῖ. 
Χχν]. ς. Ορ. ΕζΖεκΚ. χχχίν, τό. 

απά δὲ ομίεαν 41] ΟτἉ, ““δηὰ {ΠΕγ {παΐ ἡγεγα 
ουἱοκϑῖβ." Αϑουγιὰ δηὰ Ἐργυρίῖ, 85 δἰβεῖνῃεγο, 
ΓΘ ἴῃ6 ἴνγο σὨΙο γοργεθοηϊδίνοϑ οὗ [ἢ6 Ὠθδίῃθη 
στ ἃ (ςρ. χὶ. τό; Ηοβ. χί. 11):--ν ἢ1}6 (ἢ 6 
“ἜΒΟΙΪΥ πηοιιηϊδίη ̓ 15 ἴπ6 σεπίγε ἴο ΨὮΙΟὮ [Π6 
ΡΙΟΡὮΘΟΥ ἰ5 ἐνοσ γτοϊσγηηρ (ἰν. 3---.ὕ, χιἰϊ. ό, 
ΧΙν. 32, ΧΝΠ]. 7, ΧΧΙν, 22). 

σπαρβ. ΧΧΨΠΠ--ΧΧΧΝν. ὍΠε ργορῆεὶ 
δά Ὀδοη σοπίοπηρίδεϊηρ (ἢς Ἰυάρτηθηῖθ ννϊ ἢ 
νογο ἴο συπὶδ ἴῃ [6 σοι Γθο οὗ ἀρ65, ὕροη (ἢ6 
Ὡδίϊοπα οὗ [ἢ6 τνογ]ϊά. Ηὄδθ 15 πον Ὀγοιρὰζ 
Ὀδοκ ἴο-ἢ]5 οννῃ {ἰπὸ ἀπά ρεορΐδ. 

ΝοΑΥ͂Υ ἔθη γοαῦβ ἤᾶνε ρᾶϑϑθὰ βξίηςθ ἢδ 
ἢγϑὶ ἐογθίο]α (νῖϊ. 1.7, ν]}. 4-.-8} ἴΠε ἀρρτοδοῖ- 
ἴῃ ἀοβοϊαϊίοη οὗἩ δαπηαγίᾷ. ῬὍΠῸ ογίϑιβ 5 ΠΟΥ 
οἴοϑο δ βαπά. ὅδ βοοά οὗ ποτίδογῃ ᾿ηνδάθιβ 
ῖ5 τοδάγ ἴο 6 ᾿ἰοῖ Ἰοοβα (χχνἹ!. 2}; δηὰ [Π6 
“ὐ σγονη ΟΥ̓ ΕΡρὮγαϊπλ 5. ὑγιάθ " νν}}} Ὀ6 Βυγοὰ 
ἴο {π6 στοιπα (ΧΧΥΠ. 1-- 4). 

Αἱ τΠ15 βοϊθπηη ρογίοα 4 τηοϑὲ ᾿πηροτίδηϊ 
νοῦς Πδὰ ἴο 6 δοσοιηρ] ἰϑῃθὰ ἢ [ιυάδῇ, 
{Πγουρ ἴΠ6 ργορἤοθι 5 π]ΠΙϑίσγ. [{ [Θγυβαϊοπὶ 
ννὰ5 ἴο δ6 4ἀεϊνεγοὰ ἔτοη Αϑϑγγία τγουρῇ ἃ 
β'βηαὶ τηληϊοβίδιίοη οὗ αἀἰνῖπθε ρόννοσγ, {Π6ΓῸ 
τὲ Ὀδ6 βδοπὶθ ἄθρτοα οὗ σε] ρβίοιιϑ ἀπά πλογδὶ 
ΡΓΘραγοάποϑς ἴῃ ἴῃς ΡΘΟρ])6 ἴοὺσ ϑδιιςῇ ἃ ἊἸ5ρ] αΥ 
οὗ πιϑίογυ. 

[πάρρά, ἃ στοαῖΐ ουἱϊνγαγὰ τοξοττπαῖίοη ἢδάὰ 
ΔΙΓΟΔαΥ ἴακοη ρἷαςο δὲ (ἢ Ὀεξπηίης οὗ Ηοζο- 
Κι 5 γτεῖρῃ. Βιιῖ 4ς (ἢ15 παι ογ κιπαιθα ἴῃ ἃ 
γεγν βιιάάδη πηονοτηθηΐ οὗ Ππι6Π 5 πιληἀς (2 (ἤγο, 
ΧΧΙΧ. 36), ἰ τις ϑοοη ρ8ᾶ55 ἀνύδΥ,, τ1η]655 1 
σογΟ Το ]οννεὰ τρ ὈΥ͂ 5: 6ΔαΥ αὐϊξιιγε ἀπά 
Ῥαίίοπε ἀϊβοῖρ! πο. ὙῊΪ5, Δοσογηρ]γ, ννὰβ [ἢ 6 
ψ ΟΣ Κ ἴῃ νυ ἢ [54 14ἢ ηονν οηραροά. 

ΙΘΑΙΔΗ. ΧΧΨΥΝΙΙ. ΧΧΝΊΙΙΙ. [ν. 13, Σ᾿. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥ͂ΠΙ. 
: 7Άε “γοῤλεί Ἱλνεαίεμσίλ ῤάνγαίΐνε γον ἑλεῖν 
2 γἰχξ απαά ἀγμηξερρέσς. κα 72ὲ γεπιάμε λα 
δὲ αὐνανκεε ἐπ ἐδέ ξίηράονε οΥ Οἀγέσί. 7 272 
γεῤεξείλ ἐλεεῖν 2770). 9 7 Λε» τρισισαγαάδε: 
ἴσο ἑκα, τ4 σμα ἐλεὶν «οομγείν.. τό Ολγέεί ἐλέ 
“7 ρμπάσδοῖ ἐς ῥγορμέσοά. 18 7)λε1; 56- 
ἐγ σλαΐ δὲ {γίαί, 13 7 λδν αγέ ἐμαὶ 10 
λε εογισάδγαζίονε οὐ Οὐαὶ)» ἀΐξεγεέεί ῥγουϊαφρες. 

ΟΕ το τῆς ογοόονγη οὗ ργίάβ, ἴο 
(ἢῈ ἀτγυηκαγάβς οὗ Ερῆγαϊπι, 

ΒΟΡῚ 

Α ΥΟΤΥΥ͂ σοπλρίοχ ἴδϑκ ἃ τυᾶ5. 
ΤΠΕ “ 5ἰπηοῖβ ἴῃ ΖΊοη " (Χχχῆ. 14) ποράρά 

ἴο Ὀ6 τπογοιρῊΪΥ δἰαστηθά ; {π6 ᾿πῆά6] δηὰ 
5ΟΟΙ͂ΟΓ ἴο δ ὈοΟΪΑΙΥ τεργονθά (χχυ"). 14. ΧΧΧ. 
Ιο, 11); ἴῃς νου] ϊγ δηὰ σᾶγοΐθθ5 ἴὸ ὈῈ 
δι στοὰ ῸΡ ἴο τεροηΐδηςς (Χχχὶϊ. ᾳ). ὙΠ6 τηρη. 
ΨΟ {πιϑίοα. 1 {Π6ῖγ ΡΟ] σ4] ϑοῆθηγος, δηὰ 
(ουρῆς (ἢ6 ἴσιο γε αΥ ἔοσ {ΠΕΙΓ Αϑϑυγδῃ 
τγοι Ὁ] 65 ννᾶ5 δηῃ 4]}|4ποθ ἢ Ἐργρὶ ([ἴ ννοιυ]ά 
566 (ῃδί {ΠογῸ ννοτὸ δυο ἢ ὄνθῃ ἴῃ [υἀλῇ ; 566 
ΧΧΧ. 1---ῦ, ΧΧΧΙ. 1-ΦΦ.3}, Πηυ5ὲ δ6 Δϑϑιιγοὰ τῃδὲ 
Οοά νυοι]ά Ὀγίηρ {ποῦ δοῃοπηθα ἴο ποιυρῆῖ. 
Βυξ ἢονν νγᾶ8 4}} 115 ἰο Ὀ6 εἰβεδςοϊεά ννυδοιι 
ὑπάτ]γ αἰϑποαγίεηϊηρ [86 ““Ῥοοσ δηὰ τηρεῖ ᾽" 
(λχίχ. 19, χχχ. χο)ὲ 

(οηνοσϑοῖν :-- πὸ ΚΠ ΠΕ Ὸ] ἀπο ]ρ]65 ννογα ἴο 
86 οπεοογοά. ΤὙΤΠΘΥ ννοτὸ ἴο Ὀ6 τοϊά, (παι [ἢ 6 
Ιοτά [εἐπονδὴ μδὰ ἰδ! ἃ ἴῃ Ζίοῃ ἃ βιιγεὶγ ξτοιιπά- 
οεἀ Βουπάδξίίοη (ΧΧΥΠ]. 16); ἴμδὲ Ηδ Ηἰπιϑοὶε 
νοι] ἀοίοπα [ογυϑαίοπὶ δηςὶ ργέϑοῦνο ἴ (χχχὶ 
4); ἴδαϊ ἴῃ6 ΗΟΙΥ ΕΙἵγ ϑῃουϊὰ Ὀδ6 "45 ἃ 
ἰλῦογηδοϊθ, ποῖ οὔθ οὗ ννῆοβο ϑίδκο ϑῃοιϊὰ 
ΘΥοσ Ὀ6 τεπιονθα "ἢ (χχχ. 20). Ηον νναβ 
{Π15 ἴο ὃε ρΡτοοϊδιτηθὰ υυἱῖπουϊ ἔοβίογίηρ ἃ 
ἀδηρόγουϑ γε ποθ ἀροὸη ουϊννατὰ ΟΠαγοἢ- 
Ρ͵νΠορα8 (χχίχ. σ, 2)} 

ὙΒε ργορμείίς ννοσὰ νγὰβ ρυΐ ἑογίἢ ἴπ βυςῇ 
ἃ ὙΑΥ 8ἃ5 ἴο πηεεῖ ἴπ656 υδῇοιβ πϑϑάϑ οὐ [6 

ΡΙΘ;--ρίνιηρ, δουπάδης νγαγηΐηρ ἴὸ ἴΠ6 Γὸ- 
ΠΠου5, σοη βτπληρ δηα 6ς Δ] 5 της (ῃ6 τὰ" 

Ποατγίϑα, δπὰ ρυζκίηρ αἰ] οα {Ποῖγ ργοῦδαίϊοῃ. 
Οὐ:. τ. Α5 ἰδεῖθὸ ψοῦε 5 χ “νοῦ 5" ἴῃ 

ςἢ. ν, 50 ὕπο ἅγὸ ἴῃ (ἢ]15 56. ΠΟ :-οΧΧΥ  οΣ, 
ΧΧΙΧ. 1, 15.) ΧΧΧΟᾷῸ, ΧΧΧΙΟΣ, ΧΧΧΙΪ. ΣΙ. 

Οὐ:. .χ. ὙΠ σοποϊυάϊης ρατὶ οὗ οἷ. χχχὶϊ 
ΤΆΔ ἶκ65 ἴἴ ργοΌΔ0]6 {πὶ δαπΊαγᾷ νγᾶ58 γοεῖ βἰδηά- 
ἴπρ, ννἤδη [δὶ σμαρίοσ νν5 τυτι θη. 

Οὐ... 3. ἴπ οἢῆἢ. χχχὶν δπὰ χχχύ, τδΙςΝ 
τὸ Ὀοιπά ἴο τῃ6 ρῥτγοοράϊηρ ΌὈΥ ρἰδιῃ νεγὺδὶ 
᾿ηΚ5 (566 δῦουσ, Ρ. 23). ἴῆε ἀδπουηςεπιεηΐ δηά 
[86 ςοπδοϊατοη γθδο ἢ ὑΠεῖγ Πρ μοϑῖ ροϊηῖδ. 

παρ. ΧΧΝΙΠ. ϑαπιαγία ἰ5 ϑοοη ἴο ὃδὸ 
ΓυϊηΘὰ :--- [γιϑαίθπη ἴο Ὧδε οἢδϑίίϑοά. ῬὍΤῇΠὸ 
ἀιἔδγεηςθ οὐ ἰγοδῖπιθηΐ ἀρρ θά ἴο ϑαςῇ 15 οἵ- 
ἀοτγοὰ ἔου νυ] δηὰ Ὀδηΐστι ρυγροβεβ ὈὉγ Ηἰπὶ 
ὙΠῸ “5. τνοπάογα! π΄ σοι 56], Θχοθ θηΐ ἰῃ 
τνογκίηρ "ἢ (Ὁ. 29). 

1. ὔοε [0] Οτι ““ΑἸ45 ἔογ ᾽" (1. .). ὙΠοτο 
5Ποι]ὰ 6 ἢῸ δἴορ δῇου “' ργίἀθ" (ςρ. υ. 3). 
δαπηαγα σους 45." 1π6 ογόοννῃ οὗ 8} 9 Ὁχζ άθ οξ 



ΙΘΑΙΑΗ. 

ψγῆοβς ρἱογίουβ Ὀεδιῖν ἐς ἃ ἐδαϊΐπρ 
βοννεσ, ψ ῇϊο ἢ αγέ οἡ ἴπε ἢοδά οὗ τῇς 

γ. 2---". ΧΧΨΙΠΙΠΙ. 

ἐς οἡ τε Πελά οὗ τῆς δὲ νδ]]εγ, 5}4]] 
δε ἃ ἰδάϊηρ ἤοννετ, ἀπά 45 τῆς. ἢδϑβιΥ͂ 

ἄλο ίλτ νϑ]]εγβ οὗ τῆεπι τπδῖ ἅγὲ ἴονει-ὀ ἔτγυϊε θείογε (ἢ βυπιπιεγ; Ὡς ἢ τυδόπ 
᾿Π σοῆα ΜΗΠῊ ψῖης ! ἢδ τιδὲ Ἰοοκείῃ ὑροη ᾿ξ δεεῖῃ, νν ἢ} ]6 

2 Βεβο]ά, τῆε [,ογά Πδὶῃ ἃ πιρῃ ἰζ 18 γεῖ ἰπ ἢΪ8 ἢδπά ἢς ἴδε ἰὲ ἀρ. ΗΟ 
Δηἀ 5ἴγοηρ ομξ, τυῤίοῦ 45 ἃ τεπηρεβῖ ς 4 [ἡ τῇδλι ἀδὺ 5}4]] τῆς ΓῸΚ οὗ κι. 
οὗ Β41] ἀπά ἃ ἀεβίγογίπρ βἴογπι, ἃ8 ἢοϑβίβ δὲ [ογ ἃ οζονγη οὗ ρίογυ, δηὰ 
ἃ ἢοοά οὗὨἉ πλῖρἢ νγαῖεγβ ονεγβοννίπρ, ἔογ ἃ ἀϊδάεπι οὐ θεδυῖγ, ὑπο τῆς τε- 
504}} σαϑδῖ ἀονγῃ ἴο {ΠῸ εαγτῃ νυ ἴῃς 5ἰάιιε οἵ ἢ]8 ρθορὶε, 
Παπά. 6 Αμπά (ογ ἃ 8ρι γι οὗ Ἰυάρπιεπῖ ἴο 

3 Πα σγόνγῃ οὐ ργῖάδ, {πε ἀγυπκ- ἢΐπὶ [Πδὲ 5ἰ τίει ἢ ἰπ Ἰυάρπηεηῖ, ἀπά ἔογ 
αάβ. οὐ Ἐρῃγαίπι, 5}4}} θὲ τγοάάεπ δβίγεηριῃ ἴο ἴΠδῖα τῆλε ἴαγη τῆς Ὀδι]ς 

Δ Ρ Σ Γμπηάεγ ἔεεῖ: ἴο {πε ραῖε. 
4 Απά τἢς ρ]οτίοιι5 θεδυῖν, νυν οἢ η 4 Βυὲ τπὲὺ αἷἰδο πᾶνε εγγεά 

ἘΡΆΣαΙ ̓Β ἀτγιιηκαγάς : ἤ--πνῆο νοῦ ὈοΟΙἢ 
ἀγυηκοὴ νν ἢ νη (Απιοβ ἱν. 1, νἱ. 6), δηὰ 
Ἰηϊοχὶοδίοα νυ ἢ ῥτάδ (ςρ. χίχ. 14, Χχῖχ. 9). 

«υϑοῦς σίογίοια,.. Μοτγα 5ἰ πυρὶ γ, πὰ Ὁ Ὲ9 
ἡμαάϊης ἥοαυεν οὗὨ Ἀ18 σίογίοις ὀεαμέγ (Πρ. τ. 4). 
αυδιερ 18 οπ ἐδε ῥεαά (οΥ αἵ ἴδ Πο44) οκ 

ϑαιηδτία ννὰ5 {κὸὶ ἃ πηδ) θὲς σγοννη, 5110- 
Τιοιιπίθα ΕΥ̓ ἃ σπαρὶεὶ οὗ βούβρεοιιβ βοννεῖϑ. 
ΑἸγοδαΥ [Π6 σδαρ]εῖ ννᾶ5 ἔδάϊπρ ἄννδὺ (ςρ. ΧΙ]. 
7. 8, 5. «υ.}} 'Κκὸ ἃ ραγδπὰ οἡ ἴῃ6 ἢοδά οἵ οπθ 
οὗ ΠΟΥ οὐνῇ σϑνθ 65, 

ἐδε 7αἰὶ υαἰϊεγ 4] Βαΐδοῦ, ἐδεὲ το ΤΥ Δ110Υ: 
1ξ. “186. νἈ] ον οὗ οἹ]5.᾽" . «υ. α. χχγΥ. 6). 
ϑδιηδηῖα βἰοοά οὐ ἃ ἢ} οἵ ἃ Ἰοῃρ ονδὶ [ΟΓΠῚ, 
ὙΉΙΟΙ 5νν}6}}5 ὉΡ ἰπ ἴῃ6 πηιάϑδὶ οὗ ἃ ἔστι ]α 
γΔ]]ΟΥ, ϑῃι ἴῃ ΌΥ πηοιιηΐδ᾽η5 (ΠΡ. Απιοβ 1. 
δ) Ὀτ Ἀορδιπδοη βρϑᾶκβ οὗ (ἢ ἰδ 45 σοπη- 
ἸΠΙΠρΡ, ἴῃ ἃ δἰ πρΊ ΔΓ ἀόργθθ, “" βίγεη βίῃ, ἔετ- 

ἘΠΠΎ, δηὰ Ὀοδιιγ.᾽" 
Ἡρτο, 8ἃ5 ἰῇ χχν. 6, {Π6 “0115 πιΔῪ ροϊηΐ ἴο 

[ἢς τὶςἢ ηρυθηῖβ υ5εἀ αἱ ὈΔηαμείϑ. 
ουέγεονπο αὐἱὴ «υἱπὲ]ὶ 1,1. κ" Ὀδαΐθη,᾽" ΟΥ̓ 

 Βαςογρᾷ :᾽} Ὁ... αὖ. α. ἴῃ χνὶ, 8: γον. χχῆὶ. 
Ἂς (Ποῦ (6 ἀγιηκαγὰ βᾶγϑ, “ΠΟΥ ἢᾶνα 
δεαίεηπ τὰδ, δηὰ 1 ἵπονν ἴἃ ποῖ ᾽). 
ΤΕ 1ΧΧ, ᾿πϑοιοδ οὗ “"ονογσοπηθ ἢ 

ὙΡΊΠ6, ἢ βαᾶνο, οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου :----5 λα ννης 
(Πδὲ ἴῃ γ [οἰ ἃ5. 1 τῆογθ ἴπδπ ὈΟΘΠΥ ἱπϊοχὶςδ- 
Ὀοη ἡνεγὸ ροϊηϊοά δῖ. Οὔ. χχίὶχ. 9. 

2. ἐξῤε {εΓεῚ ΑΡοναὺ (1}. συγ). 
απίσρίγ... λΔίΒοΥ, ἃ βύσοι αηιά τα ΚΒΌΨ 

οὔδι 11κ9 ἃ δι βῦοσ, ἄς. ὙΤὴο ννογά ἴογ 
ἐς ΘΙΧΟΠΡ “ἢ 5 {Π6 54Π|6 85 ἴῃ χἷὶ. το, δπὰ ἴῃ 
τ Κ. χίχ, τὰ (ποτ ἴἴ ἰ5 πἰιϑϑά οὗ {π6 “"βίτοηρ 
νη." ὙνΠΙσ ἢ “τοηΐ ([Π6 πηουπίδιη5,). ὙΠῸ 
Ροίΐεπι κΚίηρς οὗ Αϑϑυτία ἰ5 Οοά 5. ̓ Ἰπϑί τ θηῖ. 
(ἕρ. Εζοκ. χχχ. 24.) Ηἰ5 δτη165 δΓῸ ἃ5 ἃ 
βίοιτῃη (᾿ς. αὖ. α. Χχν. 4) 56ηξΐ ὈΥ Ηἰπι:---ἃ 
Ὀοιροδῦ ΟΥ̓ ἀθαύτσχ Ποῦ (“. «ὐ. 4. Ὠευΐ. 
ΧΧΧΙΪ. 24, 5, χοὶϊ. 6). 

“ῥα! εαεὶ ἄοαυη...1Ὶ 111 “6 Βατῆ Ὀγουρῆξ 
ἄοννη ἴο ἴΠ6 ϑαυῖῃ ἢ Βαπά." ΤὨ5 βίσοηρ 
οὔθ, τβῃϊηρ ᾿ῃ ἢ Ἐῃ6 ἔοτγος οὗ ἃ τοιηροβῖ, 
Πδ5 ἰδ! ἃ ἢἰ5 παπὰ οὐ Ὀοΐἢ σγονῃ δπά ραγἰδηά, 
δηὰ βιυηρ ἴΠθπὶ ἴο {6 στουηά, 

8. Ἀρηάογ ᾿ἸΠΈΓΑΙΥ, ὃ 81.811 ὍΘ ἐγοά δ 
ππάρτχζοοῦ; (Εν 6η) ἐδὲ ἐγοαυη ΟΓ7 ὉΜμΠΘ6 1] ἀθ 
οὗ ἘΡΆΣ δίτῃΒ ἀγωπξαγάς. Ορ. ο. τὃ (“. «υ.). 

4. Ἐαδίδον, “πώῶῖ Ὅ89 ζδάϊπε Ζ]ΟὟΘΙ οὗ 
ῥῥ σίογίοις δεαμίν, «υδίε ἐξ..«(ΠΡ. Ὁ. 1), 8811 
ὯΘ 4’ δι ΘΔΙΙΥ͂ ΣΙΡΘΟ ΖΚ, ἄο. ΤΠο πἰϑιαᾳ] 
{{π|6 ἔογ βαιπογηρ ἢρϑ 15. ποῖ δεΐογε Αὐριϑί. 
ΤΠ δαυὶγ ἢξ βαϊμογθά ἰῇ [ππὸ 15 ἃ γαγ νυ δηὰ 
ἀε]!σδογ (ορ. Μίοςδῃ νἱῖ, 1). [Ὁ 15 ϑδϑ]γ βῆακθη 
ΟΥ̓ 186 ἴγοε (Νῆιπὶ 1|1. 12). δεεὲ σ Τα5- 
ἴγαπη, "Ν. Η. Β..,᾽ Ρ. 3.2. 

δ. Μι τβαὶ 447.] ΜνΏδη ϑαπΊδγί 5 "" βῖο- 
τίου δοδιῖγ " ἰ5 δὲ δη οπά, μη νν}}} (ἢ 1 οτὰ 
ἰπνεβὲ “ῤε γεσἑάμο οὐ Ηΐς ῥεοῤίε (Ὠετε, ἴξ ννου]ὰ 
566πὶ, [ιιάδῃ, σρ. ΧΧΧΥ. 4) Μὰ Ηἰβ. οννη 
ῥεαμίν δῃὰ σίογγ. Οὔ. ἵν. 2 (ορϑβοσνίπρ {δαΐὶ 
ἴπ ἵν. ς νὰ ἢᾶνθ (ἢ6 ““ϑρἰ οὐ Ἰυάρπιοηΐ ᾽" 
ν᾿ ἢ νυ οἢ [ἢ6 ἔΟ]Π]ονν πε γεσϑα σΟΠΠΊΕΠς 65). 

Θ. “πη ἡμάφνηιο) [Ι[Δἴ, ἀροη ἴπ6 Ἰυπάρ- 
τηρηΐ ; "---τῃο Κὶπρ᾽ 5 ἴἤγοης οὗ ἡυἀρτηθηΐ. 56 
1: Κι. νυἱ!. 7. 

Ιῥαῤ ἐμγη ἐῤό δαϊἶφ ἴο...)7 Οτ, δαὶ ὕπτα 
Ὁδοῖὶς (Χχχνὶ. 9) ἯΣ δὺ δὲ φαίε,--τΑ ΑΥ ΝΥ ΙΓ ἢ 
ἢδ5 δάναποδά ὄνθὴ ὕρ ἴο ἴδε ραῖς οἵ [δε Ὀδ- 
βίοραά εἰἵγ (χχὶϊ. 7, 5. «υ.). , 

Ασοοτγαάϊηξ ἴο ἰῆ6 Μαβογείθοβ [ἢδ. ργίποιραὶ 
ϑῖορ 5 ἴο ὃ6 ρἰδεεὰ δήῖοι “" βριγὶ οἵ ὰρ- 
τηοηῖ;"---[ἢ]5 ϑρίσιξ Ὀεῖπς βυρρ θὰ ““ ο Πὶπὶ 
{παῖ 5ιτεῖρβ ἀρὸη ἴδε Ἰιυάρτηερηϊΐ, πὰ ἴο 
ΓΑΙΒΏΓΥ τλὲπ ({}1. 2ς, 5. 40.) [πδῖ ἴαττι ὈΔςΚ, 
ἄς." Τδε Κιηρ 5ῃμοι]ὰ ργοόβϑρου, Ὀθσαιϑθ ἢ6 
δάπ)ηἰδιογοά τἰρῃξ; δηὰ 15 νδ]δηΐ οποβ, Ὀ6- 
σδ1156 {ΠΟΥ ἀείοπάραά ἐπθ τιρῃς;---ἔογ. [Π6 μαῖο, 
ἴῃ ΜΒ Γἢ “} άρτηθηΐς ννᾶ5 ἐβίδ Ὁ} 15ῃθὰ ᾽" (Απιοβ 
Υ. 19), Ῥου]ὰ Ὀὲ ἱπιργερηδῦϊθ. (866 Ὀοῖονν, 
Νοίς 4.) ἴῃ ΔηΥ͂ σαϑ6, σοπΊρᾶτὸ Μ|οδῃ 1}. 8: 
ὙΠΘΓΕ “ὁ Μιάρτηδηΐ "ἢ ἀπά “" τ ρἢξ "ἢ (Ὁ. «υ.} ἅτὸ 
βροόκθη οὗ 45 ἱηνγοιρῃς ὈΥ [86 ϑριγ οὗ (86 
Ι,οτά." 

7. ΥὙεῖ ἔἐνεπ {πὸ σοϑίάιιθ, 1 ἀδῃ, ἱποϊυάοά 
ΤΔΠΥ ννῆο ᾿πηϊαἰδὰ [6 ρῥηάδ βηά πη θο] ο ἀπὰ 
βρ᾽ ΓΙ] ἱπτοχισδίοη οὗ Ερῆγαϊπι. ΟΡ. 2 Κ. 
ΧΥΠ, 18, 19: “ὙΠ6 ]ογὰ ννᾶβ ΥΟΥΥ ΔΏΡΤΥ 
ἢ στε], ἀπά σοπηονοὰ {μοπὶ ουΐ οὗ διὶ8 
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τῆγουρὴ σης, δηά τῆγουρῇ βίγοηρ 
ἀτίηκ τὲ ουὖἕΐ οἵ τῃε ννὰὺ ; πε ργίεβϑῖ 
ΔπΠ4 τῆε ργορῆεϊ ἢλνε εγγεα τῆτουρῇ 
βίγοηρ ἀτγίπκ, ΠΟΥ γα βϑνγα  ]ονγεα ὑρ 
οὔ νῖπε, ΠΟΥ ἂῦθὸ οὔ οὗ ἴῃς ΨὙΨΑΥ͂ 

εἰρῃῖ : ἘΠογα τνὰ8 ποῆθ ἐκ [πο τϑϑι 16} Ὁ 
τῆς {πῦεὲ οὗ ᾿υἀδΔἢ Οπ]γ. “4000 Ψυάαρ κερὶ ποῖ 
186 σοιηπιδηάπιεηΐ οὗ {π6 [ἃ οτά.᾽" 

ΒΒμὲὶ ἐῤεγ «0]Ὶ Οτ, Ὑοῦ ὕ..986 8180. 
ῥαυε ἐγγε] .. «υ. α. Ῥτον. ΧΧΟῚ (15 ἀ6- 

ςεἰνεὰ 5). ΠΟΥ Πᾶν ““εὐτεὰ ἔτοαι Οοάπξ 
Ποπηπιδηἀπηοηΐς ᾿" (5. ΟΧΙΧ. 21: ορ. 1ο, 118; 
τον. χῖχ. 27, 5. «υ.). 

«υἱπδ.. “ἰγοηρ ἀγιη"Ὰ] ν. τἴ. 22, ᾿νὶ. 12. 
ἄγε ομδ Γ᾽ ἰδὲ «ὐὦ}]Ἱ]͵}; ΟΥ, Β8ΥΘ δ019 

ΔΒΙΣΔΥ.--- ΑΥΝΔΥ ἴτῸπὶ Οοά δἤστ {πεῖν Ἰάοἷς"ἢ 
(Εξζεκ. χ]ῖν. χο; ορ. ςἢ. χχῖχ. 24, 1}. 6; 5, 
ΧΟΡ. 1ο, ΟΧΙΧ. το; ΕΖΟΚ. Χ]νΠ]. 11). 

ἐῤε ργίϑ7---ν ῆο ννὰ5 ἕογθιἀάθη, ν ἢ 16 οη 
ἀυϊγ, ἴο ἰακθ δὴν νυὶηθ οὐ βϑίγσοηρ ἀπηκ, 
1ν. χ. 1---. 

ἐδ ῥγοῤῥέεῖ}----νσοϑο νοσδίίοπ ρατίοοκ οὗ {πε 
Ναζίγιίδ σμπαγδοΐου  σρ. 1 8. 3. 11. [58184} 5 
ΠΟΠίεΙΠΡΟΓΑΓΥ, ΜΙοδΔἢ, στοργεϑοηΐβ {ἢ6 ργορῃεῖβ 
85 "" τηλκίηρ Οοαβ ρθορὶθο ἴο ἐστ," ΌΥ “ΡΓΌΡἢΟ- 
ΒΥΙΠΣ ἴο ἴδεπὶ οὗ νυῖπο δπὰ εἴγσοηρ ασηκ᾽" 
(1. 11, 1. ς),--οργοπ βίης ἐμοῦ ἅΠπ ππ]ηΐοῦς- 
γυρίοα σουζϑο οὗ νου] ἀν ργοβρογιίγ. 

ἐῤδὲγ ἄγε “τυαἰοαυεά “Ρ} ἴπογ δηὰ “ 1} Ἐποὶγ 
νά οπὴ ̓  (Ἐ5. ον]. 27 ; ΠΡ. (ἢ. 111. 12). ΤΟΥ 
δ1Ὸ διυδγηογροαὰ ἴῃ (Πδὲ τσοὶ] !ηρ 568 οὐ νγου] αν 
Θη])ογτηθπΐ. 
07 «υἱπε] Οτ, ὮΓ σϑϑδβδοῖ οὗ «υἱπε. ΤΠΕ 

ΤῊΘΙΔΡΠΟΥ 15 Θχρ  αἰποά ἴῃ 1ῃ6 ποχί οἴδιι56 :--- 
ἐδὲν ἐγ πὶ υἱσοη} ΟΥἉ “1Ὠτουρἢ [Π6 566γ:} 

π-τν ΠῸ Πᾶς “' Θθθὴ ὙδηΥ δηᾷά ᾿γίηρ ἀϊν!πδίϊοη ἢ 
ἴον {επὶ (ΕζΖεῖκ.. χη, 42). 

ἐδὲγ σἰμριῤίε ἐπὶ ἡμάσγιοπ!)] ὙΤΏΘΥ τὸ ἔδεε ]6 
δηά ἱγτοβϑο ΐθ ἴῃ σοπάριμηϊηβ ἀνθ Πεϊηοι!5 
ΟΥ̓ Πι6, 50 ἢ 45 ἐς 9 δὲ ῥμπίερεάδ ὧν ἐδε ἡμάσε 
(ερ. ΪοὉ χχχὶ. 1, 28, “. αὐ.) 

8. ὝὌοϑβο ἰηϊοχιοδίπρ βαϊζογους ἢανο Ὀ6- 
βοίϊεὰ {Π6 ννβοΐθ ρεορῖθ (ἐρ. χχῖχ. 9); ἀθθδ5- 
ἴῃς ἴῆε ἡδἝϊοηδὶ σοιβοίθηςαε. Ἐνογγννθογο (ἢ6 
υἱεῖ πα οὗ ἀοσ] υϑίοη τὸ ρυθθ γγ αυδβῆηρ ἴμοθ8 
εἰ ρτοαῖ δυνθ] ηρ ννογάς οὐ νδηϊΐγ;"--- πὰ 
ψοΠ Πρ ἈΠοτὴ ἔογίἢ ἀραΐὶπ, ἴῃ ὙΘΓΥ Ὠδιιϑθᾶ. 

ΤΠς Κὸ βριυγε νὰ5 υϑδοὰ οὗ Εργρὶδβ 561 
ἀεϊυάϊπρ νν ἰϑάοπι ἴῃ χίχ. 14. 

αἱ! Ἰαῤίρ] ἴο ψὩϊο ἢ ἔπθθ ργοξεβϑοῦβ οὗ 
ἔλϊ56 νυ ̓ Ἰσάοχη μαννα ᾿πνυϊτοά {ΠΕ ῚΓ σιιοσίβ ἴο σοη6, 
τοτηρίπρ (Π6 πὶ ἀννᾶγ ἔτοτῃ ἵστα νν᾿ϑάοιῃ (1{Γ.), 
ΠΟ Πᾶ5. “ὁ ργοραγοὰ ΠΟΥ ννῖηθ δηὰ [πγηϊδῆθα 
ΒΕΓ [40]ς,᾽} 1ῃαὲ ἢ 5]Π1ρ16 τηΔΥ Βαὶπ ὑπάστγ- 
βίδπαϊηξ δπὰ ᾿τνὸ (Ρσον. 1χ. 1--- 11). 

“Ζι βιπεν.) 4. «υ. α. ἵν. 4. 
σο ἱῥαὶ...1 ΟτἉ, “πὸ τοοπὴ (γθΙη41Πη5) ἢ (ΟΡ. 

νυ. 8):--πὸ τοοπὶ ἴογ ἐγ ἂἀηὰ ριεῖγ. 19)6- 
Ἰιι5ι...) μ458 οσσιρίοα ὄνεη {Π6 ρῥγιοϑῖ, [Π6 ρτὸ- 
Ρμεῖ, τῆς Ἰυάρο ;--ἰῃ6 ν Ώο]Ὲ. " ρίδοε" (2 5. 
Υἱ!. Σο) οἢ Οοά ρῥτγον  ἀδὰ ἔοσ ΗΪ5 ρϑορΐε. 

ΙΘΑΤΑΗ. ΧΧΨΝΊΤΙΙ. 

(Ὠγουρῃ βίγοηρ αἀτίηκ ; [ΠΕῈΥ οἴ ἴῃ 
ν᾽βίοῃ, ἘΠΕΥ 81 Π|0}]6 ἐπ Ἰπάρπηεηξ. 

8 Εοτγ 81] τ28]εβ γε Α}]]} οὔ νοπχίς σηδά 
ΒΙΚἢ 658, 59 ἐραὲ ἐῤέγε ἐς το ρἷᾶςε εἰσαη. 

9 Ἶ ννδοπὶ 3}4]1 ἢς ἴδδο ἢ Καον- 

[ν. 8, 9. 

ΤΒ15 ἀεϑοτρέοη οὗ [υ.4}}}8 το! σίου Ξἰδΐθ 
ΤΆΔΥ Ὑγ6}] ἀρρθᾶγ βίγδηρε, γῃεη ννὸ {Πιπὶκ οὗ [Π6 
ξτεαῖ ραββϑονεσ, με] ἃ (ργοῦδὈ]γ} ἴῆχεε οσ ἔουγ 
ἡγθως ΡΓΕνΙ οὐ 5} Υγ. Βαϊ 1 πιυϑὲ θ6 γοπιοπηθογοά 
ΟΥ̓ σΟΙΠΡΑΓΑΓΙΥΘΙΥ͂ 55 [ἢ τεξογτηδίοη ἤθη 

εἰεοσίοά ννᾶ8. ὙΠεῖε 15 π||Ὲ ἱπάϊσαϊίοη οὗ 
ΡΕΠΙἴΘη1141] ΘοΟΙΤῸνν δανίηρ ἰαϊά ἢοϊὰ οἵ 86 

ΡΙε, ὍΤΟΥ δὰ Ὀγόκθη ἐμοῖσ ἰάο]9 ;--50 ἔλσ 
᾿ἴ ννὰ8 ννῈ]];- --σοῖ ΠΟΥ βδοοὴ ϑοί]οὰ ἀοόννῃ 
ἴῃ Γςοπιρίδοθηξς ἀτεαπι οὗ τγοννθά ῃδίϊομδὶ 
ΡΓΟΘΡΕΓΥ. ὍΠΟΥ ““ Βοηοιτγοά {6 1,οτγὰ νυ ἢ 
{Πεῖγ 1105,᾽) Δ Ποιρ “ΤΠΕΙΓ Πρατὶ ννᾶθ ΤᾺΓ 
ἤΠοπὶ Η πὶ" (ΧχΙχ. 12). ὙΠΟῪ ργαϑθροά δί (ἢ6 
ΡΓΟΡΠοΙ 5 νψνογάβ, δηὰ πτηϊβιιβθὰ {ποπὶ; 85 1ξ 
ννηδΐ ννᾶβ πηοδηΐ ἔοσγ {πΠ6 δησοιγαροιηθηξ οὗ 
[Π6 Ἰονν]Υ δηά ἀργῖρῆξς ννογὲ ἱπίοπάθα ἴο ρτο- 
{156 [Π6 ὩδίΊΟΙ ᾿ΠΊΓ ΠΙΓΥ ἔσοτα {Π6 {Πγεαϊεπηοὰ 
“ βΟΟΌΓρΡΟ.") Τῆι {ποῖγ ουϊνναγὰ τοίοστη Ὀ6- 
οἂαπὶα ἴο πιοσῖ οὗ (ποπὶ [ἰκὸ 4 ἀγδυρῃῖ οὗ 
βρ᾿ 4] ἱπτοχίςαίίοη. (ΟΡ. Μι|οδὴ 1}. χα.) 

9--18. Το ρϑηογαὶ ἀπ  οὗὨ [686 νοῦϑοϑ 15 
οὈνίουϑ: Ὀυϊ {Ππετε ἢδ5 Ὀδθη ἃ σγοδί νδγιείυ οὗ 
ΥἹενν5 γεβρθοίίηρ {π6 ἀξία! 5, 11 τπλδὺ ὃδ ννΕ]], 
τΠογοΐοσο, ἴο Πχ οὔ οὐ ἴννο ἰδηάπλαγκϑ, δὲ {6 
ουίϑοξ, ἴο 435]5ῖ ἴη [86 Ἰηϊογργοίδίίοη. 

(α) [ἐ 15 ενάθηΐϊ {παὶ {Π6 νογθβ “86 σῇ] 
ΒΡΟΔΚ᾽) ἴῃ σν. 11, δηὰ “ἢ 5] ᾽ ἰῇ υὖ. 12, 
ΤΟΙΣ ἴο Οσοά. Βιιῖ {Π6 βϑαϊιθηςθ οἵ σύ. 9---Ι Ω 
15 βιις ἢ (Πδῖ νγὸ σδῃ ϑοδγοεὶν μοῖρ δϑϑιρηίηρ τῃ6 
5816 ποιῃϊηδίϊνε ἴο ἴΠ6 σογὺϑ ἴῃ ὑ". 9. 

ΤὨΪ5 ἰηΐδγθηςθ 15 σοηβττηθρά ὈΥ̓͂ ἴπ6 ἕλεϊ {πα 
ἴῃ . χό νγὸ δᾶνε [86 βᾶπὶὸ υϑγὺ υϑοὰ οὗ σοά;: 
(Ὴ:ς Οοά ἐοίῖῃ ἴοδοῇ Πϊπὶ. [πάρρά ἴἴ ννᾶ58 
850 υϑδἃ ἴῃ 11. 2. ((ὐπίρᾶγα δ]5ο τ Κὶ. υὴϊ. 26: 
Ῥϑ, χχν. 12, χχχίϊ. 8.) 

[{ ἔοΠονν5 (δὲ ν. ἡ 15 ἴδ ρτορῃοῖ 5 4.65- 
ΕΙΟΩ :---ΓΟΘΟ Ὁ] ]ηρ (ἢ6 οὔθ ἢ νος ἢ Π6 
ΟΡΘη5 ςἢ. 1Πἰ| (5ε6 Ὀε]ονν). 

(1) ϑιῖποθ {Π6 βεοοηὰ [4] οὗ ὡ". 9 85 πὸ 
ΔΥΓΊΙΟΪΘ ἴο σῖνε 1ἴ 8η ᾿Ἰηἰοστορδίϊνο σμαγδςίουγ. 

1{ [5 Ὀοϑὲ ἴακεη 45 ἴῃ6 δηβινοσ ἴο (ἢε ιιδβίίοῃ 
ςοηϊφίποα ἴῃ ἴΠ6 ἔροιο ἢ4] (ορ. Χχχυ!. 22. 
ΧΙ. 4). 
ΥΣ ΤΠ Ὄχργοβϑίοη, ἐργεσορί οἡ ργϑοθρῖ, 

ἄχος." (νυν. το, 13), Γοργθϑθηΐβ ἴπε Ἴοηπίδηΐ 
Ἰἰογαῖίοη οὗ [86 βϑαὴθ ϑρὶ6 Γαπάδτχηρηίαὶ 
Ροϊηΐβ οὗ ἐδαοδιηρ, ἀπ ἀϑὲ ονογυ νδγϊδίίοη οὗ 
ουξνναγά ἔοστη. Δ᾽ Παΐονοσ τϊρῆς Ὀ6 {πε βυὺ- 
)εςῖ οὗ ἴΠ6 ρῥγορῃοῖ 8 ἀἰβοοῦγϑε,.--- ΗΠ Ιβεα ΟΥ̓ 
Ύγτε, Ἐργρὲ οὐ Βδθγίοη,.---ἰδετε ννὰβ δἰνγᾶγβ 
ϑοιπθῖδίης ἔοσ ἴΠ6 δάπιοηϊίοη οἵ ἴῃς ἄος! δ 
Βεοᾶσεσ. ὙΏΠδι δρρεαγθά ἴο ἴθ ϑοογῃῆι δηά 
ΒΌΡΘΓΕςΙΑΙ ἴο Ὀ6 ἃ Ξ Πρ οὗὨ ΠαΑγϑἢ δη πηᾶ5, πδά, 
δἱ ᾿οδϑῖ, “4 {16 Πογο, 4 ΣΈ{1Ὶ6 ἴΠοτὸ " οὗ εἰοθας 
ἃηὰ ἱπηρογίδηςξς πηεδηϊηρ 5δϊπίηρ [του ἢ 



ΙΘΑΙΑΗ. 

Ἰεάρε ὃ δληά ννῆοπι 50.41]] ἢῈ πιᾶκα ἴοὸ 
βθεαβέν εὐ  ἐρόδ μνὴ Τἀοςίπης ὃ ἐῤενι ἐδαΐ ἀγέ 

ὑνοληθα ἔτομῃ τἴῆ6 τπλ}|κ, σμά ἀγαννῃ 
ἔτοηι τῆς Ὀτεδϑῖβ. 

10 Εογ ρτεςερῖ ἴ πιμε δὲ ἀροη ρτε- 
ςερῖ, ρτεςερῖ ὑροη ρτγεςερῖ; ᾿ἰπ6 ὑροῃ 

ΧΧΝΊΤΙΙ. 

Ἰΐπς, πα ἀροη “πα ; ποτα ἃ {π||Φ, σπα 
ἴΠογα ἃ {{π||6: 

11 Εὸ νι 4 βελπιπλεγίηρ 1108 ἀφδβμα 
ΔΠᾺ Δηοῖπεγ τἴοηριθ ᾿νν}}]} ἢς βρεαΐς “1 Όος. τῷ 
ἴο τἢ15 ρεορΐε. Ἰ στ, 

12 Γο ψῇῃοπλ ἢς 584]4, ΤῊΪ8. ἐς τῆς πτνμός 

Υ. το---12. 177 

ἴ Οε, διὰ 
ΌὈόςῃ. 

νΠΙΓ ἢ (ἢθ ἸΟΥΙΥ ἀ!σοςοΙρ]ς ξαϊμετοά ὋΡ δηὰ 
Θϑίθετηδά πηοβέ ρσγοςίουϑ. 

9. ΤΠε ρβϑορῖὶθ δ ἰδγρο---᾿σίεδίβ δπὰ ὕγο- 
πεῖβ. πο] ἀθὰ (ορ. [6γ. ν. 31, υἱ. 13) ον γ6 

Ἰηϊοχὶςαϊοα νυ ἢ βε!σοηςοῖῖ δηὰ νου ἀγ σοη- 
Βάδηςθ. Υδοέ Οοάϊδξ πλϑϑϑοηροῦ νγὰ5 ποΐ ἦ5- 
ςουγαροά. ΗἸἰἸς ἰδδοῃίηρ, πὸ Κπονν, ψνουϊὰ 
σοηϊγιθαΐο ἴο ννοσκ οὐιἴννο σγοδῖ ἀθϑῖρηϑ;--- 
[Π6 σοπβττηδίίοη οὗ [6 ὑρτγὶρῃΐ, [6 ρΡγοθαίϊοη 
οὗ 1Π6 ἰῃϑίποογο. 
ον «αὶ δὲ ἱεαεῤρ ἀποφυϊράσε ἢ} ΤὨδ 

ηιυοβίοη 15. ἰκ ἰῃδὲ οὐ 111}. χ.--- ν μοῦ ἘΠοτὸ 
Θχίϑί5 50 πλιιςἢ ϑριγιτι4] ὈΠΠΠάπ655, ἀγα {ΠΟΓΘ ΔΗΥ͂ 
ΡΓοραγοά ἴο υπαογϑίδηα [ἢ6 Ἰοβθοηβ οὗ εἰν] Π6 
νυ]Ἱϑάοηιὶ 

4οεί γί] Ἐλδίθοῦ, Ὁ89 ταθδ588 89, “. αὖ. 4. 
ἴπ τ. 19, ἅπά ἴῃ 1111. σ (ΔΑ. Ν. “τοροσὶ ). [ὰ 
15 πε βίδίοπηθηΐ νῃιςῇ ([Π6 ργορῆεὶ 45 ""ῥεαγά 
(σ. «υ.) ἔγοπι ἴδε 1,οτὰ Οοὰ οἵ Ηοκί5᾽ (υ. 22, 
ΧΧΙ, 13; Οὐδ. 1). Τἢ15 ννογὰ 5 ΓΟΉ ΡΥ ἕάνοιτϑ 
[Π6 νἴενν, [ἢ 11 5 ἴῃ6 ργορῆεῖς ψὙῆὴο 15 βρεᾶκ- 
ἴῃς. 

«υεαηεά ζγον»ι ἐδε »" 1] ΨΝ Ἀοϑ6 “" 500} 5 ὄυθῆ 
ἃ5 ἃ νοδηδα σΠΠ]ἀ ᾽" (Ρ5. οχχχὶ. 2); δηὰ ν}ο, 
ἘΠ|1Κ6 [Π6 δοουπξι] πλθη οὗ [πάλῃ (ςἢ. ν. 1ς), 
ἐἢανα 0 ἸΟΗ͂Υ Βοαγί οσ ἢδιΡ ΠΥ ἐγε5" (5. 
ΟΧΧΧΙ. 1). 

ἀγααυη ὕγονι... Οτ, ""8εῖ ἔἴτθα ἔγοιῃ..." 
(σὁ5.).ὄ ΧΧ. ἀπεσπασμένοι. ἼΠΘΥ Πᾶνο ὈΘοη 
Θπηδηςσ!ραίο ἔτοπὶ {ποῦ δίϊδοῃπηθπεέ ἴο ἴΠ6 
ουϊννατά Ὀεποῆίς οὗ [ἴΠ6 ἰορὰὶ ἀβρθηβλίίοῃ : 
ὙΠ Ιςἢ, {ΠΟΥ Κηθνν, ἡγογα ϑοοη ἴο 6 ἴακοη ἔγοπὶ 
ἰποπὶ: Ὀυζ [ΠΟΥ νγου]ά 511} ἢανε ἃ πευθγ- "Δ πρ 
ἐι γαϑῖ ᾽Ἶ δηὰ "" σε γοϑηϊης ᾿ (νυ. 12). 

10. δον ῥγειῤέ »ιμτὶ δε... ΟΥ᾽ (πιᾶγρ.), 
“Πα Ὀδεη,,." [Ι{ 5 ἃ ἀοξογίρτίοη οὗ {Π6 
Ῥτορμοῖβ ραϑῖ πιεϊμῃοά οὗ ᾿πσίγυςῖοη, Ηδ πδά 
ὈΠΟΘΑΞΙΠΚΙΥ ρῥγον! θὰ ἔοσ ἴπ6 ρϑορ ες. τυδηΐϑ, 
δά άϊπρ οὔθ ῥγςίϊςδὶ Ἰεϑθοὴ ἴο δηοῖθεῦ ἰὴ ἃ 
Ἰοηρ 56Γ165. Ηθ, νψῆοϑβο 1105 δᾶ Ὀδθθὴ ρυτγ βορὰ 
ὈΥ ἃ Ξεγαρῇ, ννᾶ5 γϑοῖ σοπάεϑοθπήίηρ δηὰ ““δ6η- 
16.) (α Ἴμ6ϑ5. "1. 2), 85 ἃ πιιγ86 (θα ἢ ΠΟΥ 
σμ]άτγεη. 

ἐπε ροη με] ΟΥἉ, σὰ] ἀροὴ στυ]ο;᾽) «. 
«υ. α. ἴῃ Ὁ. 170. Ηδ νγἃ5 θυϑὺ τϑοδ  ]πρ τηθη 
ἴο [Π6 ΡΠ ποΙρ 65 οὗ ἐπι ἢ δπά τρ θουβπαβ5. 

δεγε α ἐμέ, --τῖνναγ5 ϑυρρὶγίπρ ἐδποπὶ 
ἍΜ] ϑοπιὸ τποάϊςυπὶ οὗ σοπηΐογί ΟΥΓ σογτϑοίζιοῃ. 

ἴῃ ἢϊ5 βϑρί πῖυδὶ πυϑθαπάσυ ἴἢ6 ργορποὶ τιϑοὰ 
[Π6 δαπὶθ πιηιῖθ (ἰἸϑου πη πιο η, ἴῃ6 54Π16 
δα)υδίπηοηΐ οὗ τρθδη5 ἰὼ δηά, 45 ἃγὸ βεΐ ἔοσίῃ 
ἴῃ [6 ρᾶγδῦ]θ οὗ νυν. 23--29. 

11. σ“ἱαηρρμεγίης 1995] [1 “ἰδ ηρ5 

νον. Υ. 

(οτ, ἀογιϑίοπβ, 58ει6 Νοίθ Β) οὗ 1ὈὉ;"" ---ἰῃοϑο 
ἀεείσπεα 5: Αγ τη ρ5, ννΠοἢ γον! θὰ νυ ῃοΪθ- 
80ΠΊ6 ἰπδίγισίοη ἔοῦ ἴῃ6 ἰοννγ ἤράγοσ, δηά 
γεῖ ρουτη θα (ἢ6 5ΟΟΓΠΟΓ ἰο ἀσϊιάς ἈΠ πη561Ὲ 
(85 1ἴ 5 βαιἀ, “"ϑυσεὶγ Ηθ βοοσῃπεῖὰ ἴΠ6 βοοσγῃ- 
εἴβ, θυῖϊ Ηδ ρίνοι ἢ σρᾶσα υπίο ἴδε ἰονγ,᾽" 
ΡτχοΥ. 111. 24). 

απά αποίδοῦ ἰοησμθ}] Α ἴοηριο ἰδαῖ ἀονὶ- 
δῖοα νυ] ΕἸῪ ἔγοπι ἔῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ 5.γ]6 οὐ βρϑεςῇ:. 
ΒΟΠΙΘΈΙΠΙ65. γΓοϑουὩρ ἴο σἰγαη ρον Ὀο]ά ἤριιγοβ, 
δπἀ σοηϑίαη] ἐπιρ] ουπρ πιοίδρθοῦ δηα ρᾶγα-. 
Ὁ]6 δηὰ 8] ΟΥΥ (νΒίοἢ ἰαϑὶ 15 δἰπιοϑῖ ᾿ΠΟΓΑΙΥ 
“ ΟἴΠΟΥ ΒρΕΘΟἢ,᾽᾽ ἀλληγορία). 

Οὐ». ὝΠΘ νοῦϑθο ἰ5 σοίοσγοά ἴο ἴῃ 1: Ἃοσ: 
χῖν. 21: ὙΠΟΓΟ [Π6 δροβίὶς ροϊηϊεά οὐκξΘΖ [παῖ 
τῆς βμἱἢ οὐ ““Τοηριι65" ννᾶ5 ἴῃ 15 πδίιυσγο ἰῃ- 
ἔστιοῦ ἰο {παῖ οὗ ““ῬΓορἤΘΟΥ,᾽" οΥὁΎ [ἢ6 ὄχρο- 
βου οὗ ἀἰϊνίηθ {γι :-- -ἰῇθ ἔοιπτηοσ θείην 
Γαῖπου “'4 5ρῃ" ἴο ὈΠΌΘΙΙΘνεσβ (ΠΑ) οηρίης 
{ΠΟ ΙΓ αὐίεπίῖοπ) ἰὮδη ἃ πηθδη5 οὗἩ δοίιι4] ογ υἱός 
ΣΟ. 

ἐῤὶ: ῥεορίεΕ] 866 οῃἢ ΥἱἹ. 9. 

12. Τὸ «ὑυδο»ι...1 ΟΥ, ““ Εογασπιυσῇ 45 Ης 
βαϊ ἃ ὑηῖο {Πόπλ,᾽) δϑϑιρηϊηρ ἴδ γοάθοη οὗ Ηἰ5 
πονν νυν άγαννίηρ ὈΘΠΙπά [πὸ ν 1} οὗ δ] Ἔροσγ. 
Ης μδὰ βροκεη ἴο ἴποπὶ (Ὸσ βενθη σθπίιγιθ5 
Ἰοη;.) ἴῃ οἰθαγ ἴοστη8, σπά ἐῤον «υομἑά ποὶ ῥκαγ. 

Τρὶς “τ... Οὐ, Τρὶς ἰς δὲ χω; εἰνϑο γ9 
Τοδῦ ἴο ἈΓῚ Ὁμδῦ 18 «ὑεα,; απά ἐῤίς, ἄζε. 

Τρι.---τ"κὀ Κιπράοπι οὗ στρ ςθουδηθβθ, δηά 
ποῖ ΘΑΥΓΠΪΥ ΡΓΟΒΡΟΓΠΓΥ ἴῃ (ὐδῃδδῃ, ---ἰϑ [ἢ τοϑί 
ἴο ΓΝ γου, δηά τῃγοιρῇ γοὺ ἐπ6 Πδίοη5, 
ᾶῖα ἰηνοα (χὶ. 1:οὴ. (δηδᾶη, εἰπρροὰ οὗ 
Οοὐΐβ ργέϑθηςο, 15 ποῖ γοῦγ τοϑὲ (ἔχοά. χχχηῖ. 
14); “1 Ι5 Ρρο] θα, δη ν}1}} ἀβίγου γου " 
(Δ οδἢ 1. το). δοϊοπιοπβ ἴθαρ]θ 5 ποῖ 186 
τε (ἰχνυΐ. 1);---ἰηο Ποαγὶ ἰῃδί 15. δίγϑῖ [ΌΓ᾽ 
Οοά ν]}} πὰ [15 σογοπηοηΐαὶ, οὗ ἐϊσείς ἴο Ὀ6' 
“ἃ ὙΥΘΑΓῪ ΙΔ, ὑν ΘΓ ὯΟ τναίεν 15 (Ὀ5. ᾿χι 
1). 5811}1} 1655 σδῃ ἴῆες βῆδάον οὗ Εβγρὶ Ὀδ 
γοιιγ τοδί (χχχ. 2--Ξὼώὼ). Ἕὕδθᾶϑθα ΠῚ ὙΟῸΓ 
ἔγυ 1655 νναπάετιηρϑ ἤδη. Ἐδίυγῃ ἴο γοιιγ ΓΘ 
ταδί (5. οχυ]. 7). Οὲυο γε ἴο ἴῃς. ῥΡόοοτ, 
5 βοσιηρ, παίίοη, ἰμδΐ 5 “" οαῦιθά νυ {Π6 
δτοδίηθθα οὐ ΠΟΥ νναν" ([ν]]. 1ο); ἴο νυθΑσΥ 
Τογαυβαίοπι ([6Γ. ᾿ν. 21); ἴο “ἴῃς ἀδυρῃΐεῦ οὗ 
Ζιάοη," ννῆο σδῃ πα “πο γεϑι" (χίχ. 12); 
ἴο Βαθγ]οη, ““ ννοδγιθὰ ἴῃ 1ῃ6 τι] ϊτι ἀθ οὗὨ ΠοΥ 
ΠΟΙ Π 5615" (ΧΙν, α4: [6γὉ. 11. ς 8); ἴο [λ6 ῥΘορΊθ8 
οὔ τῆς νοτγ]ὶὰ, {παῖ “’ ννϑᾶγΥ {Ποηγϑεϊνοθ ἔὺΓ 
ΥΟΥΥ νδηϊγ " (ΗδΔ6. 1]. 12). 

Οὐ... Ὑπὸ ψόοῦκ, ἴθ ΜὨιοἢ σᾶγπδὶ [1ςγδοὲ 
ἔα! ]οὰ, ννὰβ δοςσοσηρ ἰϑηθά ὈΥ ἴῃς “" Ξοεγνδηΐ οἔ 
{Π6 [Ὀ,οτὰ -" 566 ]. 4. 

Μ 



18 ΙΘΑΙΑΗ. 
Γεϑὲ τυῤεγειυϊἐ γὲ ΤΑΔΥ͂ ολυ8ε (τῆς 
ὙΥΘΟΔΙΥ͂ ἴο τοβῖ; δηά {18 1: ἴῃς τγε- 
[τεβῃιηρ: γεῖ {ΠΕΥ μου] ποῖ ἢεαᾶγ. 

12 Βυῖ τῆς ννογά οὗ πε Γ[ΟΚῸ νγᾶβ 
υπηἴο Πδηλ ρτεζερῖ ὑροη ρτεςερῖ, ρῥτε- 
ςερῖ ἀροὴ ρῥτεςερῖ; [ἴπὸ ὑροπ Ϊ᾿ηες, 
᾿ης ὑροη Ππα; Πετε 4 {{π||ὲ, ἀπά {ποτε 
ἃ {ππ||6; τῇδε τῇς πιρῆϊ ρο, πὰ (1]] 
θαςκνναγά, ἀπά Ὀὲ Ὀγοκεη, δηά βπαγεά, 
Δηά (ΔΚθη. 

14  ὙνΠετγείογε ἤθαγ τῆς ννογά οὗ 
τῆς ΓΟ, γα βοογηξα] πγεη, τῃδζ γαὶς 
{Π18 Ρεορὶς ψν Ὡς ἢ ἐς ἰη [εγυβα θη. 

ΧΧΝΊΙΠΙΙ. [ν. 13---τ6. 

Ις Βεοδιιϑὲ γε ἢᾶνε 8414. ἵν ε ἢανὲ 
ΙΔ4ά6α ἃ ᾿ςονεπαπί ἢ ἀσδίῃ, δηά 
ννΊΓἢ ἢ6]] ἀγα να δὲ δργεδηηθηῖ; ννῆδη 
τῆς ονογβοννίηρ βοοιγρα 5}]}] ρᾷ88 
τῆγουρῇ, ἰἴ “μα ποῖ᾽ σοπα υπῖο ιι5: 
ἔογ νχγε ἢανε πιδάβ [165 ουγ τεῆιρο, ἀπά 
υπάεγ ἐΔ]βεῃοοά ἢᾶνα νγὰ ἢἰὰ ουγβεῖναϑ: 

Ι6 4 Τπετγείοτς ἴἢι8 βαϊτῇ τῆς 2 Σ 
ιοτά ον, Βεβμοϊά, 1 ἰἂγὺ ἱπ Ζοη ;.. ΗΣ 
ἔογ ἃ ἐουπάριίοη δ4 βίοπθ, ἃ ττγιεὰ δίδιμ. αι. 
δἴοῃδ, ἃ ργξοίοιδ ΟΟΓΠΘΥ “ἤθ)ι6, Δ 506 Αοἰβ 4.11. 
[ουπάκδιίοη : 6 ἴτας δοϊἰενθῖῆ 5841} ἃ τὸ ἐν 
ποῖ πιᾶκο ιδβῖα. τοῖον 

ἐδὼ ἐξ {δὲ το εεδίη] Α΄4. ἀνάψυξις (ςΡ. 
Αςῖβ 11. 190). ὙΠῸ που Οσουγβ ῥὲγε οπὲν; 
του ἢ ΠΟΑΓΙΥ [Π6 5Δπ|6 15 οιιηὰ ἴῃ [6γ. Υἱ. χό. 
ἼΠο νοτγῦ ἰ5 υϑοὰ ἴῃ 1. 4; [εγ. χχχὶ. 2, 1. 24. 

Οὐ... τ. ὙΠὸ ψογάϑ Ὁ “" γεβῖ " δηά “"τὸ- 
ἔτοϑῃιηρ " Οσσυγ ἴῃ οι. χχνυη. ὅς, ὍΠΟΓΟ 
6 ῬΟΠΔΙΥ οὗ ἀϊϑοῦθοάϊθηςς νγὰ5 Ῥγος δι πιο 
᾿Δοσθμδηᾶ, “(ΤῈ [ογὰ 5841} ϑοδίζεσγ {π66 
ἈΤΊΟΠς 411 Ρϑορίοβ, ἔἤτοσὴ ἴΠ6 οἣς οπὰ οὗ {ΠῸ 
Ρβατίἢ δυθῃ ἴο {πε οἵδοσ) ΑΑπά δπιοης ἴπ656 
ὨΔΊΪΟΙ5 58] ἴδμοιι βῃηὰ πὸ 696 (γεζγειδίης), 
ΠΟΙΠοΣ 5411 [Π6 8016 οὗ τῇγ ἔοοϊ ᾶνθ γω" ἢ 

Οὐ“. ,. Βοῖίἢ [54]. ΧχνἹ!. 9---12 δπὰ θσ. 
Υἱ. τό μᾶύε {δεῖν σοπιρ]εϊίοη ἰῃ Μαῖί. χί. 2ς--- 
320. Ορ. πῆογὸ ΘβρθοΔ ΠΥ [54]. ΧΧΥ. ἡ ἢ 
Δήδι, χὶ. δς; δηὰ |εγ. υἱ. τό ψ ἢ Μαζί. χί. 
29. 

ἐδεῦ «υομἱά ποῖ] “. «αὖ. ὦ. ΧΧΧ. 9. 1ς, ΧΙ. 
2η. ((’. οἱ. 19.) 

Οὐς. 80, ἤδη [6505 ἢδά οἤετγεὰ {Πθπὴ (ἢ 6 
ἔπιε τοεῖ, (ΠΟῪ «υομ ά ποὶ οταῦγαςσς ἰξ, Ν δῖ. 
ΧΧΊΪ, 27.) Γῦ Κα ΧΙ. 34 (οὐκ ἠθελήσατε). 

18, Βιώ.. «υα:...»"σδ ΟΥ, 80...88 811 
ὍΘ... 187. ὙΠὸ τνογὰ 5841] σοῃίζηιδ ἴο ρΓ655 
Ὁροπ ἵμεπὶ ἃ5 Ὀεΐογε; βρεακίπρ 50 ἐπαξ “{Π6 
ΤΉΘΟΚ 50}} ᾿πογθᾶϑα ΓΠΕΙΓ ἸΟΥ͂ ἰπ ἴδ 1, οτγὰ "ἢ 
(χχίχ. 19). ἈΠῈ “ἴῃς νυ ]ϑάοπι οὗ (μεῖς (βοογῃ- 
1) υυῖϑο πλθη ρογϑ 65) (χχῖίχ. 14). Ὑδδὲ 
“ὁ ΟἴΠΟΥ ἰοηφιο,᾽" ΜΠ ΓὮ δροκο ἢ δἰπιοδὲ 
ΔΏΡΟΙΙς ἀπ γ, νν1}}} ἀρροᾶγ ἴο ἔδοπὶ ἴο υἱίοῦ 
1ῈΠ|6 πλοῦα ἴΠ8η ἃ 56σίθ5 οὗ τηϊπυῖθ συ ΐθ5 δπά 
ΣῪ εἰοπιθπίδσυ ἰοδο βίη. 
γε σο...1] ΟΥ, ΣΏΔΥ 0 οἱ απά β'πτ- 

16 (11. ας, 5. 40.) ὀσεξαυαγά. Ἐ] ΠΥ [0]- 
Ἰοννίης ἴποῖγ οὐνῃ ἀθν!ςθβ {ΠΟῪ νν}}} ΘΠσΟΙ ΠΟΥ 
[Π6 τος, αραϊηϑὲ ν ΠΙ ἢ ἘΠΕΥ 5114}1 Ὀ6 Ὀγοκθη 
(Μαῖι. χχὶ. 44). 

14. γε “τογημὶ »ιοη] 4. «υ. α. Ῥτον. χχῖχ. 
8. ΟΡ. δεῖονν, ν᾿. 22, χχῖίχ. λο. ὙΠ ΟΥ βοοβεὰ 
δῖ {ῃ6 Ιά64 οὗ ἀϊνίηθ γοίσι δυο ΟἹ 51η, ννῆ6- 
1Πὸγ ἢ ἴΠ6 ργθϑοηΐ, ΟΥΓ ἴῃ ἴΠ6 διΐυγο, ννου]ά, 

16. ΑΞ ὺγ ἀφαίῃ δηὰ ἴῃς νου] οὔ ἀδεῖκ- 
Ὧ655, ἴο ῬΠΙΟἢ {Π6 ργορῃθὶ πδά ροξιϊεοα (ΧΧΙ!. 
18, 18, ΧΧΙν. 21), [ΠΟΥ ἢαὰ πο Δρργοῃοηβίοῃβ 
ου ἴΠπαΐ Ξοοῦθ. ὍΠΟΙΓ ρυποι]οῦ5 αἰοπτίοη ἴο 

(Π6 ἰανν δὰ ρυὲ ποῖ αὐυἱῖὸ δἱ {ΠΕΙΣ 6ᾶ96. 
Ὀοαῖῃ νουϊὰ ηοΐ σοπηθ Ὡθᾶσ ἴῆοτῃ : οὐ, 1ἢ ἴἴ 
ἀϊά, Ηδάες νγᾶβ ἴο ἴποπὶ πὸ οὐ͵]εςϊ οὗ ἀγοδά. 
ΤΟΥ δδὰ ροΐ γιὰ οἵὗἉ 8}] ϑιις ἢ 8ΙΔγτη5. 

αγὸ «ὐε αἱ ἀσγερριοπ)] ((ρ. ν. 18.) ΘΥ, 
ἢδγο νγὸ ῃδὰ πη ἱπΐογνιον,,".---ἂῃ δείαϊγελι.6- 
γῆ; 50 ἃ5 ἴο Ὀε Οἡ ἃ ΡΕΟΓΘΟΙΥ ροοὰ ὑπάεῖ- 
βίδπαϊπρ ἢ [ξ. 

ἐδε ουεγοκυὶπς σεουγ ε] ΟΡ. Υἱῖ!. 8, χ. 26. 
ΤὨςο ᾿πυηάαδίοη νγᾶ5 ἴο γυϑἢ ἰῃ ὕροη 186 ἰδπά, 
ἃ5 δι θη} γ ἃ5 1 ἰὲ σψέγθ ἴδ ϑἴγοκε οὗ ἃ 
ΒΟΟΊ Κα. 
ῥα ρας: ἐδγοι }]---τὨγου ἢ ἴδε ἰαπά. ΟΥ, 

ἐ ογογ ἡ Ι (Ὁ, αὐ. α. ἴῃ νύ. 18, 19). 
ἐδε.. αμεροο {67 πουϊὰ πᾶνε ϑαϊά: 

“ὁ ΘΓ ΡΙΟι5 Οὔϑεσνδηςσβ,᾿ οἵ, "" Οὐ β ργοπηῖϑεβ 
ἴο 5: Ὀυϊ {π6 Ῥγορδεῖ ϑιιδϑειςυϊοβ ἴθι Πι5 
νΥὩ] ἢ ἀοθοσῖθο {μ6 ἵπιθ πδίυσο οὗ {πεῖν ΒΟρο8. 
ὙΠΕΙΓ νΟσΒἢΡ ννὰ5 ΒΟΙΪον ἀπά ὑηγεδὶ: ΠΟΥ 
Ριυΐ ἃ [8156 ἱπίεγργεϊδίίοη ου ὐοά 5 ργοπιίϑεβ, - 
ΨΥ ΠΟΙΒΕΥ ἴἰο Βανι δβ Που56, ΟΥ ἴο ΖΙίοη. 

16. Τρονγοογε] ἴῃ ορροβίοη ἴο [δοὶγ 
ναὶ σοηβάρηςθ, πα ρῥγοοϊδιης δἴγοβῃ, δηά 
ΜῊ ἢ [Π6 υἱπηοβὶ ἀπε ἰποΐπεββ, γσύ, ἴῃς δῦϑο- 
Ἰυΐς ἱπιπιονθδὈ ΠΥ οὗ Ζίοπ᾽β ἐουπάδιοη-πσἴοηθ, 
δηά “εεοπάϊγ, [ἢ6 σεγ ΔΙ ΠΥ οὗὨ δεῖν ῥιυιη]5ῃπιρηΐ. 
ΤΠ ἹΠΊΔΡΟΓΥ ΠΊΔΥ Ὀδ6 ἰδίκθῃ ἔγοπι {ΠῸ 5ι1Ὁ- 

βίγυσίαζε οὗ δοϊοπηοη δ [θπηρὶο: οὗἩ νης ἢ (5ΔΥ8 
Εννδ]ὰ, "Η. οὗ [5τ.,᾿ 111. 2322, ἅς,) ἴδὸ τὸ- 
Τδῖη5 “να Ὀθθη ῥγεϑογυοὰ ἴἰὸ ἴΠ6 ρῥργεβοηΐ 
ἄδγ, πὰ ἄρρϑᾶσ αἱ γιονὶ ἑπάφείγ με δίρ... ΤὨτουδῃ 
8}1} [Πο56 ργοδῖ δηὰ νᾶσίοιιβϑ ἀοιηοϊπἰοης δηά 
ΤΟΒ(ΟΥΔΊΟἢ5. Οἡ ἴἢ6 5βυγίαςο, (5 ἔουπάδίοῃβ, 
ἢ {ΠΟΙΓ ριραπίς νν}}5 (ἔοσ (ἢ πιοϑὲ ρατΐ 
ὈΠ566η), πᾶν Ὀδεη ἐπάν με ἧν τς 

ἐδ Σονά Ο00] ἩἨεῦτ. “άοπμαν Ὑαρυεδ: 
“. 232} ΥἹ]. 7. 

Βεῤοίά, 1 ἰαγ.. ἈΔΙΠοΥ, 1 δ γο 1δ1ά,.. 
1,1ἴ. “ Βεποϊά [ πὶ Ης ἰμαὲ Βδίῃ στουηπάρά ἃ 
βίοπο ἴῃ Ζίοη." 80 Ἀδ5ῃ1: ψ8ο δά ἀ5 ἴῃ ρᾶγᾶ- 
Ρῆγαβθο; “" Βομοϊὰ αἰγεδάγ 1 45 Ὀθθη ἀδοσεοά 
Ὀεοΐοτο Με, δπὰ 1 ἢᾶνε ἊϑίὈ] }5ηθὰ 4 κίης, ἴΠ6 
Μαοβοδῃ; ὴο 58Π4}} Ὀ6 ἴῃ Ζίοη ἃ βίοῃε οὗ 
Ρτοοῦ." 

ἴπ (Π6 ργοπηῖϑοβ οὗ Υἱϊ. 1.4, Υἱῖ]. 14. ἰχ. ό, 7. 
[Π6 ἑουπάδί(ϊοη βίος Παδά Αἰγεδάγ Ὀδεη ἰαἱὰ, 



ν. 17--ῶ1.} ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΝΠΙΙ. 170 
17 ]υάρπιεηΐ 4150 νν}}} 1 ΙΔγ ἴο τῇς 19 Ετοπι τῆς τίπηα τῆλε ἴξ ροδίὶ 

πε, δηὰ τρῃτθουβηθθα ἴο [6 ριπι- ἔογιἢ 1 5}}8}} [Κα γοι!: ἔὉΓ τρογηΐηρ' 
τηεῖ : δηά τε [41] 5}4}} ϑύγεαὲρ Ἄνα δΥ τηογηϊῃρ' 5Π4]] ᾿ς ρᾶ88 ονεσ, ΟΥ̓ ἀδύ 
ἔπε τγτείιρε οὐ [1650 ἅπὰά τῆς νγδίειβ ἂπά ὃὈγῪ πίρας: Δηὰ ἰζ 584}} δὲ ἃ νεχᾶ- 
804}] ονεγῆονν τῆς Πιάϊηρ ρίδςα. τίοη οηἱν ᾿ 9 ἀπαογβίαπά ἴπς γερογῖ, ἴΟτ νοι 

20 Βογ τῆς δα [8 β8πογίθσ. [δῇ νκαΐενγοα 
ἴῃδι 4 πιᾶπμ οἍπ ϑ8ίγείο ῃ ὨΪΠΊ56]. δὲ ἐραρμά ἀνε. 
1: ἀπὰ τῆς σονογίηρ πδίγοννεσ ἤδη κ κ 
ἴῃαι με σδὴ ψγγᾶρ ἢϊπΊ56 1 ἐπ ἐϊ. δ 4 ὅλα, Ὁ 

18  Αμπά γχγοιις ςονεπδηῖ νυ ἢ 
ἀεδίὴ 834}} θὲ ἀϊβαπηι}]εά, δηὰ γουγ 
ἀρτεεπλεηῖ νι ἢἨΕ]] 5}.8}] ποῖ βἴδπα : 
ννἤεη τῆς ονεγβοννίηρ βδοοῦυγρε 5}2]]} 

ἥνεοσκρ᾽ 
δυνμε ἐο ἐΐ. 

Ρᾶ55 τῆγουρ!, τἤδη γε 884]] ὃς ' τγοά- 
ἄδη ἀοννῃ ὈΥ [ζ. 

21 Εογ ἴῃ6 [ῸΟΚῸ 8841} γίβα ὉΡ 39. 
88 ἦπ τηοουηΐ “ ΡεγαΖίηι, ἢ6 5411 Ὀδ 5. 

α ἐγίοάδ “ἱοπε] 1, “4 βϑἴοπθ οὗ ργοοῦ;" 
ὙΠΙΟὮ ΙΠΔΥ ΠΊΘΔη ΟἸΠΟΓ (τὸ οὔθ ἐμαὶ οδῃ 
βίαπα ὄυθγγ Κιηὰ οὗ ἰδ5ῖ,---ῦθ ἴο γεβϑίϑί ὄυθη 
186 ῥγέβϑιιγε οὗ ἀεαί πὰ Ηδάδβ: οἵ (2), ἔδαῖ 
[Π65 ψνῃδίουοσ 15 ἰδίά ὕροη ᾿ξ, ἀηὰ Ὀχιηρβ οὐὔΐ 
{Πεῖγ αι] 165, (ΟΡ. ΕΖεκ, χχὶ. 13, Η. 18, 
ὅ. «ὺ. 

Ω͂ ΟΒΡΕᾺ .1 ΟΥ, 4 2γεοοια φΟΡΦΓ ΣΟ 
οὔ τπιωοδῦ σωγε Τουπάαείον :--- ΑἸ] αἸηρ ἴο (Π6 
ε στοδί βδίοησϑ, οὐδέν ((. «υ.) 5ἴοῃθϑ," ψν Ὡς ἢ 
τνογα Ὀγουρδέ ἔοσ ἴδε ουπάδὝοηῃ οὗὨ δο]οϊμοπ β 
ἰοπηρὶς (α Κ. ν᾿. 17). Ορ. 5. σχν η. 22, 
(1 ἕογ. "ἢ. Χ 2). 

ἼΤΠ15 πὸνν ἐουπάδίΖοη (πιοϑῖ σοπιξογίίπρ ἴο 
[Π6 18 .}})} ννᾶ5 [}} οὗ τπηθπδοίηρ ἱπιροτί ἴο 
ἴῃ6 νου! ϊγ. [{ ἱπηρ]οἀ ἔμαῖ ἐῤε ῥγειεπὶ “θ7η- 
2. ὡὰῷ ἰο ῥα: ἀαυᾶγ. ϑοϊοπηοηβ [6πΊρ]6 
ν 85 ποῖ {π6 ἤουδο οὗ “" γοϑί,") ννβεγοίη “Π6 
Ι ογά ννου]Ἱά ἀννθῇ ἔογ ὄνον ̓ (5. ἰχν"]. χ6). 

ῥὲ ταὶ δε ευεί δ7--- Το τα ϊθ5 ὕροη 118 
ἤγπι ξυυπάδιίοη (ςρΡ. ΥἹ]. το). 
σα ποὲ γριαξε ῥας(ε} ΟΥ, 9 1π δδεῦϑθ. 

Ηδ 541} ποῖ Ὀ6 ἴῃ ἱτγοριάδϊίιοη δ {815 οὔ (ῃδὲ 
σἤδηρο οὗ ὀυρηΐῖβι “" ΗΠ5 ποαγί 15 6ϑίδ Ὁ }}15Π64᾽" 
([)5. οχὶ!. 8). [ηδίοδά οὗ δυγτγίης δῇοσ ἢυ» 
Π 8Δῃ 5. ῃοπΊθβ, δ6 4υ θΕ}Υ δὶ θ5 (σοά 5 {ἰπη6. 

Ιἴ ννᾶβ πῃθο] θοῦ {πὶ δὰ 5, “1,εἰ Ηἰπὶ 
ἐαςίτη (5. «υ.) ΗΪϊ5 ψοΥκ ᾽" (ν. 19). 

17. ἴῃ {6 ογεςοη οἵ ἴπαὶξ ποὺν [δπλρῖς 
411 5ῃουϊὰ Ὀ6 ἀοηθ ψ ἢ [6 ρτοδίοβδί Ἔχδοίηοϑββ. 

«υἱ 1 ἰαν ἰο 1δὲ ἐπε... ΟΥ̓, δοῦ Ζοὼσ ἃ σὰ]9 
(υν. 1Ιο, 183, 5. 40.), ἀπά γὶρῥίοομαπει; ΤΟΥ 8 
ῬΙΆΙΑΌ-11π9.; ἴ0 ἰοδῖ [6 ἔγυ ἢ οὗ ἐδοῇ ϑἴοῃθ 
δηά [15 βί ποϑ5 ἔοσ ἃ ρίαςε ἴῃ ἴδ Ὀυ]άϊης. 

18. “ῥα δὲ ἀἰϊαππμἰ] Οτ, “ ΟὈ]Π6- 
ταϊοὰ :".-- 116 {Ποῖσ βίη, 4145 σεπηδίηθαὰ ὑη- 
ΟὈΠεγαϊθὰ (χχῖϊ. 14, 9. «ὑ.). ᾿ 
. Ἰγοδάεη ἄοαυπ ὁγ ἢ ΟΡ. τ. ς) ΥἹῖ. 25, Χ. 6. 

19. Εγορρε ἐδὲ τίνι δαὶ... ἘἈλδίμογ, Α8 
οὔῥ δβ 1 βΡῬδβδβοῦδ ὕὑὉβσοόπκὰ (2 Κ. ἴν. 8) ἐξ 
“ῥα! ταζε γομ ΑΙἾὟΑΥ (91. χν. 14}; ,ῶγ...βα:: 
ΦΏσοῦΘσΏ. [ἴ νν}}} ἔογος 115 πιεβϑαρὸ ἱπιροτ- 
ΟἸ5ΙΥ οπ {ποθ ψῆο ψοι)]ά ποῖ ἰΙσῖϊθη ἴο [ῃ6 
δεμῖὶο νοΐος ἰπδὶ νγᾶ5 τοδᾶγν »πογηίρς ὧν 2107 η- 
ἐπ ἴο “Ἢ ϑρεϑδὶς ἃ ννογὰ ἴῃ ϑθᾶϑοῃ ᾽ (]. 4). 

σνέχαϊοη ον] ΒἘδίπεν, πο σεχαίίοη, 
1 58.411 6 ἃ οδυ86 οὗ υὑῃπλϊηρὶοα ἴΟΙΤΟΓ ἰο 
μπνεγι (απ δὲ ταϑδδδξθ (“. «υ. 4. ἴῃ Ὁ. 9). 

Ἄν βοὴ ἴδ6 ρσορβεοῖ ρὑγοοϊαϊπηθὰ " {Πογ Ἰδουρδξ 
ἴξ ποῖ ννοσίἢ (δεῖγ διϊεηοη. Νοῦν {ΠΕΥ υη- 
ἀετβίδηά ἱ Δ; ἴοο ἰαΐθ ἴο δβϑοᾶρε ἔγοηι ἰΐ. 
ΤΏΘΥ ἃγε ρἱυπροὰ ἴῃ ἄθορ “" ςοππιπιοίϊοῃ ἢ 
(πιᾶσε. οὗ 2 (στο. χχίχ. 8, “. «υ.) δηὰ δίἰδττῃ ὉΥ͂ 
1ἴ; Δηἀ 5ΒΟΓΕΪΥ νν}}} Ὀ6 ““(οβϑθὰ ὑδοκνναγάβ δπὰ 
ζογννασὰβ διηοηβ 411 ἴ86 Κιηράοπιβ οὗ [δ6 
οατῖ μ᾽" ([6γ. χυ. 4, “. «.). 

ΤὨο νψοσγά ἔοσ “" νοχδίιοῃ ἡ ὁσουτβ οὗ [5.865 
{γου]οὰ σοπάϊτοη ἀυτῆς [ἢ6 Οχῖ]θ ἰῃ Πουΐ. 
ΧΧΥΪ. 2); [670 ΧΧΙΡ. 9, ΧΧΙΧ. 18, ΧΧΧΙν. 17. 
ΤΟ Ψυΐρ. οἴδογννϑε :----ὐς ΕῸ ἰαπτυμηγαοάο 

5018 νϑχδίίο ἐπέε εοξπ ἀαδὶέ δυάϊτι}." 

20. ὙΠ ΕΥ Ββαϊτεγοὰ {ποπιϑεῖνοβ [πδὲ ΠΟΥ 
δὰ ρῥσγερασεά δὴ δᾶϑὺ δηὰ ϑεοισο σου ςοἢ ἴο 
Βα ῦεσ ὕροη; ΠΕΙ͂Γ σᾶγηδὶ νυἱδάοιῃ δηὰ Ῥῃδ- 
Γιϑαῖς σἱρῃίθοιιθπεθθ ΗΟΥ Σ]ΙΘΟΥΔΌΪΥ ἰηϑυΐ- 
Βοίεοηϊ 5ῃουϊά 1ξ ῥργουθὶ 

4]. Οοὰ μοιυϊὰ ρΡυὲ ἔοτίδ Η8 ρονγεῦ 85 
βιάάθηγ ἀπά ονοσνν οἰ ΠΙΠΡΙΥ 85 ἴῃ ἴδε οἱά 
ἘπιῈ Ης Παὰ ρυΐϊ [ἰ ἑοτί δὲ ΡογδζΖὶπὶ (χ (ἶγο. 
Χῖν, Σ1) δπά δ Οἴδεθοη (0. τό). ΤὮδη, ἰπ- 
ἀορά, τ ννᾶ5 δραϊηϑὲ [86 εηρρεῖδι οὗ [ϑγδοὶ; Ὀυξ 
πον ἰξ ἰ5 ἴο ἀο 4 ψόοσκ ἰπαϊ 15 “" βίγδηρο᾽"" δηά 
ἐἰ 4]ΐοη " ἴο Ηἰπὶ ;---ἰο γοαὶ Ηἰβ οὐντὶ Ρθορὶθ 
Δ5 "" 5ΙΓΔΏΡΟΓΒ᾽) δηὰ “8116 η5," Ὀεοδλιιθα {ΠΟῪ 
δά τηδάδ [ποπιϑεῖνοϑ σὰς ἢ. [5ταϑ] δὰ Ὀδοοπηθ 
κα ῬὨΙ]ἸσΕμ65, ΕΟΥ, “Βεη [86 ΡΠ] 5. η65 
ῥεαγά ἐῤαὶ Ῥαυΐϊά «υἂς αποὶπίεαά ἀἰρ οὟΕΡ 
1γαοἱ" (α ΟἾτο. χῖν. 8), [ΒΟΥ σεπὶ ὺρ ἴο 
αἰίδοκ πὶ. 80 νγᾶβ 1ἃ ἢ (Π6 πηθη οὗ [5186], 
ψΠοη 5αἱδὴ ργοςοϊαιηθὰ ἴδ6 Κιηράοπιὶ οὗ 
᾿πηπιδηιεῖ;-- {ΠΕ Υ χουϊά ποῖ μάνα Ηΐπὶ ἴο 
Τοῖση νοῦ ΤΠοτη." 

Οὐ.. ἴη σα Οἶτο. χῖν. σ, ἴδ ρδηϊς- ἐγ θη 
Ῥἢ] 5 πος. “ὁ 1οῆ ΤΒοτο ἱμοὶνγ οάβ; δηά Ὀανὶά 
ξϑΑνθ οοπητηδηάπηοηῖ δηὰ [ΠΟΥ σνογα δωγπεα 
αυἱδ ἥγε.) ϑυςῇ νγᾶβ (Π6 δίς οὗ {86 140]- 
ΒοάΞ οὗ ϑαιιατα (Μίοδῃ 1. 7), δηά οὗ [δ6 
ἰάοἸ Ζοὰ τεταρὶα δὲ [επιβαίθι (ςἢ. Ἰ᾿χὶν. 1ο, 
Η. 11). 
δὲ μαι δὲ «υγο δὴ Αἱ Οἰθδοη, [5 ΔΠΡῈΓ 

νγᾶ5 ἱπιἰπιαῖϊοὰ ὈΥ “4 5ουηᾶ οὗὨ τηλγοῃίηνς ἢ 
Βοαγὰ ἰῃ {Π6 δἷγ (χ αἶτο. χὶν. 1ς).- -ΤΠς στὰ» 
ΤΑΟυΓ5. ΜΜΏΙΟἢ ργοναδ θὰ δος ἴδ6 [ἐνγ8 ἃ 
1116 Ὀεέογε {π6 ΗΠ8] βίορε οὗ [εγιβαίθηι, ἀρουὰξ 
ἐς τη δας] οη5,) δοίης 866 ᾿ ΔΙ ΒΝ 
ΔοτΟϑ5 ἴῃ6 5ΚΥ (7}οϑερῇ. "7. ΝΝ., νι. 5}, Ῥγονα 
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ΧΧΨΝΊΤΙΙ. ἵν. 22--.. 

23 ἢ Ὃίῖνε γε δᾶγ, δηάἀ Πεᾶγ ΤΥ 
γοίςε ; μελιίκεη, δηἀ ἤΘΆΓ ΠΥ βρεεςῇ. 

24. )οιἢ (ἢε ρ]ονγπαιδη ρον 41] ἀΑΥ͂ 
ἴο 8ονν ὃ ἀοίῇ δε ορεῶ δηά Ὀγθᾶκ (ἢ φΦ 
οἰοάϑ8 οὗ Πἰ5 ργοιπά ἢ ! Οτ, ἐζα 

ἃς ἍΒεη με μαῖῃ πιδάς ρἰαίπ ἴῃς κε νέκερ 
ἔλοε τμεγθοῦ, ἀοῖἢ ἢ ποῖ οαβὲ δϑγοδὰ βαέρασο 
τῆς δΒίοδεβ. δηᾶ βοδίίεγ {ἢ συ πλΠΊ1Π, ἐπ ὅδε αρ- 
δΔηά οαϑὲ ἴῃ ᾿ς ργίποῖραὶ τοδὶ δηά νοι. 

ΙΘΑΙΔΗ, 

4 7οαἷ.. πο. Ὑγτοῖἢ 45 1π (Π6 νδ]||εὙ οὐ “(σἴθθοη, 
θαι 5. Τῃδῖ ἢδ ΤὨΔΥ ἀο ἢΐ8 ἡγοῦ. Ηΐβ βίγδηρε 
τόσου. ῬΟΓΚ; δἀηά Ὀγίηρ' ἴο ρᾶ38 [8 δεῖ, ἢΙ5 
φθ βίγδηρε Δςῖ. 

22 Νονν [πεγεΐογε 6 γε ποῖ πῃοςκ- 
Εἴ. ἰϑϑὲ γοὺυγ θαπάβ δ6 τηδάβ βίγοηρ: 
ἴογ 1 ἢᾶνε Πεατά ἔτοῃῃ τῆς [ογὰ σοΡ 
οὗ Ποβίβ 4 Ἴσοηϑιχηρτίοη, ἐνθη ἀείετγς-, 
ταϊπεἀ ὑροη τῆς ψΠοΪςε δαγίῃ. 

180 

δὶ ρας ον ἄδθερ ἃ Ἴοηνϊοϊίοη δὰ 5εἰ]εὰ 
ου [δε τηϊηὰ οὗ [6 ρϑορὶς ἐπδὲ ἴδ ρονγεῖβ οὗ 
Βοάνεη ψετῈ γαηροὰ δρδϊηϑὶ {Βϑηλ. 

ῥὲε «υογ ἡ} Οὗ. Χ. 12. 
απ ὀγίηφ ἴοὸ ῥα δὲὲ αὐ Ἐδίμογ, σπά 

ΘΟχϑοιῦθ Η18 δῖ, ΗῊ 411605 δεῖς. Τὸ 
Ὑογὰ γεηάογοαά “Ὁ [251 ᾽ 5. υϑοάὲ οὗ Παγά, 56Γ- 
γιΐθ, το]. ΤὙἌΘΙΓ ϑηθ Πδά Ἴοιῃροὶ]οά Ηΐπ ἴο 
πηάἀογίακο [Πα ἱΓΚβοοπΊθ ἸΔΌΟΌΓ οὗ ς λοι ϊϑοπηθηΐ. 
Το τόβουθ πθπὶ ἔγοτη ἔδεῖσγ δίγδηρε ροάς, 

Ἡς πηι δεῖ 45 ΟἿ {Πδΐῖ ννγᾶ5 δϑίσδηρεά, Τὸ 
ΤΟσΟνοΥ ἰδοῖὴ ἔγοπι {ΠΕΙ͂Γ δ᾽ θηδίϊοη οὐ 5ουϊ], 
Ηε πιιϑῖ ἰγεαΐ {μ6πὶ 85 4]|6η5. (ΟΡ. χχίχ. ς.) 

Δ. δε γε ποῖ »ποεξεγ:...ἢ Οὐ, ἅθ81] γοποῦ 
ΒΟΟΙΏΣΕΙΥ (ςρ. «. 14), (“1 γομγ ὀσμάς: ΚΥ ΟὟ 
σίγοηρ. ΤὮῈ ““ θαπας᾽) πον οἡ {πεπὶ ΨΕΓΘ 
ἴΠοθε οὗ {πΠ6ὸ Τοτά δηὰ Ηἰβ5 σμηϑὶ (Ρ5. 11. 
4) "ποι πὰ ϑαϑὺ (Μαῖϊ. χὶ. 20) ἴο ἴδ6 
ἰογα]; Ὀμυΐξ σάρδῦ]ε οὗ θείης ἑυτηοὰ (1 7υἀρ- 
Τηρηΐ 50 σϑαϊῖγθα) ἱπίο ἤξᾶνυ Ἵμδιη5 δπά 
ξειίοτϑ (11]. 2, “. αὐ.) 

,)ῶν 1 ῥαυε δεαγά...1 Μόογθ πραγ, “Ὀ6- 
οδυ86 ἤπδὶ δηά ἀδθεϊϑδίνε (Χχ. 23) 15 ἰδὲ νος ἢ 
[μάν πεαγὰ (σοπιίηρ) ἔτοιη 186 [οτά, Ϊομο- 
νυνδὴ οὗ Ηοβῖβ, ὕροὴη ἴπ6 ψΒοΐε βασίῃ." (δεὲ 
Οὔ Χ. 23.) ΤΕ ἐχργοββϑίοῃ γοπἀε δα “" (σοι! ηρ) 
ΠῸΠι,᾽" 112. 3,» «υἱὲῥ, 15 [6 σάπι6 [Πδί οσσυττοά 
ἴῃ χχὶ. 1ο, γνεῖθ γα πᾶνε 8η δηζὶς!ραίίοη οὗ 
1Π6 ρᾶγαῦϊα ψν] ἢ [Ο]]ονγ5 ΒΕΓΟ:-- Ὁ »ηῃν 
ἐῤγειδίης ἀπά εὐδία 9 »Ἐ7 «υἱπποαυίπρ- ἤοον 
154ὲ γῇ ςἢ 1 μᾶνὰ μοδγὰ (σοιηϊηρ) ᾿τῸπὶ ἴῃ 6 
Ιογὰ οὗ Ηοϑἕβ..." 

Οὐ... Ῥϑ. σχυῖ!. 22, “" 72ε εἱομδ, ὙΓΨὨϊσἢ (ἢ 6 
ὈΌΠ)Ὰ ΟΣ 5 σγοΐιβοά, 5 Ὀδσοομης ἴΠ6 Τἢίοῦ εογηόν- 
“10716..) ΔρΡΡΘΑΙΒ Ρ]ΔΙ ΠΥ ἴο τοίου ἴο 154]. χχυ. 
Ιό: ὙΠ16 [6 πεχὶ νϑῦϑθ, "" Εσοπιλ ἴπΠ6 [ογὰ 
ἀϊά Π15 σοπιθ: »γπαγυνείϊομις ἰδ 1 ἴῃ ΟἿΓ ΘΥ65,᾽} 
ἔοιπῃβ ἃ ᾿ἰπκ Ῥείννεεπ [58]. χχνἹ, 22, 29 δπὰ 
ΧΧΙΧ. 14. 

48, ΤΠο “βοοσηῆι τπϑη Πδά βροηδ Δί γαΥ 
ἴογ ψαηξ οὗ οσοηπεοϊάἀογαίΐοη. ὙΠΟΥ ἀϊά ποῖ 
τοῆοςϊ οὐ 1ἴΠ6 φσγαηπάθυγ οὗ Οοὐβ ψόοσκ ἴἢ {Π6 
ξονεσμηθηΐ οὗ [86 ννουϊὰ. [{ [5γδεὶ (βαϊά 
[86 γ.) γνόῦὸ ᾿πάεθὰ ἴΠ6 Βεὶγ οὗ {ποϑβὲ νσοηάγοι 
ῬΓΟΠΊ565, μον σοι]ά 1 θ6 βυιδ᾽]θςϊ ἴο 50 ΠΊΔΗΥ͂ 
[οπηρογαὶ Ξυβογιηρθὶ “«ΏοΓΟ νγα5 ἴΠ6 ρτο- 
ΤηΪϑο οὗ 1Π6ῚΓ Π 6] νοτο 5 ὁ ὁσοπληρ , 2) ϑαπηδγὶἃ 
235 ΟἹ [Π6 γοῦρὸ οὗ τυΐη, δηαὰ Τογιιϑαὶεπὶ (10 
ΒΑ ἰδὲς ΙεΔ5[) ἰῃ εχίγετηε ρετ]. νεγε 1 ποῖ 
σεϊδεῖ ἴ0 βξίνε ὉΡ ἴμοϑο οἷά ποίϊοηβ οὗ “" 811} 

15 ὨΘΟΘΒΘΑΤῪ ὙΠ ἃ υἱονν ὅῸ 

δηὰ (ὑγῃ ἴο ΙΟΓῸ ὈΓΔΟΙΟΔΪ πηδᾶϑυγοϑ,---η 
4]Π|Δπςο ἢ} Επγρέ, ἴοσ Ἰησίδηςοὶ 
ΤΟ ργορμοὲ πιρεῖς {ποῖγ οὈ]θς!οηβ ὈΥ͂ ἃ 

Ράγαῦϊθ. [,εἰ ποῖα δηκ οὗ ἴδ6 νδιθῖυ οὗ 
Ῥγοσδβθο5 [ΠΟῪ δπρ] ογθά ἴῃ ἀρτισυ]έαγε ; 5οπλ6 
οὔ ἃ ἰοηρβοσ, 50πὴ6 οὗ ἃ βῃοσίοσ, ἀιιγσδίίοη; δοπὴθ 
οὗ ἃ φϑηῖοσγ, δοσὴθ οὗ ἃ ποῦ νἱοϊθηΐ, κἰπά: Ὀμζ 
4] νυ ϑεὶν δάδρίοα ἴο (ἢθ6 δἰζδιηπηοηὶ οὗ σεγίδιη 
οηάς. ϑυςῇ, ἴοο, νγᾶ5 {πὸ σᾶϑ6 (ἴ1η 8η ἱποοῖη- 
ΠΡ ΒΙΡΠΟΥ ἄδρτθο) ἢ Οοὐαἷβ ““δυ5- 
Δηάγγ " (1 (ον. 11. 9). ἙδΔοὰ πδίϊοη πὰ 115 

ΟΥ̓ 5ρθςῖ8] σμαγδοΐου; δηά δςἢ νγὰ5 βιι:)]εςϊο 
ἴο ἀ!ϑοΙρ] πὸ (5. χεῖν. χο) ἴῃ ἃ βου Δ ἸῺ Κ 
ὙΑΥ, ὉΥ Ηἰπὶ οϑε τβάοπιὶ Δηα ΡΟΥΤΕΣ ΓΘ 
Ὀεγοπά ἴΠ6 γδῆρὲ οὗ πιδη᾿ 5 ξσοῃοθρίίοῃβ. 

Οἷνε γε ἐαν...1 ΤῊϊ5 ργοῖδοο (ςρ. Ρ5. χ]ϊχ. 
1---4, ΙΧΧΥΤΠ. σ, 2) ̓ πλρ} 165 [δὲ σάγείι] (δου ρς 
ὙΠ] Ὅς ποράρά ἴο υπάογοίδηὰ νγῆδὲ ἔο οννβ. 
(ὅθε αἷϑο οἰ. χχχὶ!. 9.) Οοιηρᾶγε Μαᾷιί. χὶ!. 9, 
35) 43. 

Οὗ:. τ. Ουγ ],οτὰ δι οαγ] οσξ ρΑγαῦϊς τυᾶ8 
ἄγαννη ἔτοπὶ δρτιου]ατε,.-- -Τ Ὡς 5011] Βανίηρ 
Ὀδϑη ρἱοιρμδα δηὰ μαστοννοά ὈΥ̓ Οοάΐβ ῥγου- 
ἀθῃξ4] ἀθα]πρβ νυ] [Π6 πδίϊοησβ, “ἢς ϑοῦγεν ἢ 
νηΐ ἐογἢ ἴο 5οῖν. 

Οὐ:. χλ. ὌΠο παίίοῃηβ ν]οἢ πάνθ ουθηζια 
Ῥογθ ἔχις οὐ ἴπ6 τόσ ἰαϑίϊηρ Κιπὰ ἤδῦθ 
Ῥαϑϑοὰ {πγουρἢ {Π6 ϑονογοϑῖ ἐς! 11 Π6. 

24. ΜοΙθ πραιϊν :---Ὑ7111 86 ἴἢη δὲ Ρ1ονῪ- 
οὔ! ἤὅο ΒΟῪ ὍΘ ΔΙΉΎΔΥ ΡΙΟΎΪΙΕ, (αἶνναγ) 
ΟΡΘπῖμξ πᾶ ΒΔΙΤΟΎΪΙΒ δ18 Ἰαπάῦ) Ηδ 
Τυυϑὶ ἴοατ δηὰ σγοπά ἴῃς στουηά, [ῃδΐ ἢ6 ΤΏΔΥ 
ορδῃ ἰξ ἴο [6 διιηϑ]ης, 4η4 41, δηὰ γδίῃ ; {Π15 

[86 βοντηρ; Ὀυξ 
[15 ΡΓΟΡΑσαίΟΥΥ ῥγοόοῦθα ἀοε5 ποῖ ΡὸῸὺ ΟἹ ζῸΓ 
ἜΥ̓ΘΓ. 

45. »παδφ ρ᾽α,"] Οτ, “Ἰενε θὰ :"-- τῆς 
τνογὰ υϑοὰ ἰη 8. οχχχὶ, 2 οὗ ἴῃς 5ου]β5 Ὀοϊηρ 
ἀἰϑοὶρ! ποὰ ἱπῖο ρδεεηϊ ον] η655 οὗ ἔδιἴἢ. 

ἐδεὲ Μίεῥο)] Οὐ, “ἴθ δηϊ56:;᾽") ΡΓΟΡΕΤΥ, 
(δὲ πίρείία «αἰδυα, νυ ἢ ΓΟΘΟΙὉ͵65 [6 οὐ» 
τηῖη δηά, {κὸ ᾿ἰ, Ὀθᾶγϑ ἀγοπηδίς ϑοθάϑβ. 

εαπἱ ἰπ...1 ἘἈδίδον, δοῦ ἐδε «υδεαὶ ᾽πὶ 11π 98. 
Ψψυΐς. ““ΡῈΓ ογάϊπϑηλ." 

ἐδε αῤῥοιπίεά,.ἢ ΟΥ, “δὰ ὈΑΙΟΥ ἴπ [Π6 
ΔΡροϊηίθα ρδςοο;""---ἰἢθ γονν5 πιαυκοὰ ουῖ ἴογ 
ῖἴ. ὙΠροορθγαβίιθ οδι]θά ὈΔυΊΕΥ ““ ἀουθίος 
τονθὰ " (δίστοιχος). 

ἐδὲ σγίς... ΟὖὐἉχ, Ὅ89 δΒρ 9 1Ὁῦ (5:6 οη Εχοά. 
ἶχ. 32) 18 105 ΟὟἙ ὈΟΤάοχ (ορ. |6Γ. χχχὶ. 



ν. .6-- ,ω9.} ΙΘΒΑΙΑΗ͂. 

"ον, «ἕνί, τῆς ἀρμοϊητεά διε δηὰ τῃ6 ἴἿ τί ἴῃ 
ΙΗδ͵, τῃεῖγ ἱ μίαςε ἢ : 
"Οτ, 42 20 ὃ Εογ δῖ5 (ὐοά ἀοιῖῇ ἰπϑίγυςϊξ 
ἐμά ἩΠ το ἀϊδογετίοη, απά ἀοίῃ τοδοὴ 

εἀ νγἱτὴ ἃ τῇ γεβῃίηρ ἰηβίγαπηθηῖ, ποῖ- 
ΕΓ ἰ5 ἃ οαγῖ νγῆδεὶ τυγηεὰ δροιῖ 
ὩΡΟΩ τὴς ουπχπλίη ; δῖ τῆς διίςἢεβ 
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4τεὲ δεαῖθη οὐἵ ψι ἃ 58.8{Π| δηά (86 
σαπιηλίῃ νυ ἢ 4 τοῦ, 

28 Βιελή εὐγπ 5 συ 86 ; δοσδιιβε 
με Ψ1] ποῖ Ἔνεγ δὲ τῆγεβῃϊηρ ᾿ἴ, Πογ 
Ὀγεακ 2ὲ τυ τῆς ψνῆθεὶ οὐ ἢ18 σδγῖ, 
ποῖ δγαῖβε 1ἴ τὐτὲρ ἢϊ5 Πογβθηλθη. 

29 ΤΠ15 αἶθο Ἴσοιημείῃ ἰοσῖῃ ἔτοηι 
τῆς ΓΟΚΡ οὗ Πορῖ5, τυῤΖηε 5 νγοπάεγέαμὶ 
ἴῃ σομη86], σπαὶ ἐχοα] δῆς ἴῃ ννογκίηρ. 

17). Μιπηρα ποίϊσοβ ἴπδὲ ἴη6 [ἔγοο ἰαϑὲ οὗ 
ἴπ656 ϑ,γαὶηϑ διὲ Ἰοϊπθά ἰορείμοσ ἴῃ Ηοπιοσ 
(΄' Οἀ.᾽ ιν. 6.4). 

2Θ. δ:τλ1|4Γ ἀἰϑογι πη πδίίοη ἰ5 τἰϑοὰ δῆογ 
[ῃ6 οοοάς δῖὸ ραϊμποσεά. Εδεῇ 15 πιεθαὰ ἔτοπ 
{Π6 Βιι5Κ (“ σμαϑι σοὶ," οὐ. “" σογιθοῖθα ) ψ ἢ 
ἄυς τοραγὰ ἴο 115 σμαγδοίοσ, 
ον ῥὲε Οοά ἀοἰῥ... ἘἈδίδοῦ, πᾶ μ9 6ο0Σ- 

Σοοῖοῦ; ὑπ) ὙΠΠ0)ὴ Ἰυάεκιηθηῦ: ῥὠμ Οοά 
οι ἱπείγμοὶ ρὕπ. ὍΏοσο. ρῥγιάθηξαὶ σι]65, 
ἄγαν ἔγοπὶ ὀἐχρογίθησθ, ἀγὸ γϑα] νῦν ἵλιρῃς ὉΥῪ 
Οοά; νῆο Ὀοίῃ οηἀοννοα πηδη νυν τἢ γράθοη δὴ 
ΒΌΡΡ]Ιοὰ δἰπὶ ἢ ἃ Ὀα515 ἔὉΓ γϑαϑοηηρ ὉΥ 
ξογπληρ {Π6 ϑενεγαὶ ρ]δηῖβ δἕζογ {Ποῦ Κιηά, 

51.4}} ποῖ Ηρ, ἴῆθη, ψνῆὴοῸ “" Το μοῖῃ πιδη 
Κπον]οάρε") (5. χεῖν, 1ο), ““σογγοςξ ννἢ 
)υάρτπιθηῖ}" (ὦ, «υ. «. ἴῃ [6Γ. χχχ. χὰ, Χὶν]. 
ὃ ; (ΠΡ. Χ. 24). 

Οὐ... ὙΠΙ5 ννογά “" σοττεςῖ "ἢ 15. 1ῆ6 ἔοςιι5 
οὗ ἴῃ6 ραγδῦϊθο. ἴπ τ Κ. χὶϊ τὰ 1ἴ ἰ5. Ἰοϊποὰ 
νη {πῸὸ ψνογά ΓῸΓ “᾿5οοιγρε," ΜΜΠϊοἢ οὐ- 
οἰμτοαὰ αῦονε ἴῃ στ΄. τς, 1ὅ. [ἰ ἰ5 υϑρᾶά ἴῃ 
1,ον. χχνυΐ. 18, χζό;: δ. χοῖν. 12, συνῇ]. 18. 
(ῶ». οη ςἢ. χχνί. 16.) 

47. Ῥὸον ἐῤρὲ ἤίεδε:... ΟὖτὍ, ον ἐδε δι 189 
ἐ: πο ἐῤγεῤεά «αὐ βΒ᾽θάξ6, ΠΟΣ ἃ ἄχ γ- 
ὝἘῈ66] ὅς. Βοίῃ πέσεΐα πὰ οὐπιηλίη βοθὰϑ 
ΔΥῸ ΤΟΔΠΥ ἀσίδοῃοα ἔγομῃ {Π6ῚΓ σαρϑι οσ. Υ δῖ 
Ἔύθη ἤογα ἃ αἰ ἔδγοηςο 15 ἴο θ6 ηοΐθ, “ΝῊ: 
1Π6 συπιτηη σΔῃ Ὅδ Θα5}}Υ ϑβοραγαϊθα ἔγοχιῃ 115 
(858 Ὁγ ἃ 5ἰθϑηάοσγ τοὰ, ἴδ παγάοσ ροὰ οὗ ἴῃς 
μιφοίίϊα τϑαηλ το ἴο 6 Ὀοδίεηπ ἢ ἃ βίουξ 
548." (τ Τηρίγδ, “Ν. Η. Β.,᾽ Ρ. 445.) 

48. Τὸ 5εθάϑ }ι5ῖ βροκθη οὗ, 85 (6 αἱ 
ἴεσ ἔἤοπὶ (ἢε σογθα]5 ἰθ Ὀοηρ πιο ᾿ΙΡΒΓΥ 
Πδηα]οά ἔογ [6 ϑόνϑογδηςθ οὗ ἴπ6 ἢιιϑὶκ, 50 4150 
ἱπ Ὀοίηρ ἰΘΕΣ ὁπίῖγο,---ποῖ σγοιπηά. 

Βγεαά σογη ἐς ΟΣ ΒΒ, θἀ (οτ, “" δτοιιηά ᾽)) :--- 
πὰ τῃαΐ ξυγῖμεῦ ργόσθθθ 15 ὈΟΓΠΟ ἰπ πη δὲ 
[ῃς Αγ ΘΓ κίαρο. ὍΠε Πγοϑῃϊηξ ἀυγαηροπηθηΐϑ 
ἌΓΕ 500ἢ 85 δεῦνθ ἴο ὈΠἢιι5Κ (η6 ρσγδιη, δηά πὸ 
πιοῖο;---ηοἱ ἴο Ὀχι156 [ἴ. 

ποὶ ξυεγ) ΟΥ, ποὶ Του κὺρ (νι. τό; Ῥ5. 
οἷ. 9). ὙἼὕἊΘ σοπιρασγίθϑοη οὗ Οοάβ βόνοσὸ 
υἱϑιϊδι!οπβ ἴο {πγοϑῃϊηρς μαὰ Ὀδοη τηδάθ ἴῃ χχὶ. 
Σο. ΤΕ ΔΙΙΔΙΟΣΥ ἰ5 βἰεγεοίγρεά ἴῃ οὖν ψοσγὰ 

ΠὈυ Δι Ιοἢ" (ἔτοσι ἐγέῤμίωνι, ἃ Ἐγεβδίηρ- 
βἰθάρο). 

ποῦ ὀγεαξ “ ὙΒῈ ΑΟΝ΄, κὸ τδ6 Ψυϊς. 
{πππ|Ὸ νΟΧΔΌ Ὁ), ΒΌΡΡ]Ι65 ἃ πορδῖνο. Βιιῖ αἵ 

6. Ὀοριπηϊηρ οὗ ἴδθ ῥγίποῖραὶ πιοπλθοῦ οὗ ἃ 
γΟΥβῸ [Π15 15 ΘΧΈΓΟΙΠΘΙΥ ἤαῦθῃ. Τακὶηρ ἴπὸ 
αοἴφιιϑ6, (Ὠογοίοσε (ἢ Αὔθη-ΕΖγα, Ρίϑξο,, 
ψηγ., δις.), ρΡοϑι νου, στοπάσσ : “Βα δ νι 1] 
τοῦυκε (ἀκ τἄγονγ ᾿ηἴο σοπβϑίογηδίοη) {δδ 
ὙΠΘΟΙ οὗ 1985 ἄσϑυ, διὰ νυνὶ ἢ5. Ποιβϑοιηοῃ 
Ἅ|Ι1 δ6 ποῦ ΟΥΌΒΕ 10.) ὙὙΠ6 ράγαῦ]ο ἀρ- 
ῬΘΔΓΘ ἴῃ [Π15 115 ἰαϑί οἰδιιϑθ αἰπιοβῖ ἴο θθσοπιο 
ΔΙΙΘΡΌΓΥ --- βου πᾷ 5ῃοι]ά ποῖ σγιβἢ [πάΔῃ. 

Οὐ... τ. Ννῆθηῃ ἰϑγᾷθὶ ννᾶβ ἴῃ 1π6 ““ {τδι- 
Ἰαϊίοη ᾿᾿ οὗ (ῃ6 Βοά 568, ἴῃ ῥγοςθθς νᾷς 5ιιἀ- 
ἄδπὶγ βορροά. “Ὑδε Ἰνοτά ἀϊβοοπιβίεά (οτ, 
ἴῆγονν ᾿ἴο σοπϑίογηδίοπ, .. «υὐ. α. ΠόγῸ) τ} 
Ποςί οὗ [ῃ6. Εμγρίϊδηβ; δπὰ Ηδ ἴοοκ οἱ {ποτ 
σπαγοΐ -νν ἢ6615.) ὙΠΕΙΘ ννᾶθ ρῥγεοίοιιβ βσαίη, 
ἴογ ἴπ6 ννου]αβ πιιτγιίοη, ἴῃ (πὶ βγϑῖ-τῖρο 
ῬΆϑοΠαὶ ϑῃθαΐ, 

Οὐ... 2. Ἐρῃγαιπιβ ργοδδίίουθ ἢδὰ Ὀδθη 
ΒΠουτογ, δηά ἴῃ ϑοπΊῈ γεϑρθοῖς 50 ΠΟΥ, [Πδη 
7υά4}}5.---ΠῈ “Ἰνης Βγεδα " (}ὁΠη νἱ. 3) 
ννᾶς ἴο ςοπιὸ οἷν οὗ [ιιάδἢ. 

Οὐ... 8. ΤῈ 1 ΧΧ΄ ρᾶγαρῆγαθος Ὁ. χ8 
(Π5: “ΕῸΓ 1 ΜῈ] ποῖ 6 Δῆργυ νὰ γοι 
οτ δνϑὺ, ποι Γ 5041} {Π6 νοῖςθ οὗ τὰγ διτίοτ- 
Π6585 γα ΠΊρ 6 γοιι ἀοννη." 

49. Τὶς αἰτο εο»ϑίρ] ΟτᾺ, “ἐσαπὴς ἔογί ἢ." 
ἼΤΠ15 Ργδοίῖσαὶ ννιϑάοπη οὗ ἴπε Πιυβθαπαπιδη 
(5εε οη υ. 26). [τ οδιπα ἔγοπι Ηἰπὶ ; δηὰ ἰ5 
8 ΠΠιπιγαΐοη οὗ Ηἰ5 οὐνῃ πιείῃοά οὗἉ ννογκίην. 

ΗΘ “ «υοπάεγ με ἐπ εοισμο ) Οὐ “ἴῃ Η!5 
ΡἰΔη." Ηἰβ5 ρονογηπιθηΐ οὗ ἴδ ννου]ὰ ςσοπῃ- 
Ὀῖπο5 [Π6 ταϊπυζοϑὶ δἰίθπίίοῃ ἴο ἀθίδι! νυ ἢ Δ 
411-σοπιρτεπεπάϊπρ᾽ ὉΠ ΟΥἩἨ ἀοδῖρη. (ΤΠῈ 
᾿νογάβ ἄγὸ σορῃᾶῖθ ἴο ἴδοθο ιϑοὰ ἴῃ ἰχ. 6: 
ες ΥΝοπάοτγἔιμ!; (Ομ Π56]1ογ.}) 

ἐχοείϊεπιί ἐπ αὐογάϊη5}) ΟΥ, “ἢ ἂςῖ." Ηδ 
ἢδ5 ϑιυγραβϑηρ νυ Θ 8] ἢ οὗ Γοϑουγοεβ 0 ΟΔΓΓΥ͂ 
᾿πηῖο οἴθοξς ναὶ Ηδ ἢδ5 ἀδϑιρηρά. 
ΤΠ ννογάβ, ν ὩΙΓ ἢ ἀγὸ ποτὲ τοπάογοα “σου η- 

561 δηὰ ““ννογκίηρ," ἀγὸ σοιιρί δὰ ἴῃ Ρ'΄ «ν. νι}. 
14. “ Οομησεί 15 ταῖπα δηὰ σοιρια «υἱφάον" (ΟΥ̓, 
οβδοεΐυδὶ ννογκίη) ;- --οοτγεθροηάιπρ ἴο “πῃ- 
ἀεγβίδπαϊηξ ἡ ἀπὰ “' 5 γοπρτῃ " (οΓ, ταὶ) ἴῃ 
{πὸ ϑεςοηά ια]έ οὗ (ἢ νοῦϑα. 
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ΝΟΊΤΤΕ Α. 

ΤΟ {Ο]]οννπς ἔδοῖϊβ ἅγὸ ἰῃ ἴανσουσ οὗ [δ 
Μαϑογεῖὶς ρυποϊιδίίοη :--- 

ι. [{ ξίνεβ ἀπε ργοπηίπεηςε ἴο {πε ““ βρίτξ 
οὗ Ἰυάρπηεηϊ;") ψΒιςἢ σδη πε 6 ἰδκθὴ 858 
ἴῃ ἷν. 4, Βογε 1ἴ γοίοιϑ ἴο ἃ οσκ ρεγίοιπηοα 
οη δὴ ἴμε οἰ!}2εη5 οὗ {π6 ρυγβοὰ Ζίοη. 

ἃ. [ἴἰ ἰ5 ἴτοε ἔτοῃι ἴδ βουίουϑβ ἐσ ΪΕΥ οὗ 
Βδυΐηρ ἴο ΞΙΡΡΙΥ ἃ ργεροϑβιϊίοη Ὀεΐοσε "δ ΨΚ. 

ΝΟΤᾺῈ Β, 

Το πιεδπίηρ οὗ "νὴ 5 οἰϑουνῃοτο [παὶ οὗ 
ἰδιιῃΐηρ, οὐ ἀεπ ἀϊηρ. 866, ἔοσ ἰηϑίδηςβ, (ἢς 
νοῦ ἰπῃ χΧχχυ]. τ 5. ἴ᾿. 4; Ϊοῦ χὶ. 3: 
4 (το. χχχ. 1ο; δηὰ ἴδε ποιῇ ἰῃ 5, Ἵχχῖν, 

ΙΑ 1ΔΗ. ΧΝΧΊΧ. ἵν. 1.--3. 

(ων ν᾿. 0.) 

4. [τ γοάιισοβ δὴ δα}! τῖαπὶ Ὀοίνγοθη (86 
Ῥοτγίίοῃβ οἵ νυν. ς, 6:--- 
“ [ἢ {Π4ἴ ἀδγ 5Π4}1 {πὸ [,οτὰ οὗ Ηοϑίβ Ὀε ἴωσ 

ἃ σύόνη οὗ βἴοσυ δηὰ ἃ ἀϊδάθηι οὗ θεδυῖγ 
“Τὸ {Π6 τεϑιάπο οὗ Ηἰ5 ρθορὶο ; 
“ ΒῸΓ ἃ βρὶ τὶ οὗ ἡπάρηπγεηΐ 4150, 
ΤῸ Βιπὶ [Πδῖ 5 {τ} ὑροὴ (δε ᾿πάρτηθηῖ, 

δηὰ ἴο {π6 πὰ 8Ὸ ἴυγῃ ὑδοῖ ννὰσ δἱ 
ἴδε γκαΐς." 

(ον συ. 11.) 

41 ἘΖεῖκ. χχὶ. 42: [0Ὁ χχχὶν. 7. 

ΟΡ. ἰδς ὃν οὗ χχχῇ. 4 (δηὰ 8ε6 ἴδε ποῖς 
[Βογὸ). 

(ΓΠΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΧ. γε γεᾶγ ἴο γεᾶγ; ἰεῖ τῆεηχ ἰ ΚΙ] βδοτί- ΠΕΡΕΕΝΙ 

ι Οοα: ἀέαὺν ἡμάργεοη ρον ερεραίο. ἢ ἢς 68. . : ἀφως. 

714 μμοαϊαδίέρρσος οΥΓ ἀξ ἐπορεΐς. 9 712 2 Ὗες 1 ν}}}] ἀϊβίγαϑϑ ΑτἹοὶ. δπὰ 

σόπιφοίότοηιέσς, 13 ἀπά εἶτ ἀγῥοσγέεν ογίλφ σιυθ. [ἢ γα 5}4}}] θῈ ἢδανίπθϑθ δηὰ βόγγον ον, Ο ὲ : 4 

γι ταῖς τς ἐμ ώς Δηα [ἴ 504]1} θ6 πο πιὲ 45 Ατίεὶ. 
ΗΝ ! ΟΕ το Ατίεϊ, το Ατσίεϊ, " τῆς 2 Απά 1 νἹ}] σαπὶρ ἀραίηϑδε τῇδε 
ἀν, οἰἵγ τυδέγε αν! ἀνγεὶς  δάά τουπάὰ δροιυῖ, δηά νν]]}] [ΔΚ βίερε ἀσαϊηβῖ 

αηαρ. ΧΧΙΧ. ΤὍΤπὲ “ϑυγε ζουηάδιοη" 
μᾶ5 Ὀδόη ἰδὰ ἴῃ Ζίοῃ (χχυ. στό). Τδοτο- 
ἔοτο 411 ψῆο ρῃξ ἀραϊηϑὲ Ζιοη 5}4}1 Ὀ6 ονεσ- 
(ἤγοινῃ (Ὀ6 ἴμογΥ [ἐνν οὐ Οεη116). 

ὙἼΠῈ ἀϑϑαι}ῖ τηδάθ ὈΥ (5 ναϑί ΔΥΙΩΥ οὗ 
ΘΠΘΠΊ65 ἀρὸπ Ατῖθὶ 15 Δη ᾿πϑίδηςε οὗ ννῃαῖ [86 
ΡΑΥΆΌΪΟ ἸΏ ΧΧΥΙ]. 24--τ-2ο βρόκὸ οἵ, [ΐ{ ννᾶϑ 
“ὁ ἔγοπὶ (Λ11}} [86 ΤΓοτγὰ οὗ Ηοβϑί5᾽" (υ. 6; ορ. 
ΧΧΥΙ. 29, 5. 40.}, ἴὸ {Ἀγοβὴ ουξ ἃ ρογίίοῃ 
οἵ ρουά 56θϑή, παῖ σδῃοι]ά Ὀ6 ϑονγη δίγοϑῃ δηά 
Ὀδὰν ρῥτγθοίοιβ ἔγαϊξ (ΧΧΧΥΙΙ, 21, 32). 

ΤΠΟ ΔηΆ] γ 515 οὐ ἴῃ6 σμδρίοσ ἀρρθᾶῖβ ἰο δ6 
ἃ5 ἴο οννϑ5 :--- 

ι. ἴῃ νυ. τ--ὅ [δ6 ῥγορῇσοὶ ραϊπίβ (Π6 
Βυιπ]Π]διοη οὗ Ἰιογαὶ Ζιοη ἴῃ [Π6 ῥγόϑθηςσα οὗ 
ΠΟΙ ΘΠΘΙΏ165 : δηὰ ἴδῃ ἴῃ Ὁ. 7 Ρᾶ5565 συ ἀἄθη]γ 
ἴο ἴπ6 ονογίητον οὗ ἴῇοϑθ Ἔποίηϊθθ (ν οθνεσ 
(ΠΟΥ πᾶν Ὀ6). 

2. ἴη συ. 9---17 δ [6115 [6 νου] ]γ [δνν5 
(παῖ ἐῤεγ τυϑῖ Ὀ6 Ρυπὶϑηθαὰ 45 (ὐοά᾽ 5 ΘῃθΠΊ 165. 

4. ἴῃ τυ. 18---24 ΠΟ 5ῆοννθ ννῃαδίῖ {Π6 εἴεςϊ 
ΟΥ̓ {Π|5 ΡιυιΠΙβῃπηθηῖ ννουἹὰ Ὁ6. ΤΠ ΤΠ ΔΗ͂ 
νου] ὈῈ ϑοδίζεγθα ἀννᾶυ, ἂπὰ ἴῃ6 ἴσας [5γαοὶ 
ςοπῆς ἔοτἢ ἴο νἱονν. 

1. Ἦροε 1ο (οἵ, ΑΪαβ ἔογ) “γῇ [Ιἰ ἰς 
δδτοθὰ ἐμαὶ ΑὐἹεὶ 15 ἃ βυθοῖς πᾶπὶὸ ἔοσ 6- 
Γυβαίθπι, ὑπουρ (ἢ6 οχδοῖ τηθαπῖηρ οὗ [86 
ννογὰ 15 ἀουδίθι!. [ἐ 15 τεηάεγοα Ὁ. Αα. δῃὰ 
ϑγτηπι. (Οεϑεη., ἔνν., δὅςς.), “Τοη οὗ Οοά;"" 
Ὀιξ ἴῃ 2 8. χχὶϊ. )ὸ ἴπε ννογὰ ἄρρϑδῖβ ἴο ἀ6- 
ῃοῖΐς “8 Ἰίοῃ " (οτ, “ΠἸοπ- κα τηδη 7) 5 ΠΊΡΪγ. 

ΤΒο Τάγρ. ((]οννοὰ ὈΥ παοϑὲ [ον 5 δυῖῃο- 
εἰκε5β, Ὀγ 1)ε]., Κποῦ,., Ηδθπμάη., δίς.) ἴδϊκοθ ἰξ ἴο 

τείεγ ἴο "ἴῃς δἰϊαγ᾽" (οὗ Ὀυγηϊ-οἰογ ηρῚ); 186 
ψγΟγα ὈΘΙΠρ᾽ 5:Π|Π|8Γ ἰο οἠδ υϑοὰ οὗἉ {πὸ Δ] 18Γ 11 
Ε26Κ. ΧΙ. ἐς, τό, (δεε Νοῖε Α.) 80 ππώρι- 
βῖοοά, [ἢ6 πᾶπλὲ νγοι]Ἱά ἱΡῚῪ {86 {γι ἢ νι οἢ 
ῖ5. ΘΧΡΙΙΟΙΕΥ δἰδιοα ἰῃ χχχὶ. 9: “ὙΠΟ 1υὐτά, 
γΠοΘ6. ἤϊο 15 'ῃ Ζίοῃ, δπὰ Ηἰβ ἔμπγπαςοο ἴῃ 
]ογυβαίοπι." Ηἰ5 δἱῖαγ- τε ννᾶβ ρογρδίυδ!!υ 
τηδιηἰδιηοά ἴδογο (μον. νἱ. 12,13). 

«υδεγε ])αοἱά ἀκυε ἢ ΟτΥ, οαιαρϑά (-. εὖ. 
Ζ. ἴῃ ὦ. 3). ὙΠΕΊΧΧ, δπὰ Ψ ες. ἴοοκ 1 845, 
«ἐ Δραϊηϑί νοῦ αν! ἐποδιηροά." 

Ζίοη νγᾶβ σαρίιγεά ὈὉγῚ αν ἱπιπηθά θῖν 
ΔΙΟΥ Π6 ννᾶ5 δηοίπῖθα Κίηρ ονεῦ ἰ5γδοὶ (2 8. 
ν, 1--ο). Ώεδη ἴδε [ΘὈιι51165 το ιϑθὰ ἴο 50Γ- 
ΤΟΠ ΕΓ [Π6 ΟὟΥ ἴο Πἰπὶ (2 5. ν. 6). 6 ἴοοϊς [τ 
ὈΥ 5ἴογτ, δηὰ γηδάδ ἰξ ἢϊ5 σῃοῦ ἔογίγθββ. 

Ζίοη δὰ πον [8]]Θὴ Ὀδςοκ ἱπίο 115 ποδίῃεη 
βίαίῖθ.. δοογηΐωὶ! 6Ὀιι51165 Οσςιιρίεα ἰἴ, ννῆο 
ἀγοδπλὶ παῖ (Ποῖτ “" ὈΠΠπὰ δηά ἰᾳπλθ "ἢ ρτγοϊθοῖς 
(ςΡ. 2 5. ν. 6--ἰ; εἢ. χχχν. ς, 6) ΨΌΓΟ 51} Ππ]θηῖ 
ἴο ΚΟΘρ ἅννδὺ {π6 ΠοΙγ οἵ Τανϊὰ (Ἰχ. 2) ἔγομι 
ΓΟΙΒΏΙΠΡ ΟΥ̓ ἴῆεπι. 80 ΗἕῈ παιδὶ ΘΠπΟΔΠῚΡ 
δραϊηϑδὶ {ποπὶ (ν. 2). ((ρ. οη οἷν. Χχν. 21.) 

αδά γε ΟἹ γέαγ ὁ γεαγ ]---τἰΠου ἢ 1 6 ΟὨΥ 
“Ἅ λβπρ' Οἡ 51η ἴο 51ὴ" (ΧΧΧ. 1, 5. α«υ.).Ψ 

ἐκεί ἐῤορι ἀ}}...1ὺ Ἐδίμογ,-π 98᾽ 089 708818 
ΣῸΣ ὑπ 6 17 σοὺππᾶ (ςρ. ΕΧοά. Χχχῖν. 17--- 22); 
του πο 6 Ὀυζ ἃ τοιτπὸ οὗ ἔοσττηδὶ οὔδ56Γ- 
ὙΔῃΟ65, Οὗ “Ἶάπι6 δηά ὈΪ1Πηα " 5δογιῆςεβ (Ποῦ. 
χνυ. 71; ΜΔ!. 1. 8), ϑυςἢ 85 “""Μγ 5οι] δαίε " 
((. Σ4: ΑΠΊΟΒ Υ. 21; ςΡ. 2 8. υ. 8). 

ῶ. Υ7ε!.. Οτ, Απά (ἰη ἀχε {ἰπλεῚ 1 φυλὴ 
ἀδείγεις (. 7) «Ἄγιεὶ; σπά ΒᾺ6 «ῥαἰΐ δὲ 18" 



ν. 4-8.] 

ἴε6 ἢ ἃ τπουηΐ, ἀπά 1 νν}}] γαὶβε 
οτῖβ δρδίηβι (ἢδε. 

4 Απά τῃου 5ῃλ]ῖ δε δγοιρῇξ ἄοννη, 
απαᾶί 501 βρεὰκ ὁυζ οἵ τῆε ρτουπά, 
ἀπά τῆν βρβεςΐ 514}} θὲ ἴονν ουὔξ οὗ 
τῆς ἀυδῖ, δηά τῇγ νοῖοσς 5}4}} 6.) 28 
οὗ οπα τῃδῖ μαῖῃ 4 ΔΜ ΔΓ 5ρίτῖῖ, οὐ 
οὗ τῃε στουπά, δηὰ (ΠΥ β8ρεθοῦ 58}2]]} 
ἐν ῆϊδρεσ οὐ οὗ τῆε ἀμί. 

ς Μογξονεσ ἴδε παυϊτυάς οὗ τΥ 
ΒίΓΔΏΡΕΓβ 5Π2]} θ6 {πΚ6 5Π14}} ἀυδ5ῖ, δηὰ 
[ῃ6 πλυϊτταάε οὗ τῃς τογγ]ς ομδϑ ἐραίἑ 
ἐξ 45 σῃδῇ τῃδῖ ραβϑϑεῖῇ ἈΥΨΔΥ : γϑᾶ, ἴἴ 
54}] Ὀς δ πη ἰηβϑίδηϊ βυδάξη)γ. 

6 Του 8ῃαϊς δὲ νὶϑῖεὰ οὗ τῆς 
ΓΟΚΡ οὗ ποβῖβ ἢ τ απάοτ, δηά ἢ 
ὈΑγΠ4υΆ ΚΟ. ἀπ ρτεαῖ ποῖβα, νυν τἢ 

Σταθηδδίιοι απ τοῦ γ͵8δ8, 5890 «ῥαὶΐ δὲ ἰὴ 
6 ἃ ὙΟΥΥ «ἀγιοὶ,---ἃ ΥὙ64] 4] 1τ- πραγ, οἡ 
ΨΥ ὮΙΟἢ, 4145} ἤονν ΠΊΔΠΥ (δοιιΞαηά5 οὗ ΠΒοῖο- 
σδιισίϑ νν}}} Ὀ6 σοπϑιιπιθα ! 
ΤΠ πουηϑ5 ἤοΓὸ τοπάθγοα " ἰδτηθηϊδιοη δηά 

Βυοῦ)" ΟσσιΓ αρδίη ἢ [,4Ππ|. ἰ,. ς (πὰ ἐῤέγε 
οπἶγ). Του 61655 (Π6 δίερο οὔ Τθγιβλ]οπη ὈΥ̓ 
ΝΕΟΌυσμδάποΖζαῦ ννᾶ5 ἃ ὈγΙΠΊΔγΓΥ ἔῸ] ΑΒ] πηθηΐ οὗ 
1815 ῥσορῆεου. Ὑμὲ σεῦ ἴῸγ “" ἀἰ5:1Ἐ55 ᾽ 15 
υϑοὰ ἴῆγοθ {Ἰπ|6ς ἴῃ [Π6 νναγηϊηρ δα άτοος οὗ 
Μοβεβ, [ ει. ΧΧΥ. ς 3, 5.5.) 517;--τνοῦϑοβ Ὑ ἢ] ἢ 
δὰ 4 Δ] ΠΙπιθης Α}1|κ6 ἴῃ ἴῃδ σθρο οὗ ϑδιηδγιᾶ 
(: Κ. νἱ. 29) απὰ ἴῃ ἴθ Βαθδγ)ουίδη δηᾶ 

ΟἸΏΔΠ 5ϊθρὲβ οὗ Τογιιβαίθπη (1. 4π|. ἵν. τὸ; 
ΕΖΟΚ, ν. το; [Ὀβορῆ. “ [. γν.᾿ νι. 2). 

3. «υἠῥ α »"οιρρ!!}] Οὐ, «αὐ ραϊιδαάθ; 
ἸΧΧ. χάρακα (-. «υ- α. ἴ᾿ὐκὸ χίχ. 43, ΜὙΠΘΓΘ 
850 ποῖθ [Π6 περικυκλώσουσι). ΤΕ ΤΑΓρ. 1.505 
[(ῃ6 Οτεοκ ννογὰ χαράκωμα. [ἴ 5θ6πὶ5 ἀου δία! 
ὙΠΟ ΟΣ {Π|5 σοι!ὰ ΔΡΡΙΥ ᾿ς γα] ἴο ϑεη- 
ΠΔΟΠΟΠΌ5 δί(επηρὶ οπ [ογιβαϊθτα (ΧΧΧΥΪ,. 32). 

4. ὀγομδὲ ἀοαυπ... δε ἰοαυ) -«. «υ. α. ᾿ὰ. τι. 
«υδίῥεγ] “. «υ. α. νἱϊ. τὸ (“ οΒγΡ᾽). 8586 

[πα δὰ ἄδαὶῖ ἴῃ πϑοσγοπλδησΥ, 5ῃου ἃ ΠΟΥ 
Εἶνε [ουτἢ πλοδηϑ, 45 ἔθ᾽ 45 ἴποϑο ΨὩϊςἢ 1Π6 
ὨΘΟΓΟΠΊΔΠΘΟΙ δϑοιηδά ἴο 6ἰ1οΐ ἔγοπῃ [Π6 στοιυηᾷ, 

5. Ἥογεουογ} ἘΒείίεσ, ἀπά; [ὉΓ ἃ ςοῃ- 
ΡΠ 5οὴ οὗ ν΄. 4, 6, 5σῆδννβ [ἢδξ α". ς τηιιβέ 51}}} 
τοϊαῖο ἴο [86 δυο οὗ Γογιβαίοπη. [{ ννᾶ8 
ῥοῦ σσίαρθα μὲ ννᾶ5 ἴο ἴδκθ ρίδοθ “δὲ δῃ 
ἰηϑίδηϊ διά άθη!γ " (566 Χχχ. 13). ΤῊΪ5 δοηθ 
Βῖνεϑ [5 ΡΥΟΡΟΓ ἔογος ἴο ἴῃ6 δχργθβϑίοῃ “(ΠΥ 
βίγδηροΓβ; ---[ἢο56 βίγαη ρου νοσῃ δου Ὠαϑῖ 
σἤοβθη ἴο ἔἕο!ϊονν (566 [6 γΓ. 1]. 2ς ; ορ, Ῥτονυ. νυ. 
10). ΤΠαῖ ρτοβίγαιοη οὗ ογιβαίοπὶ βῃου]ὰ 
᾿Ἰἰδεγαίς ποῦ ἴτοπὶ (Π6 4]!Θη “ὁ ἰογα5᾽" (Χχυ!. 132) 
80 Πδά ἴὐγδηῃ!Ζθαὰ οὌὐοΥ ΒΕΓ. 

σίγαησεῦε. ἱεγγιδίε ὁπ. 5. «αὐ. α. Χχν. 3---ς, 

Θ. «ῥα ἐε υμεἢ] (ρ. Ἐχοά. χχχὶϊ. 34. 
ἼΠΙ15 οδι τοίεσ Οἡἱγ ἴο “"ΑὙΊε]." 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΙΣ. 

βίογῃι ΔΠα τεπηρεβῖ, δηὰ τε ἤδηγα οἵ 
ἀενουτγίηρ ἤτα. 

η  Αμά τὲ πιυϊτυάε οὗ 411 τὰς 
Πδίοηβ τῃδὲ σῆς δραίηϑδι Ατίθὶ, ἀνε 
411 τῆαλι ἤρῃϊ ἀρδίηϑδὲ ἤεῈῦ ἂδηὰ δἢεγ 
ταυπιτίοη, ἀηα τῆδι ἀϊβίγεβο ἢδτ, 5}4]} 
θ6 25 ἃ ἀγδαπὶ οὗ ἃ ηἰρῃϊ νἱβίοη. 

8 [τ 5141 ὄδνεὴ δὲ δἃ8 ΨΏΘΠ δῃ 
ΠΌΠΡΤΥ γιαη ἀτεαπιθῖῃ, δηά, Ὀεἢο]ά, 
ἣς εδίεῇῃ ; θὰ ἢς ἀνγδίκεῖῆ, δηὰ ἢϊ9 
800} 5 ΘΠΊΡΙΥ: ΟΥ ἃ5 ψγῆδη ἃ {ἢ ΓϑΓ 
τΔη ἀτεαπιοῖῃ, δηά. δεἢο]ά, ᾿ς ἀτιηκΚ- 
εἴ ; Ὀυῖ ἢδ νγακεῖῃ, δηά, ὑεδμοϊά, 
ῥὲ ἐς [αϊμῖ, δηὰ ἢϊ8 8ο] ἤδῖῃ ἀρρε- 
(6 : 850 584]] τῆς πλυ τάς οὗ 41 της 
παϊίοηβ 06, μας ἤρῃς δραίηϑδτ τχουηῖ 
Ζίοη. 

ΟΓ 1δὲ Ζοκ0} [Δἴ ““ΠῸΤῚ ΜΠ [6 1, οτγά,"" 
85 ἴῃ ΧΧΥΠΪ. 22. ὙΠῸ ἀεοβοϊδίιηρ βίοττη ἰ5 Πρς 
ΓΚ; δηά Ηδθ 15 ““ψνοπάογ!}} ἴῃ σοιιηϑοῖ: 
Ὀγηρίηρ ἰονν ἴῃ ογάογ ἰῃμαὶ Ηὀδ ΤΔΔΥ τάβουθ 
ἔτοπὶ [6 ννογϑὲ οὗ ορργέϑθοσβ. ὕὑνθθη [δὲ 
ΟΣ 15 ΔΟσοΟΙΊρ] 5ῃ6 ἃ (Χ. 12), ἴπ6 ἀδτγκ ῃπη- 
ἀεγσο]ομα 5}}4}1 ρ855 ἄννᾶν. 

δΙΓ Ε΄ ΘΊΓΔΟΠΘΥ Οὗβογνοβ (' ϑᾶγβοη, ἢ. 252): 
(ἼΠΕ6 ἐπομλ165 οὗ {πΠῸ [,ογὰ 5}4}} Ὀ6 σοπϑιπιρά 
οη ἴῃ Ποδυῖῃ οὗ Ηἰς αἰΐαγ:---ασβὲ, Ηἰ5 βρί γί] 
ΘΠΘΙ65 ἃπιοηρ (6 [ὸνν8 {ῃοιηβοῖγε, δαΐ 
Αἰουνναγάβ (ἢ6 ραίῃθη ΤὌρρύέβθοιβ οἵ Ηἰβ 
ΡΘΟρΙΘ." 

,“Ζανιο φΥ ἀευομγίης Ξγε] 4. «υ-. α. ΧΧΧ, 20. 

7. ὝΠε Ὀεϑι ςοησοτγῖοά ρῥ]Δη5 ο ἴπ6 ΟΠ ΤΟ 5 
ΘΠΕΤΉΪΕ5,---Εργρί οὐ Βαῦνγίοη, ξδι{ἢ1655 [βγδοὶ 
ΟΥ 186 [Ὁ65 ““οη ἢΙΡἢ " (Χχίν. 21),--5}4}} θ6- 
σΟπΊδ 85 [Π6 ΠΠ]π|ϑοηβ οὗ ἃ Ὠβῆἢΐ ν] βίο. 

ἐυεη αἱ τραὶ ἥφδι ἀφαϊηο! ῥεγ πα δον ρὲ 
πἰξοπ] Οὐ, “" δηὰ 411 Ποῦ ἤρβμίηρ πιο, δηά ΠΟΥ 
[ογίγεβϑ, δηὰ {πον {παῖ αἰδῖγεθθ ΠΟΥ ᾽) (ΠΔΠΊΕΙΥ, 
ἔτοσῃ νἹΠἴπ: Τρ. ΧΙΙΧ. 17)». 

ΎΠ6 ννογὰ μοῦ γσοηθεγοαὰ “Ὃ πηιπιίοη ᾽ (οΥ, 
ἐς ξΟΓΓΓΕ55᾽)}) ΟἸΟΘΘΙΥ ΓΕΒΕΊὉΪε5. {πΠ6 οὁπα Βιςἢ 
5. τιιδεὰ οὗ “26 ε σἱγοησῥοί οὗ Ζιοη " ἰπ ἃ 8. νυ. 
7.) 9, 1 ΟἾἶγο. χί. ας; δυῖ ᾿ξ ὀσσυγθ οἰϑονν 6 ΓΟ 
ΟἾΪΥ ἴῃ Ἐςς]. ΙΧ. 12 {16} δηά ΕΖοκ. χῖχ. 
(“Βοϊά5:" Ὀμυξ Τρ. «ἰϑὸ ἔχει. χὶϊ. 13, χυ]!, 
20). Βοίἢ ἴπ ἴΠ6 Βαὺγ]οηΐη δηὰ ἘΒ οἴηδῃ νναΓΒ5, 
[Π6 ονεγννθθπίηρ σοηβάρληςε, ψνῃσοἢ {π6 [δνν8 
ὈΪδοθαὰ 1π ΠΟΙΓ βίγοηρ οἰἵγγ δηά τῃρσ ἕογίγεοβ 
ἴερὶΘ (περθοϊπρ {ΠΕΡῚ ἴτας Εογίγοςς, Ἀ5. 
ΧΥΠ. 2, ΧΧΧΙ. 3), "Ῥ950ὴ5 1Π6 τηδίη σδιι5ε οὗ {πεῖν 
ταΐη. [ἡ {Π6 Κοιηδη 5666, υπἀοιδίθαϊγ, [ογὰ- 
βϑ]θπὶ νγᾶβ [ΔΓ ΠΟΤΕ “ αἀἰδίγεβθθα "ἡ ὉΥ ΠΟΙ 
ἀείεηάεγβ ἤδη ΌΥ [6 ἘΠΘΙΩΥ. 

8. δωηφγγ...δίγ 7) Οὔ. χχχίϊ. 6, Χ])], χα 7, 
Χ]ν, 3. ἵν Ὶ, 2, ἶχν. 132. (ΕῸΓ 4 Ἰνοῖγ "Πίσας 
το οὗ {η6 ἤριγα ΠΟ ἐπιρογθά, 566. Νοῖθ Β.) 
αφαϊα »ΙΟΜΗΙ Ζίιο)] Οἡ νι ἢ τῃ6 

Πογὰ δ Κιπρ μᾶ5 δε ἐπι γοηρὰ (5, ἰϊ. 6). 



ΙΘΑΙΔΑΗ. ΧΧΙΣ,͵, 

12 Απά τῆς ὈοοΪκ 185 ἀεἰϊνετοά ἴο 
πὶ τῆαζ ἰ8 ποῖ ἰελγηεά, βαγίηρ, κεδά 
115.) 1 ΡΓΑΥ {πεὲ : ἂηά ἢς βαϊ[ἢ, 1 δπὶ 
ποῖ ἰδεαγηδα. 

12 4 ννμετγείοτε ἴδε ] ογά ϑαἱά, 
“ Ῥογαβϑιλιςἢ 848 (ἢ]5 ρεορὶς ἄγαν ΠΕΑΓ 
γιὸ ΜῈ τῆεῖγ πιουίζῇ, δηά νι τΠοὶγ 

184 [ν. 9--- 4. 

9 Ἶ ϑίδγ γουγβεῖνεξβ δηά νγόηάεγ ; 
βΟτ, ἐσᾶς ἔς ΓγῪ γε ουῖ, Πα ΟΓΥ : [ΠΕΥ̓ ἅτε ἀγιηκ- 
7ρεν φ͵έα- : . 
ἕνγε, ακά δῃ, θυῖ ποῖ ψν τῇ Πα ; ΠΕΥ δἴδρρετγ, 
ἡδὼ δυῖ ποῖ ψν ἢ βἴτοηρ ἀτίηκ. 

ΙοΟ Εογ με ΓΟΚΡ Βαιῃ ρουτεὰ οὐκ 
Ροη γου [ἢ 5ρῖ τις οὗ ἀδερ 3ἰεερ, ἀπά 
Πδίῃ οἰοβεά γουγ δγββ: 1ἢ6 ρῥτγορῇδῖβ 

΄“ Μαειιδ, 

ἥν γ,. 6. 

ΙΗϑ. δηά γουγ γι οβ. ἴῃ 6 56 615 πδῖῃ ἢθ [1ρ5 ἀο ποποὺγ τπλ6. δῖ ἢᾶνα γεπιονεά 
ἀεασ. . β 

ςονετγαά. ΓΠΕΙΓ Πεαγῖ ἔδγ ἔτοῃῃ πθ. δπά {ἢοὶγ 
11 Απά τΠε νἱϑίοη οὗ 81] ἰ5 θδοοῆβ ἔδαγ τονναγά τὴ6 18 ἵδιρῃς Ὀγ ἴῃς ρτε- 

ον, ὑῃηῖο γοῦ Δ8 τε ψογάβ οὗ 4 ἵοοκ ςερῖ οἴ πηεῃ : 
Φ ᾿ 14. ΤΓεγείογε, θεῃ οἱ, 1 νν}}} ργο- "Η͂ῸΣ. Χά 

ςεεά ἴο ἀο ἃ πηᾶῦνε]]οιι8 νγοῦίς Δ ΠΊΟΠΡ' 5 γεν, (ο. 7. 
[18 ρεορῖίς, εύϑβ ἃ τρᾶγνα] οι νγοσίκ Οϑαά. 8. 

ὁ σ (οι. ᾿.Ἅ 
Δηὰ 4 ψοηάογ: δέογ τῇς νυἱβϑάοπη οὗ 1ο. 

τ[Παΐ 18 86 4164, γῇ Γἢ γιεη ἀο]νεῦ ἴὸ 
οπε (δῖ [8 Ἰεαγηςά, βαγίηρ, Καλά ἢ 5. 
Ι ργὰῦ ἴπεε: δηὰ ἢδ βδδιῖῃ, 1 Ἵσδηποῖ; 
ἴον 1ἴ ἡ: βεδὶεὰ: 

ΤΠο ἦδυγτο Εουηάδίοη᾽ (ΧΧΥΠ. 16) τοπλδίῃ5; 
411 ψῆο Ορροϑὲ ἴἴ 5}4]1 ἀϊβδαρρεασ. Βαδυ]οπ β 
ἀγεδλὰ οὗ πηΐνουβαὶ ἀοιηϊηίοη, ὌΘγυϑα] 6 πὶ}5 
ἀγοδπ οὗ ἃ βροϊάθη δρθ, νοι] ναηιδῆ. ΟἿ 
ἴῃ ομθ γϑϑίηρ-ρ ας σου]ά [Π6 νγεᾶγυ 500] πὰ 
τείτεσῃπιεηΐ (ΧΧῆ. 12). 

9. ΤΠα ρῥγεσοάϊπρ οἷρμξ νόῦϑεὲβ σοηϊδίηθδά 
8 τοροσί," ΙΓ τ β ἢ νν6 }} μάν πιδάθ πε 
{τοπλῦ]θ6, Βυῖ {πὰγ ἀο ποῖ υπάοιβίαηὰ [1ἴ. 
ΎΠΟΥ [ἰἰσίθη ἔοῦ ἀνν]Ὲ ἢ 5ιο!ὰ τνοηάεογ- 
τηθηΐ, δπὰ ἴποη τοί γῃ ἴο ἘΠ 6ΙΓ τη τ. 

δαν γομγσευεε ΟΥ̓ ἸΔΈ ΚΘΣΙ γ8 ο1---ϑ [οἱ 
ἀϊά, νγβθη [Π6 δῆροὶ Ὀδάὰθ ἢϊπὶ ὄβοᾶρθ ἴὺσ Β15 
16 (σεῃ. χιχ. τό, ..«υ.). ΤΠδέ ΠοβιδῃΠοΥ πιιϑῖ 
5000 Ὧδ ΘΧορδηροὰ ἔου δϑίοηϑηθα 5ΌΓΡΓΙ5Ο 
(ΧΙ. 8, “. «υ.). ΟΡ. ΗΔ}. 1]. ς. 

ΕΓ γε οἱ] ΟΥ̓ “ἴλκο γοι ρ θάδιγο (50 
ΤΩΔΓΡ.), δῃηά οὔὺ δἱουά." Τυΐὰ ἴο γουζγ 
1δου ἢ 1655 ἀπιιϑοπηθηΐ ; ὁ ΡΙΔΥ (ΧΙ. 8, .. «υ.) 
οὐ [Πε μΒοῖὶε οὗ [6 45ρ,᾽᾽) ποῖ γεῖ ἔγεε ἔγοπὶ 
γ ΠΟΤῚ :----Ὀεΐογα Ἰοηρ γουγ 5ῃου τ ηρ νν}}} Ὀ6 οὗ 
ἃ ἀἸῇἴεγοηῖ Κιηά : Π|Κὸ [Π6 ΡΙΟΓΟ ΠΡ “ὁ ΟΥῪ  τΠαΐ 
νγᾶ5 Ὠοαγὰ σιηρίηρ ἀρδιηδί ἴῃ6 τηουπίδιηβ οὗ 
“[ῃ6 ν] 16 οὗ νἱβϑίοῃ " (χχιίϊ. ς, ". «υ.). 

γοΐ «υἱέ «υἱπε]--- Ὀὰϊ ν ἢ (ες “νοπαννοοα "ἢ 
(θ θυ. χχιχ 8) οὗ ᾿ηβάοΠΠγ; 50 ἴπαΐ {ΠΟῪ 
Ῥυΐζ Α5ιἀς [ἢ6 ργορῃεί᾽ 85 ὑνασγπίηρ, ἀπά 5α!ὰ, “1 
4}.}} βᾶνθ ρεᾶςε; ἔογ 1 νν}}} νυδὶκ 'π (ΠῈ δι Ὁ- 
Ὀογηπ655 οὗ ΠΥ οὐνὴ βοαγι " (Ὁ. υ. 19). ΟΡ. 
[86 ἰαϑὲ ποΐθ οὔ Χχχ. 1.ἥ 

Οὐ. [π Ἀοῃι. χὶ. 8 81 Ῥδὺὶ] υπϊΐε5 [54]. 
ΧχῖΙχ. τὸ ἢ Ὠδιιΐ. ΧΧΙΧ. 4. 8Ἃ5 1 6 δᾶνν ἴῃ 
52:18} 5 ὑνογάϑ ἃ χοίογσγεηςε ἴο ᾿ει ΟΓΟΠΟΙΏΥ. 

10. ρῥομγεά ομδ ῥοῦ γομ] Οὐ, ""ϑργοδά 
ΟΥ̓́ΕΓ γοι.᾽) ((Ὁ. χχν. 7, ΧΧΧΟῚ, “.40.) 
γοωγ γεγο] [ϊ. γοωρ Ἀθδάδβ, ἐῤέ “674; 

ΕΥ̓ Θ 655 μοδάϑ, ὉΠ πα 5εεγβ. (Μ|ς. {|. 6, γ.) 
᾿ θα δὲ εσυεγεαά) ἃ5 ΜῈ ἃ 611 (ΠΡ. 2 ΟοΥ. 
111. 14.1.5}. 

11, 15. ἐδὲ μεν οὗ αἷἰῆ τὶ, δὲ αἱείοη 
ἘΒτοῦυμοτῦ, ἴῃ 115 ΘΠΕΙΓΘ ΓΔΉΡΘ. 
97 4 δοοῖ ἐῤαὶ ἡ “εαἰε] Οτ, οὗ [π:9 Βθ081648 

ὍΟΟΙς. ΑΤΙ [86 Οτθεῖκ νογϑίοηϑ αν, “δὶ: 
βραϊοὰ Ὀοοϊ." Οὔ. νι. τό. 
ΤΟΥ Ὠδὰ το]εςίοα ἴη6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ σοποογηϊης 

“Ἰχ4Π1161.} ὙΠδΐ ννᾶ5 1ῃ6 γράϑοη ὑὮΥ [Π6 
[δοἢοῖ5 ἐουπηά [ἢ6 ργορμεῖβ νγογάβ ἴο Ὀ6 1π|- 
Ροποίγαθ]6 οηΙ Ρτηδ5, νυν μι [η6 ρθορὶθ δί ἰαγῃὸ 
Ρτοξεβϑοά Ἐποπηϑοϊνθβ ὑπ Ὁ]6 ἴο ἡπάσο οὗ διιο ἢ 
τηλίζουβ. 

18. ἔογανρριμερ ας... Τδεγεζογε)] ΑΔ β3οϊθπη 
7υα]ςῖ4] ξογτταυΐα (ν. 6, χχχ. 12: 1 Κ.. χὶν. 
γ-τ-τ-ττοῖ [6Γ. ΥἹῖ. 137) 14, ΧΧΗΪ, 48, 29). 

ἄγαςυ πεαγ' (ΤᾺ6) «ὐἱἱὸ ἐδεῖγ ἡποι 18] 80 186 
ΨΟΓΒΙΟῚ5 ΒΈΠΟΣΑΙΙΥ. ὙΠῸ Μαϑογεῖς ριυπηςοίιδ- 
(οη ἀϊν!ο5 [Π6 οἰδιι565 ἰδιι5: "ὁ ΕΟΓΑΘΠΔῸ ἢ 85 
1815 ρῬΡεορὶθ ἢδίῃ ἀγαννὴ πρϑὺ;:.--ὐν ἢ {Π6Γ ποῦ ἢ 
Δη4 {ΠΕ 1105 ἢᾶνὸ ἔπογ Βοπουγεὰ Μίο, Ὀαῖ....} 
ἼΠ6 ἘΓΑΠΊΠΛΔΓ 566Π158 ἴὼ ΣΟ]Ό γα (15 αἀἰνίϑίοη; 
5ῖης6, Πότ δὰ Ὀδθη ἴῆγοο σο-ογάϊηδίο οἰδιισ65 
ἐχηἴο Μ|6᾽ σου 5ολγο ον μάνα Ὀδθη ἀϊδρεπεοά 
ἢ δῆογ “ἀγανν πραγ." 

Οὐ-. τ. ἰ5ταθὶ αἱ δ᾽πηα1 υὑπάογίοοϊ ἴο ἀο “" 4]} 
1παΐ 1Π6 1,οτὰ Παὰ 5414" (Εχοά. χχίν. 7); δηὰ 
νη βόνθὴ ννθο κα ἔπογ πδά πιδάθ ἃ ροϊάἄθη 
ς41{,--ργοίδοθθα! Υ ἴο Πο]άὰ "4 “ξανὲ μηΐο ἐδὲ 
Σογά" {τρις ΧΧΧΙΙ, 9). ὙΠΕΙ͂Γ δμοσί-νοὰ 
ρα οὗ Οοά" (ἔχοά. χχ. 20) ἀδερεπογαίοα 
Ιηἴο “ἃ σομητηδηάηιοηΐ οὗἉ πηθη, ἰοασηΐ Ὀγ τοῖο; 
Κηοννη 45 ἃ ἰϑβϑοη, Ὀιὲ ποΐ τοοΐδιΣ 1ῃ τ ΠΟ ΡΙΟ, 
δηὰ {δογεΐοιξ ϑοοη ὙἹο] ἱηρ Ὀοΐογο πε Πιπηβιθϑέ 
Ρτείεχίβ. 1ἴ ννᾶ5 ποί οἴβογννιθθο πον, ννῆεη 
[ϑαιδὴ ἰο]ὰ {πδπὶ οὗ (6 ““ϑυγε Εουπάδεϊοη "ἢ 
Ἰαϊὰ ἰῃ Ζίοη. ὙΠΟΥ ἄγον ἢθᾶγ, δηά ἢοαγά, δηὰ 
νναχοὰ 411] τῆς Ὀοϊάθσ ἴο ρὸ δπὰ Ἴοποεσγί 8η 
Ἐςγρίϊδῃ 4]]ΠἸᾶπος (ςρ. ΧΧΧ. 1, 2). 

Οὐ:. λ. Ἰιοηρ ΔΙῸ ἰΔοϊαῖσΥ παὰ οραϑθά, 
(ΠΟΥ Θ4 14} γῪ ονδάθαὰ {86 οριπὶ οὗ ἴῃς Ὠινὶπὸ 
[,ΑὉῪ ὉΥ ονεγίαγιηρ 1 ἢ ἔπνοϊοιϑ σοπιπιθηῖβ 
ΟΥ̓ σΔ5 5116 4] Ἔχ ρ δηδίίοηβ (566 Μαίξ, χν. 8,9; 
Ματζᾷκ νὶ!. ό, 2). 

14. δεῤοϊά͵ 1 «υἱἱ ῥγοζεε] ΤΛῖ. (ςρ. Χχν , 
16), "" ΒεΠοϊά, 1 δὴ Ηδ πὲ ν}}} δα ἀ " («. «υ. ΄. 
ΧΧΧΥΙΙ. ς). ΑἹ] δἱοηρ, [5γᾶ6}᾽8 Ηἰδίοσυ δὰ 



« Ἑδεϊ. 
4) ε8. 

Υ. 15---το.] 

{Πεῖγ νγίϑε γιϑὲ 5041] ρεσγίβῆ, δηά τῆε 
Πα εοτβιαπαϊηρ οὐ τπ6ῖγ ργυάθης σι 
814}} Ὀ6 Πιά. 

Ις νοε υμπῖο ἴπεπὶ (παῖ βεείς ἄθβερ 
ἴο διά6 {πεὶγ σουη5ε] ἔτοπι ἴῃῈ [ΚΟΚ Ὁ. 
Δηά τΠῃεὶγ ννογκβ ἀγα ἴῃ ἴῃς ἀαγκ, πὰ 
ἴΠΕΥ 84γ. ὟΝ Ο 86βεῖῃ 8 ἡ δηὰ ψῆο 
Κποννειῆ υἱὲ 

16 ϑυγεὶγ γουγ τυγηΐηρ οὗ τῆϊηρ5 
πρ5᾽:46 ἀοννῃ 5114}} δὲ εϑίεεπηεα 85 

4 ἐμαρ. 45. [ῃε ροζίογ᾽᾿β οἷδὺ ; ἔογ 5Π4]] τῆς ὄνγοσκ 
ΒΔΥ οὗ Πϊπὶ τπδὲ τηδάς ἰζ, Ηδ πιδάς 

Ὀεοη οὗ ἃ πηλγνεῖ]ουϑ σμαγασίοσ. [1 5ῃου]ὰ Ὀ6 
80 ΠΟΥ͂ ΤΟΥ (ἤδη ΘΟΥΘΥΓ. 

ἰο 4ο α »ιαγαυε οι «ὐον ἀ] ((. «υ. α. ΧΧΥΊΠ. 29). 
Τῆδ ννογὰ νγᾶ8 οπς {πδὲ πδὰ 50] ΠΊη ΠΊΘΙΠΊΟΓΙ65 
:οηηροϊοὰ ἢ τ; μανίηρ Ὀδθῖι ἰσοὰ ἴῃ [ει. 
ΧΧΥΠΙ. ς8, το: “1 ποὺ ᾿ξ ποῖ οΌΞϑογνο.. ἴο 
ἴρασ [ἢ15 βἰογίουβ διὰ ἔδασγῇι} πᾶπιθ, {πὸ 1, οτά 
Ὧγ Οοά, ἴἤδη {Π6 1 οτὰ «υἱὴ »"αλε ΤῊΥ ρ]δριιθ5 
ἱυοπά εν μἰ:." ςΡ. ἔχοά. χχχῖν. τοὶ [,4Π|. 1. 9. 

ἐδὲ «υἱάορι...Ἶἢ ὙΆΠΘΙ͂Γ ρος σοηίγνδηςθβ 
ἔοσ πιδιπίδιπίηρ [π6ἋΔΠ᾿5 ηδίϊοηδ] δχιϑίθποθ 
(ορΡ. χχχὶ. 1, 2, [ὁπ χὶ. 48), δηὰ {πεῖγ ΒΟ ]Ὸ 
τε ποά οὗ τϑαϑομῖπρ δδοιΐ αἰϊν!πηθ [Πϊηρ5 (566 
1 (ον. ἰ. 19). ὍΟρ. [6γΓ. νὴ]. 8. 9. 1ο. 

σῥα]! δὲ ῥι [1ἴ, “514}} ἢ 46 1[56018 ἀννᾷγ :᾽" 
[5 οὐνὴ 8016 0165 (ν. 15) ὈπΠηρίηρ ἀοίοδί 
ὍΡΟη 1. 

ΤΙΣ 1 ΧΧ.- ποτα (ᾳυοίεα ἴῃ χα (ον. 1. 19) 
[85 σοφῶν..-συνετῶν. Ορ. Μαίί, χι. 2ς. 

15. ἐῤαὶ «τεξ ἄτερ ἰο ῥίάε...1Ὶ Μοτὸ πρϑδιῖγυ, 
ἐῤαΐ ξοὸ ἄΘΟΡῚΥ ΔὟῪΔΡ ΤΟΙ ὑ8 6 ΓΟΧἃ 20 ῥίὁ 
εομποί (ΟΡ. χχχὶ. ὅ; Ηοϑβ. νυ. 2; .“..«0.) ;---ποῖ 
Βα] ονίηρ ἴῃ {Π6 ἸΠΟΟΠΊΡΑΓΔΌΪ ρτεδίοσ ΡῸ- 
ξαπάϊγ οὗ Οοα 5 ψιϑάοπι (ςΡ. νἱ!. 11). 

16. ϑιγείν...εἰαγ} Ἐλδῖποῦ, ΥΟῸΣ ΡῬΟΣΥ͂ΘΣ- 
δὶοπ! (ςρ. Ὠειξ. ΧΧΧΙΙ. 201) 88.811 89 ΡΟΥΤΟΣ 
ὈΘΤΘΟΙ ΟΠ 64 88 (Χ].1ς) εἰαγῇ ὙΤΠΟΥ Δ ορ ΕΣ 
ἐιυεγοά ἴῃ6 τοϊδίίοη οὗ ἴμ6 σγοδίαγο δὰ ἴῃς 
Οἴοαῖογ (ςρ. χ. 15). -πάτο γοιι, ἔπθη, ἰῃς 
Του] ἀθ γα Οὗ γΟῸ Γ ΟΥ̓ Π ΠΔΙΙΟΠΔὶ ργΓΙν]οροδὶ [5 
1π6 ἰἄνουῦ οἵ Οοά, ρἰθάροά ἴο γοι Ὁ Ηἰ5 
σογοηδηΐ, ἴο Ὀ6 [86 πηαΐογια! ουἱξ οὗἩ ννῃιςἢ γοῦ 
504] (1 τρ γουγ 5ο ἀρ Ύδη αἰ χίηρ βοοπηθϑὺ 
1)οε5 Οοεἷβ οπιηιροΐεπος πϑοὰ ὙΟῸΣ 511} ἴο 
τη] ρυΪδῖο 1 ᾿Ἰπῖο ἔοιτῃ ὁ 
8" «ῥα !... Ἀδίδοῦ, ὃν Ὁ} 9 ΤΟΥΚ δα 1}Ὰ... 

γη6 ποῖ; γ88., ἐῤὲ ἐῤίηρ αριοά ἈΔῸΝ βαϊὶά...»0 
ὠπάογεαπάϊης. [5τ86]. 1η 115 το σΐάποο ἴο γαϑὲ 
Οὐοὰ δηὰ 15 δηχιοῖγ ἴο ψοσκ οι [5 οὐ ΡΓῸ"- 
)εςῖ5, δείοὰ 45 ᾿ξ Ηθ, νγῆο βανὸ ἃ θείης (8. 
χον. ό, ς. 3), γεγο ἀδδιταξε οὗ (Πδξ ἰη 6] ρθηοδ 
Οἡ ὙΠΙΟἢ 1ἢ 50 σοπηρ ΔΟΘ ΠΕ ΪΥ γε] θά, 

17. ὙὌΠΟΥ ἢαὰ ἱηνοσίοα (ἢ6 ἔτι ογάθυ οἵ 
Ἐπηρβ, αἰ της ἴο {ποπιϑεῖνεβ ννῆδξ σϑτὴς 
ἔτοπιὶ Οοάὰ δίοπθ. Ηον ϑοοοὴ Ἵοουϊὰ Ηδ ςῃον 
[δοτὰ 1Πεἰγ εἰτου! 7: α ὍεΡν “1 φυδὶΐφ, ἀπά 
1εόσηον, ἴμε ἸΟΒῪ τηουηΐδίη ΜΒΙΟΒ ἀοχηϊηδίοϑ5 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΙΧ. 

[ταυλθὰ 
6 αά ῃο 

ἴῺ6 ποῖϊὶ οὐ 8041] τἢ6 τἢϊη 
5ΔΥ᾽ οὗ Πϊπὶ τῃδῖ ἔγαπιαά [ΐ, Η, 
ὉΠ Θγβιδπάϊηρ ὃ 

17 [ς τὶ ποῖ γεῖ ἃ νεῦγ {ππ||ὲ νη ]]ς, 
δηὰ [οθαηοη 8141} θ6 τυγηεά ἰηἴο ἃ 
ἔγτυτ}! δε] 4. δηά τῆς ἔτυτ! Β6]ἀ 
801} θῈ οϑιθοπγχθα δ5 4 ἰογοϑβῖ» 

18  Απά ἴῃ τῃλῖ ἀδὺ 58ὉὯ.4}1] τῆς 
ἀφαῦ ἤθδαῦ τῆς ννογάβ οὗ τῆς Ὀοοκ, δηά 
(6 αγεβ οἵ τῆε Ὀ]1πα 5}4}} 8εῈ ουἍ οὗ 
ΟὈβουτγίῖν, δηά οι οὗ ἀδγκηεβ8. 

19 
{ 

Οδηδδη, λάἀογηρά τυ] ἢ πηδρηι Ποοηςσϑάδγ- ρτονθϑ5, 
“δα! δὲ ἐμγπεά [111. Ταΐιιγ} ἐπίο ΘΟ ΣΤΙᾺ θ1--- 
ΠυΠπ ]δά ἴῃ ογάογ Πδῇ 1 τηαγ Ὀδοοπιο ἐγ ἘΠ}; 
{πὸ {1η6 Ἰονν τᾶπρὸ οὗ σδιπηοὶ, σονογοά ἢ 
Υἱηθ5. δηὰ οἱΐνθϑβ, ἀηὰ δροιιπάϊηρ ᾽ τίς ἢ ρ85- 
ἴυγαρο: ἢ 1158Ὲ Ογηλοὶ, τη 115 απ), νυν ΔΙ ἢ Πᾶς 
Ὀυΐ 4 ἔδνν βοδίίεγοά ἔγεες (" 1κὸ δὴ Εἰ ΠΡ] 58 
ΡΑΓΚ,᾽" 5105 Ὀγ Ῥοσγίογ), «ῥαϊ δὲ τϑοϊζοπϑὰ Ζ: 
α γε, ἴον ἴῃ6 αἀἰβηγ ἡ Ὠ]ς ἢ 5841} ἔμθη Ὀὲ 
ςοπίογγοα ροῃ ἴΐ. 
δ ἢ ἀρρδδῖβ ἴο Ὀ6 {Π6 5ἰπιρ]εσὶ νἱονν οὗ [86 

ΤΘΑΠπρ ΟΥὨ {Π15 γοῖβο: υνῃϊοῆ, Κ ΧΧΧΙΟΣς, 
ἢ45 Ρ]ΔΙΠΪΥ 4ηῃ 4] Θρογισδὶ πλοδηὶῃΡ. 

Ι͂ι. δας Ὀσθὴ τχοξοσσοά, 'ἢ δηποϊθηξ {Ππ|65 
({ἘἨΓοπιὲ, Οὐπὶ Α1]οχ., αηά ὙΠπεοάοτγοί), 45 ννῈ]]} 
ἃ5 πιοάεγῃ (Βογογ,, Υγ.), ἴο (Π6 Ἰπογοῆδηρα 
οὗ [Π6 τοἰδέϊνε ροβιοηβ οὗ [ονν δηὰ Οϑηῖ]α 
(ςρ. Κοπι. χὶ. 12. 1; [ᾶρ᾿ νἱ. 26---20). [1 
56ΌΠῚ5 ΠΊΟΓΕ ἴῃ δοσογάλησς ὈοΟΐὮ ἢ ἴΠ6 [π|- 
τηράϊαίο σοπίοχί δηά νυ ἢ (Π6 νυν Β0]6 ἴθπου οὗ (ῃ6 
ΡΙΟΡὮΘΟΥ ἴο τοίου ἴ ἴο Οοὐ δ δςοΐῖ "1 δὐαϑίης 
1π6 δι ἢ δηά ὀχαϊτης ἴΠ6 Ἰονν" (ΕΖεῖϊκ. χχὶ. )ό, 
Πρ. ΧΥ. 24),--ὐ᾽ν ΘΙ Γ ἴῃ 5γᾶ0}] ΟΥἊ διηοπξ 
(σης γτασθ5. (ὔρ. 11. 11- 17) Υ. 123-17: 
Χ. 12--Ἴῷ, 23) 24.) ΧΙ]. ΙΙ- 

Οὖ:. τ. Τογυβα]θπι, 85 {6 τηθίτορο]β, δηὰ 
ἐκῥε ἀίησς δος Γ᾽ σμίκρ᾽" ἴῃ ἀϑρθοίαὶ, ἃγὸ 
ΒΟΙΠΊΘΕΠΊΟ5 τοίουγοά ἴο ὑπάθυ {πὸ ἱπιαρὸ οὗ 
Ιϑθδποῃ ;---ὈῬΓΟΌΔΌΪΥ, νυ ἢ 4] ϑίοη ἴο ὁ1Π6 
Βοιι56 οὗ {Π6 ἔοτοβδί οὐ ᾿νερᾷποη " (α Κ. νἱϊ. 2 ; 
ςΡ. ςἢ. χχὶ!. 8) Ὀμ11Ὸ ΌΥ ϑοϊοπιοῃ. 8566 [ογ΄ ΧΧΙ!. 
6, 20, 231 δηᾷ σοηραῖο οἢ. ΧΧΧΝΙ. 23, 24; 
ΕΒ ΖΟΚ. χχ. 46. 

Οὐ:. χλ. Ἰιοῦαπου δηὰ (ὐδιτὴθὶ ἃτὸ Ὀοίἢ 
ταθπτοηθὰ ἴῃ ΧΧΧΙ, 9, ΧΧΧΥ. Δ, ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 24} 
ΕΖΘΟΚ. χυ!!. ,-ος. (ΟΡ. οἢ Χ. 18. 

18. ἐδὲ ἀεᾳ7 ὙΠΘΥ 51}1.411 ἢανὸ [ἢθὶγ σρὶγῖῖ- 
1.8] Ποασίηρ τεβίογθά, δηὰ 5}4]] υηἀογϑίδηά (6 
( ννυογάς οὗ [ῆ6 Ὀοοῖκ.᾽" ψὨΙΓἢ δὰ Ὀοσοπιθ “ὁ ἃ 
βοδίϑά θοοκ ᾽" (νυ. 1χ). Ορ. 1. χς. 

δὲ ὀ΄ῃ"!,“ῇ (Ρ. Αςἴϑ χχνὶ. 17, 18. 
ομΐ φΥ οὐμεμγ!ῖγ...1 (ΟΡ. ΧΙ. 7, ΧΙΙΧ, 9. 

19. Τδε »ιοε} ὙὨΘΙΠΟΥ οὗ ἴονν οὔ σδη- 
{16. ὙΠὸε οχίθηβιοη οἵ [πὸ Ομυγοῆ διποηρ {Π6 
Οομ 6 σᾶσθβ νν}}}] ποῖ ὀχοϊυάθ ἴῃ ρου [οὺν 
ἔτοπι μανίην ἢδϊ5 5ῆασο ἰῃ {πὸ ρδάποςς οὗ σοά 5 
ΡΕΟρΪΘα:---ὦ ὨΙρΒοσ ρἰδάποββ (μδη οὗ οἰὰά. (ἴδε 

Σ Ἡξςεδ, 
Π6 τπϑοκ δὶϑο ἴ83}.4}} ᾿πογϑδϑθο εἀαΐ αὐ 
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δεῖν ἸΟΥ ἴῃ (ἢ6 ΓΟΚΡ, δηά τῆς ροογ 
ΔΟηρ ΠΊΕ Π 5}2]} γε]οῖςς ἴῃ τῆς ΗοΙΪγ 
Οπε οἵ 19γδεἷὶ. 

20 ἔογ τῆς ἐδγγθ]ε οἠα 15 Ὀγουρῆϊ 
ἴο ποιρῆϊ, ἀπά (6 βφόγηεσ 18 σοη- 
δι Πη6 4, Δηἀ Δ} [δι ννδῖςἢ ἔοσ ἱπί4υ {Ὁ 
δῖε ουἱϊ ΟἿ: 

21 Τηδῖ πιᾶκε ἃ πιλῃ Δη οἤδπάθγ 
ἴογ ἃ ψογά, δηά ἰᾶῪ ἃ 8πᾶγε ἔοσ ἢϊπὶ 
[Πδῖ γαργονϑίῃ ἴῃ τῆς ρδίε, ἀπά τυγῃ 
Δϑί46 τῆς [ι5ῖ ἔοσ ἃ τῃϊηρ οὗ πουρῆϊ. 

22 ΤὨοτγθοίογε τῆ5 5411 τῆς ΓΟΚ, 
ὑγῆο τεάβεπιθά ΑὈγαμδηι, σοποδγηϊηρ 

ΙΘΒΑΙΔΑΗ. ΧΧΙΧ. [ν. 20---24. 

τῆς ἢουβθε οὗ Ϊδοοῦν, ]δοοῦ 541] ποῖ 
πονν ὃς Δ3Πδιηδά, πειτῃογ 5041] ἢ15 δος 
ΠΟᾺ ΜνΑΧ Ρδϊε. 

22 Βυῖ ψῃεη ἢε 8εεῖῃ ἢ. ςἢ}]- 
ἄγεπ, τῆς ὑνοῦκ οὗ πιλὶπε ἢδηάβ, ἴῃ 
(ἢ6 πλϊάϑὲ οὗ ἢΐτη, ΠΕΥ 5}4}1] 584πο- 
ἘΗΡ ΠΥ πᾶπιθ, δηά βαποῖυ [πε ΗΟΪΥ 
Οπε οἵ Ϊδοοῦ, δηὰ 53}8]1 ἔεαγ τῆς (σοά 
οὗ [βγδεὶ. 

24 ἼΠΕΥ α͵5ο τΠδὲ δγγεά 1ῃ ϑ8ρί γι 
" 

᾿ ἐ Ηδοῦ. 804} σοῦ ἴο ὈΠαἀετβιδηαίηρ, δά βς ν ΞΡΒΕ 
ΠΕ τῆλ πλυγηλιγεα 521] ἰεάγη ἀος- κρρ. 

Σαμαά η. {Π1Π6. 

ἰδησυᾶρο οὗ (Πϊ5. νοῦβα οἰσβοὶν γοβοιη 65. δὲ 
οἔ χὶὶ. 1ς.) 

ἐῤδὲ ῥοοῦ αριοησ »εη}] Οτ, “οὗ τηδηκιηά.᾽" 
ΑἹ] ννῆο νγόσθ σοηβοῖοι οὗ {Πεὶγ σρί τι4] πθθάβ 
(ςρ. [χ]. τα; ΖερῆΆ. 11}. 12; Μεαῖϊ. ν. 4---5). 

20. ἐῤε ἱεγγίδίο οπδ] 
ΧΧΧΥΪΙ. 15. 

ἐς ὀγομσ δὲ ἰὸ πομσδέ.. εοησωρ»ιο ἢ ΤῊ νγογαάϑβ 
ΓΟ [η6 β8ΔΠ|6 85 ἴῃ ΧΥΐ. 4, “15 δί δὴ οηά... 
φεδϑείῃ." (ἕξ. 5. χχχυ!. 48.) 

Ζῤε “ΠΟΓΜΕΓ] ΧΧΥΪΙ. 14) 22. 
δαὶ «υαἱοῦ 70 ἱπίφι!ν} ἰῃδξ “Κϑορ ἀνγακο " 

ΟΥ̓ ΤἼ56 ὉΡ ΘΑΥΪΥ "ἢ ἔοτγ τῇ : ἀοργινίηρ {ΠΟ ΠΊβο]γ6 5 
οὗ 5ἴδθρ, πὲ} πο Ὺ οἴεοϊ {πεὶῦ ἀηροῦγ ρυγ- 
Ροϑ65. 

21. Τραΐ παῖε »"απ...} Οτ, “ὙἼΤΠδς ἰοδὰ 
ΣαΘ τ (αάα»ι)} ἰπῖο δίῃ ὉῪ ννογάϑ;"---ἰτ, “ΌΥ 

“. ὺ. α. ἴῃ Ὁ. ς; Ἐ5, 

ὙγοΓα :" ΘΌΡΡΙγηρ ἴΠθπὶ νυ δοῦλθ Ρ] δι! Ὁ]6 .- 
ΓΟΆΞΟΠ ἴο ἜΧοιι56 510, ΟΥΓ ἴο ἰεπιρί ἴο 5:1}. ΤΙ15 
5 [6 ΟΥΙΠΑΙΎ πιοδηίηρ οὗ (85 νοῦ, νυνὶ ἢ 15 
56 ραγιοι αυῖγ οἵ Τογουοδη 5 βθάδασίην 
ἴσγδοὶ ἴο {Π6 ννογβῆϊρ οὗ 1ἢς σαἰνοβ (1 Κι χν. 
λό; 2) Κα. χν. ο. 18, 22, 28 Δηἀ σ5ρΘΟΙΆ}}Υ ΧΥΪΪ. 
21--.}). ΤῊϊ5 Π6 ἀϊὰ ΌΥ πιόδῃ5 οἵ ἃ ὈοΪά, 
ΟὈΠΠΙΏΡΙΥ ἀονίβοα ῥγοίεχί, σ᾿ Κ. χιὶὶ 28 (ςρ. 
ΧΙ. 14). Οὐομραγα οἢ. χχχί. 6, 7. 

ὙΠΕΥ ἰδ [ἢ6 σοπηπηοη ΡεΟρὶθ πο 5ἰη, ἀπά 
δηάοανοιγοὰ ἴο αν ἃ “παγε, ἴο σαἰςἢ δης σιη, 
ΔΩΥ ΨΠηΟ βοἴοοά ὉΡ ἐπ ἐῤὲ ψσαΐς (ννῆθγα ρα δ]ς 
Ἀ55ΘΠΛΌ]165 ὙνΈΤῈ) ἴο Θρθδκ οὐ ὈθΠΔ] οὗ ΠΡἢΪΐ οὗ 
ἴο ἀόποιπορ Ψσοηρσ. ΤῈ ῥἤγαθθ Ὁσσυ 5 ἴῃ 
Απλοβ ν. τὸ (οὗ ϑαπιδγδ). 

ἐμγη αοίάε...]Ὶ Οτ, ““ρΡογνεγὶ (([Π6 σδυϑ οὔ) 
1Π6 ᾿υ5ὲ τπδῃ ΟΥ̓ ξα]ϑομοοά,᾽.---οΟἡ φτγουηά θϑϑ 
ΔΙΙοραῖίίοηβ. Ορ. Απιὸβ νυ. 1ἱ2; “ἼΒΟΥ αἵῆιςοΐῖ 
186 1υ5ῖ, {δ γ ἴδκο ἃ {Πῦ 6, δηὰ {πεν ἑωγη αρὶαΐξ 
(-. «υ.) ἴ[ῃ6 ρΡοογ ἴῃ ἴδ ρμαΐβ (3Χ,Χγὸ»» 2ὲεὶν γί δὲ)." 
Ιῃ οἷ. χ. 2 ἴδ 6]11}0515 15 ΞΡ ]}δά. 

22. Τρεγεζογε]---ἰο σοηβιτῃ 6 ΡγΟΠΊ156 
ἡιβῖ ξίνεη, Ὅὲ ογάεγ οὗ ἴῃ6 ἔο]οννίηρ υνογάς 
15, ἰῃ {πὸ Ηρῦγονν, “"ἼΠ05 541 [Π6 1 οτά τπίο 
(86 Ποιιδθὸ οὗ 7][ἀςοὉ,---Ης ἰδμαΐ τοἀθεπγεὰ 
ΑὈγαἢδπλ." Ηδ ψ)ο δῖ ἢγϑβὶ βοραγαίθαὰ ΑὈγᾶ- 
ἢ απ ἔγοπι ἰῃ6 πλ855 οὔ ἴπ6 Οσθης]θ ννου]ά (ςρ. 
11, 1, 2), δηὰ ἰσγδίποα πὶ ἴο ὈῈ ἴμ6 “Δί βοσ οὗ 

(86 ξη8],) Ηδ ΜῈ] ποῖ ἰεᾶνο Ηἰβ ννοσκ 
ἱποοπιρίεία, 8005 βοὴβ βᾶνθ βἰππρὰ (85 οἔ 
οἸά, ὕξη. χχχῖν. 30, ΧΧχχύ. 22, ΧΧχυΐ. 2) 50 
8ἃ5 ἴο τηᾶίθ {ποῦ ἐδίπου “πὶ ρ416" νυ ἢ 
5ῃῆδηηθ δηὰ δἴδτηῃ; γεῖ {ΠΟΥ 5}4}} Ὀ6 δγουρῃῖ 
ἴο Ρϑηϊΐδῃςα (45 οἵ οἷά, Οϑη. 1. 17, 18) 
[Ὠγου ἢ ἃ σοιγ56 οὗ ϑενογὸ αἰβοὶρ] πο, πὰ “Ὁ 8} 
{δε ἕδος οὗ {π6 φαστῃ νὴ ἔγυε " (χχνῇ, 6). 

28. α«υδέμ ῥὲ τεεῖ δ δὲ» εῤἰίάγοη]---Ὦϊ5 Ἰοηρ- 
Ἰοβὲ σμι]άγθεη, πον 41} γεβίογεα ἴο ἢϊπὶ (ςρ. 
Οεη, ΧΙνὶ. 30, ΧΙΝΙ. 11). 
1θε «υογῇὰ 0.7 νιίπε ῥαηα.}] Χχἶν. τὰ, χ. 21: 

ἐἐργεαϊοα ἅπαν ηΐο σοοά ννοσΐκ5,,, 345 Α Ὀγδῆδπι 
ννᾶ5, ““ὨγουΡἢ 1}, ΕΡΏ. 1]. το; Ὁ]. νὶἱ. 
1ς, 16.---ΤῊ!]5 15 οὴθ οὗ [ῃ6 διηάεπιοηΐδὶ ἰάθα5 
οὗ Ρατ 1. 

ἐν ἐδ »ηάδὲ οΥΓἹ δι»ι]--- ΓΪΥ Ἰησογρογαῖθα 
ἰηἴο {Π6 ἔδυ γ οὗ ἢ, 

ἐδὲν «ῥα! “απο »ῃ}7 παρηδ]ὴ “ΤὮδξ ΠΔΠῚΘ 
ὙὮ]Γἢ ννᾶ5 “Δ! ἃ ἀροη {ποηλ" (ΝΠ. νΥἱ. 27), 
ὙΠΙΓΙ ΠΟΥ Πδὰ σδυδοά ἴο Ὀδ6 Ὀ]Αϑρμοπιθά (ςἢ. 
1. ς)). 
απ απο} ἘἈδίδοσ, ὉΔΟΥ͂ 88411 θνθπα 

σωποι..  .απάΔ “ῥα}} ἀτϑαά: --- τοσυ πηρ [δ6 
ἵννο νευῦβ υϑοὰ 1ῃ νὴ. 12 (1Ππ6 Ἰδοῦ οὗἩ [6 
ἴννο Οσσυττίηρ ἴῃ 115 ΗΠΠῚ ἔογτῃ ομν ἴῃ ΥἹ]}, 12, 
11 Δα ΧΧΙΧ. 23). 

Οὐ. τ. ὙἼΤΠο δάϊθοϊινε ἀθηνοὰ ἔτοπι ἰἢδ15 
ΥΟΓΌ ννᾶϑ 564 ἴῃ Ὁ. 20 ΟΥ̓ [Π6 "“ΤΟΥΓΙΌ]6 " ορ- 
ΡΓΈββοσ. -- ἤἔε δὰ ἀϊξαρρεατοά. ὍΠδ ΟὨΪΥ͂ 
οδ]εοὶ οὗ ἀγεδὰ πονν ννᾶβ ἴῃ6 ΗοΪγ πε. ((ρ. 
Κον. χΥ. 4.) 

Οὐ:. ,χ. Το ννογὰ ἔογ Ἵμ]άγθη 15 ϑοὰ ἴῃ 
ὙΠ. 18. ὙΠαὶ ΠεΠ|6 βοςκ, γἤοθθ ΠλΟΠΊ ΕΓ 5 
ὍΟΓΟ Οὔ(6 85 “ροχίεηΐβ᾽᾿ ἴο σΆΓηΔ] [5γ86], ῃβδὰ 
τον ᾿ηΐο (6 (δίμοϊ]ς Ομγοῖ, [6 “6 [5Γ26] 
οἵ σοά" (6μαι. νι. τό). 

24. Τῤεν αἰδο ἐῤαὶ ἐγγεά ἐπ “ριγ ἢ ὙΠ6 
5ΔΠΊΘ ΟΓΌ 845 ἴῃ ΧΧΥΪ. 7. ὙΤΠ6 ρἢΓαβὸ ΘΟ] ΒΟΙΎ 
ΤΟΒΘΙΔΌ]65 (πὲ ἴῃ Ρ5. χον. το, “(4 Ρθορὶθ) [δὲ 
ἄἀο οἐτ ἴῃ {πεὶῦ Ὠοαγί:"" --ννδηάογιηρ ὕδοῖκ ἴῃ 
ἰοηρίης ἀδϑιγο ἴο Εξγρί. 80 [ἴ νγᾶ5 πον νν ἢ 
ἴ5:86] (ΧΧχ. 1). 

ὙΤΠΔαδϊ ἴΠΟΓΘ 15 ἃ τείογθποθ ἤογα ἴο [6 ρσεϑῆδ- 
ταϊϊοη, οὗ ψβοὰ Οοά “'ϑννᾶγσε ἰπ Ηἰβ νγαϊδ 



ν. τ 

Ἐμαὶ (ΠΟΥ 5ῃου]ά ποὲ δηΐεσ ἱπίο Ηἰ5 γοϑὶ " (5. 
Χον. 11), 15 ϑῆσνγῃ ὈΥ ἴΠ6 ννογὰ γοπάεγοα ζῤεν 
ἐῤῥαὲ »ιωγγιμγεά, Ι1ἴ Οσςο γα οἰθοννῃοσο οπίν ἴῃ 
οι. 1. 2) δηὰ 5. ον]. 2ς ([)6 ἰαξζίοσ ραϑϑᾶρο 
Ὀοϊηρ αἰπηοβῖ ἃ αιοίδιίοη ἔτοπι δι! ΓΟΏΟΠΊγ). 

[πη δυθσΥ ξοπογδοη (σά β νοῖϊοθ δὰ ροϊηϊοά 
ουΐ [86 ΜΑΥ ἴο γυ. “ἼΤο-ἀλγ, ᾿ξ γε ν}} 

ΝΟΤΕ.Α. (ον 
1. Το Ταγριιπὶ γοπάογβ “ Ατ]ε]᾽" Ὁ “ἴΠ6 

Αἰϊδσ .᾽" ἱπῆμοποοά, ἀουῦι]ε55, Ὁγ ΕζΖεκ. χ Ιλ, 
:Ις, τό. Ασοοχαϊηρῖγ, ΠΊΔΩΥ ἤᾶνα σγείοστοα ἴο 
6 Ατσδῦὶς ἡγε, "ἃ βιοαγίῃ,᾽) δ5 ρινιηρ ἴΠ6 ἢγϑὶ 
οἰοσιθηῖ οἵ ἴΠ6 πᾶπηθ, Ατὶοὶ. Νὸο ἴγδςθ οὗ βοὴ 
ἃ νγυτὰ οχὶϑίβ ἰη Ηθῦγενν. 

ἴῃ ΕΖΟΚΙΟΙ 1{Π6 ἔνγο πᾶπιθ5 ρίνοῃ ἴο {Π6 

σι ρ] ΑΙ ΔΓ 8ΓῸ διΣ ΠΣ ἂπὰ δηξηξ, ὙΠῸ 
ΤΟΥΠΊΘΓ πηθδη5 “ Μοιπῖ οὗ Οοὐ:".--ἰῃδ βοοοπά 
ΤΩΔΥ τηθδῃ “1 νν}}} ρσον!θ (οὐ, 5ῆθνν) ἃ σαπλ." 
Βοῖἢ {πόθ6 ννουἹὰ ἤπὰ {ΠΟΙ ὌΧ ρἰδηδίίοη ἴῃ 
1Π6 ἴγρὶςδὶ οἤἴσογπηρ οὐ ϑλᾶς οἡ Μίογδῃ, [ῃ6 
ἐ ηομηΐ οὗ ἴῃ6 [ ογὰ ἢ" (σεη. ΧΧΊΪ. 14), δπὰ 
[ὴ6 ῥγουϊβδίοη οὗ ἃ υμόυμἐμίς ζῶ ῥίηε ἴῃ 186 
τῶτπι (0. 8, 123). ὙἼΠ6 ἴεοπιρὶθ βἰοοά ΠΘΑΓ 
( ποῖ ᾧροην) {πο Ἰοςσβὶ γ, οἡ νυν σῇ Αγ ἤἢδπὶ 
Ὀ18Π1Π 15 αἰΐαγ, πεασ (1 ποῖ προῃ) [Π6 β8ροΐ, 
ὙΠογτο ᾿ανιὰ οβεγοὰ (ἢ6 βδο Πςο5 (ἢδξ νγ ΓΟ 
ἸΔΚΟη 5 ἃ σμόε με Ὧν σεγισαίενι (1 85. ΧΧΙ͂Υ. 
τό, 2). [{ 5ε6πὶ5 ργοῦδοϊθ, ἱπογοίοσε, (δδί 
{η6 Ηαγ- Εἰ πὰ “4γ-.γὶ οἵ ἘΖΟΚΊΘΙ ἀγὸ νδγῖδ- 
τίοη5, ἃπὰ ποῖ ργθοῖϑα δαυνδιθηΐβ, οὐ 1541 45 
“4»ὶ͵ 

2. Εογ ἴδ ὀχρίδηδίϊοῃ οὗ [δβ ἰαϑδί ννὸ στηιιϑὲ 
ἔο ἴο [Π6 σπαρίον νι ἢ ργεσθάθβ [ἢ6 οπδ }ιι5ῖ 
Τοογγοα ἴο (566. 2 85. ΧΧἸ ΔΙ. 2ο, ἴ86 ΟὨΪΥ ΟἴΠΟΓ 

ΝΟΤῈΕ 8. 

τ Αἰοχδηάεσγ χφυοΐεβ ἴη6 {Ο] νης ἔτγοπι 
Μαηρο Ῥαγκ᾽β [ουγηδὶθ: ΝΟ δοοπὸσ μαά 1 
5Πι ΠΥ ἐγε5 ἴμδη [ΔΉΠΟΥ νου σοηνου πὶὲ ἴο 
π6 ϑἰτθαπὶθ δηὰ χῖνεῖβ οὗ ΠΊΥ παίϊνο ᾿δηά, 
ΎΠΔοΓο, 851 νναπάογρα δίοηρ ἴμ6 νεγάδηξ ὕδηκ, 
Ι ϑιγνογοα [ῃ6 οΟἸΟΑΣ δίγοαπι νυ ἢ ἰγδηβροσῖ, 
δηα Βαβι ηρά ἴο ϑυνδιίονν ἴμὸ ἀθ! ἢ Γ}} ἀγαυρῃῖ; 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧ. 
1: 724 Ξγοῤλεί ἐλγεαίεηοίλ 1λες 2εολές “07 ἐλεῖν. 

εο»:  ΐεες πε ἔσνρί, 8 α»πα εορέερεβῥέ ὁ7ΣΧ7 Οοαὶἷῇε 
τυογιί, 1ι8 Οοαὶς γιεζΩζε ἱοτυαγαῖς ἀξ εἀμγεΆ. 

ΙΘΞΑΙΑΗ. ΧΧΧ. 
Ποὰγ Η]5 νοἱςθ---- (ΡΞ. χον. 7). 11 5αά, “ὙΠ 15 
15 [Π6 γεϑί " (ἢ. Χχνῆ, 12). Βυΐ πιοὴ ψουϊά 
ποῖ ἄμοαυ ππάεγιαπάξης, οὐ, τοοορηϊθ ἔδα 
ἴπι|6Ὸ νοσζγάϊεϊα οὐ {πε οὐ σοηβοίθηςο :;- 
ὨΘΙΠΕΓ ννου]Ἱὰ ΠΟΥ “ἰεάγῃ ἀοςίΠηθ,᾽) (βου Ρ ἢ 
τ [6}} ρου ἴμεπὶ ἢ 186 ἔτεϑῃηθβθ οὗ ἀονν 
(θευῖ. χχχὶϊ. 2, 5. 40.). 

Ψ. 1.) “ΑΚΙΕΙ,." 

Ρἴαςθ βοτα (ἢ6 νγογὰ οἼσυσθ)ὴ. [{ ποτὲ ἀθ- 
Ποῖδθβ ἃ βϑρθςϊθβ οὗ “"]1οη." Θπιβδίθπι, 845 1868 
σδΙοΥ σοργοβοηίδεινε οὗ ἴπ6 {πὺ6 οὗ ἰιυάδῆ 
(συπιθο!χοὰ Ὀγ (ἢς Ἰοη, σεη. χἰῖχ. 9), τηῖρῃῖ 
νΜ6}1 Ὀεασ ἴπδῖ {{|6. Βυΐ [Π6 τογὰ] οἰἵγ ννὰϑ 
ὯΟ ἸοΠρΟΣ οὗ Κίπρὶν ομδγαοίοσ, [1 δὰ θ6- 
σοηθ ἀερταάθά: “" ΜΥ ᾿Ἰπμοπίδηςθ ἢ45 ὈδΟΟΠῚΘ 
ὑπο Με" (βαἰἱὰ Οοά) 45 ἃ ἰΐοῃ ἴῃ [86 
[ογοβὲ; ἰξ στοδγθῖῃ ουξ ἀρδιπδὲ Μθ; {πογοΐοτθ 
δᾶνθ 1 μαίοα [1 (7εγ. χὶὶ, 8). [1 15 ἃ βᾶνδϑδ 
ογοαΐισο ἴΠδῖ πλυδὲ Ὀ6 ϑυτγουπηάοα δηα οδρ- 
τυτοά. ὙΠε Ἰδηρσιᾶρο επιρογεά ὈΥ Ϊογοτλ δῇ 
ΓΟΒΟΌ]65 {παῖ οὗἉ [5414}} 50 Ξίγοῃ δὶ 85 ἴο 58- 
δοβὶ [Π6 Ἰάθαᾳ οὗ 115 ὈδΙηρ ἃ σοπηπηθηΐ: ΘσρΘΟ Δ}}Ὁ 
ἃ5 ἴπε ποχί νεῦϑ (ἐγ. χὶὶ 9) Ἰοοκβ Ῥᾶςκ ἴο 
ἴϑαὶ. ἵν]. 9. 

ΟΝ 2. Ὁ ΠΡ Τὴ 
Ἅ3 ΠΥ 3 ΡΣ ᾧ τὴν (1ετ. χὰ. 8) 

Ὑεῖ, 45 ἰξ ννὰβ ἢ σᾶᾶς, δὰ νυν ἢ [ογι- 
58] Ἔτη, 50 504}} ἰ Ὀ6 ἢ ΑὙἸΕ] :--- 5}.4}} ὃς 
Τεβοιθδά ἤδη ὄὀβοᾶρθ 566 ΠῚ5 ἤοροὶθββ. Τὴ 
ἴγυθ “1 Ἰοη οὗ [Π6 ἴγῖῦθ οὗ [4 νν}}} ᾿πῖθυς- 
Ῥοβε,---ηὰ Η!ΠΊ561{ Ὀθσοιὴς ῃ6 [μάτι (1Π|. 7) 
ὙΥὨΙΓἢ 5841} ὑβᾶῦ [Π6 βίσοκε οὗ Εἴογηδὶ [π|ϑεϊςς, 

([54ϊ]. χχίῖχ. 2) 

(ΟΝ ψ. 8.) 

Ὀμΐ, 2[45: αἰδδρροϊηϊτηθηΐ ἀννακοὰ πρὶ ἀπά 1 
ἔουηά τ γ501 ἃ ἸοπεὶῪ σαρίινο, ρετϑηϊης οὗ 
{Πιτϑοῖ, δὰ [86 νυ] άς οὗ Αἰτοδ.᾽" 

50, ἰπ {πε ῖγ σαρΈνιΥ, [ἢ6 [ὸνν5 σοπεημποά ἴο 
ἀγόδπη οὗ ἴΠ6 βου οὗ 4 νου] άϊγ Μεςξιδῃ 5 
Κιηράοπι;---ΟἾ]Υ ἴο Ὀ6 ρεγροίι δ! ἀϊδαρροϊηΐ- 
εὐ. 

27 Οοά'ς τυγαϊά, απο ἐλέ δεοῤῥε᾽ς 7ογ, ἐπ {λέ 
ἕαἰεείγμείοη ο7 4 τογγία. 

ΟΕ, το {πε τεθε]]Πουβ σὨΠ]άγθη, 
δ 1 τῆς [ΟΚΡ4 τῆλῖ τὰκε 

σηπαρ. ΧΧΧ, Τπουρὴ ἴΠογὸ ἰ5 ἢο στοιπά 
ἔου βδιιρροβίηρ ἐμαΐ ἈδΌσΠΔΚΟἢ 5. ἰδυητης 1Ππ|- 
Ρυϊαίίοη οη Ἠφχοκίδῇῃ νν85 ἵγὰθ (ἼΒου ἐγυβί- 
δϑῖ οἡ Βρυρῖ," ΧΧΧΥϊ, 6).---(Που ἢ 1{|5 ον! ἀοηξ, 
οη ἈδυϑμΆΚ ἢ 5 οννῃ βῃμονίηρ (ΧΧΧΥΪ. 1ς, 18), 
(δαῖ 1Π6 σῃαγρὸ ννδβ 4156, ---τγοῖ [ἴ 15. ργοῦδθ]θ 
{πὲ (Πογα νεσα ϑοπὶθ Ἰθδαϊηρ ΡΟΓΒΟΙΒ ἴῃ Το σιι- 
δδίεπη, 80 δάνοςαϊοα δὴ Εβυρίϊδῃ 4]}|}Δηςο. 

ΑἹΙ ἰλδὶ ννὰ Κπονν ἔοσ Ἴογίδίη, μονγαυεγ, 15 

[πὶ 186 πουίποσῃ Κἰηράοπι σοποϊυάοά 8ῃ 
Δ]]ΠΙΔπσθ ἢ 50, Κίηρ οἵ Ἐργρὲ; απάὰ ἰδαῖ 
(15 4]]Π|ᾶπσθ νγὰ5 ἴΠ6 οσσδϑίοη οὗ ϑαπιαγί᾽ 5 
ἀοννηΐδ!! (Δ Κ. χνὶ!. 4). Εργρίϊαπ ἔδιἢ- 
ΙΈβ5Πη 655 ΟΥΓἹ ἸπΊ 6 ΠΥ Ὀσγουμῃξ δοουΐ {πΠ6 τυΐη 
οὗ {Π6 κἰδίθ, ψ Ὡϊοἢ ἔσγοπιὶ ἴῃ6 ἢγϑὲ δὰ τηδάθ 
Εξγρίδη Αριβονοσβηρ ἴΠ6 σογηογοϑίομο οὗ 118 
ΡΟΪΙΟΥ. 

ΤὨΕ βγϑέὲ ϑεύξῃ υεσϑοβ οὗ (818 σμαρίοσ ΠΊΔΥ͂ 
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ςοιη56], δυὰς ποῖ οὗ πια; δηά τδδῖ 
σον νυν ἃ σονοτίηρ, δὰῖ ποῖ οὗ 
ΠΥ 5ρ|Γῖτ, ἴῃαῖ (ΠΥ ΠΠΔΥ δα 5ϊπ 
ἴο 5ἰῃ: 

2 Τπαῖ νναὰὶκ ἴο ρὸ ἄονγῃ ἱπἴο 
Ερνρῖ, δπά ἤανεὲ ποῖ δεκεά δῖ "ᾺῪ 
τηουτῇ ; ἴο βιγεηρίῆδη τῆδηηβεῖναθ ἴῃ 
τΠε βῖγεηρτῃ οὔ ῬΠαγαοῆ, δῃά ἴο {γιιϑβῖ 
ἴῃ τῆς βῆδλάον οὗ ἔργρε! 

4 ΓΠεγείογε 5Π4}} τῆε βίγεηρτῃ οὗ 
ῬΠάγαοῆ ὃὲ γουγ 8Παπιθ, δηά τῇς 
(γαῖ ἴῃ τη6 βῃῆδάον οὗ Εργρί γοωγ 
σοηπβιβίοη. 

4 Εογ ἢ]8 Ργποαβ ψγεγε δὲ Ζοδῃη, 
δηὰ 15 δηλαβϑαάοῦβ σλπηθ ἴο Ηδηδ8. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΧ. ἰν. 2---. 

ς ΤΕΥ ψεῖα 411 δβῃλπχβὰ οὗ ἃ ρεο- 
Ρἷε ἐφαΐ ςου]ἱά ποῖ ργοῆς τπδηλ, ΠΟΥ 
Ὀε δὴ δμεὶρ ποῦ ργοδῖ, δυῖ ἃ 8}λπ16, 
Δα «αἶβθο ἃ τεργοδοῆ. 

6 Τπε δυγτάεη οὗ τῇς Ὀεδβῖβ οὗ 
τῆς βοὴ : πο τῆς ἰαπά οὗὨ τγουδ]ς 
ΔΠᾺ δηρυ βῆ. ἔγοπι ψγῆθησε οοης ἴῃς 
γουπηρ δηὰ οἷά ]Ἰΐοη, τῆς νἱρεσῦ δηά 
ΒεΙῪ Ηγίηρ, βεγρεπῖ, ΕΥ̓ ΜΙ] ΟΔΓΓΥ 
τΠεῖγ τίσ μθ5 ἀροῦ τῆς 5δποιυ άειβ οὗ 
γουηρ; 455685. ΔΠ4 ΠΕ ]Γ ἐγθαϑιιγαθ ΠΡΟη 
τε Ὀυηοῆεβ οὐ σαπλεΐβ, ἴο ἃ ρεξορὶε 
ἐδαὶ 5041] ποῖ ργοῆῖς ἐῤέμι. 

7 ἔογ τῆε Εἰργρτίδῃβ 58.4}} ἢεὶρ ἴῃ 
νη. δῃηὰ ἴο πὸ ρύγροβε: {πογείοσα 

(45 Ἀδϑῃὶ βυρρεϑβῖ5) γϑ αἴθ βρεςῖδ!}ν ἴο ΕΡΏ ΓΑΙ πα ; 
ἃ ἰτγδηϑιίίοη ἰακίηρ ῥάσα δῖ υ. 8 ἴο (πε6 ρβθορὶδ 
αἱ Ἰαγρο. 

Δ. ἤἥδοε Ιο..ἢ Οτ, “ΑὮἢ ((. 4) το] Ποὺ 5 
οἰ] άγοη " (ερ. τ. 9):-τὐνῆο μᾶνθ Ὀδθη 50 οζδθη 
οογγεοοῖϊοα Ὀγ 4 ἐδί μευ 5 Ἰονίηρ παπᾶ, δηά γεῖ 
σΟπίϊΠ}6 ΓοΓδοίογυ. 

Οὐ:. ΦΘΠὸ βᾶπι6ὲ νγογὰ 15 υϑεὰ οὗ {Π6 ἱποού- 
τὶριῦ 6 ϑοὴ ἴῃ [θυῖ. χχὶ. 18, 20 (ςρ. 1. 23; 
Ῥϑ, Ἰχχνῆϊ, 8; Ηοϑβ. ἵν. τό; .. «υ.). 

ἐδαὶ ἰαξε εομπσο]] Οὐ, “ἴδξ ἔγαηγθ ριγ- 
ΡοΞο5᾽ (ςρ. Ὠρυΐ. χχχί. 21, .. «ὐ.}-πΑς ΡΥ. 
ἐροὸ οι). Ὅὕδ τηδίογιαὶ, οὐἱ οὗ Ὡς ἢ 
[ΠΟΥ σθαρθ {ΠΕῚΓ ρ]4Π5, 15 σγεαΐϊθα ὈΥ {86 }γ οννῃ 
ἔδῃςΥ,---ποὶ ἀεγινοὰ ἔτοπὶ Οοά. 

ἐδαὶ εουόγ «υἱἱΦ...1] ΟτΥὉ, “δργοδά ουξδ ἃ 
σονογηρ" (υ. «υ. α. χχν. 7). Βιαυϊῖ 5ἴποθ {86 
Βουη (πασσεξαθ) 15 τιϑεὰ ἴῃ τ. 22 (85 ἴῃ χῇ!. 
1γ; Εχοά, ΧΧχῆϊ. 4, ἄζε,; Κι χυὶ!. 16) οὗ δὴ 
ἱπιᾶρε; ἀπά τῆ6 νοῦ 15 ᾿ϑϑὰ ἴῃ χΧ]. 19, Χ]ϊν. ΤῸ 
Οὗ “Ρουσηρ οὐδ᾽ δὴ ἱπιαρθ (ΟΥ, ῬδγΒΔΡ5, 
ουεγ-«ἰαγίης τ ἢ ἃ σοσίίηρ οὗ πιοῖ4]), [ὃ πιαν 
6 δοίίοῦ ἴο χτεπάθγ, “ἴα ἔοτῃ ἃ τηοϊΐθη 
πηδρο." 

ὁμὶ ποῖ οΥΚΓ;. ρην «ρίγ! ἢ ὙΠῸΥ Πᾶνα βῃαρεά 
{δεῖν ρίδη,-- -ῆὸ ογεδίαγο οὗ ἐῃθῖγ ονῖη ἱπιᾶρὶ- 
πδίϊοη: δῃά ἢᾶνθ ρουγοά οιἱξἽ)ονεγ 1ἴ οὗ {ΠΕΣ 
οὐ νου] Ϊγ, 56] σοηβάοηί, ϑριγι (ςρ. χχὶχ. 
10) :---ἰπϑίοδά οὗ αϑκίῃρ Με ἴο ξγδηΐξ ἐποπὶ 
Μ» δρίγιι. ὙὍΠὸ σϑβυ] 15, ἴΠ6Ὺ ἃγὲ {γυδίηρ ἴῃ 
ἃ [{0]655 140]. 

Οὐ. 80 {Π6Ὺ ννοῦα σερσοάυςοίηρ [μλΐ ἢἤγϑέ 
στοαῖ 5ἴη οὐ [ϑγδοῖ, νυῆθπ ἴπ6 Ῥθορὶβε βαιά παῖ 
[86 ““πιο]ΐίθη σφ] ἢ" Ὡς ἢ (ΠΟΥ δά πιαπυΐδο- 
ἰυτοά, μαά ““Ὀγουρπξ ἴμοπι ὑΡ οι οὗ Εργρί" 
(Εχοά. χχχὶϊ. 4). Νοῖβ τῃθ σθϑειῃίδηοθ (1) 
Ὀδίννοθη «". 1, “ἴῃ γὰ δϑθ οὐἱ οὗ ἴΠ6 
ὙγΑΥ.," δηὰ Εχοά. χχχὶ! 8, “ἼΠΟΥ ἢάγε ϑοοη 
ζωγηοά αὐ οἱ 977 δε «υναγ΄(“. «υ.}:" δῃά (2) 
Ὀοίννοθη ᾧ. 22, “ἴπου 5Πια]ῖ βοδίζογ᾽ [Π6 σοφίης 
οὗ “16 πιοϊΐθη ἱπιᾶρὸ οὗ μοϊὰ,᾽᾽ «δηὰ ἔχοά, 
ΧΧΧΙΙ, Δο: Μίοβεβ Ὀυγηθὰ ἴΠ6 ρβοϊάδη ςδ]ῇ, δῃά 
ετοιπά ᾿ξ ἴο ροννάοσ, δηά «εαεογεά ἐξ (5. «υ.) 
Ὅροη ἴδ6 τνδΐεσ. 

»ΩΥ αὐά ΟἿ (ΧΧΙΧ. 15 .. «0.) εἰπ 10 «'4] ἴῃ 
ἘΠΌτΤΟΚοΠ σοπεϊπαν : σἰορρίηρ (ἢ6 νουκιηρβ 
Οἵ τϑπλοσβο ΟΥ̓ ἔγοϑἢ ᾿πἰοχισδίηρ ἀγδυρ 5. οὗ 
56] ]σοηςεῖξ (οΡ. ευΐ. χχῖχ. το, Η. 18). 

Ω. {αὶ «υαἱξ 1ο..ἢ Οτ, “(δῖ ἃγτὸ οἡ 
1Πεῖτ νὰν ἄοννη ἴο Εἰ. ;" 45 1 Ηοϑβῆθα᾿ 5 θϑῆγ ου5 
( Κ. χυιϊ. 4) ννόγε πονν Ἰουγηθυ ηρ {ΠΠ1ΠΘΓ. 

ἐπὶ ἐδὸ σἰγεπσ} ΟΥ, “᾿5γοηρῃο]ά :"-Ρ ἢ δ 
ΥΔΟΝ ΒΙΠΊ56 1 Ὀεῖηρ [εξ ἔογίγεβϑϑ ἴῃ νυ] ἢ (ΠΟΥ 
ΒΟ Ρΐϊ 5Π6]ἴογ (“. «υ. 4. ΧχΥ. 41; 5. ΧΧΥΙ]. 1). 

ἐπ 166 “ῥαάοαυ)] Α5. ἰδουρῃ Εξυρὲ ννεῖδ 
Οοά; χχνυ. 4; 5. χχχυὶ, 8, ἵν]1. 2. 

4. ὙΠε ρῥγορμοῖ δ ογθ ξο ]οννβ {Π6 δῆνοΥϑβ 
ΟἹ {ΠδΙΓ ΨΑΥ, δηὰ 5665 ἴΠθτὴ γος Ζοδηῃ (Χίχ. 
11);--οϑὶ, ῥγίπεος 19 ὩΟῪ ἷη Ζοαη---ἴῆθ βοθῃθ 
Οὗ 50 ΠΊΔΩΥ νοπάτοι!5 ννοῦκβ (5. Ιχχν. 12) 
ΜΎΘΟΙΣ (Υ [5Γ861}5. ἀο]ίνογάησθ. Βυΐ ΠΟΥ͂ 
ἢάανο ἕογροϊζθη ῃδΐ ἀἰϑρίδΥ οὗ αἀϊνπθ ροννεσ, 
δῃά ρᾷζθ ΟὨΪΥ οἡ [86 γγάπάδισ οὗ ἴΠ6 τι ρθ 18] 
αἰἴγ. 

εαρις 1ο.. Οτ, “1 τος Ηδηθ5:᾽ ὑτὸ- 
ὈΔΌΪγ, Εῤηες ῃ ΜΙάά]6 Εργρί; ἰάἀοποῆθα ὈΥ 
ΤΩΔῺΥ ΜΝ] (86 Αηγϑ|5 οἵ ΗἩεγοάοίζι (1. 137).- 

58. Τρεν «ὑεγε...1 ΟτΥἉϑ, “ΕΕΓΥ οπὲ ἰ5 ἃ- 
5ῃαπιοά." Ἐργρῖ ξινθβ [6 πὶ Ῥγοπηῖϑοβ, θυ ΠῸ 
βιιϑίδητια] ποῖρ; 8116 (ῃ6 δἰϊΐδηοθ Ὀγίηρ5 
ἄοννῃ οἡ [5γαϑὶ ἴῃς δῆροσ οὗ Αϑϑυγία. 

Θ. Το 5ίδπὶρ [δε ΠΥ οὗἨ ͵(ηοῖτ πλἰϑϑίοη 
ΤΊΟΓῸ ΡΪδΙηΪγ, 1Ε 15 ἢονν γοργοϑοηϊοά 1η ἃ βῃογῖ, 
Ὀυϊ νἱν!ἃ, “" Ὀυγάδη" (Χ Χ. ἡ ὅρασι:). 
9 1ῤεὲ δεαι!: οΚἹ ἐδε σομ)] ΟΥ, βουνὰ 

ΘΟῸΒΌΣΥ; πὲ Νέξεῦ (Χχὶ. 1). ὙΤῊΘ “Ὀθαβίβ᾽" 
ἅτε [ἢ 45565 δηἀ ΤΔΠ|6}5 [δῖ ἅγε σδιτγίηρ [ἢ 6 
ΘΏΥΟΥΞΒ δηά {Πεὶγ ργεθοηΐβ, ῬΏΣΟΌΒὮ 8 ἑαπά οὗ 
ἐγομδίο, (πῃ6 Ἐργρίίδη ἀδδετὶ (ΒΘ θυῖ. νὴ]. ας; 
7εγο τ᾿. 6). Οοά μιδά οποὸὶ σοηάιοῖεα [5γδοὶ 
1βγουρὴ (μὲ ἀδδογῖ: (ΠΟΥ ἅγὸ πονν ὑπάοϊηξ 
ΗΙ!5 ννογκ ;--ϑοεκιηρ ἴδ6 Ποηάσῃ!ρ οὔ μὲ ῥργουὰ 
Ὠδίϊοη ἔχοι νυν ϊοἢ Ηδ δά ἀε!ϊνεγοά [Π6Π]. 
“εν νίπς “ἐγβεπ!} 866 Οὔ ΧΙν. 29. 

7. ον ἐδὲ Ἐργρηαπε... ΟτΥ, “Α5 ἴοξ 
Εκγρί--- ναί δηά οιηρίγ νν}}} θῈ 186 Βεὶρ {86 



ον, 
ἕν ἀξν. 

ἔα: 

Υ. 8---13.] 

ἢανςε 1 οτίοά ἴ ςοποογηΐηρ (818, ΤΓΒΕΙΓ 
ΒίΓΘΠΡΤΙ 15 ἴο 511 511]], 

8 ἴ Νοῦν ρο, ννηῖ 1 θείογα τῇ 6 πὶ 
ἴῃ ἃ ἴ40]6. ἀπά ποῖες ἴἴ ἴῃ 4 Ὀοοκ, [Πδῖ 

ΓΗΣν. Ζλε 1 ΐ ; εἰ, ἄς ἴξ τᾶῪ Ὀ6 ἔογ ᾽τῆςε τἰπ|6 ἴο ζοπὶα ἴῸγ 
᾿δνοῖ Δηὰ ἐνεγ: 

9 Τμδῖ τ}18 ἐς ἃ γεβε]ουβ Ρβορ]ο. 
ἰγίπρ σμ]άγθη, σμΠ]άγεη ἐδαὶ νν}}} ποῖ 
Πεᾶγ ἴμε ἰανν οἵ τῆε ΓΟ ΚὉ: 

Ιο ὝΝΙΟΝ 84Υ το τἢς6 8668, 566 
ποῖ; ἂπά ἴο 1ῃ6 ριόρῃεῖβ, ῬγορῇοϑΥ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧ. 

ποῖ υηἴο 18 τίρῃς ἘΠ ηρβ, βρεακ υπῖο 
118 ΒΟ Γἢ {Π|Πρ5, ΡΓΟΡΏΕΒΥ ἀεςεῖθ: 

11 (εῖ γου ουξζ οἵ τῆς. ννᾶγ, ἴυγῃ 
5146 ουξ οὐ 16 ραΐῃ, σδυβε τῆς ΗοΪγ 
πε οἵ ἴβγαεὶ ἴο Ἵοθᾶϑὲ ἔτοπῃ θ6- 
ἔοτε 8. 

12 ΝΥ Βεγείογτε τῆυβ βαἢ τῆς ΗοΪγ 
πε οὔ Ιβγδεὶ, Βεοδιιβὲ γε ἀδβρίβε {ἢ}85 
ὑνογά, δηά {γυβῖ ἴῃ ᾿ ΟρΡργαϑϑίοη τηὰ ἴον 
ΡΟγνθίβεπαβ8, ΔΠἀ βἴδυ {Πετεοῃ : 

13 ἹΠογείογα {Π18 ᾿ΠΙΖΌΪΥ 5841] θὲ 

εἶν." [{ 11} θῈ ἃ ΒοΙΐονν βοπι ποῦ; Τα ΠΟΙΙ5, 
ΤΟΔΪΥ, ἴο ἴπῃοϑθα ηο ἰθᾶῃ οἡ ἴξ (ερ. ΧΧΧὶ. 3, 
Ἰν], 13). [ἢ [Π6 Ξυ τη ΠΊΔΤΥ ΟὗὨ [5ΓΔ6]᾽5 τι] 5ἀοἴηρπ, 
ὙΠ ΠΙΟἢ ἔΌ]ονν5 ἴῃς ηοίϊςο οὗἁ ϑαπηδγδ᾿5 σδρίατγο, 
ἴϊ 15 τοπιαγκοὰ (2 Κ. χνὶϑ 19), {πα “ΠΟΥ 
«ὐεηὶ αἴεγ δ} (5. «υ.) διὰ «ὐογε γισάφ 
“απὲ}γ." 80 ἴοο νγϑ 1ἴ, δῖ ἃ ᾿ἰδίεσ ἀδίθ, νυ ἢ 
Τυάδῃ, 1,8πι. ἱν. 17: “Ἐνογτίοσγε ἀϊὰ Οὐγ δγο5 
νγλϑίθ ΑΥΤΑΥ ([ὉΟΚΙΏ 5) ἔὉΥ Οὐ σταίη ῥεΐρ (5. «υ.), 
«οἷον ἃ παίίοη [ῃδΐ σου]ὰ ποῖ 5ᾶνς."" 

ἐδεγοίογε ῥαυε 1...}1 Ἴὸ σγᾶγπ πιθῃ ἃρδϊηϑί 
ἰγυβίίηξ ἴῃ 1Π]5 νὙδηγ, 1 μάν ρυΐ ἤοτἢ Δη 
ΟΓΆΘΌΪΑΓ ϑοηΐθησθ, ὙΠ] ΓΟ ἢ 505 00 ἴΠ6 ὙΠ 0]6 
ταλίίογ: ““(νεγγ) ΑΠΌ τὲ ἴδογ; ἀοϑιϑῖ." 

Καῤαό, (6 πᾶπὶὸ σίνεη ἴο Ἐργρί ἴῃ 11. 9, 
Ρς, Ἰχχχυῖ]. 4, ἰΧχχῖχ. 10, ΠΊΘΔἢ5 “"ΔΙΤΟΡΔηςΘ,᾽" 
ΒΌΡΟΓΟΙ οι 5 τάς (ϑγπιηι. ἀλαζονεία). ὙΠῸ 
Ρτοηουη ἰ5 σιηρῃδίίς. ΤΡεγ, νγῆοβε ἔανουγ γου 
ἅΓΕ 50 ἰδ ον εηάθανουγηρ ἴο νυ ]η,----ῦ εν 
416 ἴτπιο ςδάγοη οὗ ἰμαΐ ὨδιρΉΓΥ τοδ] τη, 
ὙΠΙΟΝ βδοοσπθὰ γοῦγν ἔδίμουβ ἀπά νν}}} σοι 
οι; ΜΒΙςἢ ἴῃ6 Οοά οὗ γουν ξδίπογς οηςε Ἰδιὰ 

ἰδν, Δηὰ ἰ5 ὅύθῇ ποὺν δρδίη ἰδυηρ ονν. ΤΉΕΥ 
αἴο---νῆδὲ ἈΔΠΑΌ Πδ5 αἰνγᾶγϑ Ὀθθη--- ναι ης]ηρ᾽ 
δηὰ ναὶπη. ἐκασε!" (ἸἸἴ. “᾿σοβϑδίίοη," Ρτον. 
χΧχ. 4}; - ἀεί! ἔγοιῃ τῃδὲ ἐγΆ 655. 101}; γον 
ἔγοτῃ ἰαδουγβ [Πδὲ νν}}} ὈΠΠΡ πὸ ῥτζοῇί. 

ΨυΪς. “ΘΌΡοτθ ἃ ἰδηϊυπὶ οϑῖ; αι 165ςο.ἢ 
ἈΑΞ.Ι ([Ο]]οννθὰ ΟΥ̓ ΤΔΩΥ ΠηΟάΘΓΠ5) πλΆΚ65 

6 ὑγΠ0]6 τοίου ἴο Εβυρί: “"ὙΤΠΕΥ͂ ἀγὸ δι ΠΥ 
ἴῃ βριγι: Ὀὰξ ἃτα δη 116 ρθορῖθ, ξίνθη ἴο νδίῃ 
Ὀοδϑοίϊηρ.᾽" 

8. ευνίϊε ἢ δοζογε ἐφόρει... ἘδίδοΥ, ἐν 6 
ἴτ οὐ ἃ ἰδὈ]εῖ ὅο Ὀ6 ὙΠῸ8} ὑπ θὰ." ΜΝῖν Ἶᾶνν, 
υυητίοη οὐδ οὐ ἰδ ]εῖβ, ΠΟΥ μάν ἀδβριβρά. 
ὥο, νυυῖῖο {Π15 τίθέ ργοΐοδξ δρδιηϑδέ {ΠῸ ΙΓ 
ἸάἀοἰδίγΥ οὗ πυπιᾷη ροννεῦ ἃπὰ Ρο]ογ. [6 1 
ΤΟΙΊΔΙη ἴογ ουοῦ ἢ {Π6πΠὶ, 85 ἃ ἔγοςῃ Ποιζθ- 
ΓΟΠΟΠΊΥ,---ἃ τορι] σδίίοη οὗ [6 νναγηϊηρβ οὗ 
1Π6 ϑοης οὗ Μοϑβεβ. (ΟΡ. ΗδΆ. 11. 2.) 

ἐῤῥαὶ 1 γᾶν δὲ ῶὸγ 1ῤὲ {ἰριφ 19 εο» 6] ΟΥ̓ 
(πιαγρ.), ζὸΣ 089 1Δ ΟΣ ἅδυ. ἴῃ ἃ νΕΙῪ 
δῃογῖ τἰπιθ, {π6 ογᾶςὶθ ννᾶ5 ὑγονθά {γι ΟΥ̓ [Π6 
Αγαναὶ οὗ ἴῃ6 “ΒΕ ΡΓΕΤ 5 ἀἸ65᾽" οὗ ϑδχηδυῖα. 
Ιἃ,Αἴοῦ οὐ ᾿ξ ννᾶ5 νϑγιποὰ ἴῃ Π6 ἴννο ν]ϑι δι οη5 
οὐ εγυβαίοτη. [11 ἴν65 οἡ {1} “6 ἰαϊίογ ἀδΥ." 

9. Τραὶ τρὶς 1] Ἀδίδοσγ, ῬὸΣ ἐῤίε ἡ. 80 
πῃ [ειῖ. ΧΧΧΙ. 26, 2): “ἼΒΙ5 ὈοοΚ οἵ [Π6 

Ἰανν...5}}411 θ6 {ποῦ ἀπηοηρ ἴπ66 ἔῸὉΓ ἃ υυ!π655. 
ΕΟΚ΄. ἄποτυ {ῤ7 γεῤεο ϊοισπεις (ας. «υ.)." Ορ. 
Αἶϑο {. 8; δεῖ, χχχὶϊ, 2ο; Εχοκ. ἢ1. 2 ΕΣ 

ἐγέιφ εἠἰάγεη] Τῆδὲ πιᾶκο ΠΙΚΡῊ ργοξοββισης, 
Ὀμΐ ἅγα ἀπίτγιθ ἴο {Π6ῚΓ ὈΓΟΠΊΪ56 (ΠΧ. 13). «ὐ.}). 

10. «τεγ.«ῥγορῥε ὍΠδ Ἰδοῦ ποιῃ ἰ5 
4150 γοπάετοα ""5θογ᾽" (2 5. χχίν. σὰ; 2 Κὶ χυΐ, 
131: 1 ΟἾγτο. ΧΧΙΧ. 29.--τννῇογο οί {Π6 ψογὰς 
οσςτγ). [{ 5 ἔγοπι [Π6 νεσρ υιϑϑὰ 1ὴ 1. 1.110 ἃ; 
ὙΠ116 [Π6 ἔοστηοσν οἵ {6 ποιιηβ 15 ἔγσγοπῃ [86 
γΟΓῸ υοϑα [ἴῃ νὶ. 1. 

γίσῥι ἐδίησ] ΓΉΪΠΡ5 85 ΠΟΥ ἔγυγγ ἅΓ6,--- 
ΒΟΠΟΘΕΥ γοργεβοηΐθα (-. «αὖ. α. χχνὶ, 10). 
γοῤῥεῖν ἀξεθ 71 Τλῖ, “ἐ56ὸ Π]υ, 5] οη5 ; πρὶν 

Ὁ5 5οοί ηρ ν᾽ϑιοηβ, ἴπαΐ νν}}] σοΖθῃ ἄννᾶγν [ἢ ο96 
δἰαγπηηρ ννογὰβ οἵ (ὐοά᾽ 5 ἰανν. (ἀρ. 16 νοῦ 
ἴῃ χ]ῖν, 2ὸ (“4 ἀςςεῖνοά," ἀείμάεαά, “Ὠρατι})), 
Ἰδθγ ἴχ. ς, Η.4. ΧΧ.-. “γοροχῖ ἴο υ5 Δποίῃοσ 
ἀο]ιυίοη (πλάνησιν). 

11. Οδὲ γομ ομὐ 9.7 ἐῤε «υ4}]---ἰἢ6 ΤΑΥ͂ 
τηλικοὰ οιἱ οὗ οἷά ΌγΥῪ Οοά; {πε “"οἰὰ ρδίἢβ᾽ 
([εὖ νἱ. 6). Οπο οὗ ἴδθ ξιπαάδπιηθηϊδὶ συ ]68 
ἰλιὰ ἀονγη ἴογ 1ϑγδθὶ υνῆθῃ [ΠΟΥ οδπηθ οὐ οἴ 
Ἐκγρὲ νγὯ5, [παῖ ΤΠΘΥ νγογα ὁ ἴο γε Π ΠΟ ΠΊΟΓΟ 
ἐῤαὶ «αυαγ᾽ (ει. χνι!. 16). ὍΤΟΥ ννογὰ Ὀδηΐ 
οη οϊηρ᾽ 50. 

Οὐ:.. ὙΠ6 βᾶπι6 ννογάς τὸ υϑρὰ ἰη Εχοά. 
ΧΧΧΙΙ. 8: Πουζ. ΙΧ. 12: (ΠΡ. ΙΧ. τό. 

ἴο ἐασε ἥσογι ὀεῶγε .}]} Οπςθ {ΠΟΥ δά 
σμδΙ]οηροά Ηἰπιὶ ἴο ““ἀγανν πρᾶῦ δπὰ σοπλθ᾽ (νυ. 
19). Νον Ηἰβ ννοτκ μ45 ονεγίακεοη πο, [{ 
τηρεῖβ {Π6ΠῚ δὲ Ἐν ΘΥΥ ἔπ Γῃ ;---ἰη Ουϊνναγά ἐνθηῖβ, 
Δηά ἴῃ [ΞΔ ἢ 5 δνου-γοηθννοα νυ 5. ὙΠ ΠΟΥ͂ 
σδηποῖ οηάπτε ἴἢ15. ὙΠΘΥ 5ΔΥ, ““ο ποῖ Κϑὲρ 
οδίγυσιϊηῃς {παξ ἐπ ρ ΠΕΡ] παπὴθ Ὡροὴ υ5. Ἀθ6- 
τῆονθ Ηἰπὶ ἅννᾶγ. δίαδκθ Ηἰπὶ Ἵδᾶϑε ἔτγοπη 
ννογκίηρ, ἔγοπὶ βρϑακιηρ." 

12. γε ἀκ:ρ.4] ΟΥ̓́, τοϑϑοῦ (566 Οἢ Υ. 24, 
ΥἹ] τς, 5. αυ.).. ΟΡ. 2 Κ. χυῇ ας, 20 (“. φυ.). 

ἐῤὶ: «υογ ΦὟΠα ργοδιιοη ἴο σοὸ ἀοννη ἴο 
Ἐξγρέ. ᾿ 
ἐγ τπ σῤῥγεσοίοη) “5. «αὖ. α. Ῥ5, Ἰ[Χ]]. το, 

Η. τὰ. Βοῖίἢ δοῖὸ δηὰ ἴῃ ᾿ἴχ. 12 {Π15 “ορρτοθ- 
510 η ἡ 5 ἹηΓοἀισρα 45 ἃ σοπορηθθηςο (Ιὗ ποῖ 
Δῃ οἰοιηθη) οὗὨ ᾿γγε] ρου. ἤθη οηςὸ πΊρ 
μαὰ ρίνθη ᾧρ {πεῖν ἔδἢ ἴῃ Οοά, (δ6 πιαιηΐθ- 
ΠδηςΘ οὗὨ {πε 5ἰδῖθ ννὰβϑ ἴποῖγ Οπ6 ΒΌΡσγεταο οηξ, 
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ι Η Ὁ. 
ἐάε δοέἴρ 

ἴο γοιι 438 4 ὈΓΘ ἢ ΓΟΔΑΥ το [Ἀ]], 5υνε}}- 
ἵἱῃρ οὐὔξ ἰῃ 4 ΠΙρΡῊ νν4}}. νγῆοβα Ὀγθακ- 
ἴῃρ σοπλεῖῃ βυάάθηγ δὲ Δη ἰπβίδπε. 

14 Απά ἢς 5}4}} Ὀγεακ [ἴ 45 τῆς 
Ὀγεακίηρ οὗ ᾿τῆ6 ροζίοτθ᾽ νβθβ856] τῇδε 

ν᾽ βονίενε, ἰδ ὈΓΟΚΕη ἴῃ Ρίθσ 68; ἢ6 541] ποῖ βρᾶγαε: 
80 ἴῃαϊ τῃεγε 8}4}}] ποῖ ὃς ἐοιιπά ἴῃ 
τη Ὀυγδίίηρ οὗ [ξ 4 5ῃεγά ἴο ἴδκε ἢτγε 
ἔτοπῃ ἴῆς δοδλγίῃ, οΥΓἴο ἴακε νγαῖοσ 
«οἱἱῥαί οὐἵ οὗ τῆς ρ]ζ. 

Ις Εογ τῆι βδτἢ τῆς Γοτά σοῦ, 
τῆς Ηοὶγ Οπε οἵ [Ξγδεὶ ; ἰπ τεϊτυγηίηρ 
Δηά τεβῖ 5.4}} γε Ὀε βϑανβά ; ἴῃ αυΐεῖ- 
Π685 δῃηά ἴῃ σοηβάεηςε 5}41]1 6 γουΓ 
ϑ[Γεηρτῃ : ἃπά γα ψου]ά ποῖ. 

16 Βιὲ γε 844, Νο; ἴοσ νὰ νἹ]} 

Ὑν  δίονοσ κοοσηδὰ ᾿ἸΚοῖγ ἴο ϑεσισο (ἢδὲ ννδ5 μοὶϊὰ 
ἴο Ὀὸ ἰφννῆι}: ἔοΓ ἰπδίδῃοδ, βοάνυ ἰδχδίίοη (50 
61.) ἴου 186 ρυγροϑὲ οὗ ὑγουιάϊηρς ἴπ6 ρος 
ΜΒΙΟἢ Ψεσὸ οδιτιοὰ ΌὈΥ “ἴδε Ὀεδϑὶβ οὗ (6 
δου ἢ" τ᾿ηῖο Ερυρῖ. Ορ.  Κ'. χνυ. 2ο. 

2έγυογεεης..7---τογζαουβ ΡΟ] ΙΟΥ. ϑυςἢ νγᾶ5 
ἩοςΠοδ᾽5 βοογεῖ ποζοίιδίηρ σ ἢ 80. 

αηδ σ'4}] ΟΥ̓, βῦδ  γοῦ (ΧΧΧΙ, 1, ΧΧΧΥΪ. 
6; .. «υ.). 

13. ΤΉ ροϊ τ ςΑ] ΓΔ ΌτΙς, πὸ ἸοησΟΣ τοςτηνς 
οἡ (ἢ ἐοιμπάαίίοπβ οὗ ἔτ ἢ δηὰ τχῃΐ, νγᾶ5 
ὈδκίηηηΕ ἴο 51πκ. ΑἸγοδαΥ ἘΠογΟ ννᾶ5 ἃ Ροῦ- 
τίου οὗ (6 ννὰ}} ρινίηρ νγαγ:---α ὀγεαοῤ (οτ, 
Ἐγόκϑῃ ΡογΕοΠ) ταυφίδρσ (οΥ, ΜΠ] ΊΏ 5) ομ ἐπ 
{ΠὰῈ ΤΟΥ͂ῸΨ (ΧΧΥΙ. ς, .«. 40.) «υαἱ͵. ΔΝ ἤδη οποα 
ἰξ νν»ὰβ ἀοβοοίςα ἔγοπι ἴῃ6 ρογροπάϊοιϊαγ, 1ἐ5 
τον Ἵν Θἰονδίοη ΟὨΪΥ δα θὰ ἴο [6 ἀδηρου. 

Οὐς. Τῆε οχργρϑϑίοῃ ἐν «υαἱἱ (45 οὗ ἃ 
Γοτίγοσβ, ΟΡ. ΧΧΥ. 12) ΟσσιΓ5 ἴῃ Ῥγον. χνὶϊ. 
11: “Α ΠΟ πιδη 5 ΘΔ] ἢ 15 ΗΙ5 5ἴσοῃρ 
οἷν, πα ἃ5 α ον «υαἱΐ ἴῃ ἮΪ5 οὐντ σοηςοῖί." 
115 δάάοά (τ. 12), “" Βείογε ἀεβίπισίοη 
(τ, 4 Ὀγοδοῇ, «. 40.} (6 Πεοαγξ οἵ πιδῃ ἰ5 
Βαιρπηίγ." 

14. “η54 δὲ «δαὶ... Οτ, “Απὰ οδ9 
50.4}} Ὀγρακ 1 85 8Ἃη δαγίμοηνναῖο Ὀοίι]6 ἰ5 
Ὀγοκόη, Ὀθδύίηκ Ὁ 1π νίϑοϑδ νιουΐϊ 
Ρν; δά ποῦ ἃ ϑ5Πεγὰ 5}4}} Ὀ6 ἕουπὰ 8» 
ἸΩΟΩ δ ὕὍ89 ΡῬΙθο098 ὕποσϑοΐ." ((ρ. ΕΖεΚ, 
ν"}. 4.9.) 

15. [π γεϊμγηὶπ ἀπά γευ1] ἴπ τείγαςσίηρ 
ΥΟΛΓ 5ίθῃ5 (Χ. 20, 21, ΧΧ]ὶ. 12), δηά 586 Πρ 
ἀονη ἴῃ γουγ οὐ ἔγιιδ Γοβ Πρ -Οἶδος (ΧΧΥΪ. 
12). ὙΠΙς5 ἰ5 ἴπΠ6 ὀχρδηβίοη οὗ ἴπ6 ογδςσι δγ 
4“. Τ)οϑιϑῖ " 1Π «Ὁ. 7. 

ἐπ φμίεί πο. ἀῃα γα} }7 οὔ ϑουϊ, “. «υ. δ. 
ἵπ νὶ]. 4. 
Ομ “ἰγοησί}] Ὑουτ Ὀεδὲ τη γΥ δαυρ- 

ταεηΐ (“. αὐ. α. ΧΧΥΠΪ, 6, χχχνΐ. 5). 
Οὐ.. ἘἈΔΌΞΠΑΚΟΙ 5 ἰδυπίηρ νγοτὰς βῇονν 

κι ΗβΖοκιἢ Πδὰ ρῥγοπίοα ὈΥ {Π|5 ἰδδομίης 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧ. ἴν. 14--18. 

ἤεε ἀροη Βοῖϑβεβ; ἐπογείογα 5841] 
ἤεε: δηά, γε ψ}}} τάθ ὑροη εἰς 
ϑυΙς ; ἘΠαΓΕίΌγα 58.4}} ἘΠ Ὺ τῆλε ρυγ- 
8116 γοὺ δα 5 ΜΙ. 

17 Οπε τῃουξαπά «ῥα Με6 δὲ ἴῃς 
τοῦ κα οὗ οπο ; δῖ {π6 γϑῦυκο οὗ ἔνα 
8Π8}} γε δε: {1}} γε ὃε ἰδ 25 "4 δεδ- 10: «ὅσια ' δεν 
ςοη ὑροη δα ἴορ οὗ ἃ πιοιιηϊδίη, δηά ὀνιολες, 

Ε : οὐ, δορὰ δὲ 
ἃ8 Δ Θηβίρῃ οη Δλη ἢ]]]. οἱ᾽ ἃ περεξ. 

18 4 Απά επετγείοσε ν}}}] τῆς ΓΟΚΡ 
νγδιῖ, τηδλξ ἢδ τῇΔῪ δὲ ρταςίοιβ υπῖο 
γοιι, δηᾶά {πεγείοσα νν}}]} ἢς ὃς 6χ- 
αἰτοά, τῆλε ἢς πΊΑΥ ἤάᾶνα ΠΊΕΓΟΥ ἀροη 
γοι : ἔογ τῆε ΓΟΚῸ ἐς ἃ (σά οὔ 7υάρ- ΥΩ τς 
τηθηῖ : “4 Ὀ]ε556 ἃ Ζγ 4]1] {ΠῈῪ τΠδῖ νγαῖξ Ῥιον. 16. 
ίοτ Ὠϊπλ. 1“. 17. 7. 

’ 

(αχχνὶ. 4); “ Ὑηδξ 18. 2δὲ; εοηβάεροο, ντῆοτο. 
ἢ ἴδοι ἀτί σοηβάρης ̓̓" (Ὁ. ς, 6, 7.) 

16. «ὑε «υἱϊ 7ἄεε ὠῤοπ δον" ΤΌΠΟΥ ἰη- 
βἰϑίθα ου βανίηρ ἤογθο5 ἔτοπι Εργρὶ (χχχί, 1), 
ἴο σᾶττυ {Π6πὶ ἴῃ οᾶ56 οὗ πϑϑά ἴο ϑοπὶδ βίσοηρ - 
Πο] ἃ :--οΥ δῃουϊά ἤδνθ οσοδϑίοπ ἴο ιι58 
{Πεπὶ ἴῃ (παῖ νγὰγ (ευξ. Χχν !. 25). ΟΡ. Ηοϑβ. 
ΧΙΥ. 2. 

17. ΤῊ Ὀ]οοοτηρ ρσοποιησδά ἴῃ ἴμεν. χχνί. 
8 5ῃουϊὰ ποὺν ὈῈ τενεγϑθά (ςρ. ᾿ειΐ, χχχί!. 
30). ὙΠοτε ψουἹά Ὀ6 ἃ πϑ ΠΥ γεόμξε, 
Ρριτάηρς ποτὶ ἴο ΠΙρΡΗς;---αἰἴογεα, ρεγῆδρϑ, ΟΥ̓ 
1Π6 11|ρ5 οὗ ““οπ6,᾽ οΥ οὗ “ἤνο,᾽" οὗ {ποῖ 
[]ονν-πθη ; Ὁ ΓΘΆΙῪ ργοοσθοάϊηρ ἔγοπὶ (6 
ΗΟΙΥ Οης;---ἴη6 τοῦυκο οὗ" (Ποῖγ “" σοά " 
(1Ἰ. 2ος ςΡ. 1. , Ιχυἱ. τς; 5, Ιχχχ' 1:6). 

α΄’ αὶ ἐεαγοημ Α πακϑά χηδϑῖ, ἰπϑῖοδά οὔ {6 
ἸοΥ σθάδγβ οὗ 1 βῦϑηποῃ :---ἃ ϑο] γγ Ὀδᾶςοηῃ, 
γεῖ ν᾽ ]6 ἴο (6 οι]  οἰδπάϊηρ κὸ ἃ 
ἸΔΊΑ ΓΚ.---ὉΥ μοῖρ οὗ νοῦ πδίϊοηβ πιᾶΥ 
βίθογ {ΠῸῚΓ σουτϑο ἀπ ρῃΐ, 50 ἃ5 ἴο δβϑοᾶρὸ [6 
4ιςΚοαηάϑ οὗ ὑπροά]η655 δηὰ Πα 6} 11γ. 

18. “254 ἐρεγεζογε]---Ὀθοδιϑ6 γΟΓ 51η5 γὸ- 
4υῖγο {Π|5 σμαβειβογηθηῖ---ἶδο. Ζογά «υἱλ ἀυαϊΐ, 
ἴῃ τοϑοϊΐε βου άγανναὶ, Ἰοοκιηρ ἔοσ [ἢ 
{{π|Ὸ ΘΠ ὙΟΙΓ Ρϑηϊΐοησο ψν 1] ροτηϊ Ηἰπὶ 
ἴο Ὀ6 ραῖη σγαείος ὠπίο γοῖ: απά ἐδεγεζογε 
«υἱδ Ηε δὲ εχα]εά, ἴῃ Ἰυάἀ οὶ] ϑονεγ Υ {π᾿ τό; 
Ρ5. χῖὶνὶ. στο), ἐῤραὶ ("ῆεη Ηδ (ΠΥ 
Ρονοσ ἰ5 βοης," Ὠουῖ. χχχὶ. 216) ἴδ »"αῦ 
ῥαυε ῬιοΓο οπ 1ῥέε (Ὡευῖ. χχχ. 3). 

α Οοά 4 ἡμάφηιοη] (ΜΔ4]. 11. 17) ππῇο 
Μ01]1 ποΐ Ἰοΐ ἥἶϊ- σι! ἄγοη σὸ υὑποοττοςίεα, γεῖ 
ν}}} ογάοσ Η]5 Ἵμδϑιιϑοπχοπί τυ ἢ Πονεγ- Δ ΠἸης 
Θ4ΌΪΥ ; δ᾽] ονν πε πλογου μοῦ 8.1} τιρ 5. 

ἐδαὶ «υαἱὲ γὸγ δὶ» ---ἀποῦξ Ηδ “ Ὠάοθ Ηἰ8 
ἔλεος" (111. χα, [χῖν. 4). 
ΤΠ5 δηὰ {δε γεπιδίηδεῦ οὗ ἴδ σπδρίορ 

ΘΘΟΙῚ ΒΡ ΘΟ ΠΥ δάδριοα ἴο βυυϑίδίη [86 ζδὲ 
τλεπ οὗ Ιυάδῃ ἀυπηρς ἴδ δηχιθῖεβ οὗ ἴδ 
Ρεποά ψΠΙΟ ἐοϊϊοννοα [6 [4}} οὗ ϑαιηδγδ. 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧ. 

22 Υαε 5}4]] ἀε]6 αἷ5σο τῆ6 σονεγ- 
ἱπρ οὗ [τῆν ργάνβη ἱπηᾶρεβ οὗ 9ς1]νοῦ, εν. ἐφ 
ΔηΔὰ τῆ6 ογπαιηθηῖ οὐ ΤΥ πιοϊῖθη ὑναφε φῇ 
ἱπιαρεϑ οἔ ρο]4 : του 5841: ἴοαβῖ τπεπὶ ἐ μ 
ἈΝΨΆΥ 48 Ὁ ΠΙΘΠΒΙΓυΟΙ8 οἰοίῃ ; τῃου "  ῖσ: 

ν. 19-.24. 1οῖ 

19 Εογ {πε ρεορίε 3841} ἀννε] ἰηῃ 
Ζίοη αἵ [εγυβαίθεαι: ἴῆου 5] ψγεεὲρ 
ΠΟ πιοῦε : ἢε ν}}}} Ὀ6. νϑγῪ ρτάδςίοιιβ 
ππῖἴο ἴῃ ες δῖ [ἢε νοὶςβ οὔ ὮΥ οτΥ ; ἤθη 
ἢε 5}}] ἤθαγ Ὁ, ἢ6 νν1}}} δῆβνγεγ [ἢ 66. 

Ἰοτ » 
φΞῥνε:Ξςίο». 

20 Απά ἐῤομρ᾽ τῆε Ἰοτά ρῖνε γου 
τῆε Ὀγεδα οἵ δάνεγβιυ, ἀπ τῇ νγαῖογ 
οὔ ! αϑ!ςτίοπ, γεῖ 5841] ποῖ τῇγ ἔθᾶςῃεΓβ 
Ὀς τεπηονεά ᾿πΐο ἃ σογποσ ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓΘ, 
δῖ τῆϊ]ΠῈ δγεβ 5}4]] 886 ΤῊΥ τεδοῇεῖβ: 

21 Απά τἢϊηπα ελὶβ 514} ἤθδ ἃ 
ννογά Ὀεπίπά τῃεε, βαγίηρ, ΓῊΪ5 ἐς 
(6 νᾶ, νναὰὶκΚ γε ἴῃ ἰἴ, ψῆῇεῃ γε 
τγη ἴο ἴμ6 τίρῃς παπᾶ, δηά νη γε 
ἴυγη ἴο τῃς Ιεΐ. 

19. Τμουρῃ ἘΡρὨγαὶπιβ ἡδιομΔ ΠὙ Ὀε 
Ὀτοκθη ὑρ, γεῖ 8 ρεοῤίε εδαϊ! ἀαυεὶ! ἐπ Ζίοπ 
(πὰ [δαΐ ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ Ζίοη πηγϑίϊςαὶ, Ὀιι 
᾿ογ4}1γ), ἐπὶ ϑυεγισαίερε (8, Ἰχῖχ. 3΄ς, 26.) 

802] 581Υ υπίο [ἴ, (σε τῆδ6 ἢδηςα. 
232 [θη 5}4]}] ἢς γίνε της γαίῃ οὗ 

(ὮΥ 5664, τῆλε τῆου. 88ιῖξ δονν τῃ6 
στου πα νυ Πδ] ; δπὰ Ὀγεδά οἔ τῆς ἰπ- 
ογεδβα οὗ τῆς βαγίῃ, δηά ἰξ 504} ὃς 
[λϊ δῃὰ ρ]εηΐδθοιιβ : ἴῃ (δῖ ἀδὺ 5}14]] 
(ὮΥ σδῖι]6 ἔββα ἰπ ἰάγρα ραβίιγεβ. 

24 ΤΠε οχϑη ἱἰκοννῖβα ἀηὰ τῇδ γον, 
γουηρ 5865 ἴῃδῖ δὰγ ἴῃς ργουπα 8}4]] ταύσμνν. 
εαὶ ᾿᾿ οἰεαπ ρῥγονεπάθ, νη ϊοἢ αῖῃ δεαυεκεώ. 

{86 δηίρτηδϑ οὗ ργορδμείϊς νἱβίοῃ, Ὀδιχξ “" πη8η1- 
ξεβιθὰ ἴῃ βεβϑἢ."") ((ρ. Ϊοδη ἱ. 14, χ8, 321.) 

4]. ΤΟ Τδδοθοῦ Ὁ} ρὸ δείοσε Ηἰς 
βοςκ, τρδυκιηρ οὐἵ 1Π6 ννΑΥ ἔοσγ {8 6π1.---- ἃ πὰ 

ᾳυδεπ δὲ «ῥᾳαίῇ Οτ, “88 ΒΟΟῚ 88 Ηε τ αἱ ΔΗΥ͂ {ἰπ|6 ἴδοι! 5ῃουϊάδὲ δ6 ἀγάννῃ ΔννΑΥ͂ 
πεᾶγά, Ἠς δηδνγεγοά ἔμεε," ὅ566 ΧΧΧΥΡ, 21, βγρῃῃ [ο]ονης Ηἰπὶ (Νυμπι. χὶν. 24; κα Κ. 
ΧΧΧΥΙ, ς. ΟΡ. Ιχν, 24. ΧΥΪΙ. 21), 850 ἰῃδξ ἴδοι ἔαγη δοίάθ “""ἴο {πὸ 

20. “41π4 ἐδομσϑ... 580 πιοβῖ σοπητηθηίδ- 
ἴοτϑ ; πηϊϑίοά ὈῪ ἃ συϊηραγίδοη οὗ σ Κ.. χχ!ὶ. 
“7)Ί. Βυῖ (ἢ᾽6 οαϑ65 ἅγὸ ποΐ ρδγδι]οὶ, Ὑῆεῖς 
Μιοδίδῃ τγα8 ρυΐ, ἱπ {ἰπὶῸὸ ΟΥ̓ Ρ]ΘΏΥ, ὑροπ 
δἰοροογδίίοηβ, Ηδτγθ [6 ρθορὶβ ἃγὸ ἱπῃουγπὶί οὗ 
85 5ιδγίηρ [δ6 Ἔχίσγοπλ οὗ ἃ ϑἰδίθ οὗ 516 68 ;---- 
«υεοῤίη, Δὲ ἴῃ6 ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἱπεν! 4 0] 8 ΘΟ ΒΒ ΕΥ̓ 
οὗ σδριξι] τη ἕο δὴ ἱποχοσδῦ]θ ποι. Τὸ 
1ῃοπὶ [ἢ]5 γεῦϑοὸ ννγᾶ8 ἃ Ῥγογηϊδθ (50 [)ὲε]., 
Ὀ τος 5..); ῥρᾶγα}}6}] (458 Μτ Βιγκβ ποίϊςθϑ) 
ἴο στ΄. 232 ( Απὰ Ηδ «ῥα σίαε")):-τπΑπὰ ἐῤε 
1ογά 8811 χσίυε γομ. Ἧς 11] 5866 {μαΐ γοὺ 
αν Ὀγοδά ἴο ϑιιδίδίῃ γοὺ ἴῃ ὑοιγ δΔάνογβιγ, 
δηὰ νναῖοσ ἴῃ γοιγ δίπιςτοη (οΡ. χχχὶϊ!. στό)" 
---δηηᾶ ἰπ (6 ἐδδογῖ, νναΐεσ οὐκ οὗ [6 
ΒΙπίγ τοςκ. Ὅδ 96416] οὗ ἴΠ6 νεῦϑα βδιιβιβεβίβ 
ῃαξ 1ῃοτὸ 15 Δὴ υπηάογΐοπο οὗ πιθδηϊηρ ἰὴ {}15 
ΡΓΟΠΊΪ56 : --- Ηδ ν}}}} ΞΌΡΡΙΥ ἴπθ6 ἢ ἰΠδὲ 50- 
Ρογίίηρ ““ Ὀτοδὰ " δηὰ “" νγδίοσ," νης τ γα 
τ Πάγαννῃ ἴῃ 1]. σ. 

γεῖ ῥα ποῖ... Οτ, διὰ ἐδν ὕθϑδομος «ῥα]] 
ΠΟ ἸΟΣΘ ἩὙΠΌΠΑΣΔῊ Ἀ11η890]17 .---Υ ΠΟΙ ΠΟΥ 
Ὀγ τε την ἱπῖο δεῖμα] ϑεο ιβίοπ, οὐ νυγαρρίπρ 
ἈΙΓΊ5ΟΙΕ Ρ ἰπ ἃ νϑὶ] οὗ δ] ρογυ. [5414}} ἢ] π|- 
561 Δρρϑαγβ ἴο ᾶνδ ᾿ϊνθὰ ἴῃ τεϊἰγετηθηΐ (ΧΧΧυῖ!. 
4), πὰ Τογίδιη]Υ οἱοί μοὰ 5 τηεββᾶρε ἴῃ ἀδγκ 
βαγίηρβ. Βιιῖ ννὲ αἴ ἰο]ά ἴῃ 11. 2 ψῆο {Π6 
αἰ πιαῖο Ὑθδοδοῦ οὔ (ἢ6 Οδυγοὴ ψ}}} Ὀ6: 
“(16 1 οτά) ΜΜ} ἰθδο ὃ5. (“. «υ.) οὗ Ηἰ5 
ννγ8.") ((ρ. 5. χχν. 7, τι. Κ. νἱ!!, 46.) 
ΤΠδί {Π15 5 (ἢ6 ὙΡΔΟΠΟΓ ἤετο ϑρόίκθη οὗ, 18 
Ραίη τοῦ ὑ.21. Τάτν. “δ νψ}]} πο τλοτὸ δίκα 
ΑΥΑΥ Ηἰ5 ϑ8οίκίῖπδῃ Πποπὶ (ἢ6 ἤουθθ οὗ Ηἰ5 
δδποίυδγγ." Ψι]ξ. ““ ἀοςσΐογετῃ [π1π|.᾿ 

ἐῤίπε εγε: τραδ ες... .1 ΤῊ νεῖ] ἰΚθ ἀΥνΑΥ, 
που νἱς ὈΘμο]ὰ Η] πὶ, ΠΟ ἸΟΠΡΕΓ αἰ ΠΥ Το- 
ψοδλὶϑὰ (Πγουρἢ [Π6 δγα]άδ5 οὐ {86 ἴανν δηά 

τρδῖ οὐ ἴο 1ῃ6 Ἰοῖς "ἢ (Ὀεδυῖ. ν. 322; [οβ8ἢ. 1. 2), 
(θη Ηἰς5 Ἰονίπρ νοῖσθ 5}4}} Ὀ6 ἢραγὰ σϑοδὶ!- 
ἴῃς {8εθ, ϑαγίηρ, “Ἴἢ15 15 [6 ννγᾶν ;---ἤδγο, 
ψὭογο ἴῃοιι θεοὶ ΜΥ ἔοοϊ-»πηΐβ (5. ἰχχχν. 
12; χα Ῥεῖ. 11. 21). 

42. ΤΠο οἷά οὐ]οοῖβ οἵ ἰάοϊιγΥ {πον 
ββοι]ὰ ἀεηὶε (45 [οϑιδὴῇ [ΠΈΟΓᾺ]Ὺ ἀϊά, 2) Κ. 
ΧΧΙΝ. 8; ΠΡ. 2 ΟἾγο. χχχὶ. 1); -- δὲ εουεγίην, 
ΜΙ ὙΠ ἢ ἐῤε σγαυεη ἡραρε νγᾺ5 νου δὰ; 
ἐδὲ ογπαρποη (ΟΥ, σοδίηρ) οὗ ἴῃ6 ““τηο]ΐοη 
Ἰπιᾶρὲ ᾿" (γ»ιασοελαῤ, 85 ἴῃ υ. 1). 

ἐδομ τραὶὲ σαὶ ἐῤέηε χαυαγ... Οτ, «ῥαϊΐῥ 
Βοδῦνοσ ἐφέηι (.. αὖ. α. Εχοά, ΧΧΧΙΪ. 20) ὧ- 
81 ὈΠΟΙΘδΔπ ὑπίπα. Ορ. 2 Κ. χΧΙ, 6. 

Οεὲ ἔδεε βδεπεε)] Οὐ, Βθ4019 (2 5. ΧΥΪ. 7). 
Τῦθ ΒΑΌΥ]οπίϑἢ ΠΡΌ Υ οἰεςιοα (Π15 σμάπρα 
ἴῃ [6 [ενν8 ΓΠΟΓΟΌ ΡὮΪΥ, 85 τοραγὰς γσοβϑ 140]- 
ΟΞ ρΡ. ΕῸγ ποῦ ἀδ]νογάπος ἔγοπι βυ ὈΓΟΥ 
ἔοττηβ οὔ Ἰαοϊδίτυ, ἃ ἈΙΚΠΟΓ Ρυγ βοδίίοη ννᾶ5 
πεεάβὰ (ΡΏὨ]]- 11}, 8). 

8. Τῴκη...Ἱ απὰ ἢ -ῥαὶ]] σίε---ἃ5 νγᾺ5 
ῬΓΟπηϑοά ἴῃ [,ον. χχυϊ. 4: ᾿ουΐ. χχνῆ!. Χ2. 
,3ἰ απὰ ῥίεπίθοι. ΟΥ, τί οἢ δπὰ ζδῦ. Ορ. 

ΧΧΥ, 6, ἷν. 2; 5. χχχυΐὶ. 8, ᾿χὶ!. ς; γον. 
ΧΧΥΪΝΙ. ἃς. 

ἰαγρε ρασίμγ} ἨἩΌγ. “4 ἴατρο ραϑέιγο:" 
---8 ἴαυ ὄὀχοοράϊηρ {παῖ οὗὨ ἔουτῃοσ ἀδγϑ 45 [Π6 
Οαίδοϊς Ομυγοῦ ἀοσ5 [Π6 5 ΓΔ6]]ς. 

Ὧ4. ῥα εαν (οὔ, Ὁ] ουρ ἢ) 266 σγὸο 
Ἀδίμοσ, ἐῤαΐ ἐς σγομπα " ἼΣ ὅτ 
1. ς, 1ςὶ πἰ|ν 24; θυξ, χν. τῷ; |ογ. χχν]!. 
ΙΙ; Ῥτον. ΧΧΥ͂Π]. 19)}} 8Π ΘΧρΡΓΟϑϑιίοη ὙνὩ ἢ 
ἹΠῚ0}16ε5 (45 ἀοεβ πε ϑοσοηὰ τηρπιῦοῦ οὗ {Π6 
γ6 756) {παὶ [86 ἰδηριᾶρο 15 δ᾽θροσῖςαὶ (ςΡ. 
ΧΧΧΙΪ. 20). 

εἶκαπ ῥγουεηάογ] ΟΥ̓, Βα ΟΌΧΥ (45 ἰῃ 



ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΧ. 

οὗ ἢ!]5 ρεορΐε, δὴσ ἢεαδίεςῃ (πε βίγοϊκε 
οἵ {πεῖν ννουπά. 

27  Βεμοϊά, τε πᾶπιεὲ οὗ {δε 
ΓῸΚῸ ςοπλεῖῃ Ποπὶ ἔτ, Ὀυγηίηρ; τοΥΐῤ 
ἢ]8 Δηρεῖ, ᾿ δπά τῆς Ὀυγάεη ἐῤέγεογ ἐς " Οτ, «νά 
ἐΒΘανΥ : 8 1ἰρβ ἅτε Α1]] οὐ ἱπάϊρ- σμεέδον αν 
πδίίοη, δηά ἢἷ8 ἴοῆριια 285 ἃ ἀδνουγ- ΤΩΝ. 

192 [ν. 25--- 8. 

Ὀεδθη νὶπηονεά ἢ τμ6 5ῃονεὶ δηά 
νγἢ τῆς ἕδη. 

2ς Απά τῇεγα 5Π4}} θὲ ροῃ Ἔνεγ 
ΠΙρὴ πιουηϊαίη, Δηἀ ὩρΡΟΩ Ἔν εσΥ ἐμίρὶ 
ἈΠ. τίνεῖβ απά βἴγεδτηβ οὐ ννδέεγβ ἴῃ 
{πε ἀΔγ οὗ τῆς ρστεδῖ βἰδυρῃζτογ, ἤδη 
ἴῃς ἴοννεγβ [4]]. 

ι Ἐοδ, 
δε ω. 

26 Μογεονεγ τῆς ἰίρῆς οὗ τῆ8. πιοοῦ ἱπρ ἔτε: ἀεᾶυίμενα, 
814}} θὲ 45 τπ6 ἰἱρῇς οὗ τῆς δὰπ, ἀπὰ 28 Απά ἢ15 Ὀγεδίῃ, 245 8η ονεῖ- 
ἴῃς Ἰίρῃε οὗ τὴ6 5η 5}.4}} θ6 βενεπίοϊ 4, ἢονγίηρ ϑἴγθδπ), 504}1} γεᾶσῇ ἴο τε 
45 ἴῃε ἸΙρῇϊτ οὗ δενεὴ ἀδυϑ8) ἴῃ ἴῃ6 ἀδὺ πριάξί οὗ τε πεοκ, ἴο 51{ τῆ6 παῖίοῃϑβ 
(δῖ τὴς ΓΟΚΡ Ὀϊπάδιῃ ὑρ τῆς Ὀζεᾶςῦ νι τη6 δεν οὗ νδηϊὺυ: δηά ἐῤεγέ 

ΤΊΔΙΡ.); δανὶπρ δοιὰ νορείδ 65 δηὰ 5341} τηϊχοὰ χχχὶϊ 29, “1 «υοωπά, ἀπὰ 1 ῥεα!." ἀρ. Ηοβ. 
σὴ τ. ὙΠῸ ννοτγὰ ἔοσγ “"" ργουύθπαθγ "ἢ 15 ιιϑϑὰ 
οὔ δυπιάη ἔοοά ἴῃ ἰοῦ χχὶν. 6 (ςοπίίϊπιϊηρ 
[6 ἤρφιυτο οὗ Ὁ. ς, “48 ὙΠ 45565 ἴῃ {ῃ6 
ἀσϑογι ). ΤΠ ννοτὰ ἔοτ “" ΒΑνΟ ΓΥ " ΟΟΟΟΥ5 
μότο οηἶγ; Ὀὰΐ ἰ56 ΠΕΑΓΥ ᾿ἀθηΐοαὶ ὑνῖ ἢ (Π6 
Ἡδῦτονν ννοσά ἔον ἰκαυθη. 

Οὐ.. Ἰ,ιρανοπθά Ὀὑγοδὰ νᾶ υϑοὰ πη {ἢ 
ἐς αογίβες 97 ἐδαπξοσιυίπσ,," 1δν. Υἱῖ. 1.3. ἀπά 
ἴῃ ἴπ6 Ιοᾶνε5 οὗ ἡγε -γμς οδεγεά αὐ Ῥεηῖθ- 
ςοβί ([Ὁ. ΧΧΙΝ. 17). 

αυἱηποαυεά...ἢ ΤῊΙ5 ἔοάογ, πηδάθ οὗ ρταίη 
᾿ ΟΑΥΘΙΥ συϊηποννδά, βυϊῖ5. ΟἸ]Υ δῃ δἰ ]θροσῖοδὶ 

Ρᾶ55δξο. 

256. Το ἸΟΖΌΥ "ποιρίαίπ (5. αὐ. α. ΧἸ. ο, 
Ἰν1ϊ. 2), δὰ ὀέσ δὲ ψ: «υ. α. ᾿ῖ. 14), δπὰ 
ΑἸ 2οαυεγ:, ΟΑΥΤΥ 5 ὈΔΟκ ἴο εἢ. 1]. 12 ἢ. 
ὙΠαῖ βύσθϑιῃβ (". οὐ. α. ΧΧΧΙΙ. 2) δηὰ ψ8- 
ὈΘΣ-ΟΟΌΣΒΘΒ (Ὁ. «ὐ. α. Χ]ῖν. 4; ποὲ οἰσεαυῤεγε), 
δῃοιιϊὰ Ὀ6 ἔοιιπὰ οἡ (Πότ, ᾿π1Ρ}165 τῃδὲ ἃ γγοδῖ 
σἤδηρο Πδά ραΞϑοά ονϑγῖδεοιη ----ἰἢδ νοῦ σπδηρα 
ΒΡροΚκθη οὗ ἴῃ χὶ. 4.) "" ΕΝΘΥΥ πιουπίδϊῃ δηά 
ἘΠ 5141} Ὀ6 πιδάθ ἴον." ὙὍδὸ ἰληριιαρο 15 
ΡΙΔΙΏΪΥ ΑἸ] Θροτοδὶ, 

Οὐς. ἴῃ οἷά {ἰπι6 ἔῃεῖτγ το ]Ἰου5 ρτάθ μαά 
οἴεγεά ἰησθῆϑε “"οη εὐεγν 0» δὲ!" (α Κὶ, 
Χῖν. 22; 2 Κ, ΧΥΙ. το; οῖ. 11. 20; «. «υ.). 
σοῦ νοτά νοιυἹά “ταδὶ ἀομη. .. ΘΥΘΓΥ 
Βιρὰ (ηρ τῃαΐ χα! θ(ἢ 1156] αραϊηϑί {Π6 ηονν- 
Ἰοάρε οὗ σοά "ἢ (2 Οον. χ. ς). 

26. ““ΑἹ] σοπιπιοηϊδίογβ," 8δᾷΔγ5 ΑὈδη- 
ἘΖτα, "ἐεχοορί ἃ. Μοβϑὸβ ΗἩδκκοἤθη, τοίοσ 
1215 γϑῦβα ἴο [Π6 {{π|ὴ οὗ Μοβϑίδῃ.".--- ΕΝΟΥῪ 
Ρατῖ οἵ παίυτε 514}} {θη γθοεῖνθ ἃ ννοπάγοιβ 
Δοοδββϑίοη οὗ βίογυ. 

07 “εὐεη ἀαγ.] 1.λῖ. “ὁ οΕ ἴη6 βενθὴ ἀδγϑ." 
ΤΠ πιραπίῃρ, 566 π|5 ἴο Ὀ6 (45 Ὠτεσ θοῦ ρῖνοβ 
10), 1δὲ ἴτε Βο]Ὲ ἀπιουπξ οὗ ᾿ἰρῃϊ, νν μι οἢ 18 
ΠΟΥ ἀϊδρογθοά ονοῦ ἃ ὑγθεὶς, 5}4}} Ὅ6 δθη 
ςοποσηίγαϊοα ᾿πΐο οΠ6 5'ηρ]ε ἀδγ. 

ὀϊπάει δ μρ ἐδε ὀγεα Ἱ Οὐ, “ἴῃς Ὀτι156:᾽ 
4. «υ΄ α. δγ, ΧΧΧ. 12, Ν]. 14. Υ̓Ἱ], ΣΙ, 21) Χ, 
Σ9. Ὁ». ςἢ. 1. 6, 1. γ; 5. οχΙνι, 3. 

ῥεαίεῖρ δὲ εἰγοῖε 9 ἐδεὶγ «υοωηά] ἘἈίδεσγ, 
δἔδε σοπυπὰ 07, Η18 δύσοϊζσο; σδιιδοά ὃὉγ Ηἰ5 
δίτοϊκο. ὍΠο 5λπιὸ ψογάὰβ ἅτ δορὰ ἴῃ Ὠουῖ. 

ΥὙ]1.1. 

47--83,. 'νε αν ἤθγο ἴθ 546 σοιη- 
ΡΪεχ κΚιπάὰ οὗ ριοΐυγε 8ἃ5 νγὰβ ρίνθῃη ἰῇ χΧΧχίχ. 
1--᾽ο. Οὐοάὐξ ἱπαϊρηαίίΐοη δάνδησες ἤγϑι ἃ- 
βαϊηϑὶ Ηἰ5 οὐ ῥθόρῖίθ, δηὰ ἴδε 15 [υγηρά 
ἀραϊηϑὲ (Π6ῚΓ δα νουβα ιθ5. 

7. δὲ παᾶρι ΟΥΓἱ ἐδεὲ 1.0Κ}]---ἴοῦ νἤοϑο 
ἀρρεασηρ ἴῃ6 δι Πα νναϊϊοὰ ἢ “ ἀθ- 
βῖγθ οὔ 501} " (Χχυῖ, 8);---ἰῃ6 πᾶπιὸ οὗ Ηἰπὶ 
ΠΟ ἰ5 ἃ “" Οοά οὗ Ἰυάρπηεηΐ,᾽" γεῖ ““ ρτδοίουβ 
Δηα τηογοῖ τι} " (υ. 18: Εχοά. χχχῖν. 6, 7). 

εογπεῖρ ἥονι ζαγ--οὶη ([ἢς βίογμι οὗ ᾿πνδϑίοῃ 
{π4ἴ ννᾶ5 σοπηηρ; ΟΠ] ἀϊδίαδπί Αϑϑυτῖα (χ. 3). 
Οτ, τ ννὰ5 σοχηηρ Ὀδοὶς ΠῸΠπ ἴῃ6 ἀιϊδίδησα 
ΔηἋἃ ἀϊπιηθθϑ, ἱπίο ννῆϊο τἴἴ Πδλά ἔογ 5οπὶθ 
{πιὸ τοοθάθά. [1 ψΠ] ἢονν ἀἰβρίαυ δίγεβῃ 115 
Αννα} βίοσυ (εαΐ. χχυηΐϊ. 8). ὙΠῸ ΤΕΧΧ, 
[25 διὰ χρόνον (44). διὰ χρόνον πολλοῦ). Τ86 
Ταγρ. “Ὁ ΓῺΘ ἤᾶπιθ οὗ ἴῃς 1] οτὰ 5}4}} Ὁ6 τὸ- 
νοδὶθὰ 85 ἴῃς ρὑγορπεῖβ οἵ οἱὰ [ςρ. χχν. «Ἱ, 
ΠΘΑΙΙΥ 9. «υ.] ΡΓοροβιθα σοποογπιηρ ΗΙπι." 

ὀμγπὶπ «υἱδ΄.... Ἐδίῃον, Ηρ ἀφοῦ 
ῬΌΣΠΘΙ (5. ἰϊ. 12. “. «υ.). ὯΡ. χΙΠ. 2ς. 

απὦ ἐδε δεγάεη ἐβέγεοῦ ς ῥεαὺν} θΟΥ, 
ὁ ργ θῇ Ῥτ νοι 5η655 (ΧΧΙ. ᾿ς, “. 40.) οἔἨ Παπηα "ἢ 
(ΠΟΑΥΙ͂Υ 85 ἴῃ πηᾶσρ.). Ηἰ5 ΔΏΡΟΥ πλονθβ οἡ 
Ι|κ6 ἃ ναϑξί, 1γτϑϑιϑι 16, πλ455 οὗ ΗδπΊθ. 

ῥὶ’ )ι7 Ὁ. χι. 4. 
ας α ἀδυομγίησ γε} .. «υ-. α. Ἐχοά. χχῖν. 17. 

ἘῸΓ βόυθῇ σδηζγ65 ἰμαῖ ἤτο ({γριβοά 1 ἴῃ6 
αἰϊατ.οῖγο οὗ [Π6 ἰδΌθγηδς]6) μὰ Ὀδθη γεϑιγαϊποά 
Ὁπάσογ [ἢ6 561{-Ἰπυϊταῖοη5. ἢ] ἢ ΗΟΪΥ [τον 
μιδὰ ᾿ἰαϊά οἡ [1561]. Νοῦν δἱ ᾿ᾶϑὲ ἴῃ ἀδγὺ οὗ 
νἱβι ΔΈ ΙΟἢ ἢ45 ἀγγινεὰ (Εχοά. χχχίϊ. 24). 

28. δὶ: ὄγεα δὴ Ων. χί. 4. 
ας απ ουεγοαυΐπρ εἰγοα»ι] 8566 οἡ γῇ]. 8. 
“ῥα γεαορ ἰο ἐῤε νη αάδὶ οΚΓἹ ἠδὲ προ} 1, 

ἐ γεδοῆϊηρ ἴο ἴπ6 ποοῖκ “ῥα εἰμ ἐπὶ ἰαυαίη 
(-. «υ. «. Ἐοῖκ. ΧΧΧΥΠ. 22). ΠΟ παίϊοη ννᾶδ 
βουθοιοά ἰπ ἴννο ΟΥ̓ (6 Αϑϑυσίδη ἱῃνδϑίοῃ ; --- 
(δὲ Ὀοΐγ---ἰἢδ ἴδῃ {π|Ό65---δεηρ [ποηςοῖοτς 
νΥλγα ϑιιπιογροά, ἢ 116 τπ6 Πεδά, [πιά δῇ, τὸ. 
ταδὶ ποά, Ὀεγοπά τες οὗ ἴδ ἀεϊιρο. 

«ὐἱ!ρ (οΥ, 11) ἠρὲ εἰδυε 9 ναπὶ!γ}} Ν ἈΠῸ 
ΠΟΥ ἃτα πιουΐηρ ἴο δηὰ ἔτο 'π [6 ὀχοςσιυκτίοι 
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σῥαϊί δφ ἃ Ὀγιά]6 'ῃ τῆς Ἰδννβ οὗ τῆς δηὰ τυἱϊὁ ἴῃς ἢδπια οὗ ἃ ἀδνουτγίπρ 
Ρεορῖία, σδυβίηρ ἐῤέηι ἴο Ἔσγ. ἢτε, τυΐἐῤ βοδιτεσγίηρ, δηά τοπιραϑῖ, δηά 

29 Ὗε 5}2]] ἤανε ἃ βϑοηρ, 85 ἴῃ ἴῃς ἢδιἰβίοπεϑβ. 
πἰρῆς τυῤόη ἃ ἈΟΪΥ 580]Ὲ πη ΠΥ ἰ8 Κερῖ; 21 Εογ τῆτγουρῃ τῆς νοῖςβ οὔ τῆς 
ἈΠ ρλάπεββ οὐ ἤεαγῖ, 485 βῇεη οσὲ. ΟΚῸ 514]}] τε Αβϑυγίδη δα Ὀεδΐθη 
δοοῖῃ νυνί ἃ ρίρε ἴο σοι ἰπῖο ἴῃς ἀἄοννῃ, τυῤίε βγηηοῖς στῇ ἃ τοά. ποίας 

Ηον. τηουηϊδίη οἔτῆς ΓΟΚΡ,, ἴο 186 ᾿πλρ Υ 22 Απὰ ἴ:π| ἐνεγυ ρῥἷδος γῃεγα τὰς ἐπρς 
“Οἷς ΟΕ ἤ8Γ8εὶ. | τουηά δά 514} ὀ 5}4]1 ραᾳ88. νος τῆς χρμνιαρά, 

"Ηεν. με 10 Απά τἢς ΓΚ 85}4]] σδιιβα ᾿ ἢΪ5 ἴον 5|8}} ᾿ἸΔΥ ἀροπ Ὠΐπι, ἐΐ 5}4}} ᾿ ἅν. Δ 
ἄπ τρίρ. Ρίοτίουβ νοίςε το δε μεαγά, ἀπά 584} δὲ ψιῃ ταργεῖβ ἀπά ἤᾶγρβ: δηά ἱπ γε μον 

δῆθεν ἴῃς ΠΙρΗτπρ ἀοννῃ οὗ ἢΪ8 ἄγῃ, δαῖι]εβ οὗ βῃακίπρ νν}} ἢς βρῇς "ΜΙ τον, 
νἢ τὰς ἱπαϊρηδιίοπ οὗ ῥὶς δῆρεῖ, [ἴ. ὁ Ῥεθυφὸ 

οὗ {πεῖς οὐ ρΐδῃβ, ννῃϊοῦ 5111 σοπὶθ ἴο 
πουρῆς, Ηδ 15 δ ρ ογιηρ [ἢ]5 τ ϑῖ] 655 δρὶτᾶ- 
[ἰἸοη ἃ5 ἃ πιεδῃβ οἵ «ὐγέπρ ποῖα; ϑοραγδίϊπς 
ἢ6 ρῥγϑοῖουϑ ἔγοπι [6 ν} 6.) (Ορ. Απιοβ ἰχ, 
; [60 χν. 7) 10. 
απά ἐῤέγε εδαδἑ δε... Οτ, αμπά α ὀγίαΐε ἐδαὶ 

Ἰοδάϑθι ῃ ΔΒΌΣΔΥ (ἰχ1|Π. 17... 40.) 8811 ὯΘ 
οπ ἐδ ΟΘΘΙΚΒ οΓ᾽ δὲ ῬΘΟΡ1608: [(πγηὶηρ [ἤδη 
δϑιἀθ (ἢ ἾΚ6 ἃ ἤογϑα οὔ τηι]θ,"" 5. χχχὶ! 9) 
ἴτοπὶ ἴῃ6 οὈ͵]θοῖβ5 [ΠΟΥ νγογὸ δἰ πλῖηρ αἵ. 

50 ἴἴ ψὰ5 ΜΠ Αϑϑυσία, ἴδ ρῥγουὰ ννδῖ- 
βίος, ψνῃ]ςἢ, ΔΕΕΓ δι Ὁ] υραϊηρ ΠΑ] ΟΥ̓ [5Γ86], 
Πδὰ 4 ἤθᾶνυ συγ ρυΐ ἰπ ἰἴ5 τηοιῆ, τυγηϊηνς 
τ ὈΔοκ ἔγοπὶ [δὴ  Ἀθενν 29). 850 ψνἢ 
Ἐρδβγαῖπη, {πεῈὶ πὶ (Π 41 [βγϑε] ἴθ, μα] Ε- 
δΥρεδη):; τνϑὶςἢ, βθοκιηρ ἴο “ξὸ ἀονῃ " ἴο 
ΑἸ 1[56} ψ ἢ Ἐξγρῖ, ννᾶ5 ἀγίνεπ ἄνα ὉΥ 
Αϑϑγγίᾷ ἱπῖο ἴῆ6 νυ άογπθθθ οὗ [ἢ6 πδίϊοῃβ. 
Μερπίϊπια ροηϊξθηξ [πάλῃ ἢα5 “ἃ ϑοηρ᾽" δπὰ 
“ ρἸδάπθϑϑ οὗ ϑατί ᾿" (υ. 29); ἔον ἰἴ ἰ5 Ὠιδάθη 
ἴῃ οὐ 5 586) ογ, 580 1παΐ “τῆς Ποοά οὗ ρ»τϑαῖ ᾿ 
νγδῖογβ σδηποΐ σΟΠ]6 ΠΘᾺΓ [ ̓  (5. ΧΧΧΙΙ. 6). 

49. υἀλῃ5 ἀθ᾽] νοσδῆσθ 5041} Ὀ6 δυο ἢ 85 
ἴο τΟ08}} 16 νγοπάεσβ οἵ (ῃς Εχοάυβ. ((ρ. 
ΧΧΧΙ. ς, ΧΧΥΪ. 20, ΧΧΧΥ͂Ι. 21.) 

γε “ῥα! ῥαυε ἃ :οηφ... ΟΥἉ “" ὙΟΌΓ 58οης 
58}} Ὀ6 85 ἱπ [ἴη6 πἰρῆϊ ἤδη [Π6 ἔραϑί 15. Κορῖ 
ΠοΙγ ;" --᾽υἀπάου δίοάϊγ [ἢ ραβϑονογ-ἤδαϑί ἐπε 
ΧΙ. 14, 42). ΗδρζΖοκίδῃ δηὰ ἢϊ5 ρεορίὶθ δά 
Ἑφοἰεδγαῖϊθα ἃ ρᾶϑϑούεσ; δπὰ ἴδε ργιθϑίβ δηὰ 
[ονι5 μδά “ἰΞποιιῇοα {ῃοηηϑοῖνεβ ΠΟ] ᾽" 
(: Οἴτο. χχχὶ. 18; σῇ. ΧΧΙΧ. ς, 15) 24) ΧΧΧ. 
1ς. 24). ΤΠΟΥ͂ δὰ Ββοπουγοὰ Οσοά; Ηδ νου]ά 
ΠΟΥ͂ ΒΟΠΟῺΓ Πϑτ ἢ ἃ 5 Ρὴ4] τρᾶγκ οὗ Η!8 
ἔδλνουγ.-- - ΤΠ ράϑομδὶ ἤγτηη (5. οΧ11}----Οχν!}) 
ΠᾺ5 ΤΠΊΔΗΥ͂ ροϊπί5. οἵ ςοπίδοϊ νυ] ἵμεϑε ομᾶρ- 
ἴετβ οὗἉ 5418}: 566 Ζ. 3. ΧΧΥΪ. 2, ΧΧΎΠΙ, τό. 

ΩΦ αὐϑεη...10 «0»16] ΟΥ̓, 11Κ 818 ὑὉπδῦ 
ἸΑΔΤΟΒΘΌΣ ὕο ὍὉ890 Υ]1πἴ9 ἴο κο. [ἰ 15 551ὰ 
τι φοἢ θαπὰ οὗὨ ΡΠ ΤΙ Π15 οἵ» 18 ΨΥΑΥ ἴο 
]ογυβαϊθηι ννὰ5 μοδάθὰ ὈΥῪ ἃ ρβείϑοῆ ννῆο 
Ρίαγοά (μ8 Πυῖε. (866, αἱ ἰαγρε, ἴῃ νι Πηρά.) 

δε νιοισιίαίη ΟΓ ἐδε 1.00] 8566 οἡ 1Ϊ. 2. 
1ο ἐδε γε ῥ᾽ Οπε)] 1,1|. ο ἐδ Βοοκ. ((ρ. 

Οἡ ἰΐ. το; ΧΧΥΪ. 4.) ὙΠογΘ, “1 [86 οἰοῖς οὗ 
[86 τοςῖκκ,᾽" {ΠῈγ παρ ἤοαγ "' [ἢ6 πᾶπὶὸ οὗ (86 
Το" (ςΡ. νυ. 18 νὰ Εχοά. χχχίν. 6), ἃ5 ἴΐ 
Ῥαϑϑθά Ὀγ, νιοαὺξ ἴοττοσ. 

γο:. Υ. 

80. δὲ σίογίοις οἶς] 1,1ἴῖ, ἘΜ τα 9 5}7 
οὗ Η16 γοἹἱοϑ :---ἰη 115 Βουθγοι ΚΓ οὗ ροννεῦ 
(Ρ8. χχίχ. 4). 

“ῥα! ἐρεαν... Οτ, “δα! ταᾶκο ἐδεὲ ἐϊ}ὶ- 
ἑηρ ἀοαυη (ΧΧΥ. 10) 975) ΗΜ ἄγρε ἴο 6 8991}. 

«υἱὲ σεα!εγίης] ΟΡ. 1Π6 νοῦ ἴῃ χχυϑ!, 3. 
ἐρηβε] Οἵ, γαϊπασίογηι (ΧΧΥ. 4). 
ῥαϊμείοπες ( 7ο5}. Χ. 11}] Χχνὴ, 4 (οἵ 84- 

ΤΏΔΓΙΔ); ΧΧΥΠΙ. 17 (οὗ Θγυβδίθπι; ΟΡ. ΧΧΧΙΪ. 
190). Ηδ1], ἢ ἤγτε τη] ἴῃ 1ἴ, ννᾶ5. οπδ 
οὗ τῆε ρίασιιθβ ϑεπὶ ὑροὴ Ἐφγρὶ (Εχοά. ἰχ. 
τ8---26). 

81. Κον ἐδγομ... δε δεαίοη ἀοαυ"] ΟΥ, 
(ϑίπεθ {ῃ6 νοῦ ἰ5 (Π6 Θ8ΠΊ6 ἃ5 1ῃ ΧΧχῖ. 4, 
οΡ. 9:)-- ον δι (ογ, Ὀδοδυϑο οὗ 2ῤε υοἱεε οὗ 
ἐδε Σογά «ῥα ἐῤὲ “πογγίαπ 0 ἀιδια δα Υ θά. 

«υρίερ “»ποῖς «αὐ το] 80 {86 Ταγρ, 
ΟΡ. χ. 24, χίν. 6. Οὐ, “ἢ [Π6 τοὰ ν"}}} 
Ηδς 5π|ϊῖ6:"----5 ἴδ 1 σεῖο ἀεϑι πον Ἰεε 
ἱπάἀοβηϊίθ. ϑδπηδσγία ννγ85 βγϑί συ θη: δυΐ (Π6΄ 
βδιηθ ΕἸρμίθοιι ϑοθρῖγο ϑνου]Ἱὰ ΙΔῪ 115 βίσοκθ 
οη Αϑϑυγία, Δνουϊά τἴ ποῖ 5:16 αὐ Οοάβ 
ΘΠΘΠΊΙ65 (ϑἰηἢ] [6γιιβαθπὶ ᾿πο]ἀ6ά)} 

82. “41πώ ἴ" ϑυεν ρῥίαεε,.. Οτι, "Απα ΘΥΟΥΥ 
Ρδβϑίηρ (οΡ. ΧΧυ. 1 ς,18) οὗ ἴδε 5ἰδῇ οὗ ΒῸΣ 9. 
Ιουπάδτλλομ (Χχν. τό), ΨΒΙΟΒ τῃ6 1οτά. 
504}} σιυι86 ἴο τοϑῖί Ὡροη ἢϊπὶ, 5Π4}} Ὀ6, ὅζο." 
ΤΠ6 “ΤΙ ΒΏΓΥ 5.28, ϑοηΐ ἔογ ἢ ἔγοπι Ζίοη. 
{τ ΟΧ. 2), -ῦλ ρου ΌῪ ἔτ (ἤδη παι ννῃϊςἢ 

οδ565 ᾿Ιθεὰ ονοῦ 1ῃ6 Ἀδὰ δ. (Ἐχοά, χῖν.. 
16)---5}8}} ἰάκε οἴϊδθσοξ. οὔ θοῇ ΘΠΘΙΩΥ ἴῃ 51ι0-- 
σοββίοῃ, δηά δ6 ννεϊσοπηθά ΌΥ ἐδ Οδυγοῦ ΜΠ. 
70 0Π4πὶ ἀπίῃοπιβ, Κ6 ἴποθθ ἢ ἢ Τοϑθ οἡ 
(Π6 φαϑίεσῃ βϑῆοτε οὗ (6 Ἀδὰ 864 (ἔχοά. χυ. 
10), ΟΥἹ ἴπῃο586 ψνςἢ δἰϊοηάεά 1Π6 ἃγκ οἡ 118 
ὙΑΥ ἴο Ζίοη (21 8. νἱ. 4). 

ἐπ δαϊ! ες οΥΓἹ «ῥαξίηφ)] ἩδΌγ. “πα, 88 
ἴη χῖχ. σό. Ἴδε ννανϊηρ οὗ {π6 Ὠινιηθ Ηδπά 
5}4}} ἴγονν [86 ΘῃΘΠΊγ 5 ἢοβέ Ἰηΐο σοπηηοίϊοῃ ; 
--Σ5 1 τυγηῖηρ ᾿ἴ ᾿πΐο οπθ ναϑὲ “" ννᾶνθ- οι. 
ἱηρ" (86 Τοπιπιοη πηρᾶπίηρ οὗ ἡεπρίαδ; 588 
ἴ εν. νἱ]. 30). 

«υἱ!] δὲ ἥαδὲ «υἱἱὸ ἢ Ιλ. “δίῃ Ης ἔοιρξ 
αϑαϊηθὲ ἢογ." ΤὙὌΠ6 [δηηηἶπο ργοπουη οδῃ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Γεΐοσ ἴο “1ὴ6 Αϑϑγτίδη," ὙΠῸ Μ8ϑο- 
τεῖοβ, ἴο ανοιὰ {86 ἀἰ συγ, τοδὰ ἰῃ [Π6 πλᾶῈ. 
εὐ γγ ἢ ἴθοτα ; " Ὀυΐϊ 1}15 ἀοεβ ποῖ ργενοπέ ἴῃ 6 

Ν 
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1Ἡ-ςὉ. 232 ογ Τορβεῖ ἐς ογάλι πεά ' οἵ οἱά : 
μαρΤΝ [3 ἴογ τῆς [κῖηρ ἴἴ 18 ργεραγεά ; ἢς 

Δῖἢ πηδάε 2: ἀδερ σπά Ϊαγρε : τ[ῃς ρ!]ε 
{Ππεγοοῦ ᾿ς ἔγε δηά ταις ψοοά ; τῆς 
Ὀγεδῖῃ οἵ τς [οΚΡ. [κα ἃ βίγειπι οὗ 
Ὀγιπιβίοης, ἀοῖῇ ΚίηαΪς [τ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ ΧΧΧΙ. 
7.λς φγοῤλσέ τἀεισείά {λε ἐμζτοάί γοὐδν ἐμ ἐγεεσί- 
ἐφ ἴο ἜρΥρί, σπά γογεαξὶμς οΓ Οοά 6 Γἴε 
ἐχλογίείλ ἰο ερρευεγσῖοη. 8.4] ες λειυείλ ἴδε αἰ 
σογ Ατενγία. 

ΟΕ το τῆςπὶ [Πδΐ ρῸ ἀονγῃ ἴο 
Ἐέγρι ἔογ Πεὶρ ; ἂπά βία οἡ 

ἢοῖβθ8. δηά {γΓυϑῖ ἴῃ σἤδγιοῖβ. Ὀεσδιβα 
ἐῤέγ αγό ΤΑΔΏΥ ; ἃπά ἴῃ Πογβεπιθη, ὃς- 
σᾶιι8ε [ΠΟΥ ΔΓΘ ΨΥΕΙΥ βἴγοηρ ; Ρα {Π6Ὺ 

ἀΠΠσΌ ΠΥ ἴτοπι τοουττίηρ ἴῃ (6 ποχί σνεῦθοὶ 
ὙΠ ογΟ νγὲ πάν (Ἰ1.) “δογ Ρ1|6,᾽" δηὰ “" κἴη- 
ἀἸεῖ ἢ ἀροῦ Δ γ.᾽" 

ΤΠο ΟΧρΡΙΔΠΔΊΟΙ ϑθοτηβ ἴο ὃδὸ ἴπδξ {πΠ6 ῥῖὸ- 
ῬΒΕΟΥ ϑυάάση!Υ πλόον οὐ ἴἰο βρϑαὶς οὗ επὶ- 
βλίοσῃ. [π ἔδνοιγ οὗ [815 1 15 ἴο Ὀ6 ποῖδά:--- 

(1) Ὑμδῖ ἴῃ ᾿ἰχἱϊ. το νγὸ βανὸ [6 ὙῸΎΥ͂ 
ννοτάϑ οἵ πε Κοτι, “δ ουφδι αραΐπεὶ 1δένῃ᾽" 
(-. «υ.)., υϑοὰ ἴῃ τεέεγεηςε ἴο ᾿ϑγδεὶ. 
(2) ὙΜΠαΐ ἴῃ [ογ. ΧΙχ. 12) 13 Ὑ͵Ο τεδά:; “1 

Μ| »αζε ἐδὶς εἱἐγ α. Τοῤῥεί. Απὰ [86 πουι565 
οὗ 7ογυβαίοπι, δηά {Π6 ἤουϑε5 οὗ {π6 Κίηρϑβ οὗ 
7Τυάδῃ, 58.411} Ὀε ἀθῇ]θὰ 85 ἐμ ρίδςθβ οἵ Τορβεῖ :" 
-- Τορμδεῖ θείης ἰπεηςείογἢ οδ]]οὰ “16 νδ]]οῦ 
οὗ 5Ἰδυ  ῃίογ᾽" (Ὁ. 6; ςρ. ν. 2ς ἀδονε). 
( ΤΠδΐὶ μὲ ἴδιι5 οβοᾶρε [6 πϑοθβϑ ἐγ ΟΕ 

ΤΩΔΙΙΠΡ τ. 22 τεῖεγ ἴο δεῃηδοθοσιθ, ἡ ΠοΓεᾶ5 
Χχχί. 8 τοργεβθηίβ Πίπὶ 85 ἤθοίπρ ἴο ἢΪ5 βίγοηρ- 
Βοϊ]ά. 

88. Σὸν Τοῤῥεὶ... ΟΥὍ, “ἘοΥ ἃ ρἷδαςε οὗ 
Ὀυγηΐης 15 δὰθ Σοδάγ (843 δηῃ Δ] ΔΓ -ΠΘΆΓΙΉ, 
1,εν. 1. 72) οὗ οἱά ᾽" (Ἰἰξ. ““ ἔγοπὶ γοβίογαδυ ᾽)). 

ΤἼΘ νογά τεπάοσοα “"Τορἤοε ᾽" ΟσσιΓ5 ΠΕΙῸ 
ΟἿΪγ ; δυϊῖ 15 Ργο Δ ΌΪΥ {Π6 σοπηπιοη πουῃ, ἔτοΠὶ 
νι ἢ “ἸΤΌΡρἤες ἡ ννᾶ5 δοῦσγεν δῖοα (45 ἰο {πῸ 
τιθαηὶηᾷ οὗἩἨ ννῃ]Ο ἢ 866 ποΐθ οἢ 2 Κ. Χχῇ!. 10). 

γεα, ζῶν 1δὲ δίηρ 2 “1 Οὖι, "ἰὄνθὴ 11, ἢοτ- 
ΤΙΌ]Ὲ 85 [ἃ 15, “" δίῃ ργεραγοὰ ἔοσγ ἐδθ 
Κιης;" τῃδὶ 15 (45 ἴπεὸ Ἴαγρ. ρῖνοβ 10), 1ΠῸ 
εἴεγηδὶ Κίηρ (ςΡ. νἱ. 5), "'νοβο γε 15 ἰὴ Ζίοῃ 
δηὰ Ηἰ5 ἤιγηᾶοθ ἴπ [6γιι58]6πὶ ᾽) (ΧΧΧΙ. 9) :-- 
ἔογ Ηἰβ γξῃΐθουβ ρυγροϑοθ; Ὀδοδι596. ΟἿΪΥ 50 
οδη {Π6 ἔου! ἀροχηϊηδίίοη οὗ {π6 ἀςῖιι4] Τρμεῖ 
(71εὉ νἱῖ. 31---34}) Ὀ6 Ρυγροα ἀνναΥ. 

δὲ ῥαὶδ »ιαάδ..ἢ οΟτ, “" Οπὸ Παίῃ τηδάθ." 
Οὐ:;. ὍΤἢε νογά γχεπάογοα »ισέ ἰαγρε 15 ἴῃ 6 

δάτηθ ἴπδί νγᾶ8 υδεὰ ἴῃ ν. 14: ““Ηδ6}} δαὶ οη- 
ἐαγχεά ἈΕῚ ἀοϑῖγο." 

δε ρὲ ἰδέτε] Οτ, “πος Πιπογαὶ ρ1]6.᾽" 
ἀϊπάϊ ἢ Οτ, ““Ὀυγποίῃ δραϊηδὲ Βου ̓ 

([μλτι. ἱϊ. 3, 5. «υ.} ςΡ. οἢ. ΧΙ, ἃς; [γ΄ χὶῖν. 6). 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ. να ᾶνθ ἤοσὸ ἃ ὑσχσίοξ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. [ν. ο3---4. 

Ιοοῖς ποῖ υπῖο (ἢς Ηοἷγ Οης οἔὗὨ [ϑ8γδεῖ, 
ΠΟΙΓΠΟΓ 566 Κ τῆς ΓῸΚΡ ! 

2 Ὗεῖ ἢα α͵8ο ἦς ννῖϑ6, δηὰ υἹ]] 
Ὀγίηρ εν}, δπά ψ}}} τοὶ ' 811 Βαοὶς  Εἰοα, 
ἢ18 νγογάβ:: δῖ νν1}} ῦῖϑ8 δραίηϑὲ τῆς 
ἤουβε οὗ τῆς εν] ἄοοτβ, ἀπά δραίηβὲ (ἢ 6 
ΠεΙρ οἵ τῆεπι τας ννοσκ ᾿πἰαυ τ. 

4 Νον ἴῃε Εργριίδη8 “γε τιεη, δπά 
ποῖ (οά ; δηά τἢδιγ ἤογβεβ ἤδβϑῃ, δηά 
ποῖ βρῖιπ|.-. ὙΒεη τε ΓΟΚῸ 58}42]]} 
βίγεῖς ἢ οὐκ  ἢ᾽5 πΠαπά, θοῖἢ ἢς τῃδῖ 
ΒεΙρεῖ 5141} (]1, δηὰά ἢς τῆδὲ ἰ8 
ΒΟΙρεη 38}4}} (11 ἄοννῃ, δηά {πεν 41} 
88}4}} [411] τορεῖμεγ. 

4 Ἐογ τῆ Παῖἢ πε ΓΟΚῸ βροΐκεῃ 
ππίο πιε, Πυϊκε Ὧ8 ἴῃς Ἰἴοπ δπά τῆς 

ΒΕΠΙΠΊΔΥΥ οἵ ν»ῆδξ πᾶ5 Ὀθθη 850 ἔγθοαι θη 
δοῖ ἔουτἢ δουΐ ϑαπηδγία, Θγιϑαίθπι, δὰ 4.5- 
δΥτία. ϑαπιδγιᾷ, ἰη βρίίε οὗ ποῦ Εξγρὕδη 41}}- 
ΔΏΟΘ, 5}8}1} [21}; [εἰπιϑαϊοπὶ 541} Ὀ6 ρτοίθοϊοα 
ΟΥ̓ ἀϊνίπο ἴον; ψ ἢ] [06 Αϑϑυγίδῃ 5}2}} θὲ 
ἀπνθη ΑΥΝΔΥ ἴῃ ἴουτοσ. 

1. “Μὸν ῥε[] χχ. 6, Χχχχ. 7. 
απά “14}}] Οτ, Ἰϑδη {πεὶγ σοηβάδηςε; ΧΧΧ. 12. 
οα ῥογ“] ΜΏΙΙ ψγεγθ ἱπηρογίοα ἔτοπὶ 

Ἐεγρέ (1 Κι χ. )λ8, 29). ΤΕ δογέεν, ἐραγίοίς, 
ῥογ θρεδῦι 5ΡΈτὴ ἴο Ροϊηξ δεῖς ἔο ἴῃς {{π|6 ἤδη 
ἘΡΥΡῸΒ ΘΠ νΑΙΤΥ ννᾶ5 50 51:5. } 177 ονοσίγοννῃ 
(Εχοά. χίν. 9, 17, 23) ΧΥ͂. 1--4). ᾿ 

ἰοοῖξ ποῖ “π|ο0] “5. «ὖ. α. χυῖϊϊ. 7. 

Ω. ΤΠΕΥ δά σοπα ἴο σοηϑίογ οὐδϑάϊθηςθ 
ἴο σοὐδδβ Ἰᾶανν ἃ ρίθςθ οὗ οἱ -σνου]α 5: ΠΡ ]1ςγ : 
ψ ἢ ςἢ ἀοθαττοὰ τΠδπὶ ἔστοσὴ ἴῃς δἀνδηΐαρος οὗ 
Ἐξγρύδη οὐϊΐυγτε δηὰ ἱπίθ]οηοθ. ΤὙΠΕΥ 
δῃουϊὰ πον ἰρᾶσῃ ἴμδΐὶ Ης αἷδο ἐς «υἱέ; 8Ὁ]6, 
4150, ἴο “ἴ2κὸ [6 νγῖϑα πῃ [ΠΘΓ οὐ οΥΑΙ- 
Ὧ655᾽" (ΤοὉ ν. 13). 

ἀπά «υἱἶ! ὀγίης ευἱῇ ΟΥ, ““ ςαυβεῖἢ εὐ} ἴο 
ςοπηεἢ" (1 Κ. χίν. το; 2 Κ. χχίιὶ!. στό) ;---ἰἢς 
εΥἹ], ἘΙΟΒ {πεν τπουξξ {ΠΕΥ σου]ὰ ἱκοερ δ ἃ 
ἀϊδίδησε ΟΥ̓ ΠΕΙΓ ΡΟΪΟΥ. (ΟΡ. [6τ. ν. 12. χχὶν, 
17. 
ὅμι ποΐ εα]] δα] Οτ, "δίῃ ποῖ τετηονυεὰ." 

ΤὮο ““ψνοτγάπ᾽, υἱίετοὰ Ἰοηρ ᾶἃξὸ ὈΥ Μοβοβ, 
δηὰ ποὺνν ΓΟ-ΡΌ ]Π5ῃρὰ ὈΥ ἴΠ6 Ῥσορ (ςΡ. 
χ. 8), πιῆ ϑθοπὶ ἴο ἢδανο Ὀδοη νἱδάγανῃ: 
δυΐ 1ἴ ννγᾶ5 ποῖ 5οθ. ἣ φυἱ] αγίπε (ΧΧΧΙΪ. ΣΟ) 
6ΓῸ ἰοηξ ἴο Δοςοηρ)] ἢ Η]Ϊ9 ννοσγὰβ (5. χίϊ. ς). 

ἐδεοισε οὐδε ουϊάοογ]---- Ἀου56 οὗ ζγαεὶ᾽" 
ὯΟ Ἰοηξεῦ (“. «υ. 4. ἱ. 4). 

ἐδε δε ΤΤδδ ΒεΙροῖβ :--ἰῃς Ἐξγρθδηβ. 

8. ἀγε »1)] Ηροῦγ, σάαν»ι; ταδάθ ουὖΐ οὗ 
ἴῃς στουπά, Οὗ. ΕζΖεϊκ, χχυ!]. 2. 

2411... 34|} δοαυη} Οτιὶ, “" 5 π0]6... (411. 
7αὶ] τοσεερεγ Οτ,, "" σοῦ [6 Π]Υ ἴο 8η επά." 

4. ὙΠ Πΐ5 ἀπά [Π6 ξο]]οννηρ σγόῦϑο ὀχ ϊδιῖ 
ἴλε ςοπιθίπαίίοη οὗ ̓ υι5έϊςα ἀπά τηεγου ἴῃ Οοὐ 5 



ΠΕ 86 1 ἔογ τῆ6 ᾿ ποῖβ6 οὗ τἢδπὶ: 80 5}24]]} 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΧΧΙ. 

γουηρ, Ἰοη τοδγίπρ; οη ἢ͵8 ργεγ, ἤεη 
ἃ πλυϊττυιάς οὗ 5ῃερῃεγάβ 18 Ἵδι] δά 
ἔοσ ἢ ραϊπβ ἢϊπι, δἊὲ ΜῈ] ποῖ θὲ 
αἰτγδιά οἵ {πε ὶγ νοῖσθ, ΠΟΥ ἀ04ϑθ ἢϊπι- 

τ. ς--ο} 195 

τπε ΤΠ] άγεη οὐ 1ϑγαοὶ ἢανε ἀβερῖὶν τὸ- 
γοϊτεα. « οἶδ. α. 

7 Εογ ἴῃ τπαξ ἀΔΥ Ἔν ΓΥ πιᾶῃ 8304] "εν. εἰ 
αρλϑῖ ΑΥΑΥ Πὶβ ἰάο]58 οὐ 8νεγ, δηά ἀέγί δ 
᾿ ἢ 18. Ἰάοἷβ οὗ ρο] 4, νγῃῖς ἢ γόυγ οὐνῃ " Οτ, μον 
Πδλη 48 ἢλνε τηδάβ υηΐο γουὺ 207, ἃ 51η. “ἐλε ετυσνά, 

8 4 ὙΠ εη 5}4}} τῃ6 Αϑδγτίδῃ (8]] ὑεδμρων. 
σι ἢ τῆς ϑυγογά, ποῖ οὗ ἃ το ἰδ: πηδῇ ; ἐπ τι. 
ἂηὰ τῆς ϑννογά, ποῖ οὗ ἃ πλθᾶπ πΊδῃ, ἐνῷ, οσ, 
8611} ἄενουγ πἰπι: δυῖ 6 58}4]] ἤες ᾿Ηοὺ. λώς 
ἔτοπι ἴῃς ϑγογά, δηά ἢ18 γοιηρ πηθη ἔς τὶ 

84}} δὲ "! ἀϊδοοπηβτεά. δ ματι ον “αν. 

9 Απά 'ἢε 581] ρ488 ονεῖ ἴο Ἢ ἢ 8 ΜΡ Ά ΓΑ: 

τῆς ΠΟΚῸ οὗ δοβῖβ σοπῖὲ ἄονγῃ ἴο 
ἤρῆϊ ἔογ πιοιηῖ Ζίοη, δηά ἔογ τῆς ἢ}]}} 
τΒετγεοῦ. 

ς Α58 διγάβ ἢγίπρ, 8ο Ψ}}} τς ΘΚ 
οἵ Βοβῖβ ἀεξξηά εγυβαίθπι; ἀεέεπάϊηρ; 
Αἶδθο ἢε νν}}} ἀεὶ νεγ 72; σπά ραβϑίῃρ 
ονεγ ἢς Ψ}] ργεϑεγνα 11. 

6 4 Τυγη γε υηἴο ῥέε ήοπι ννῇ τα 

4}}- ννΊϑο ἀδϑῖρῃ ἴηρ Ϊοτιιβαίεη. Ἠΐε νν}}}] ἱπίο δροβίδευ, ἴδε “" οβίγογεγ᾽" τεδρροαγοά, 
ἈΞΒΌΓΕΑΪΥ Πρ ἀρϑιηϑὲ 1ἴ ; γεῖ, ΠΟ 1658 ἀ5ϑ: ΓΕ ΪΥ, 
Ης Μ}}} ρτοίοςξ 11 (ςΡ. Χχῖχ. 1----7). 

, Τοαγ ας ὁπ ῥὶς ῥγῷ) ΟΥἍ, “δτον)εῖθ ονὲσ 
ἢ5. ὈΓΟΥ,᾽"--τεθοπῦπς ἴπ6 ἰπίο ΓΈ γος οὗ ΔΩΥ͂ 
ὙΠΟ 566}ς ἴο τόβοιο 1, 

«υδέεη ἃ »ιμ μά... Οτν᾽, “δραϊηβέ νη] ἢ 
1 4 υυυἱθτυάθ..., ἢ6 νν}}} ποῖ Ὀ6 ἀϊβιιδυθα"" 
(χχχ. 31). 

Το αὶ 2ο.γ] δίδου, 20 ἤει δεδϊπδίὶ, 50 
Βε]Ζϑοῦ πεν, ὙΠα ρῆγαϑα 15 ῬγθΟ 56} [ἢ 
ΒΑΠῚΘ 85 ἴῃ χχίχ. 7, 8; δηά ἴῃ [Π6 ΟἿΪΥ ΟἰδοΣ 
ΡΙαςο5 νῃογθ ἰἴ οσουγα, Νυπι. ΧΧΧΙ. 7, ΖΘΟΟἢ. 
Χὶν. 12, ἰἴ5 Τηρδηΐηρ 15 Θα] Δ ΠΥ ὑπΔΠΊ σι ΟΙ15. 
ον νιομπῖ, δὲ ῥῆ ΟΡ. οἱ χ. 22 (“. «υ.).Ψ 

δ. [πεοίοδά οὗ ἱηνϊτίηρς ἴπεπὶ ἴο τοροπί, ἐπ 
ογάεν δαὶ ΤἸΏΕΥ ΤΊΔΥ δ6 ἀο]νογοᾶ ; Ηδ δὲ οῃςβ 
ΡΤΟΠΊ565 ἀο νογᾶποθ, δηάὰ ἔπθη (υ. 6) ς8}}5 
1Πόπὶ ἴο τείαγῃ ἴἰο Η τη. 

4. διγά: γί] Οτ, ““Βονεπηρ;" σὑ1} 
ουἱϑργοδά νἱηρϑ, ἰο ἀεξεηὰ {ΠΕΣ γουπρ' (ςΡ. 
Ῥ-, χεϊ. 4). ΑΠῈΓ βούδῃ σθη ΓΙ65 ΠΊΟτΟ, ἃ νοῖος 
νν5 ποαγά βαυίπρ, “Ὁ ογυβαίεπῃ !.. ον οἴη 
νου ]ὰ 1 μᾶνε ψαΐῃ 1866 1...4ηἀ γε νου] ά 
ποῖ" (Μαῖξζ. χχϑ. 37. ὌΝδο οουά 50 
βρϑακ, ὄοχορρί 2 δὲ Ζογά οὐ Ηο::. 

ἠεεπά.. ἀξηάηρ] ὙῈῈ ψογὰ 5 ἴπΠ6 58 Πὶ6 
ἀδαΐ 15 υϑοὰ ἴῃ χχχυΐ. 3ς,) ΧΧΧΥΙ. 6 (2 Κ. 
ΧΙΧ, 34, Χχ. 6). [ἴ οςουΓβ εἰϑοννθεσγο ομίν ἴῃ 
Ζεςἢ. ἰχ. 5, ΧΙὶ. 8. ΧΧ. ὑπερασπιεῖ. 
ἀεηάϊης αἰο...1 ΟτΊ, “" ἀείεηάϊης, Ηδ ν]]}]} 

ΓΈΒΟΙΘ 4150 ; Ῥχγοϊεοϊζίης, Ηδ νν}}} 4150 σδιϑ6 ἴο 
ἐϑοδρθ." ὙΕεῖο [5 ἃ ῃΪδίη γοΐθγεηςς ἴο ἴῃ ἀ6- 
᾿ϊνεγαῆςο οὖ οῦ Ἐργρῖ; ἔἕογ {πε ννογὰ τϑη- 
ἀετοά φανείης οὐεν (οΥγ, “" ῥγοίοςζηρ Ἶ) 5. {6 
Οπδ δορὰ ἴῃ Εχοά, χὶϊ. 13) 23, 27 ( τοοῖ 
οὗ ρέταεδ, πάσχα). 866 ἴΠ6 ποίε οη Εχοά. 
ΧΙ Ι1.-τ-., 58.., ΤῊ. ὑπερβαίνων. ἼΤὮΘ ΘΓ 
ἰαπὰ ἴο νης ΠΟΥ τοϑογίοα ἴοσ μοῖρ, οὐξὴϊ 
ἴο δᾶνο σοπηπάεδα ἰμεπὶ οὗ Οσοάδβ ἰονε δηὰ 

ὙΟΓ. 
Οὐ... Ὑπὸ ΝΑΠπο οὗ [πὸ 1, οτὰ,᾽ τ ὴ 

Ποχλ68 ἕοσίἢ ἴο ὀχεςυΐς ψυδίῃ, 'π Χχχ, 27 (ςρ. 
ΧΧΥΪ. 21), ζΠοιγοβροηάβ ἴο {δε “" ΠοϑίΓΟΥΟΣ 
οὔ Ἐχοά. χὶϊ. 22 ἐν οἷ. χχχνὶ. 1ο, 11, 12). 
ΟΡ. οῃ χχνὶ. 20. Βδη ἴδ6 ρεορὶς 611 ας κ 

7ετ. ἵν. 7, χν. 6, χχχυΐ. 29. 

Θ. Τωγπ γε] ΟΥ, Βοῦπσπ γε (χ. 13, Χ. 
δι ; Ηοϑβ. χίν. 1). 

ῥᾳυε ἐεερὶν γευοεα] (ςΡ. χχίχ. ἰς; Ηοϑβ. 
χ. 9). [{ ννᾶβ ΠΟ βιιγίδοθ ουἱ], σδυδοὰ ὈΥ͂ 
οὐ δέῃ ἰοπιρίδτίοη. ὙΠΕΥ δδὰ σγοδε]]δὰ ἀο}106- 
τίου δηὰ οχ ῥυίῃς! ρ]θ. 

7. «ῥα εατὶ σαυα}}) Οτ, “ τεὐεςῖ " (-. «τυ. 
Ω. ΧΧΧ. 12). ΥΘ 5}4}] Ω0 ἸΟΏΡΟΙ “γσοοςι ᾽ἢ 
ΜΥ ογάϊπαδηςες (μεν. ΧΧΥΪ. ᾿ς) 43), θυῖϊ γοῦΓγ 
οννῃ βοί!οη5. 

ἰάοἱ! οὗ, σοί] κοἄβ. (Ὁ. 1. 2ο. 
Ὧν α “ἰπ")] ἴο θ6 ἴο γου δὴ δϊάϊηρ σδυ56 

οὗ συ δπὰ οὗ ρυηιβῃπιοηΐ (-. «υ. «. Ὠσαυΐ. 
χνυ. ἡ; Ἦοξ. χὶϊ, 8, Η. 9). 

8. Τὸ ἴῃ δανπρ Ὀδοη ρΡυϊ ἀνγαύ, {δ 
ῬυΠΙΞηπιεηΐ [5 τοππονθὰ. 

ἐδε 4 γγίαη)] Ηροῦγ. Μεγ. Α8.8 ΜΏὮΟΪΘ, 
[ῃΠ6 Αϑογγίδη ἴοτεος ψοι]Ἱὰ Ὀ6 ἀοϑίγογοά : γεῖ 
(υ. δ) τῆς Κη δηά ἃ ρογίϊοῃ οὗ [15 ἴσοορβ 
νου αὶ οϑοδρο. 

«υἱῤ δὲ “ᾳυογά, ποὶ!...1 Οτ, ὉΚΥ ἐδὲ “«υογά 
οὕ ομϑ ὕὑβδῦ 18 ποῖ δι (Η5. ΧΙ. 9, “. «υ.}, 
γεα, δὲ ταυογά οὗ οπὃ ποῦ ὈΟΣΤΏ Οὗ 1108 
(σαν, ο. 3) “ῥρα] ἀφοι δὶνε, 

ὀμὲ δὲ “ῥα! ἥεε...71 ἘἈδῖδον, διὰ δ “ῥα 
κοί πὰ ἴο Ζ116 8} ΤΣΟΣῚ ὈΘΙΌΣΘ ἐῤε “«υογά, 
ΟΡ. χνὶϊ. 12. 

ἀμεον πο Οτ, “"5ρ Π|-Ὀγόκοη." ΧΧ. 
εἰς ἥττημα. ῬγΟΌΔΟΪΥ 5. α«υ. α. χ. τᾷ, ΧΙ. 7, 

χΧὶχ. τ. 80 Ταγρ., Κιπιοῆὶ, νη.) Μύυΐϊκ. 
«ἐς γοσίρα165.;᾽) δηὰ 50 Αὔθῃ-ΕΖγα τὶ ΤΏΔΗΥ͂ 
ΓλοάογῃΒ. 

9. Ἀεηάοσ (ΠΟΔΓῪ 85 πιᾶγβ.), “1π4 δὲ: 
γοεῖ «ῥα Ῥ8ΒΒ ΔΎΎΘΑΥ (5. χχχυῖ. 26) Ὀ0- 
οϑ.89 Οὗ ΘΣΣΟΣ. ΑΞ5ῆ0᾽,5 τοοῖκ, Ὀδηρδία 
Ὡς ἢ (86 παίίοη δδάὰ {πουνῆς [561 ϑοουτζο, 
νν 85, πὸ ἀουδί, (πεῖν Κίης. ΤΟ Αϑεγγίδη Κιηρϑ 
Ιαϊά οἰαὶπι ἴο ἀϊνπθ ρονγεσ. (ΟΡ. οἡ χίν. 14.) 

Οὐ... Τὴ Κιηρ οὗ χχχίϊ. σ, ψγῇο 15 ἴκ6 8 
Ργοϊεοϊίηρ “Βοος " (υ. «υ.).͵ 15 σοττεϊαίοα ἴο 
ἐς ῥσίηςο5,᾽ ἴῃ {πε βϑοςοῃὰ οἶδιιϑ6 οὗ {πὶ νοσϑε. 
ἃ5 [815 “’ τοοὶς ̓ 15 Π6ΓῸ. 

ΝΔ 



βίγτοηρ ΒοΪά ἔογ ἔδαγ, δπά ἢΐβ ὑγΓΐΠΟα8 
8041] Ὀ6 δἴγαϊά οἵ [πῆς επϑίρῃ, 8411 τῃς 
ΓΚ, γΠοβα ἢγα ἐς 'η Ζίοη, δηά ἢ 18 
ἔχγηδος ἴῃ [Θγιιβδ]επι. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙΠ. 
1 7112 δίεεείμσε οὐ Ολγέεῦς ξἰμράονε. 9 ετοΐα. 
δον ἐς γογασάξιυ. 15 ΑἰΟ ΣΟΥ ΔΟΝ ἐς 2γορεῖσεαῖ 
ἕο σμεζέζα. 

ἙΒΗΟΠ),, 4 Κίμπρ' 5841} τεῖρῃ ἰῃ 
Πρμτεουδη688, πὰ ρῥγίησαβ. 5}4]] 

για ἴῃ Ἰυἀρτηδηΐ. 

“ῥα] δὲ αγγαϊά οὗ... Οτ, “δαὶ δε ἀιδταδγ θὰ 
ΠΡ. Ὁ. 4, ΧΧΧ. 31, ᾿᾿. 7) Ὀθοδτδ9 οὗὨ {2ῤε 
ἑαπάατγέ :--- Ἰ ἢ 15 ἢ 655 [ογτ]ς [δὴ [ἢ6 

ΔΟΠΟΙΊΡΔΠΥΡ ϑινογά (ορ. ᾿ἴχ. 19). [ἴ ἰ5 
Οοὐϊβ υρΒεὰ Ηδπά, “ἴθ απὰ ὕροη ἴδ6 
ἴῃγοηο ᾿" (Εχοά. χνυ!]. τς, τό). 

«υδοσε ἥγε...ἢ Οὐ, Ὁιδῦ Βαδὺβ Η18 Ζ1σ9 
(αἰ᾿ν. τό, 1. σα) ἐπ Ζίον :---  γοϊοσείηρ 1 ἀραϊηϑὲ 
ΘποΠ 65; Ὀυῖ ἷ8δοὸ ϑυδ)οςϊηρ [15 οἰ 2658 ἴο 
ἃ 5ἰγιςΐ ογάδδὶ ; (γγίηρ “" ΘΔ. ἢ τη 8 ννοσῖ 
(1 ον. 1. 12). Ορ. Χχχ. 23) Χχχῇ! 14: ΜΔ]. 
ἵν. : (Η. 11. 19). 

σηαρ. ΧΧΧΙΙ. ὍΤῇε πλρῆΥ Κιηρ οὗ 4.59- 
ΒΥΤΙὰ δηὰ ἢϊ5 Ὀγίησοα ἤᾶυθ ἀϊδαρροαγοά. [ἢ 
{πεῖς δἰθδά 15 ϑθθῆ (85 ὈΥ ἴΠ6 γαρὶ ἃ σἤληρε οὗ 
8 “ ἀΙ5ϑοἸνιηρ Υἱονν ᾿ (ἢ Πεδίθουϑ Κίηρ δηά 
Η!Ξ5 ρὑγίηοσδϑ. 
ν"ο (Πἰ5 Κιίῃρ 15, ψ}1}} Ὀδοοσὴθ ΔΙΠῪ ον]- 

ἀδηΐ ἔγομῃ {Π6 ἀοβοσρίοη ρίνθη οἵ Ηἰπὶ (566 
οὔ Ὁ. 2). Βιυῖΐ τὲ δηδίορυ οὗ [Π6 ἰγαηϑιιοη 
ἔγοπιὶ ἴπ6 18]] οὗ Αϑεδγ ἴῃ Χχ. 422, 34 ἴο [6 
ΤΟΙ οὗ Μοϑϑιδῃ Ιῃ χὶ. 1--σοὸ ψου]ά οὗἍἙ 156] ̓ 
ϑδιιρρεδὶ ἴη6 ἴΓ6 δῆϑννεσ, [|{ σδὴ ΟΠἹ]Υ ὃδ [ἢ6 
Κίῃρ ἴῃ ψὨοπὶ {πὸ Ἰοηρ-ἀοίεττοά 1ἄθα] οὔ 5. 
ΙΧΧΣ 5ῃ4}} δὲ ἰθησίῃ Ὀδ6 τϑα] ]Ζοά :--- Ηρ ννῆο 15 
15Ξγδὲ}] 5 υᾶρὸ δπὰ 1 ανεῖνοσ ἀπά ϑᾶνίουσ 
(Χχχ !. 22 : ΤΡ. νἱ. 4). 

Οὐς. ὙΤΠε ἰδησυαρσε οὗ Ὁ. 1 ΟἸεΑΥΥ Ῥοϊηΐβ 
ἴο Ῥτον. υἱ]]. 16, 17) (866 Νοίες Α); ψῃεῖα 
Ετεσδὶ ΥΝΊβαάοπι ([Π6 Ῥοββοϑϑοσ οὗ “" σοῦ 56] 
δηὰ οἤοοϊϊνε ννουκιηρ,᾽" ἰὉ. τς; 566 ΟἹ ΧΧΥ . 
29) 54γΥγ5:; “ΒΥ Με ἀρῃσ; γείση, δῃὰ ξονογς 
ΠΟΙ ἄδοσοε γί διεοισηόσσ: ὉῪ Με ῥγίριοσς γαΐδ, 
δηά πΟΌΪΘ5, ὄυθη 4}1 ἴπεὸ ἡμάσες οὗ ἴπ6 ϑαυτὶἢ 
(. «ν.)." Αγε δἔϊεσ ἀφε, [λ}ϊνίπο ὙΝ Ἰβάοπι μδὰ 
Ὀδεη ϑνΟσ ηρ ἴῃ σγδεὶ, ᾿ην} Πρ τηθη ἴο ἔο!ονν 
ΒοΙ ἀϊγεσίίοηβ; δηὰ ποῖ ψιουϊ δος ροοά 
ἔπι. “ὙΠ ΠεῖΘ οηΪγ᾽" (ΔἸ 45 Ὀδθη 5414) “" ἴῃ 
411 ΔΓ ΠΟΥ ννὰ5 1η6 ἵστα ἰάθα] οὗ ΠΙΟΠΑΓΟΝΥ͂ 
ΡΟΥΘ ΠΥ δἰπηθὰ δἱ ἢ (Εννα]ά, " Η. οὗ 15.᾽ 11]. 
14). Υεῖ ΒυμπΊδη ῬΟΓΥΘΓΒΘΠ655 σΟΠΒΙΔΠΕΥ ΟΔΙῺΘ 
ἴῃ ἴο ἱπίογίοσο στῇ τὴ6 ἀϊνίης ννοσῦκ. ΒΑ]86 
υνϑάοπι, ν ΠΟΥ “τ Γ ἢ ΓΔΙΓ Θρθος ἢ "ἢ (Ρτον. 
Υἱ!. 21), οἤδηῃ βράυςθα [5γδὲ] ἱπίο δάορίηρ 
εχροάϊθηϊβ οὗ ννου αν ροΐογ, Ἱποϊιάηρ 140]4- 
ΕΥῪ πὰ ποαΐμοη 4]}]}ηςθ5. Βιυῖ Οοά β γαῖ 
Ρίδῃ βδμοιϊὰ ποῖ δε ἐγιιδίγαίθα (χχχὶ. 2) ὈῪ 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 1--ἅ.. 

2 Απηάδ τηδῃ 8}2]] δ6 45 λη Πιάϊηρ 
Ρἷδος ἔγτοπι τῆς τνὶπά, δηὰ ἃ Ἴονογῖ 
ἔτοτῃ ἴδε τεπηρεβῖ ; 285 ΓΙΝΘΓβ οὐ νγδῖοσγ 
ἵπ ἃ ἀτγ ρίαοθ, 28 ἴῇς βῃδάουν οὗ ἃ 
Ἰ στεαῖ τος 'π ἃ ὙγΘΑΓΥ ἰδπά. πε} 

2. Απά τῆς εγεβ οὗ ἴεπὶ (δὶ 8:6. 
881] ποῖ δὲ ἀΐπη, δηὰ (δ δδγβ8 οὗ ἴπεπὶ 
τἢδῖ ἤεᾶγ 85}4}} ἢεαγκεηῃ. 

4 Τῆς Βεαλγί 4150 οὗ ἰῆς ἴ γϑϑἢῃ 5}]] ΓΗ. 
υἀπάεγβίλη Κπον]εάρε, ἀπά [ἢ τοπηριε 
οὗ τε 8:Δ:ΠΠΊΘΓΕΓΒ 5041 Ὅς τεδαγ τὸ 
ΒρΕΔΚ 1" Ρ]ΔΙηΪγ. 

ΤΩΔη 5 ΘΙΒΘΠ655.. Α Κιῃρ 5ῃου]ϊὰ γοῖ δγίϑα, 
νἢο ψοιυ]ά [16] ὟΝ Ἰϑάοηλ᾽ 51: 464] ((ρ. ΧΧΧἸΪ. 6). 

1. γἱσῥίιφοισηφ:.. μάρηπθη!} 4. «αὖ. α. Ἰχ. 7 
Ῥ5, ΙΧχῖ!. 2). Τῆς Ρῥτγεροβιξίοη ἰ5 5. ΓΟ Υ 
ποῖ, ἐπ, Ὀυ1) ““Δοσογάϊηρ ἴο,᾽" 85 ἴῃ χὶ. 2. 

Ω. “πώ ἃ »ιαη “ῥα δε] 866 Ζεςῇἢ, νἱ. 12, 
“ἰ ΒΟΠοΪά ἐῤε »ιαπ (ς. «υ.}, νγῆοϑε ΔῈ 15 ΤῊΕΞ 
ΒΚΑΝΟΗ ;" '--νἤογο 581. χχχῖὶ  δηὰ 7εσ. 
ΧΧΙΙ. ς ΔΓῸ σοῃ]οὶπρά. ((ρ. τ Τίπι. ἰ!. ς. 
Τὴ ΜΑΝ [5 γεργοϑθοηϊθαά 85 ΘΧογΟΒ ἢ 

ἀϊνίπα Ρῥιοσγορδίινεβ. Ηδ Ψ}}} 6 4 5δοϊἴεσ 
οἰ γοπὶ [Π6 5ἴοιτῃ :" υῖ ἴῃ χχν. 4 1ἴ ννὰβ 5314; 
ΦὙΒου ([μογα) μαϑὲ Ὀδθη ἃ τεῦξε ἴγοπιὶ ἴῃς 
βίοττη ̓  (ἴδ βίοσγπι, ἱπάθοά, θοίηρ: σοάβ ἱπαϊρ- 
Ὠδίίοῃ, ΧΧΧχ. 320). Ηδ ΨΜ] 6 245 ἴῃ βῃβδάον 
Οὗ ἃ τηλϑϑῖνε ἄοοξ, (186 ψογά υϑεά οἵὗὁ Οοά 
ἴῃ 5, ΧΥΠῚ. 1, ΧΧΧΙ, 3,) Χ]. 2, ΧΙ. 9) ἐπ ἃ 
«υεατ» ἰαπά (186 ννογὰβ υϑϑὰ ἴῃ δ, οχ]ῇ!, 6, 
ΟΡ. ᾿χΙΠς σ, οὗ ἃ 5800} ἰῃδῖ 15. δἴῃιγϑδε ἔογ Οοάἂ); 
ὙΠ 5 ἰῇ ΧΧΥ. 4 ννὸ ἤδλνο “ἼΓΠου παϑὲ Ὀδδη... 
α «ῥαάοαυ ἥονι ἐῤὲ ῥεαὶ!." Ἣξρ 15 245 “τ γε: 
9 «υαἱδῦ ἸΏ ἃ ἀΤΥῪ ρΪδοθ;" βυςἢ 85 γϑίγεϑῃ (86 
500}, 1ηδί ρυῖ5 115 ἔτιδὲ ἴῃ Οοά (ςρ. Ἀ5. ἱ. 3; 
7εγ. χυῇ. 8). 

ΤὨϊθ ἀσδογιρίίοη 15 [Π6 τοῦτο τΟΠΊΔΥΓΚΔΌΪΘ, 
Ὀεσδι5ο ἴΠ6 οὨιοῦ δίῃ, δρδιηϑῖ ὑν ΠΟ ἢ [5Γαοὶ 15 
νναττιθαὰ [σου ρουΐ ἴῃθθ6 σμδρίογβ, 8, {Γυϑεην 
ἴῃ 8η ἅστὴ οὗ ἤεϑῆ. (Οὔ. 1. 22.) 

ΎΤΠοΓΕΟ 15 Ὀὰΐ οπο οχρδηδίίοη. Το ΕἸρηϊο» 
οὐ Κιηρ 15 [ἵἹΜΜΑΝΌΕΙ,. 

Τῆς τεηάογίης "ες οὐδ᾽" ἴοσ "ὦ »π"αη᾽ 
5 αι ἀπίθηδῦϊ]ε ; 566 Νοίο Β. 

ἐπα ἀγγ ρίας] ς-. «ὖ. ἃ. ΧΧΥ. ξς. 
«ὐε4.,.}] 4“. «υ. α. ΧΧΥΪΙ. 12, ΧΧΙ͂Χ. 8. 

8. ὕπάον ΗἰΚ τοίη ἴθ ϑοηΐοποο {πδῖ νγᾶβ 
Ραβϑδὰ ἴῃ νὶ. 9, 1ο 5}4]} ὈῈ γερεα]ϑά, 

ἀρ") ΟΥ ᾿5:π|ελγο " (ΠΘΑΙΥ -. αὐ. α. ΥἹ. 
10). [Ι{ 5881} πο Ἰοηροσ ὃ6, {μαΐ ““ΒΑΥΙΏΡ ΕΥα5, 
ΠΟΥ 566 Ὡοΐ." (Ορ. ΧΙ. χ8, χἱ μα. 8; Ματῖκ Υἱῖξ. 
18.) 

4. δὲ γα] Οτὖ᾽, ἐδ Βδβῦγ;-- Βὸ ΠΌπι 
νγδηΐ οὗ ΔῈ (χχυπὶ. 16) ὑγογα οὐασ ἔου ρτεοῖ- 
ῥ᾽ ατης πιδίίεσβ, ᾿ἰπϑίεδὰ οὗ δριάϊης Οοαβ 
Ὀτηλθ. διςῇ ἱπιραϊίοηςσθ βργδηρ ἔστοσι, δηὰ ἰδὲ 
ἴο, σοννᾶγάϊςα (ΧΧΧΥ. 4, “. 40.). 

“ῥα! ὠπάδεγε απ ἀποαυϊεάρε}]Ὶ 1,1, .6 5841} 

ἘΗ δ, 

ΙΟσ, 
ἰεξακέξαι 



ν. 5-- ἢ Ι5ΑΙΑΗ. 

ς ΤῊὮς ν|]ς ρεΐβοη 341} 6 πο πιογε 
«οΔ]]εἀ 1Πθεγαὶ. ποὺ τῆ σμυ] 8δ]α ἐσ ἐξ 
θουποξι!. 

6 ον (ἢε νιῖε ρεγβϑοη νν}}} βρεαῖς 
νΠ]Π]Δαγ, ἀπά Πἰ8 μεαγῖ νν}}} νγογίκ ἰηϊ- 
407. ἴο ρῥτασίίβα Πυροςγίϑυ, δηὰ ἴο 
ΟΓΕΓ ΟΥΓΟΙ ἀράϊηϑι (ἢς ΓΟΚΡ, ἴο πιλκα 
Ἐπιρίγ τῃς 8οὺ] οὗ {πὲ ΠυπρτΥ, Δπά 
ἢδ Ψ}1 σδυβε (ἢς ἀγίηκ οὗ τς {π᾿ γβγ 
ἴο [21]. 

ΧΧΧΙΊΙΙ. 107 

) ἼΤῊς ᾿ῃβιγυπηθη 8 α͵50 οὗ τῆς μι] 
αγε ενὶϊ : ἢε ἀενίβεῖῃ ννὶοϊκοαὰ ἀενίςα8 
ἴο ἀεβίγου [πε ροοὸσ ψ ἢ ἰγὶπρ ννογάβ, 
ὄνεη 'ννβεπ [6 πεεαγ βρβάκαῖῃ γρῃϊ. ἐπδεσκῳ 

8 Βυῖ {6 [ἰθ6γὰ] ἀδνίβει ἢ ΠΌΡΕ ΓΑΙ δέὰ ἀραίδει 
τἈΐπρβ; δηά δγ 1ἰβεγαὶ τιίηρβ 581} ἢς ἐἰυδο α 
ΣΤῸΝ ἴον ὡς 

9 ἵ Εἶδα ὑρ, γε ψοπλθη παῖ ἍΓα 
δῖ ε2836 ; ΕΔΓ ΓῺ νοΐσθ, γα ΠΆΓΟΙ ε58 
ἀδιυρῃῖετγβ ; ρῖνα ΘΓ πηἴῸ ΠΥ ΒρΘΕςἢ. 

ἤδλνο ἀἰϊδοογηπηεηΐ ἴο πον." ὍΠΟΥ νν}}} μαναὰ 
8..}}} ἴο ρεγοεῖνο {86 σοοάηδ85 οὗ Οοὐβτοαυΐτο- 
τηεηΐβ (ςρ. χχίχ. 24). 

“δα! δὲ γεσάγ 1ο “ῥεαξ ρίαν] Οτ, “δα] 
ΣΩΒΘ Βδβῖθ 20 “ῤῥεαξ ΟἸΘΆΣΙΥ. ΤΟΥ, ΠοῸ 
δὰ Ὀόοη σοιῃρε δά ἴο Ξρθαᾶῖκ ἴῃ Ὀγοκθη νγογὰβ 
δηα 4] ϑοηίθηςσθς (ςρ. χχυ ῇ, 11), 5Π4}} πονν 
τλδκα ρἰδά Παϑῖο (5. χὶν. 1) ἴο ι.36ὲ ἰγαηβραγθοηΐ- 
ἸΥῪ 5:π|ρὶ]Ὲ ἰδηριᾶζο,----ὐν ἢ πὸ 426 ΟΥ τηϊϑί ἴο 
οὔϑβοιγο {86 Ἰ᾿ρἢϊ οὗἩὨ Ὠράνθηὶυ ἔσυῖῃ. (ὅ8ε6 1ῃ6 
8216 ὙΟΓᾺ [ῃ ΧΥΠ. 4.) 

δ. ΤἼΓΒοη πιο πηΟΥ4] ᾿παάρτησπίς 5841} 6 
τος Πεα. 

ΤΡε υἱΐε ῥεγτοπἹ] (Ηδθγ. παῤῥαϊ, ἴῃ ῬΞ. χίν. 
11; τον. ΧΥ]!. 7, ΧΧΧ. 2); Ιου. ΧΥΪ. ΣΙ, Γθη- 
ἀετγοά ““001.)), γῆο ᾿ῖνθ5 ἃ 86ῆϑ8:.4], ΠΡΟ Υ, 
18, «ὐαΐ πὸ νιογδ δε εαἰϊεά ἰἰδεναί (οΥ, ξϑποῖς 
Οὐδ, 2 Οἶτγο. χχῖχ. 21); δύθη βουρῃ, {{Κκὰ 
Νναδα!, Ἀ6 "Πο]4 4 ἔραϑξ ἴῃ ἢϊ5 ἢουβ6 ἶκὸ ἴπ6 
ξελϑὶ οἵ ἃ κίηρ" (1 8. χχν. 416). 

πο ἐδ τα ες (υ. γ)). Ἀλίδογ, πον :ῤο ἐρεγὶ 
()ς ὨΙΣ Αγ) ΠΔΥ͂Θ [89 πδιὴθ ΟὗὁὨἨ ὙΘΔΙΓΕΥ 
]οῦ χχχίν. 1:9, 5. «υ). Ηἰἷ Βοαγάρα τίς θβ 

ΔΙῸ ποῖ {ΓΟΪΥ ὙνοΆ ἢ ; [ΠΟῪ ἀγα ἢῚ]}] οὗ νος 
(Π.0. 11. 6; [4π|68 ν. 1----2). 

Θ. οἱ δα») 4. «υ- ὦ. ἰχ. 17 (Ο]]γ}. 
ΘΟ Σ 8. χχν, ᾿ 5. ( Υῳ 

ἐπίφι!})] 4. «ὖ. ὦ. ΧΧΙ͂Χ. 2ο, ΧΧΧΙ. 2. 
ο ῥγαχμε... Οὐ, ψοσκίπα ῬΣΟΥΔ:9- 

1088 (ἰχ. 17) απά ΒΡΟΔΚΙΠΕ ἐγγοῦ δεαϊπβὶ 
1δὲ 7ογά (μ. 8); Θιαρύγιπα {δὲ “ομ 97 ἐδὲ 
δωπφν (ΧΧΙΧ. 8); γθ8, δε ἀγίπᾷ ο δε ἐῤίγειν 
δὲ «υἱἱ »ιαζε ἰο {αἰ};----ῶϑ Ν δαὶ τεξαβοὰ "" Ὀγοδὰ 
δηά τνδῖεγ᾽" ἰο αν! ἃ ἴῃ 1μ6 νυ] άθιπιεββ (1 8. 
ΧΧΥ. ΙΟ, 11). 

Οὐ... Α οοπιραγίβοῃ ἢ χχῖχ. 8 (πὰ 1]. 
1) ἱπάϊοδίοβ ἃ ΙσΣΙΠΟΣ Δρρ]οδίϊοη.---- δ τυ] γ5 
δηά [δδςῃογβ, ννῆο υγροὰ τηθη ἴο ὀχοῆδηρο [ἢ 6 
ξυϊάληςε οὗἉ τεϊ σίου [Δ ἔογ [πὲ οὗ νου αν 
ννϑάοπι, δηά ἴο Ῥγεῖεσ ἴῃ Ἰ᾿ίσθῆςθ οἵ ϑυγίδῃ οὕ 
Ἐςγρθδη τιΐοβ ἴο ἴἢδ Βο]πθ85 οἵ Οοαὐδβ ἴανν, 
Ἰοῆ πε, δπγϊϑὲ 411 ἐμ οῖῦ Ἰον 2 } γ, συ Βα σΤΥ 
δηά ραγοδοά 5005. 

7. δὲ ἀευμεϊ δὴ Ἐδίδοῦ, δ 1:80] 
ΜΔ ἄογνίδθά. δ ρῥγον!ἀθ8 ὨΙπϑεῖ ἢ 
ΟΥἹ ἐμσίχιρη; δῃαὰ 6 ὨἰπΊ56} διτ 5}65 [Π6 
2ίαπ νἈς ἢ [5 ἴοοΪ5 ἄγ ἴο ψοσὶς οι. 
Τἢ ψογὰ ἤοσὸ σοηάογθα “ὁ ἀεβίγου," 5 ἃ 

σατο ννογά, υϑεὰ ΌΥ 5412} ἴῃ ἴνγο οἴδιοσ ρἰδοοβ; 

ἐπ δοὶ δ 9 «υδίο ἐϊ ἐε ῥγοδαδίε ἐδαὶ ἐδε “πεγγίαπ 
ἐξ ΠΥ τττα 9 (χὶ!!. ς, ᾿ῖν. τό ;---ἰη δᾶσἢ σᾶ56 
οοπλθηθὰ ἢ} ““Ἰη5(ΓΠλθηῖ5," 9. 4«υ.). Α 
σομηραγίϑοη οὗ ΗδΌ. ἰϊ. ς--ἰΣ (ὙΠ ΘΓῈ 51:Π}}}27 
ΙΏΟΓΑΙ ϑεηΐθηοοβ ἅγὸ οπηρίογοθά οὗ ἱπλρογίαὶ 
ΡΙυπάσγοιβ) νου 105} ΟἿΓ Ξυρροβίηρ (παῖ 
6 15 τεΐοσγοὰ ἴο δόσε 450; [Π6 2οοῦγ (Ογ, 
10.661) Δηὰ πεεάγ Ὀδίης (6 ἐδ δι} [ονν5 (ορ. 
ΧΧίχ. 19, “5. 4“υ.). ὙΠ ΟΓΘ ἅγὸ ἴγασοβ οὗ δεπηᾶ- 
σΒοΠ᾽5 ανίηρ ἀθα]ὲ ἔδ βου νυν ΗδΖοκίδῃ (2 
Κ. χν!!. 1.3-ςἥἕ 7} 566 Οἡ -ἃ χχχνυΐϊ, 1). Νοῖίς 
Γαγίδοσ, [ῃδὲ [Π6 ἐχργθϑϑίοῃ, “'ϑροδὶς ἀραϊηϑβί ἴῃ6 
Ι,οτγὰ," υδϑοὰ ἴῃ Ο. 6, Οσσυγβ οὗ δοῃηδοδοσι Ὁ ἴῃ 
2 ΟἾγο. χχχίϊ. 19. (ΟΟμπραγε 490 ἴῃς Ἔχργθϑ- 
βίο “" τυ κοὰ σομη56]]1 τ᾽" (οσ, ἀξυΐτον οὗ νὶοκ- 
δάηεβ5, .. 4«υ.) υϑεά ἴῃ ΝΑΒιυπη ἱ, τα (οὗ ϑεηπᾶ- 
σΒογδ, Ργορ40}γ}) νυ 186 Κα οχργοβθίοη ἴῃ 
[6 ργοβθηΐ υϑῦβθ. 

8. ἐῥὲ δεγαΠ (υ. .).. ὌΤ 5 ἴοο νγᾶβ8 ἃ 
ἴογπι νυν ῃϊο ἢ τῖσῆξ νυν 61} θ6 δρρι θὰ ἴο Ηδζο- 
κίάῆ. Ηδ παὰ ϑῆδνῃ ἃ ποῦϊθ δηὰ βϑπογοιβ 
ΒΡΙΠῚ (2 Οἶγο. χχχ. 22---.24):---ὴθ 5}411} δ 
γοαιυμο. Οδπογουβ {που ἢ 8 ἅγὸ ϑἴογοα ὕΡ 
ἔοσ ἢϊπὶ ἰὴ ἤρᾶνθῃ δρδϊηϑβί ἢ15 ἘΠῚΘ οὐ ποδὰ. 
Ηες παῦλ ἀονἹ!δοὰ ἐδενγαὶ ἐδίηπφε ἴοσ οἴδμεγϑ; 
από ἊΘ ἈΪΠΙ8617 ὁγ ἰδεγαί ἐῤίπρε “ῥα! 9 
οδβδ 118,94 (Ρῖον. χΥ. 22, “. 40.): 50 [Πδὲ 
ἢδ6 541} ϑίδηὰ ἤγτὴ δηά ογθςΐ ἴῃ ἴμδὲ ἴοστι Ὁ] 6 
ογ35; Ὁρμο]ὰ Ὁ ἴἢε ονογῆονης ιηάπεββ οὗ 
ἢ15 σοά. 

Οὐ:. ϑυςῇ ἰ5 {πε ἰὰνν οὗ τοι θυ οπ, ννϊς ἢ 
᾿ 5Π4]}1] ρτευδὶ] υηάογ [ἢ6 γὰ]θ οὗ {πὸ Αἰζῃΐθοιιβ 
Κιηρ;--ῃο Ηἰπλϑ6] 7 ψουϊά θὲ ἴὰς Ὠιρποϑί 
ἘΧΔΠΊρΪ6 οὗ 561 βδο σι βοῖηρ ξοπογοϑιιυ (1111. 12). 

9--20. ΤΠογα 15 ΟὈΥΪΟΙΘΙΥ δὴ δἱγ οἵ 41}16- 
ΒΟΥῪ δϑοιξ ἴπεϑα νόσβεβ. Αἢ ὀχαπιηδίοη οὗ 
ἀείδ1}5 σοπῆγτηβ {π6 ἤγϑι ᾿τηργοϑϑίοη, ΕῸΣ 

(4) Τβε δέ άγεβϑ ἴῃ υ. 9, “""Ἡθδῦ,.βῖνθ οδσ 
ἴο ΤΥ 5ρθθςο,᾽, 15 Ἔχδοῖν οὗ ἴδε κιπά, νης ἢ 
ἰηϊγοάμοοβ ἃ ρᾶσγαῦ]α (386 οὐ ΧΧυΙΐ. 22). 

(2) Τα ἔνο οδαγδοϊογιβεῖς ἰοστη8, ““ῆδξ 
ἃ1Ὸ δὶ θδ96᾽) (υν. 9, 11) δηὰ “ἐσΔγῈ 655) (νυ. 
95. 1ο, 11) Τουγ ἰπ {π6 ἰδίοῦ ὑϑῦϑεβ, Ὑ Ὡς ἢ 
ἸΔΙ ΠΥ ἴο ϑγβθὶ 28 ἃ σοπιηλιηϊγ; (86 
ΓΙΏΟΓ ἴῃ υ. 18 (αυἱοῖ)}) δπὰ χχχίν, 2ο; ἴΠ6 

Ἰδίτογ ἴῃ υν-. 17 (᾿᾿45ϑυγαποθ᾽᾿ δηὰ 18 (΄'5υγε᾽)). 
( 3) ὝΒΟΓΕ ἃ1Ὸ 50Π16 ργογηϊποηΐ ἱ 

Ῥθουιατ 65 ἰἢ οὐ. 11, 12, ΨΠΙΟΒ σὲ τη υ8 
(δηὰ ἴδ015 ΟὨΪΥ) ἐχρίδίῃοὰ (8εε Νοῖβ (). 



1ο8 Ι5ΞΑΙΑΗ. 
ΕΙΣ 10 ᾿Μδηγν ἀδγβ ἀπά γεᾶγβ 5}4]] γε 
κ᾿ « δ ττουῦ]εά, γε σάγαΐεϑ5 ὑνοπΊθη : ἔοσγ 

πε νἱπῖαρε 5}4}} ἔδ:], τῆς ραδιδεγίηρ 
8Π4]} ποῖ ςοπΊα. 

11 ᾿ΓΓΙαπΊΌ]6, γε ὑγοπλθη τῃδί ἅγα δῖ 
6456 ; δα τοι] δά, γε σᾶγα 888 ΟΠΘ8 : 
Β[ΓΙΡ γοι, δἀηά πηᾶκα γοι δάᾶγε, δηά 
σῖτά «σεζείοιρ, Ὁροη γομ ἸοΪη8. 

12 ΠΟΥ 5}4]] ἰαπχεηΐ ἔογ τπε τεδίβ, 
ἴον τῆς οἰοκ λας ἢε]45, ἔογ τῇς ἔγυϊ- 

ΩΣ μι] νίηθ, 

Οὐ:. τ. Τὸ Τάγρ. μᾶς: “γε ῥγουίποῦ ἰῃδῖ 
ἄννγεὶ! δὲ 6Ά56,...7ε εἶδε. ἰῃδῖὲ ἄννε}] ἴῃ ϑδίεϊγ." 

Οὐς. λα. ἴῃ ΑΠΊΟΒ Υἱ Σ νγὸ γρδά, “ὟΝ οὐ ἴο 
ἔποπὶ [86 πηθ6ῃ} ἐῤαὶ ἂγε αἱ δας (:. «υ.) ἴῃ 
Ζίοῃ, δηά ἴδπδὲ {γυϑβὲ (ΟΣ, ἃγὲ βοσιγο,--ῆο υννογά 
Τοηάδογοα “σΑγε θββ᾽ ἴῃ 15418}}} ἴῃ ἴῃς πχοιηΐδίη 
οὗ ϑαιηδλγιδ." Το σμδγδοίοσ δϑϑιρηθα ἴῃ Α πιοβ 
ἴο 16 πιδη οὗ Ζίοῃ δηὰ ϑδῃηδιδ, 15 ἤοΓ ἀρ- 
ΡἰΙρὰ ἴο {86 ςοπιπιηῖτε85. ρογϑοηῆοά. ((ρ. 
ἘΖεκ. χυὶἹ 46.) 

9. μπὲ «]7---ἴτοπι γουγ σουςῆθ5. οὗἁ 56] - 
Βα ϑβοὰ (που ρἢ 5. “ἈΠ156 υρ᾽ (45 Π εὶ. ννε]] 
Ρυΐϊβ τὰ, φυοίίην παρ. 111. 20) ἴο ποᾶγ (Π6 
τηόβϑᾶρο ΠΟΙ 1 ὈΠηρ ἴο γου τῸπὶ Οοά. 

ἐῤαὶ αγε αἱ εα56} ἴῃ 561 που] ΔΟΘ ΠΟΥ, “. «ὐ. 4. 
Ῥς, ΟΧΧΙΙ. 4. 

εαγείς..41 ΟΥ̓ “ςοπβάρηϊ:".--- ἔτεα ΠΤῸΠῚ ΔΩΥ 
τ ϑρίνης Δθουΐ ροβϑίθ]Ὲ ἀδηροῦ (“. «ὐ. 4. 
ΡτγοΥ͂. χὶῖν. 16). 

ΤΠΘ νοῦ 5ῃου]Ἱὰ ὃς ἀἰϊν!ἀοὰ δἱ “ἐνοϊςθ." 
1,1ἴ. ΟὙ6 νγοϊηθῃ..., σίϑθ ὉΡ, ΠθᾶΥ ΠΛΥ σοῖς; 

, γὲ ἀδυρίογβ..., ξῖνα οαγ ἴο ΠΥ 5ρεθοι." ((ρ. 
Όϑηῃ. ἵν. 23.) 

10. 21ωηπῦρὸ 4γε απ γεαρ] [1,1ἴ. “Ὀ δγ5 
ὈΡΟΠ ἃ Υθαγ." [Παΐ ἰ5, ργοῦδοϊυ, “1η6 ἀδγϑ8 
ΤῊΟΙΠΕΠΣ ῸΡ ἴο γξδγβ;""---ἴοῦ ΙΠΔΩΥ ἃ ἰοην, 
ΤΟΥ ΟΪνΡ, γδδγ. 

“ῥα ἑ γε δὲ ἰγομδἰρ] (υ. τ1)ὴ. ἘἈδίδογ, ἅ18- 
ᾳαπἰοῖοά; ἀϊκίυγθοα οὐ οὗὨ γουγ τϑθροβό. 

Οὐν. Ἴδε 84π|6ὸ ννογὰ 15 υἰϑοὰ ἴῃ 2 8. υἱῖὶ. 
1ο; “1 ΨἘὶ δρροϊηξ ἃ ρίδοθ (4 ἤχεά βἰδηάϊπρ- 
δτουπά) ἔογ ΜΥ ρϑορΐδθ, ἔογ ἰϑγαϑὶ; δηὰ ν"}}] 
Ρἰδηΐ ἢϊπι, πὰ ἢδ 541} ἀννθὶ] ἴῃ ἢ15 οὐγῃ ρἷαςθ, 
Δηα »ιοῦέ ΠΟ Τήοτο." ΤΠ15 ΡΓΟΠΊΪ56 τηιιϑῖ ΠΟΥ 
Ὀ6 τονοῖβοά:-- - Ηρα 1, Ζίοη ἂηὰ ϑαπηδγια, γ6 
54}} Ὀ6 τῇχονσῃ ἱπΐο σομηπιοίίοη δηά υηγοϑῖ,---- 
ἴοῦ ΠΊΔΗΥ ἀδγ8 (Η8. ἱ1. 4; [.4πΠ|. Υ. 20) 9 ΕΥ̓́Θἢ 
ἘΠῚ} [86 Ἰατίογ ἄλγϑ. 

ἐδε οἱπίασε...] ἈΔΙΒοΥ, ἐδ οἰπίαρε 16 αὖ 
8Ὼ ὁπ, πὸ ἱπβδῦμοσίπα “ῥα]! εογπθ. ΤῊ6 
πηΐτι 1} νἱΠθ 15 ἀοοχηθα :---ΠῸ τοΓὸ υἱηΐδρο! 

11. Τρεριό 7] ΤὙἼδ νογὺ 15 1ῃ ἴῃ πηᾶ5ςι!- 
Ἰπ6ὸ οἾιυγαὶ; ἔογ 18 15 ΣΟῪ [ἢ Ρρθορὶεβ οὗ 
Ἐρῆγαῖπὶ δηὰ [υάδῇ [Πλὶ ἅσγὸ δά ἀγεβδθοά. ὍΤὴδ 
τοι δι πίηρ ἔουγ νογῸ5 ἀγὸ ἴῃ ἴθ πλλϑοι] 6 5ϊη- 
δυϊατ: [6 ἴννγο ΡθορἝθ5 ἕοστηιηρ τορεῖμοσ δ 
ΟἿ 1835. 

124. ΤΡ ῥα]! ἰαρεεηΐ...1 Οὖ᾽, Τ2εγ Ἰδυαθπῦ 

ΧΧΧΙΙ. [ν. το---ἰ σ. 

12 ὕροη πε ἰαπά οὗ τγ ρεορὶςε 
88}} σοπὶα ὉρΡ τῃογῃβ σηδ ὈΓΊεγα ; γα, 
ἀροη 411 τς Ποιιβ65 οὗ ΟΥ̓ ἐπ ἴῃ 10γ- 
ουϑ ςοἰτγ: 

14 Βεοδυβε (ἢς ραΐδοεϑ 5}4}} Ὀς 
ἔογβάκβη ; [ἢ στχυϊτταάθ οὐ τῃ6 ΟΥ̓ 
84}1] ὃς ἰοεῖ ; τῆς "Οτγῖς δηὰ ἴοννγεγβ τὶ Ρ-» 
8Π4}} Ὀ6 ἔργ ἀδῃβ ἴογ Ἔνθ, ἃ ΟΥ̓ οὗ ταιά- 
νν} ἃ 48565, ἃ ραβϑίιιγε οὗ ἢοςκϑ ; ἐῤυμω 

Ις ὕὅπ:): τῆς 8ριγῖς θῈ ρουγεὰ προ 
υ8 ἔγτοπι οη Πρ, δηά “τῆς νυν ]άδγηεβα τον 

"ον, δη»π 
ι.} 

ἐκάριαον 

,)γ θὲ Ὀτϑϑβῦβ; βίπςθ Οοά ἢδ5 νυὲπάγανγη (6 
“ἐ Β]βϑίηρϑ οὔ [86 Ὀγθαϑδίβ δηὰ οἵ πὸ ννουηῦ᾽᾽" 
(Όξη. χὶϊχ. 25), είν {θὰ “ἃ ΤΊ ΒΟΑΓΓΥ ΩΡ 
ννοπῚ Ὁ δηά ἀγν ὀγεαν ς᾽" (Ηοϑ. ἰχ. 14). 

ἐδε ρίξκαταπὶ ῥεϊ] ὮΣΕ δ6]45. οἵ “παῖ 
Ρἰοαϑδηΐ ἰδπά ̓ (5. ον]. 24), Π ἢ ἘΠΘΙΓ 515 
δᾶνθ ἰυστιοὰ ἱπίο ἀοϑοϊδίίοη (Ζοςῇ. υἱ]. 14). 

:ῤε τ μ οἱπε}] Ορ. Οϑρηῃ. χ]ϊχ. 22. 

18. Το ϑεπίεῃος ρᾶβϑϑθὰ οἡ ἴῃ6 υἱπεγασγά 
ἴῃ ν. ὁ 15 τγερϑαϊϑα. 

δὲ ἡογοιι ε11}}] “. «υ. α. ΧΧΙΪ. 4. 

14. 2ῤὲ ραίπεε:..Ὶ ἘαῖδοΥ, δε ραίαοε 18 
ῶγαζοπ (1. 6; ἃ Ἀ. ΧΧΙ. 14); ἐῥεὲ ὯΟ189 
ΑἸΏΟ8 ν. 23, 5. 40.) 4 δὲ εἷἷν 186 ΔΌδΔπδοποα 
᾿ «υ. α. Υἱ, 12.) ΧΧΥΪ,, 1ο; ἰνᾶτη. ν. 20). Βοίἢ 
γεγ5 οσσὰγ ἴη [6Γ. ΧΙ. 7. 
ΤΟ ννογὰ ἴῖὉΓ δαίσες 15 ιϑ5εα ἰῃ τ Κ'. χνὶ. 

18 λῃὰ 2 Κ. χυ. 2ς, οὗ ἔπε ραΐδοθ οὗ ἴῃς Κίηρ 
οὗὁὨ ἴϑγ86]. [Ι͂ἢ οσ. χχχ. σϑ, γπογε εγυβα]οπὶ 
15 ΞΒρόκθὴ οὗ, 1 ΠΊΔῪ σοίοσ ἴο {Π6 ἐδπΊρ 6. 

Τἢο Ταγρ. ἰδ κο5 1 50 Ποα: “ἴδε Πουϑο οὗ 
16 βδποϊιδγΥ 5}4}} ὈῈ διὰ νναβδῖθ: [6 ΠΟΙβΥ 
οΟἷΕΥ 5}4}} Ὀ6 ἀδϑοϊαΐθ ἴῃ νυν ῃ ]οἢ ΠΟΥ ννουβῃρ." 

δε ὥογί: απά Ἰοαυεγ}] ΟΥ, Ἀ111 (Ποῦγ. 
“ῤῥεῦ δι ἃ τ αῦομ- ΟὟΘΙ. Βοίῃ δαπιαγὶᾶ ἀπά 
ΘΓ 5416 πὶ ἢδὰ ἃ Ἰος δ] Υ πδιηθὰ Ορδἢοϊ, οσ, ΤᾺ 
"1; 2 Κι. ν. 24; Νϑῇ. 1. ,ό. ῬΤβαδαῖ οὗ [οτὰ- 

58] νγᾶ5 ἴη6 βου ἢ -δαβίοσῃ δίορε οὗ Μουπὶ 
Μοηδῃ. [{ νγᾶ5 βίγοηρὶν ἐογι πε ΌΥ οί ῃαπὶ 
(1 Οἤτο. χχνἹ 2) δπὰ ὈὉγῪ Μϑπδββεῃ (2 (ἴσο. 
ΧΧΧΙΙΣ. 14). 

,)ῶν ἀπε... οὖ "ἐἴη ἔγτοηῖ οὗ ἀθηβ." Ορμβεὶ 
πὰ [Π6 ἴοννεῦβ δδὰ Ὀθεὴ ἔογ θὰ α. « ρΡγοίξδε- 
ἐου 19 ἴμ6 ἰεαρὶα δηὰ ραϊάσθο. ὙΝμδΐ (ΠΟΥ 
Κορέ ρυαγά ονϑγ, 45 Ὀεοοῖηθ υἱζευΥ γυϊπθά: 
(Π6 (ογαρίοσοοκ Ὀγοκθὴ ἰηΐο σάνογηθ; [86 
δἀϊδοοηΐ ἢ1}}-5:465 πλδάς 845 ἃ νυ] γη 655. 

Οὐ-. ΤΡεν δὰ τηδὰς ἴΠ6 ἔδῃιρὶθ ἃ του εῖϑ᾽ 
σάνοστι, 76τ. υἱϊ. αὶ (Ὁ. «ὑ.). 

᾿ αυἱά «...4] Ἐεδιάοηί5 οὗ ἴῃς ἀεϑοσῖ: [οὺ 
ΧΧΙΥ. ς), ΧΧΧΙΧ. ς.---τ. ΤὍΤῆε ννογὰ ννᾶβ δρρ θά 
δρυγαῦνεοὶν ἴο ἰσῃπιδεὶ (Οη. ΧΥΪ. 1.2) ;--ὐν Π 56 
ἀεβοθπάδηϊβ μβᾶνὸ Ἰοηρ οσςσιρίοα [86 ἰΆΓΡῸΓ ρᾶτί 
οὗ Ραϊεϑίπθ. 

Οὐ. Ὑῃθ τοοσὸ Τβοσουρη Ῥδίοβεπε ἰ5 
ὀχρογοά, [Π6 ΞΙΓΟΩΡῸΓ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο Ὀ6 [86 86η86 
οἔἹ 5 ἀδβοϊδίοῃ νυ] ἢ 15 ἔογοθα Ὡροη ἴῃ 6Χ- 
Ῥίοσετ᾿ 5 πὰ. Α σεοεηῖΐ ἰγάγνεῖος υυσίϊοϑ: “ἢ 



Υ. τ6---20.] 

6 4 τυ] β6]4, δηὰ τῆς ἐτγυϊται 
Πεϊ]ά Ὀε σουηπίεα [ογ ἃ ἰογαβί. 

ι6 ΤΠεη ᾿υπάρπιεπτ 5}4}} ἀννε]] ἴῃ 
τῆς νυν] άθγηςθ58, δηὰ ΠρΡἢϊεοιι8πε88 γο- 
ταδῖη ἴῃ [πε ἐγυΐτξω! Βε]ά. 

17 Δπά τἢς νοῦ οὗ γὶρῃτεουβηε88 
ΠΝ Ρεᾶςε; δης τε εβξεςι οὗ τίρῃϊ- 
ΘοΟυϑη 6858 4 ]δἴπ 688 Δηἀ Ἀ5βιγδηςα ἔογ 
Ἔν εῦ. 

ἴπεϑε γερίοῃβ [Ῥ4]εβΕ! 6} νγὲ βιὰ Παγάν ἃ π1}]ς 
νου ἃ συιης.. 4πάὰ, ἰῃ Ρῥ]δοθβ, 1016 δῇοῦ 
ΤῈ δηὰ ϑαυᾶγθο πΏ}}6 ὉΡΟῚ 864ι0ᾶγε τη]]6 οὗ 
Γαΐ, ἡ ἃ ἱμκμσγίαπο οὗ γιώη. (Βυποη 
δηὰ Ὦγακο, ἐὕη. ϑγγ.ἢ 1. Ρ. 4.) 

15. ὕμΠ ὝΠε βίδίε οὗ γυϊη, νν ἢ οὗ 
᾿56 1} πλυδὲ δαᾶνὸ σσοζιηυοαὰ ὑπὶπίογγ ρίοα Υ 
Το ον γ, ἢ) σᾶπη Ὀ6 τογηχπδίθα ΟΠ]Υ ὉΥ ἴδ 
ἰπιογροϑιοη οὗ (6 σταςο οὗ σοά. 

δὲ ῥρομγε] 1.1ἴ. ""Θρη ρα οὐ" (ςρ. 11]. 12 
Οθηῃ. χχὶν. 24). ὙΠΟ ΠΧ Χ, ἕως ἂν ἔλθη ἐφ᾽ 
ὑμᾶς πνεῦμα ἀφ᾽ ὑψηλοῦ. ΟΡ. [υκ6 χχὶν. 49. 

απά ἐδε «υδἰάεγπο. Ὀθοοταθ α 3 Πεϊά] 
Ηροῦγ, " ΚαγπΊε]." (. οἡ χχίῖχ. 17.' 

Οὐοάδβ Ἰαπά (ς]]εὰ ἴῃ [γ΄ 11. 7. “16 Ιαηᾶ οὗ 
(λγπλθὶ, ΑΝ. "64 ρΡἰδηῖῖδ] σου ηΐγυ 7) νγ»ὰ5 ποὺν 
ἀραὶ ἃ ρογίίοη οὗ [π6 ναϑὲ ν]άθγηθββ οὐ 1{{8- 
655 Βυμλδηϊν (6Γ. ἵν. 26, ... «υ.; ΠΡ. οἢ. χχχίῃ,. 
9. ἰχῖν. 10). ἤδη 1ῃς ϑρί ξ 5μου]ά θὲ ροιιγοά 
ουῖ, (ἢ6 νυη]άογηθϑθθ ννοιἹά “" Β]οβϑοπ" ἀρδ!η 
(χχχν. 1) ἢ ἴη6 ἔτ }] 655 ἀπά ὈοδιΥ οὗ 
γτπεὶ; δηὰ Οοαάβ οὐ ρεξορὶς 5ῃου]ὰ ὈἊ 
ἐἐγροΚοηρα 45 ἃ ἰογοϑῖ," ροβϑεβϑίηρ ἴῃς πιοϑβῖ 
ςοῃϑρίσιοιβ ΡΟ ου ἰη (Π6 ννοσ] 5 ἢβίοσγυ. 

Οὐ». ὍΤῆο Ῥοηϊίθοοβίδὶ Οπυγοῆ, [6 πιιοῖθις 
οὗ Ομ ϑίθηάοτη, ννᾶ5 εννιϑῃ. ὙΏθη ἔπ 1] 
Οὐδγπηεὶ δὰ 186 βίογυ οὗ [μοραποη βιδηϊθα ἤοσ, 

16. ὑμάσν»ιεη!...Ὶ ΜιΓηρΡα σοΟΙΏΡΑΓΟ5 ΧΙ]. 
1--4; “ἪΦΘ 5841] σδιιϑθ ἡμάφνιενιέ ἴο 5ὸ ἔοτίἢ 
10 ἐδε παίίομα.,") πὰ ““ 5. Δ 0} 15} ἡμάφνμεη ἴῃ 
δε εαγὶ ὁ." ὕμάοσ [ἢ6 τηϊηϊϑίγαϊίοη οὗ ἴΠ6 
δρΙΠ, ΘηΥ̓ 5047 πὰ δὴ δροάδ ἴῃ ννῆδῖ δά 
Ἰοηρ Ὀδθη ἴῃ6 νι ]άοιτιθϑβ οὗ ραρδηϊβδπὶ; ΓΙξῃϊ- 
ΘΟυ5η655 ἰῃ ἴΠ6 Ἰοπρ.ου]υγοά Πε]ὰ οὗ [άδιδτη, 

17. ἰδὲ «υογ ἡ] -. «υ. α. ΗδΔΌ. 111. χ7, “δε 
ἰαδομν οὗ {Π6 ο]ῖνοθ." 

“δε εὔε] Οτ, “6 ϑεγυῖοθ;"---μὸ 10}} 
Βρθηΐ ἴῃ [86 εὐ υαέίοη οὗ Τρ δου ϑη655 (5. «ὐ. 4. 
ΧΧΨΙΝ. 21, ΧΧΧ. 24). ΨῸ]Ρ. ““Οὐ]ξι5 Ἰ051|25.᾽" 

Οὐ:. 80 [ἢ6 “Κιῃρ ψγῆο ΓεΙρῺ5 1η ΠΡΏϊο- 
Οὐ5Π655 (υ. 1) νετῖῇεβ. Ηἰς {Π|6 “Ῥῆπος οὗ 
Ῥεδος᾽" (ἰχ. 7). ΟΡ. Άοπι. ν. 1, χῖν. 17. 

φιείπεας ἀπα αασμγαπεε) ὙΤῈ6 ψογας (ἢδὲ 
ὍΟΙΘ υϑεὰ ἴῃ ΧΧΧ. τς ἴο 8εῖ ἔογί ἢ ἴΠ6 ἐν 
οὗ (2118 ἅγε ἤθγὸ δπηρογθὰ ἴο σοργθϑεηΐ [Π6 
γεαυαγά οἵ ἰαιῃ. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. 

18 Απά πὴγ ρεορίε 584} ἀννε ] ἴῃ 
Δ ρελοθαῦϊε ἢδυϊζαϊίοη, δηά ἴῃ βυγε 
ἀννε!]!ηρ8. δηά ἴῃ χυΐεῖ γαϑιίηρ ραςεϑ ; 

19 Νεη ἰἴ 5841] Ὠ81], ςοηχίηρ, ἀοννη 
οἡ (ἢ ἔογεβῖ ; ̓'δηά τῇβ οἷν 504}} ὃς ̓  τ, «κά 

τἀα δ 
ΡΟΣ 

20 ΒΙεββδεά αγε γε τῃδξ δον θεβι 46 μὐ βῥάφή 

ον ἰπ 4 ἰονν ρίδςβ. 

411 νγδῖεγβ, τῇλϊ βεπά ἐογτῃ ἐῤ1ὲῤ67 τῆς 
ἔεεϊ οὗ τὴς οχ δηά [ἢς 2455. 

18. « ρεαεεαδίς ῥαῤίἑα!ο (ΧΧΧΙΝ, 20). 
11. “6186 Παδιϊδζίοη οὗὨ ρϑᾶςθ " (ςρ. [6Γ. χχχίὶ. 
23,3.40.).- -- αν ἤογα ΡδᾶςοΘ6 ΓΕβΙ 68, ἃ5 ἃ 5βΒῃερῃογά 
ἀρθβ ἴῃ ἠϊβ Βοπιεβίδδαά οπ ἐδ Ορθηῃ ἄονῃ 
(7905. ΧΧΧΗΣ, 12). 

ἀπυεἰἐπρ.}] οτ, “ΤΑ ΌΘΓΤΙΔ0]685 :) «. 
Νυπι. χχῖν. «; ϑοηξ οὗ 80]. Ἰ. 8. 

γε ίης ῥίαςε) «. «ὐ. α. ΧΧΥΙ. 12. 

19θ. ΝΏΣ6 {π15 ρέόδοθ 15 βοουγρὰ ἴο 1ῆ6 
Ομυσοῦ, τἴῃ6 [νυνδὴ ΡΟΪὮΥ 5}4}} ὕὈῈ Ὀγόκθη 
ἴῃ 411} 115 ραγίβ:---τξ “ρα ῥα! (ΧΧΥΪ]. 2, 17, 
ΧΧΧ. 30) ἐπ [89 σοιλὶπᾷ ἀΟὟΩ ΟΥ̓ ἐῤὲ 
γε; απά ἰὰ ἸΟΝ11Π65Β5 2ῤὲ εἰν «ῥα 
ἸθΊον. ΟΥ̓ΤὨς ἔννεηϊγ-Π]η6 ρίδοθϑ ννῆσγὸ ἴῃ 
ΠΟΙΠ “4 [41] " ΟΟΟΌΓΒ, ΠΟ ἔδνγεσ ἴῆδη ννοηῖγ 
τοῖὶδῖς ἴο {86 ρίασιια ὑῃῖο ἢ ἀοδίσογεα [ἢ 
αἷπει οἵ Ἐξγρί. 80, ἴδ6 αἷπό οὗ ἴῃ ἴοιηρίθο, 
[ἢ6 ,ογ οὗ 1π6 Κίπρ 5 ἤουθο, δηὰ ἴῃς εἰ 
δ Ἰάγρο 504} Ὀ6 ονθγτσονψη. 

ζῦυ. Ω͂. 

20. Βιε “εὐ γε γε...71 Οτ, “ΗΔΡΡΥ Υγϑο, 
πὶ 807 ὑροῃ 411] νναΐογβ;" -- [που τ 6 
ἔυ ΑΥΥΑΥ ἴτοιῃ ἴθ πονν συϊποὰ εἰΐγ ;---Ο 
[ἢ τίνοιβ οὔ σσοζδῃ " (2 Κ'. χυὶ]!. 6), οὐ ἴῃ 6 
(ἐ βίγοραπη οὗ Β406]"" { ΟΧΧΧΥΪΪ. 1), ΟΥ 
ἐ Βογοηά ἴδε τίνουβ οἵ ΕἸηϊορία ᾿" (Χυ. 2})}; 
--οὐ ὉῪΥ “186 τνεῦβ δηά ϑἰγθαηιβ οὗ ννδίουβ ᾽" 
[πὲ 5}.4}} Ὀγεαὶς ξοσίῃ, ἴπ {μ6 ἀδὺ οὗ ργδοθ, 
““Οἢ ΘΥ̓ΘΓῪ δρἢ ἢ} (ΧΧΧ. 23---.ς). (ὐαϑῖ 
ἔογί ἢ ὙΟῸΓ 8εθὰ οὐὸσ ἴῃς ψῖάθ νοῦ; “ξ 
508} Ὁ6 ἐουηά Δέῇῖεσ ΔΩ ἀδγϑ᾽" (Εςοὶ. 
ΧΙ. 1). 

δαὶ τοπὶ γογὁ δὲ ζοοῦ... ἴο εὐ {6 
501] (ΧΧχ. 24); οὐ, ἴο ἰγοδὰ ἴῃ ἴῃθ ϑοεὰ (δαί 
διὰ Ὀδθη ΑἸγοδ αν ϑόννῃ. 

Οὐς. ϑαυςῇ ννᾶ5 [5414ῃ᾽ 5 ννουκ;---ἰοΟ 5δοδίζοσ 
{π6 βορὰ οὗ ἴῃς ϑνοτά (Ἰν. το, 11) ἀυγίης 
(Π686 5ἴοΟ ΤΥ γεδῖβ οὔ Αϑϑυγίδῃ Ἰηνδϑβίοῃ. 
ΘΟΠΊΒ Οὗ ἢῚ5 ΘΑ ΕΓ ΡΓΟρΡΏΘΟΙεα ΠΥ Πᾶνδ 
θϑθη οδιτιοὰ ἀὐγᾶν ὉΥ ἴδε ἴδῃ {π|065, ἴο ὈΘΑΣ 
ἔπς ἴῃ Μοάϊα. Βιυῖ, δὲ ΔΠΥ σαΐθ, ννγὸ Κποῖν 
ἔῸΓ σογίδίη [ῃὶ 8 ἰοδοῃῖηρ ἴοοϊκ. τοοῖ ἴῃ 
ἩδφΖοΚΙΔἢ 5 πραγ. 80 {πι|ὶγ ἀϊὰ δὲ ρίδοθβ ἢ 5 
αἴῆδησθ ἰη Οοά, (ἢδί ἴο ἈδΌσμα κοῦ ἢῖ5 σοῃ- 
ἀυςὶ 5εεπηρὰ οἰ ποῦ ΤΟΥ γγ ἔληδίς8πι (χχχνὶ, 
4.) 5,) (ζο.). Υεῖ [ῃγουρὴ (ἢδὲ βθεπηηρ “ὁ ΟἸΪγ ἢ 
α (ογ ἱ 1) ΗΠ Ζοκιδῃ ἡγοη ἀε]ίνογαμςδ. 

1909 
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ΝΟΤΕ Α. 

Οοπηρᾶγο 

154]. χχχὶϊ Σ, ΡΌ ῥῷ; δὰ 
γον. υἱἱ. τς, ΟἿΣ 5.5 ἸΣΟῸΣ Ὁ ΟῚ 

ΝΟΤῈ Β. 

Τῆς τοηάογίην “ΘΔ οἢ οπε ᾽ φίνοη ΟΥ̓ Ξ0ΠΊ6 
ταοάετηβ 15 υπῃρτγαιηπιδίϊοδὶ. ὙΤἢδ πιοαπίηρ 
(ἢυ.5 55] ποὰ ἰο ὅς Ὀεϊοπρϑβ ἴο 1 ννῆδη {Ποῖ 
5 ἃ τοϊδίοα ργοποπηηδὶ 5ιΠἘἔχ αἰϊδοηθά ἴο ἃ 
(ο]]οννης ποὺπ (Οεη. χν. το, ἄς.); δηά ἰξ 
ὥν 6 ἴ86 “μόϊεξ οὗ [86 νεγῦ, [86 νετὺ 

ΙΘΑΙΑΗ. ἵν. 1. ΧΧΧΊΙΠΠΙ. 

(ΟΝ συ. ".) 
158]. χχχίϊ. σ, ΝἼ) ὈΡΟῸΣ ὈΣἢ 
Ῥχγον. υἱῖ. τό, 5 ὯΒΦ ΚΦ. ὈΥΡ ἃ 

Οὔθοσγνο αἷϑο [πὲ Ῥγονυ. υἹῖδ. 14. 18 ΡΓΟΔΟΪ 
τοίεγγοά ἴο ἴῃ οἷ. ΧΧΥἹ, 29. 

(ΟΝ ψ. 2.) 

Ῥτγεςθάσϑ ἴῃ [Π6 ρἰυγαὶ. ᾿ 
ΤΠ ἰπϑίδηςε χυοίοα ὈΥ Εννα]ά͵ Εἰχοά. χυὶ. 

19, 5 ποῖ ἴῃ ροϊηῖ. Εογ ἴδε πιεδηῖπξ οὗ 

ΔΟΥ [6 πορδίϊνο δ 15), “ΔΠΥ͂ Οπη6:; 7υ5ῖ 85 ἴἴ 
ἷ5 λῆεονς Ὀϊ᾿ ἴῃ Οεη. χίϊὶ. τό, δοης οἵ 50]. γῇ]. 7. 

ΝΟΤῈ Ο. (οΝ γν. 9---11.) 

ΤῊ ἐταπισηδίϊοὶ ΡΘΟυ Αγ 165 τοίεστοά ἴο 
ἃτο: 

(α) ὙΤΥῚ ἴπ Ὁ. τα; ΤΟ] νης γον ἔεπι!- 
Ὠΐπα ΡΪΏΓΑΪΘ ἴῃ νυ. 9, 10. ᾿ 

(2) “2, ΠΌΦΒ. ΠῚ, ΠΤ Π, 411 πιδϑς. 51Π- 
ξυϊλτθ. Εννδ] ἃ {γίεβ. ἴο Ἔχρίδιπ {ποτὶ ἃ5 φήμγ. 
σι. πῶ τς πὶ οἰ ἀ6ἀ;---Ὧὴ ο ἰ5οη (45 

Κηοῦ. «πὰ 6]. ῥῬσορεῦΥ οὈ͵οςσ) νΠΙΟὮ 15 
ὈΠοχδιηρ θά. 

(3) ὉΥΊΒΟ: --- ᾳυο ἴῃ Κοορίης ἢ 186 
σον ὙΒϊοἢ 5 δάνοςδίοἑ δονο; Ὀιῖ 51:- 
ΡΥ ΒΙΠΡΙΥ δποπηδίοιβ, 1 ννὸ γοη θοῦ (85 ΠΙΔΗΥ͂ 
ἀο), “ ὙΠΕΥ ἅττα Ὀοδίης ὑροη {δεῖν Ὀγεδϑίβ.᾽" 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΗΙΙ. 

1 Οσα)ε» γμάρνιεγίς σραίμοί ἐδέ ὀρορεΐος ο7 ἐδέ 
εἀμεγεά. 13 714  γίσίερες οὐ ἑὰς φο΄ζν. 

ΟΕ το {πες τδαῖ βροϊϊεβῖ, δηά 
ἴδοι. τυσεὲ ποῖ 8ροι θὰ ;ἢ δηά 

ἀεδὶεβὲ {γεδοῃεγοιιϑὶγ, ἀπά {ΠῈῪ ἀεαὶς 

σηαρ. ΧΧΧΙΠ. Αδουΐ δαδαὶῖ ἃ ἼἽθηΐυγΥ 
[25 ρδβϑρά, ϑδίηοθ [58:14 } ϑροῖκε οὗ ἃ {{π|6 
ψ ἤδη “ Ζίοη 8βοιϊὰ θὲ τεάροπγεὰ ψ} Ἰυᾶξ- 
Ιμδηΐ ἂηὰ δπεσ σοηνοῦίβ νυ τὶ ιθουβη6 55" 
((. 22). Ης πον (υ. ς) Ὀεμο]άς {π6ὸ ψνοῦκ 
Δοςουρ Ἰ5ηδὰ; “ὙΠ [μογά.. ... Ὠαῖ ΒΙ]Ἰοὰ 
Ζιῖου ἡ ἢ Ἰυάρτηοηϊ πὰ τρῃϊοουβπεββ." δυςἢ 
ἃ σοπάϊίοη ἰ5 1ῃ6 γοβι}} οὐἨ ἀϊδοῖριηθ οχογοϊϑοά 
ὈΥ {86 " ΑἸξῃίθουβ Κιηρ " (Χχχὶ!. 1, τό; 
ςΡ. ΙΧ. 7). Ηε δᾶ5 αἰϊονγθά ἃ πλὶρ ΠΥ 5ΡΟΙ]ΟΓ 
ἴο σοπθ ὕὑροη ἰϑβγαεὶ (υσν. τ, 3),--- 5. νν} ἢ - 
ἄγαννῃ Ηἰβ ᾿ονεπδηϊοθὰ τΠΈγοΥ (τυ. 8).-- 5 
τηδάθ ἴῃς ῥτο͵εοϊβ οὗ [6 ρϑορ]εθ 85 βίι]Ἂ 
Ὀυγηΐ ἃρ ὉγΥ ἤἥϊξς (νυ. 11). Τα ἰαπὰ 15 ἰπ 
ΤΩΟΌΓΠΙΠΣ (Ὁ. 9); ἴδ τηρβϑθηρεῖθ οὗ ρεᾶςθ 
ὝνΘΘΡ ὈΙΓΓΟΥ]Ὺ (τ. 7); 186 5 πῃεῦβ 'ῃ ΖΙΟη ἅγὸ 
αἴταια (υ. 14). ϑδπιδιια [45 [2]]16ὲἢ Ὀδηθδῖἢ 
(86 Βδπιθ5 οἱ ἀϊνίπε ἱπάϊζπαίϊίοη ; οδη {π6γ, 
ἴὨοη, οβϑοδροὶ Βείογε Ἰοηξ ἴῃς ᾿Αϑϑυγίδῃ νν]}}} 
ἸΔῪ 5ϊεξὲ ἴο Ϊετιβδίθπι;: ἴθ ἴῃοῦθ νν1}} 6 
θυΐϊ οπὲ αϑγίυπι, “6 τηυπιοη5 οὗ γοςῖκ5,᾽" 
ἴο Ὡς ἢ ἴδοβο ἀγὸ δάἀπλίθα, ννῆο “ὁ ννα]κ ἴῃ 
τὶ ξῃίθου δοίβ ̓᾿ (υ. 15). 

ϑύυςῇἢ 15, ΟὈνϊουιϑῖγ, [Π6 φΘΠΘΓΑΙ ἴσηοΣ οὗὨ [ῃ6 
οδαρίοσ. (ὐοπιπιδηίδίοσβ ἢδνο ἀϊνεγροαὰ νν]άθ- 
ἵγ ἴῃ {πεῖσ ἱπίογργοϊδίοη οὗ ἀο2:}5;----ϑοπηθ, ἔο 
ἰπϑοίδηςθ, ἰδ κίηρ υ. 4 οὗ ἴῃς οἰ θη5 οὗ |6πι- 
δαίδιη γυσῆϊηρς ἔοσίῃ [κὸ Ἰοςσιιϑῖ5 ἴο ραῖμογ τ[ῃ6 
ὈΟΟΙΥ οὗἩ {πε Αϑϑγγίδῃ σδπὶρ; ἃ 5ίγδηρεὶΥ ἴῃ- 
εοπρπιοι ροσΐαγο, Δη οὐδ 4υϊο δἵ νδζίδηςε 
υνἢ ννμδὲ 15 δι  βοβίοα ΌΥ |0ε] 11. 9. 

[1 15 οὗ γρτεαῖ ᾿πηροτίδηοθ ἴο ποίς ἴδ6 
ΡΙΓΌΡΟΓ ἔοτοο οὗ [6 ζο]οννίη ΘΧΡΥΘΒΘΙ ΟΠ :---- 

(1) Τὸ ΠΟΚΡ ἱς ὀχαλεά (υ. ς):--ὐλϑοὰ ἴῃ 
. 11, 17 ΟΥ̓ (6 οἤεςοϊ οὗ Οσοὐ δ 1πἀρπγοηΐβ 
οὐ Πεγασὶ; " ΤρΡε ΔοκῸ αἰοπς «ῥα! δὲ ἐχαἰεά 
ἴῃ (ἢαὶ ἀΔγ." (ρ. ν. 16. 

(0) Νοτυ «υἱ 1 γε, ἅς. (υ. το). ἰὲ 
8 ΘΟΠΊΠΊΟΠΪΥ Δϑ5ϑιιπηθὰ ἰῃδί ἰἢ]5 πηθδη8, “8- 
ξΕαϊηδὶ 16 Αβϑουγδη." Α ἀϊβεγεηϊ υἱονν ἰ5 
βδιιρρεβῖθαά ΌὉγ χχχὶ. 2: “δ ]50 15 νυῖϑθ, δπὰ 
Ψ1] Ὀγηρ δον], δηὰ νν}}} ποῖ ς4}} δεῖς Ηἰ5 
νγογάβ; διέ «υἱδ ἀγπε (4. «0.) ἀφαϊμε! ἰδὲ 
βοιε 9 ἐδε ευϊ άοεγς " ([586λ61}: δηᾶ χχνῆ!!. 
41: “Τὸὲε 7ονγά «ῥα ἀγίσε..... τὸ ἀο Ηἰ5 
δίγδησε ψοσκ᾽" (ὕροη [υ64})}. 

(3) “Ἄγε, «ῥαι ἀδυοιγ γοῖ Ὁ 11); δπὰ 
ἀευομγίη ἥγε (υ. 14). 866 Ἰθιῖ. ἵν. 24: 
ὙΠῸ Τογτὰ τγ Οοά [5 « ἐευομγίσισ γέ 
(-. «υ.)}; ἃ )εαίου5θ Οοά." (Ορ. ἔχοά. χχ. 
17.) 80 16 ΤΑγξ. οἡ Ὁ. 14: “ΠΟ οὗ υ8 
5}4}} ἀννῈὶ] ἴῃ Ζιοη, ἴῃ ννῃῖς ἢ ([ἢ6 ὈΓΡ 6585 
οὗ Ηἰ5 ϑῃο κι πδῇ 15 Ἃ5 ἀδυουγίηρ ἤγο" Τὴ 
νον ΠΟ ἰ5 τοηάογοὰ “ΠΑ " ἴῃ τ. ΟἹ, 
ΟΟΟΙΓΒ οἰβοννθοτε ομὴν ἰπ οἷἢ. ν. 24 ;---Ὑ ΠΟΓΟ 
4150 ᾿ξ 15 ἰῇ Ρῥδγδ]] 6} 15πὶ νυ ἢ "" σι Ὁ ]6." Βωυϊῖ 
πη ἴμδὲ ραβϑᾶρε 1 ἰ5 σά δβ Ἰυάρτηοπί οπ Τωάαϑ 
[μδΐ 15 σδροῖκβϑη οἵ. 

(42) ρὲ εαγὶδ »ιοωγπεὶ ἀπά ἰαηφω δε 
(υ. 9). ΤΠ 5, Ὀεΐης εὐ] θη! ἃ τοσυγγεηςα 
ἴο χχὶν. 4 (“. «υ.), Τοργοϑθηΐβ [6 ἰαπά νυ ΠοΓ- 
ἴῃ ΑΥΤΑΥ υπάετ ἃ ἘΠ Ως οὗ ἁπροά]ϊπεββ, Οοὰ 
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ποῖ {τεδοβεγοιυϑὶγ νὰ τες} ἤδη 
ἴπου 58.411 σεᾶβϑεὲ ἴο 8ρ01], του 88δὶς 
Βε 5ρο]εά ; σπά νγῆεη τῆου 8}211 πιλίκα 
Ὧη επὰ ἴο ἀεαδὶ {τγεδοδεγοιιβῖν, (ΠῸΥ 
8}8}} ἀεὶ τγεδοπεγοι]γ νν ἢ τες. 

2 Ο Ιοκρ, ὃς ρτδοίουβ ὑηῖο ἃ ; 
να ἤᾶνα νναιϊϊεὰ ἔογ ἴῆθε: 6 ἴῇοι 
{Πεῖγ ἈΓΠῚ ἜΥΕΓΥ ππογηϊηρ, ΟἿΓ 8δϊνα- 
οη 4130 ἰῃ τῆς τἰπης οὗ τγου]ε. 

Υ. 2-),.} ΧΧΧΊΠΙΙ. 

4 Απά γουτ 8ρ01] 3821} θὲ ραιμεγεά 
{δε τὰς ραϊπεγίηρ οὐὁἨ τῆς σδίεγριεσ : 
48 ἴῃῆε τυπηίηρ ἴο ἀπά [το οὗ Ἰοουδ 
8}4}} ἢς τὰυπ ὕροη ἢ 6η,. 

Τῆς ΙΟΚῸ 18 οχαϊϊθά  ἕογ ἢς 
ἀννε! ]εῖ ἢ οἡ ρα : ῃς δῖ Ἀ]]εἀ Ζίοη 
νυ ἢ Ἰυάρπιεης δληὰ γρἢ δου ΒΏ 688. 

6 Απά νβάοπι ἀδπὰ ηον)]εάρε 5}4]] 
δε τῆε 53:2 01Π|0 οὗ τῇγ τἰπιεβ, σμά 
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2 Αἴ τς ποῖβε οὗ τῆς τυπγυϊτ τῆς 
Ρεορίε ἢεά ; «δ τῆε ᾿βῖηρ ὺρ οὗ τῇγ- 
861{ τῆς πδιίοπβ ψψεγε βοδίζεγεα, 

' ἘΠῚ ἘΗ δ. βίγεηρτῃ οὗ ' βαϊνατίοη : ἴῃ ἔξδγ οὗ 186 κλκρλρνα 
ΓΙΟΚΡ ἐς [8 τγεᾶβυγε. ι Οσ, 

ῬΓΣΣΦΝ. 

7 Βεδο]α, τπεὶγ ᾿ να] δῆς ομεβ 5}2]] κιν-. 

45 ψ Πάγασσῃ Ηἰ5 Ὀϊοδϑιηρ ; {πογοίοτθ “ 1,0- 
Ὀδποη ἰ5 Ἀϑῃδγηριὶ:,} ϑῆδγοη δπὰ Οδιτηθὶ ἅΓὰ 
ζυγηοα ἱπίο ἀοϑογί. (Ορ. ἴδε σοηνογϑα ἴῃ χχχν. 
1,2.) ΤῊ5 νι Πάγαννα] οὗ Οοαΐβ ἔἕδνουγ ἰ5 
δισηϊδοά ἴῃ ἴΠ6 ἴῆγοο οἰδιιθὸβ οὗ ἴῃς ϑροοηά 
ΠΑ] οὗ νυ. 8: “Ηε ἰᾶ9ς Ὀγόκθὴ (ἢ6 σονο- 
ηδηΐ,᾽" Ὀεδσδιιϑα (ΧΧΥ. ς, “. σὴ δεν ᾿λὰ ἀοῃθδ 
80β. (ὦ. ΒζΖοῖ. χνὶ. ςο ; 5. Ιχχχῖχ' 39.) Ηθ 
Βᾶ5 “" το]θοϊοὰ οἰΕ165;᾽) Ὀδοδυϑὲ ἴθογ δὰ “ τὸ- 
)εςεἰοά " (ν. 24, “. «υ.) Ηἰ5 ἰαννυ. (ΟΡ. Ηοϑ8. ἰχ. 
17) 8, ΙΧΧχίχ. 38: [6γ. Ὑ}. 29; 2 Κ. χχῇϊ. 
27. 5. αυὕ.) Ηδ πο ᾿ἰοηξογ “" τεζαγάθα τῆδῃ 
(Ηεδγ. ἐποῦϑ, “" γα] πλᾶη .,)), ἔοσῦ ψῃοπὶ Ης 
ῥαά λον δυο δ πλάγνο]ουβ τοραγὰ (5. 
Οχ]ῖν. 3). 

(5) ὠδο ... «“ῥαἱΐ ἀαυεῖ! «υἱδ΄ ευεγί απ 
δωγπιης: (υ. 1τ4)3 ΤὨὮϊ5. Ρ]ΑΙ ΠΥ τοίου ἴο Ρ5. 
χνυ. 1 (ὟΝἢΟ 5}4}}] ἄννε}}}" .. 4«υ.) δηά 
Ῥουΐϊ. χχχὶ. 22ὥ. Ορ. [|ὁ6γ. χνῖ 4, ““ΟΥυἋ 
(]υἀλ}}}) ανε Κιπαϊθὰ ἃ ἤἥσγε 'ἰῃ Μ|ηΊηθ δηροῦ, 
ὙΒΙΓἢ 5841} δωΐπ (“. «υ.) 2ὸγ ευεγ." 

Ι͂η τηι5 δά ἄτεβϑβ, (ἤθη, ννθὸ ἢᾶνὸ (ἢ βἰγοηρεϑί 
ςσοηϑοϊδίοη οὗ ἴῃς ἢ ι} αἰϊογπδιίηρ ἢ τδ6 
βῃδγρεϑξ δαπηοπιίοη οὗ ἴῃς προάϊγ. [15 1π|- 
ταοαϊαῖο ουσδϑίοη ννᾶ8, ἀοιι ί1655, [ὴ6 δάνδηςθ 
οὗ [6 Αϑϑογγίδη ρονγεσ ἰπῖο Ῥδ᾽θϑίηθ ; νυ Ὡς ἢ, 
δἴτεγ ἀσϑίγογιηρ ϑαπιδγία, [Ὠγοδίοηθα ἃ ᾿ἴκὸ ἕδῖο 
ἴο [ογυβαίοπι. Βυϊ ἰξ ΓΙ565 ἔδγ ἀὔῦονθ {μδὶ ἤγϑβε 
Δρρὶοδίοη, ἀϊγεςιΐης {π6 ΟΒυγο 5. ἤορθθ ἴο 
ἰι5 ἐπιε Κίῃρ ; νῇο ““Ψ}}} δᾶνε ἰξ " (υ. 22), 
ποῖ ἔτγοπι ἴθ Αϑϑυγίδῃ ΟἾΪΥ, Ὀυΐ ἔτοπὶ 81η 
δηᾷ [15 σοῃϑθα 6 ης65 (ν. 24). 

1. ἐθαΐ «ῥοϊ]εε1] 1. «αὖ. α. Χχὶ. Δ (οὗ ΒΑδΥ- 
Ϊοπ; ςρΡ. 5. Ἴσχχχυ!ὶ. 8). 

ἀεαίεεὶ ἐγεαεδεγοι ἐν} 5. «υ. α. ΧΧΙ. 2. 
«υδεπ ἐδοι “ῥαΐῥ εεα96]---ἂθβ Ἀλνὶς, ἴῃ ΓὮΥ 

ΟΥΠ ἐσ πιδίϊοη, εογ»ερίείεά ἰἢγ σψοσῖκ. 
ΤΠε Μαϑογεΐοβ ριιῖ δὴ ορεῇ ϑρᾶςθ, ΟΓ 860- 

Ἐἰοη-Τ Αγ, αὐ ἐδε ἐπά ὁ ὁ. χα: τμοῖς γοπιδϊπίηρ 
δος] Οη5 δεῖηρς νυ. 2---ό, 7---1., 13---2. 

ὦ. Τα ρσορδεῖ σϑϑιπλθβ (Π6 ἰδηρυδσο οὗ 
Χχνυΐ, 8 ((ρ. Υἱ}]. 17, ΧΧΥ͂. 2), «“υὑς ῥαυε «υαἱϊεά 
Ἥ»ν Τδεε;---ἰυτῖπρ (Πδι ἸΙοηρ ρεγίοά (χχχὶ!. σο) 
οὗ ἀεϑοϊαϊίοθ. ὙΠθη ἢ ἱπίογοθαθα ἔογ (Π6 
Ῥεορίε; [δαΐϊ ἴῃ {ποῦ της οὐ ἰγοιδ]ο" 
([ἐτ. χίν. 8) 1ΠοῪ ΠΙΔΥ ᾶνὸ Ηἰπὶ ἔου {δεὶγ 
4. δἴτηῃ᾽" (Ἶ|6Γ. χνὶϊ!. ς). 

8. δὲ ρεοῤβί] δὲ ῬΘΟΡ198 "--- ὈΟΪΠ ἰἢς 
Βυγτουηαϊηρ ἡδίϊοῃβ, ἀηά ἴῃ ραγίϊοιϊαγ [5γδεὶ 
δηά [υάδῃ (χίν. 6, χχχ. 28 ;, [οἐ] 11. 6). Τα 
τυπιυςαοι5 σοπιηιοίίοη, ννἢιςἢ δοσοπιρδιη θὰ 
1Π6 ἀγῃπλῖεβ οὗ Αϑϑγσίδ, ἀϊά ποῖ βϑργίηρ ἔτοὸπὶ 
πδίυγαὶ σδυιϑε5; 1 ννᾶβ γϑδ]γ σοὰ δ ἐς 
οὗ Ηϊπιϑοῦ. Βείοσε Ηϊπ ἴΠ6 ρῥδϑορὶθθ Μεά 
ΑΥΝΑΥ ἃ8 ὙΨΔΠάργοΙΒ (ΧΧΙΪ. 3, χΧχῖχ. ς, 7), ἃῃά 
«ὑέγε “εαἰδεγεά (ς. «υ. α. Χὶ. Χλ). 

4. γοωγ “ῥοὶ!...} ΟΥ, γοων ῬΊ απ ᾶθσ (ΥἹι!. 
4) “δα! δὲ χαϊδεγεά, 88 ἃ ΟΔΌΘΥΡΙ]1ΔΙ κ8- 
ΆΘΙΘΙΣ :- -50 [παῖ ποίῃίπρ 15 βρατθοά, ὍΤΠῃα 
ἐς ρΑίοΓΡΙ Αγ " (Ηδφῦγ. εδαο, "16 σοπϑιπιοῦ ᾽) 
5 ΕἸΠΟΓ τς Ἰοσυβὲ ἴῃ 1ἴ5 νυ] ηρ]655 οἴδίθ, ἤθη 
ἱξ 5 ΘΧ ΓΘΠΛΕΪΥ νογδςίοιιβ, οὐ ἃ ἀἰβίίηςς ϑροςῖοβ 
οὗ ἰοσυϑῖ. 

α’ δὲ γωμημὶπῷ 10 απά 7γο...1 ΟΥ, α: 1ο- 
οὐδ σα, «ῥα ἈΔΘΥ γισι προ 1,---ἰὴ ναβῖ 
ΠυπΊΌοΙβ, ἴῃ ΟΥΔΘΓΪΥ ΔΙτΑΥ, νυ ἢ ᾿Ώ54 1 40]6 
ξτοοά. ΘὍο βδπὶθ νετὺ ἰ5 ιϑοὰ οὗ ἴῃδ “" πουίΒ- 
ΘΓ ΔΙΤΩΥ ἴῃ 0ε] 1]. 9. 

56. ΔΝΏρη 4]] δγοιιπάὰ μᾶς Ὀδθη ἰαἱὰ νυδϑῖο, 
(Πμογο 156 οἠθ βογίγοβϑ νυ ἢ ἴΠ6 5ροῖ]ογ σαπποῖ 
50ᾶϊο: Τὸ ΤΟΚΡῸ ἐξ ἐχαλεά,---ῶβ ἃ ἸΟΙ͂Υ, ἱπὶ- 
ῬΓΕΡΉΔΌΪΘΟ, ἴοννογ οὗ γεῆιρο (Ρτον. χυἹ!. 10). 

ῥε ἀαυε οι οἡ δὶς ὴ “. «υ. α. χὶ. 416, ἱν]]. 
Ις.--- σοπὶ Ηΐ5. “ΠΙρῇ δηά ΠΟΙΥ ρἷδοθ"" Ηβ 
μα5 Με Ζίοη «υἱὲ ἡμάν»ιεο ἀπά γὶσῥίεοιω- 
6 ἴογ ἴῃς ϑριγις μᾶ5 θθθη ροιγοὰ ἀονγη 
“ἔτοπι οἡ ΒΙρἢ ᾽" (Χχχ!. τς, τό). 

Θ. “154 «αυἱσάον»"... ΟΥ, “Απά Ηρ 5841} Ὀ6 
(. «Ὁ. 4. ΥἹ. 14, ΧΧΙΊ, 23) (ἢ 5:20} γ οὗ ΤΥ 
ἘΠΠΊ65, νυ δ ἢ (οΥ, βἴογθ) οὗ βαϊνδίίοη, τυϊϑάοπι 
δηά Κπον]θάρε" ((ο]. ἢ. 3):--ἰὰὴ6 δάάγοβς 
Ὀοΐηρ ἴο ἴῃς ρϑορὶε οὗ υἀδῆ, οὐ ἴο Ηδζοκίδῃ. 
Τὰς ΤΠ ογὰ ψου]ὰ βυρρογὶ ἴπθπὶ βου τοὶ ἰη 
ἴδοϑε οὐ] ΓΔ] {{π|65 (ΟΡ. ῥ5. ἰχ. 9). 

ἐδε μαν.. 1.1, 1δὲ αν οΥ τ1δὲ Ζοκῦ, 
πδ ὁ. δὲς ἐγεασιγε. ἩροζΖοκιδὴ πδά 9οηϊ ἢ18 
ἐπθαῖε ἴο δεπηδοδου! δὲ {πὸ ςοβί οὗ τϑπιουϊης 
16 ΟΥ̓ΠΔΙΘηἴ8 ἢθ ΠἰΠη56]Ε δὰ ρίνεη ἴο [6 
ομλρ]6, 85 νγῸ}} ἃ5 ὀπχρίγίπρ “16 {γΓϑάβιγοβ οὗ 
(ἢ6 Κὶπρ᾽5. Ποιιβθ" (2 Κ. χυ]ῃ[ 1,--τό). ΒΥ 
ἴδιι5 δοϊίπρ, ἢῈ δά ρυΐξ ἢἰπιβθ! Ε ΠΟῪ ἴῃ 186 
ΤΠ; ραγίηρ τἴπΠ6 Αϑογγίδη {πε {παῖς ἄμα 
ἴο ἢϊπι, ἃηἀ ςοπημλ τ ηρ ἢϊ5 σᾶιι56, ἰῃ τενεσγθηξ 
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1 οι 

ΟἹ νι ουῖ : (ἢ ἀπ 384 4οΓ8 οὗ ρβᾶςς 
521] νγεαρ δι τε ])Υ. 

8 ΤἼε Ὠἰρῆνναγϑ [16 νγαϑίε, [ἢ ννᾶγ- 
[Ατηρ πιᾶῃ σδλβεῖῃ : 6 ἤδῖῃ Ὀγόκθη 
τῆς ςονεηδηῖ, ἢς παῖ ἀεβριβϑ6α [(ἢς 
οἴτίε5, ἢς τεργάθιἢῃ ἢο πηδῃ. 

9 Τῆε εἀπτῇ πιουγηθῖῃ ἀπά ἰλη- 
βύπεῖΠ: Ι,θάποη ἰ8 δϑῃδλπιεά χημαὶ 

τίμνά αν ἀοννῃ: δμάγοη 18 [ἴἰκ6 ἃ ψ7]- 
«τοι. ἀδγηθββ; δηὰ Βδβῆδῃ δηὰ (ὐλγπιοὶ 

βῆαλκε οἱ ἐῤεὶγ ἡγε ς. 
1ο Νον ν}}} 1 τίβ6, δά τῆς ΓΟΚῸ; 

ΠΟΥ ΨΠ|ΠΡΡ, 6 ἐχδὶτεά  ἢον ψΜ}}} ΓΙ 
ὮΡ πιγ56] ἢ. 

11 Ὗε 5Π4]] ςοηςεῖνε σΠαῆῖ, γε 5}4]]} 
Ὀτίπρ; ἔοστῃ δι δῦ]ε : γουγ γαίῃ, ὧς 
ἢτε, 5141} ἀενοὺγ γοιι. 

12 Απά τῃε ρεορὶε 8841] δὲ ας πε 

δϊδποο, ἴο ἢἰσ σοά. Ηδς 5μοιϊὰ Ὀδ6 δι 
ςοπιρεηϑαῖοά, 

Οὐ». Τῆγοο οὗ (ἢ6 ἰεπῶβ υϑοὰ ἴῃ [ἢ 5 
ὙΟΓΘΘ ΟΟΟῸΓ ἴῃ χὶ. 2: “νυνἱβδάοτῃ,᾽"" ““Κπονν- 
Ἰοάρο," ἂπὰ “ἴπ6 ἔδραγ οὗ ἴῃς [ογὰ." ΤὙΠδ 
ννοτά στοπάρσγοα “" 5 1" ΟσσυΓ5 ἴῃ χΧὶ, ς. 
(ρ οῃ συ. 13. 

η. Βεῤοίά, ἐδεῖν σαἴαπί ομδ] 80. 8) 6].: 
αἰκίηρ ἴῃ6 δίηρυϊαγ ποι (ἸΏ, “16 ΑΠΕὶ],᾽" 
ΧΙΧ. 1) 85 ἃ ςοἸϊοςῖίνε ἴο πιθδη, “" Ποῦ ᾿Ιοη- 
Κα Βογοῦβ." -τ- Οὐ, [Ὁ τῇδ δ ἴδκθη ἴο σεῖογ ἴο 
16 ὮΠ] οὗ δίοη (ςρ. οἡ χχῖχ. 1), ψνΒ] ἢ δὰ 
᾽ο 8 ροννοῦ ρἰοάρεά ἴο ἀείεπά 1. ““ Βοδο]ά, 
ΘΓ ΑὐἹὸ] ! {ποὺ οἰδπά νθουῖ:".---Κίηρ, 
)0165, ἀπά ρϑορὶθ άνθ ξοπε ἔογίῃ, δῃηά ““οσγ ᾿" 
ΒῸΡΡΙΙσδξιοη (.. «ὐ. 4. ΧΙΧ. 20). 
ἐδε αγνιδασ“αὐογ.: (ΟΥ̓́, ΤΛΕΘΘΘΠΡ6Γ5) οὗ ῥεα.Ε] 

---Ἀπὸ ργορμοῖβ, ψῆο σᾶπηε ἴο δηποιῦηςς Οοαβ 
Οουεπαπὶ Γ᾽ εαες (ϊν. το, ςρ. ||. τὴ 83 
1514} ἀϊά (χχνὶ. 3, 12) ΧΧΥἹ, 9) δηά Μ|ίςοδὰ 
Υ. 5) δῃηὰ Ναβυμπὶ (1. 15) :---ἡ πὰ [ἢς ῥγιεβίβ 
ἐδ, ἰϊ. ς, 7) 

«ὑετοῦ ἤΠ6Π) ΧΥΪ. 9; [εγ. ΧΙ. 17; [06] Ιἱ, 
χ). 80 δαά ἴδε ῥγορδεῖϊ ψψερί οὐεῦ ἴῃς συΐηῃ 
δδθῃ ἴῃ ἴ86 “Ψ Δ] οὗ ΜΝ βίοη " (χχ!ὶ. 4). 

8. ὀγοε")] 866 ΡΓΟΙΙΠΔΙ ΠΑΓῪ ποῖθ. 

θ. «από ῥεαυμ ἀοαυη] ἘἈΔΙΠεΣ (45 ἰπ χίχ, 
6), 11 16 ψιϊποσϑά. 

“ῥαῖε οἵ {πεῖν ἔτ}}18] Οὐ, {πεῖν ᾿θᾶνθϑ. 

10. Νοευ «υἱ 1 γε] ἴο ἔτεε (ῃς ἰαπὰ ἔτοτα 
ἴδοβα, γἤοϑο δίῃ 1165 580 ἤθᾶνυῪ Ὡροὴ ᾿ξ (χχίν. 
20) ; “. «αὐ. ὦ. Ῥ5. ΧΙ. ς. 

11. 7 «ῥα εοπεείυε...ἢ (ρ. Ῥϑ. νἱΐ. 14. 
(7Απ|65 1. σ 5.) ὙΕΙ͂Σ ννου]ά]υ βοῃοηηθβ ννουϊά 
Ὀε 45 [16] οὗ ἥτε (ςἢ. ν. 24). 
γον ὄγεαὶ δὴ οὖ, ""Ὑοὺυγ (ργου αν) βρὶ τ 1--- 

ἢγε 5141} ἀδνοὺγ γοιν " (ςοπεοίγιοζίοη 85 ἰῃ 

ΧΧΧΙΠΙΙ.Ἤ [ν. 8---τς. 

Ὀυγηΐηρβ οὗ Ἰἴπις. δ 1βογη8 οσὰζ ὺρ 
804}} 16 δὲ Ὀυγηεά ἴῃ (ἢε ἤτε. 

12 ἢ Ηδσλγ, γε ἐῤσὲ αγο ἴλγ οἱ, 
Μηδ 1 ἤᾶνε ἄοηε; δηά, γε ἐῤαὲ “γέ 
πθᾶῦ, δοκηον]εάρε τὰ παῖρῆϊ. 

14 ΤΠε 5ιπηεῖβ ἴῃ Ζίοη γε δίγαι ; 
(ελγία 685 ἤαῖῃ βυγργβεά τῆε ἤγρο- 
ογῖο8. ὮΝΠΟ δπηοπρ υ8 5}4}] ἀννε]] 
ψγ ἢ τῆς ἀσνουγίηρ, ἢτα ἢ ψνῆο ἀπηοην 
115 52}] ἀνγε}}] νυν τῇ ἐνεγδϑείηρ Ὀυγη- 
ἱπρϑὺ 

15. Ηε τῇδὲ 4 ὐψδικεῖῃ ' τὶρῃτεουβὶγ, σ Ἐπὶ. 15 
Δηὰ βρεάκεῖῃ ᾿ἀρτίρμεγ ; ἢς τῆλε ἀδ- [δυο 
βρίβειἢ τῇς ραὶῃ οὗ 1 ορργεββίοηβ, τὲ ἐπ μέλίεν 
8ῃα κεῖ ἢἰ8 μδη45. ἔτοπῃ Βοϊάϊπρ οὔ Ηδν αϑ 
Ὀγίθεβ, {πᾶὶ βϑίορρεῖῃ ἢ8. ΘΔΓβ Ἄνα Πὸς 
Παοαγίηρ οὐ ' Ὀ]οοά, πὰ βῃ ζεῖ 5 ἀερεῖ. 
6γ65 ἔτοπι ββεῖηρ ΕΥ]] ; ἐΜΘΣ 

χχῖίχ, 16). ὍΤὨ6 "’ ἀονουγίηρ ἔγο᾽" ἰ5 σεβυπηθὰ 
ἴὴ Ὁ. 14. 

12. {ρὲ ῥεοῤρἰε)]ὴ δὲ ῬΘΟΡ195Β. ἴη δαὶ 
ἤογοο ἤδπιθ ΠΟῪ βῃοι)ὰ ὈδοοπΊα 85 ςδοϊπηοα 
᾿Ππιοϑΐοῃθ, οἵ 45 ἴῃ 45Π68 οὗ ἃ ἴβογῃ-ῆγο, 

18. “αν οἵ᾽...ποαρὶ Ασοογάϊηρ ἴο Ὠροαῖ. 
ΧΙ]. γ, ὈΟΙΒ {πόθ πᾶν Ὀ6 Οδη 6 παίίοῃβ. 
Ορ. ςἢ. ἱν]1. 19. ΑἹ] ἃγὸ διάάδη ἴο οὔϑογνε 
186 »εσ δὶ, ἢ νος Οσοά νου] ὰ ψοσκ ουἱ 
ΗΙ5 ξιθοαΐ ρἷδη (.. «ὖ. α. ἴῃ χὶ. 2. ΟΡ. οη 
ν. 6 αὔονθ). Ὑῆῃὸ 5Δπ|6ὸ ννογάβ, ἄποαυ Μ 
»πῖσ δὲ, τὸ δορὰ ἴῃ [6γ. χν]. δὲ; νὑῃϊοἢ ἀθ- 
50 065 {πὸ οἴεςϊ, ται Οοά᾽β Ἰυάρπιοηίβ ὕροη 
βἴ {0} [5γ846] βϑῃουϊὰ ᾶνε ου (ὐθῃί!]θ 8ἃ5 ννε]ϊ ἃς 
]ον. 

14. δγροογ 1] ΟΥ, “"ῥγοΐδῃβ :᾽" .. «ν. 4. 
ΙΧ. 17, Χ. 6 (ςρ. Χχῖν. ς, ΧΧΧΙ͂. 6). ΤΕΥ Πδὰ 
Ἰοης ἀεβεά Ηἰπι; δυΐϊ Ηκδ δια5 "" γίϑϑη,᾽) δηὰ 
ἷδ Ργονίπρᾷ ἴδ ““Ηἰ5 ἤγε 15 'ἴὴ Ζίοη " (χχχί. 
9). ὙΠΟΥ ον το θογ, Βαϊ Ης δὰ ἀο- 
βου θοὰ Η Π156}Ὁ οὗ οἹὰ δ5 “ἃ σοῃϑυπιηρ ἤγο᾽" 
(ΒΒ θυῖ. τν. 24: τῷ. ςἢ. ν. 24). ΝΠἢΟ οδη 
“ὁ ἄνγο!}] 1" Ηἱ5 πονεγεσοίχιης ΠΟΙ η655 ἡ 
(ῶρΡ. Νυχι. χυ]ϊ. 12,13.) 

16. ΤΠ ΔΠϑΎΥΟΣ ἰ5 51: Π|||4Γ ἴο ἴηδὶ σίνθη 
ἴῃ ῥ85. χΥ, χχίν. Δ οβο σφυσίζειδ (χχχν. 8) 
ἐπ τἱκιῖθουδ ἀθθάδ, ἄζο.---ἢθ 15 ἃ ἐδ! δι 
50 )οςῖ οὗ ἰῃς τιρῃίθοιιβ Κιηρ ; δῃὰ 5}4}1 ὃθ 
δδίο ἰῃ πὸ ἀδὺ οὗ ἴπ4]. Ορ. Μ|ςοδὰ 1. 7. 

“ῥεαζεί ὠῤγίσδι}} Οτ᾽, ““δαυμγ" (Ὁ. «υ. 
ὥ. ΧΧΥΙΪ. γ, Χὶν. 19; Ῥτον. ν]}]. 6). 

“ῥαῤειδ δὲς δαμά:]---ἴο ἔγεο ἴμθπὶ ἔγτομι στ ῃδὲ 
μαὰ Ὀδθη ρυΐ ἱπίο ἴῆεπὶ. Ηδ βῇῆδκοϑ οἱ (ἢς 
Ὀγθο5, 85 Ρδὺ] 5ῃόοϊ οἱ [ἢ6 υὙἹροσ. 

διοο] Οτ, ὈΙοοάδμθά, !. τς. 
“εεἰη εὐἱῇή ΟΥτ, Ἰοοκίπε οἱ εὖ] :-- 90 

(μδῖ πο ἱπιᾶρὲ οὗ ΕΥῚ] ΤΔΥ δηΐοσ ἴῃ ΟΥ̓ ἴΠ6 γέ, 



ΤῊ Ὁ. 
δείσαι: 
δ, ἀἱ αἰὰ 

ΦἩ-:ῦ. 
ζλε ἐακ"αἱ 
σ΄ μων 
ἀἐείανοίω 

ὃσ (οσ. σ. 
20. 
{ Ηεοῦ. 
«φυείσλεν 

Υ. τό---21.} ΙΘΑΙΔΗ. 

16 Ηε 5}4}1] ἀνγεὶ] οπἡ ᾿ ἈΙρῃ : ἢἰ8 
Ρίαςε οἵ ἀείεπος «ῥα ἐεὲ τε πιυπί- 
τίοἢ5. οὗὁἨ τοςκβ: Ὀγεδὰ 5}8}}] 6 ρίνεη 
ἢϊπι ; ἢ5 ννδῖοιβ δαί δ Ξε. 

1“ Τῆηϊης ογεβ 58}8]] 8ε6 ἴῃς Κίηρ 
ἱπ Πἰ8 ὈεΔΌΥ : ΠΕΥ 5Π4}} Ὀθ ἢ] 4 τῆς 
ἰληὰ τῇδῖ ἰ5 νεσὺ ἔαγ οὔ. 

18 ΤΉϊης ἢοαγῖ 5}4]] πχοαιϊϊαῖα ἴογ- 
Ιοῦ. ὄννβεγε ὡς τῆς. βογίδεὶ ψῆογα 
'ς ἴῆε 'τοςεϊνεγ ἡ Ψἤοτα ἐς πα τῇαῖ 
ςουηϊοα τῆς τονγοῖϑὺ 

19 ἼΠου 5μα]ῖ ποῖ 8εὲ ἃ ἤεγοε 

ὠσασπνβεινενπερακαικταστεν σα 

16. οπ δί})] Οτ, “ἴῃ ΒΙρἢ ρίασεβ " (7οὉ 
χχν. 2): νι Ηἰπὶ, ννο ἀφυείειρ οα δίσϑ 

( ὌΝ 97 ἀεΐεπεε... Οτ, ΌΣΟΙ ΒΟΙ 8 
οΟΥὗὨ ᾽Ὁ89 ΣΟΟΪ8 5}2]] ἢϊ5 σοζυ κο." Τὴθο 
ννογὰ ἔογ “τοί ρο" 15 ἴΠ6 ΘΆΠ16 45 ἴἢ ΧΧΥ͂. 12; 
Ῥς ἰχ. 9, χῖνὶ. 7), 11:. Ηδ 58|8}} πὰ 53} ]ἴοσ ἴῃ 
Οοα βῬγοιτιῖ965 ;- -- ΟΥ̓ 5οΟ ΓΟ γείγοαῖβ [ἤδη ΔΗΥ͂ 
ΤΟΟΚΥ ἔογίγοβϑ. 

“ῥαὶ! δὲ σέυεη δὶ»ι] ΟΥ, 18 σίνεπ. Α 5ἴοτο 
ἢΔ5 Ὀδεῃ ΔΙγεδαυ δβϑιρηθὰ ἔογ ἢΐ5 βυρροτῖ 
ἀυτγίηρ ἰδαΐ {ἰπι6 οὗἉ ΓΔ]. 

“ῥα! δὲ “ωγε}] 18. “ωγε;--- σου Π ἔγοπι ἃ 
ἐουπίδίη [Πδῖ εαπποί ,αὶ ([κεν. ΧΥ. 18, 2. 40.). 

17. Τῤίπε εγε11 Ορ. Ϊοῦ χίχ. 27. 
δὲ ἀΑἰησ]Ὶ (τ. 21, ΧΧΧΙΪ ὦ ; [6Γ. Υἱἱ. 19). 

ΤΠ ἼΤαγρ. “ὙΤὨΙπε ογοϑ 5ὴ4}} 8606 ἴῃ6 8586» 
Κιπδὴ οἔὔτηθ Κίηρ οὗ ἂρεβ}" ὙὍΠὲῈ πουη ἔογ 
δεαμίγ ἰ5 ἴτοτη με νεγὺ ἡ ΒΙΓἢ ἰ5 ξερὰ οὗ Με8- 
βίδῃ ἰπῃ Ῥϑ. χὶν. 2 (1. “ἼὍἼποιι ἂγί ὄχεα 
ὀοαμέφοι."). ὙΈΘΥ ψγῦο δά ννερὶ ὈΠΈΕΓΙΥ ονοῦ 
ΖΙίοη᾽ 5 οἰ απη γ, Τμου!ά ὈΘΠοΪά Ηἰπὶ ννοϑὲ 
ΛΕ (ὮΓΟΠΟ 15. ΟΣ ΟΡ ἃπὰ εὄνοσ" (5. χὶν. 6; 
οΡ. [,4π|. Υ. 19). 

ἐδὲ ἰαπά ἐδαὶ ἐς σεν αν οὐ] ὙὍμὸ ραγα]- 
16} 15π| (85 νν6}} 45 (6 σοσυσγτεπος οὗ ἴΠ6 νγογάϑ 
ΤὮϊπῈ ἐγὲθ. 5841} Ὀεμο]ά ᾿ 'π συ. 20) 5ῆενν5 

᾿ [ῃαξ (ἢ]15 15 ἴο Ὀ6 υηάδοτειοοά οὗ [Π6 “ ΖΟΟΩΙΪΥ͂ 
ἰαπά,᾽" ἔοσ νος {ΠῈ ορργεβϑοὰ ἀδυρῃίεῦ οὗ 
Ζιοπ βοπΐ ἔογι ἢ ΠῚ βϑ 5 (ὁ »,20ῦ ον» ἃ αἰκίδηϊ 
πα," [ετ. νἹ}}. σ9. “. 4ὐ.). 
οἷ. ΤἈῸ τερεοη οὐ ““{πῖίπε ογεβ 5}2]]} 

" (υυ. 17, 10) Γ608}}5 ἴῃ ὈΓΟΠΊΪ565 ἴῃ ΧΧΙΧ, 
τ, ΧΧΧ. 20 (“[Π1ΠῈ ΕὙε5 581] 5εὲ {ΠΥ [ἢ εσβ᾽ ἢ, 
ΧΧΧΙΙ. 3:; ΟΡ. ΧΧΧΥ. ς, ΧΙ. χϑ8. 

18. »πεάϊα!ε ἐεγγογ})] Οτ, »ιράμιαϊς 1Ὲ 
ἐεγγοΓ το 1 ἀνγ6 συ ςἢ 48 5 ἰηϑριγοὰ ΟΥ̓ (ἢς 
Ργδϑθηςο οὗ ἴῃ Κίηρ (566 ΡτοΥ͂. ΧΧ. 2,) “. αὖ. 
νΠο δά ἱπίογροβεα ἴο 8ϑᾶνθ ὑνἤθῃ ἢυπΊδη ΠΟ Ρ̓ 
ἴλιϊοά. ὙΠῸ σεγίδε (οΥ, ννῖὶϑο δηά Ἰοαγηθὰ 56- 
οστοίδιγ), δε γεροίυεσ (ΟΥ, σμαησοῖογ οὗ (6 
ΘΧΟΠΘαι6Γγ), ὧκ ἐῤαὶ εομπίοά ἐδὲ ἰοαυεγ, (6 
οῆςοει ἴῃ οὔτ οὗ αν ξογεβοδίοηβ;; 566 58, 
ΧΙν. 12, 12, “5. «υ.); ἴδε86,---ΤΟΡ τοβθηζίης 
ῬοΪΙςοΥ, ΕἸπδηςθ, δηὰ ΜΊΠεατν Ατ Ἡ (βελαύοάε), 
--- δὰ ἀοης [δεῖς υἱπιοϑῖ, πὰ Ὀδοη οοπ,» 

ΧΧΧΊΙΤΠΙ. 

ΡΕοΟρΙε, ἃ ρεορὶε οἵ 4 ἀβερεγ βϑρεεςῇ 
τΠδη ἴπου σδηϑὲ ρΡεγοεῖνε ; οὗ ἃ ᾿5ἴδπι- ἔ 0 σ, 
τ θτίηρ τοηριθ, ἐῤαὲ ἐῤοι εαπεὶ ποῖ 
πη ἀεγβδηά, 

20 ΙοοΚ ὑροη Ζ᾽οη, πε ςὶ 
ΟἿΓ δο᾽επλη 65: τῆϊη6 ογε8 ἤν 866 

203 

᾿ []ετυβαϊεπὶ ἃ φυΐες μαδιταίοη, ἃ τὰδεγ- 
Πᾶο]ς ἐῤσαί 5|4}} ποῖ 6 ἴδκεὴ ἀοννγῃ; 
Ποῖ οης οὗ ἴῃς 5ἴδκεβ τῃεγθοῦ 5}2]]} 
Ἔν γ ὃς τεπιοναά, ποίῃοσ 5}8]} ΔΩΥ͂ 
οὗ τῆ οογάς ἐπεξεοξ θε διοκεη. 

21 Βυῖ {μετὰ τῃ6 ρ]ογίουβ ΓΟᾺΡ 

ῬΟΙΙοὰ ἴο σοπῆξδθα ἐπεὶγ ἱπηροΐθηςθ. Ὑοη [ἢ 
ννᾶ5 ἰδὲ “6 ροννοσ οἵ Οοὐ᾽" δηὰ ""ἴῃ6 ννυὶ5- 
ἄοπι οὗ Οοά" ννεγε πηδη! ξοϑιθα "ἐἴο βᾶνο ἔδοπὶ 
[δὲ ὈοΙενοὰ ἡ Ηἰ5 νογὰ οἵ ργοπιῖϑο :----ἃϑ 
Ηδοζοκίδη ἀϊά. 

Οὐ... ἴῃ σα Οοσ. ἷ. 2ο δὲ Ῥδυ] οὶπ5 ἰοψθίῃογ 
541]. χχχῆ. 18 δηά χὶϊν. ὃς; πανίηρ ἰῇ ἴῃ6 
ΡΓΡοθαϊηξ νεῦβα αυοϊοά [54]. χχῖχ, 14. 

19. Τδομ «δα ποὶ...} ΟὖΥ, Τδδῖὶ δίυ- 
ὈΟΧΏ ΡῬΘΟΡ]Θ Βδ᾽ὺ ὕμποι πο “6 ;--{ΠΕῪ 
5841} πᾶν ἀἰβαρρθαγοὰ (ςρ. ἔχοά. χὶν. 1.3). 
9 α ἄεερεγ “ῥεεοῤῥ...1Ὶ ΟΥ, "οὗ βρϑϑοςἢ ἴοο 

ἄδορ (τ ἴοο ἄθερ οὗ 110) ἴο Ὀε Ποαγά, οὗ 
ἀογιϑῖνο ἰοηριιθ, ψυῦπουῦ ἀπ ἀοχδιδηδίδξ. " 
ὙΠε ἰαϑὲ ρῆγαβε ββεννβ ἴπδξ “"δοογηΐ}" [πάλῃ 
(Χχνῆ!. 14) 15 πιραηῖ ; ΟΡ. ΧΧΥΪΙ. ΤΙ, “8 ῬΘΟρΪδ 
97 πο μηπαϊεγτίαπάϊης (. «υ.." ΜῈ τμα εἰ ἦθοΡ 
Οὗ ΠΡ σοπΊρᾶγε χχίχ. 1ς, χχχὶ. ό. 
ΤῊ 5 ἰδ σΟΠΙΠΊΟΠΙΪΥ τεξεγτεὰ ἴο [Π6 Αβϑγγίδηβ; 

Ὀμυϊ [Π6 σϑάϑοῃ 88 δά ἀυςεὰ Ἀρρδᾶσβ ἴο 86 
ἀδεϊϑδινε: 566 Νοῖθ Α.ἥ 

20. ομγ' “οἱογιη 5} «. «υ. α. ἴ.. 14. 
Ω φμίο! ῥαῤίϊα! οι) Βοῖμ ννογάβ οσοὺγ ἴῃ 

ΧΧΧΙΪ, 18. 
Ω ἰαδεγπαείε...} Οὐ, ὁ Ῥοπῦ ἐῤαῤ ἐς ποὶ 

ἑαξεπ ἀοαυη,---ἰὰ ἴθ ννΑῪ ἰμδῖ ποπιδάς ἰεηΐῖβ 
ἅγ6, Ορ. 2 5. ΥἹἱὶ. 1ο. 

ἐδὲ εἰαζ Το ψὮΙςὮ ἴδ ἱεπί-τορα5. ΔΙῸ 
ξαϑϊθηθά; .“. «υ. 4. Ἰῖν. 2. 

4]. ὝΠοΙΕ 5}|81}} θ6 πὸ ποοά ἴο πιονὲ ἴΠ6 
ἴοηΐ δδουΐ ἴῃ ϑϑαγοὶ οὗ ἔγεϑῃ ραϑίυγαρο, ἕοσ ἴῃ6 
δῖε οὗ [Ὡς Ναὸν Ζίοη 584}} θ6 1 (δὶ οὗ Ῥ8- 
ταάϊϑε:---ἣἰξ 5η4}} Ὀ6 δυττοιπάοα Ὀγ ὀγοαά γίνεγς 
από “γεανις, γαδὶ ἃ5 ἘΞΠΡγαΐεβ οὐ {με Ν1]Ὲ (50 
{με ψογάϑβ ἱπιροσί).---ἰτ 15 [86 ἱπιδβοσΥ οὗἨ 1ν. 
:. Ζίοῃ 5 {Π6 γεϊρίουβ σεπῖσο οὗ ἴῃ6 νυγογ]ά. 
ΤΒοθο ΤΙ Υ δίγοδιης ἴῃδὶ ϑυτγοιπὰ ποῖ 
(Ἰκ6 ΝΘ οὐὗὁἨ Εὐρἢγαΐθβ) νν}}} ποῖ Ὀ6 Ετγό- 
αυεπίεά ὈΥ ““οἀγορὰ 5 411ΕΥ" οΥ ““πηα)εβίὶς 5} 1ρ.}" 
Ζίοη 15 ποῖ οῃϑ οὗ ἴΠ6 ννου]Ἱά᾽ 5 οηρογία: δηὰ 
ὯῸ διοβίδ ἢἤδεὲ ἰηνδάθβ ἷξ:-- ἴος ὑπάρσ ἐδ 
τείρη οὗ [6 Κίηρ οὗ ΕἸΣὨϊδουϑηθβ5 ἴΠοτα 15 ὯΟῸ 
ὙΑΓ. 

ἐδέγε ἐδὲ ρσίογίοις Ζ.0Ε}...ἢ Οτ, “Ἴμοτε ἴῃ 
ΤΑ] ἐσ Υ (Π6 ΔῈ 15 ΟὨἿΒ [ἔοὙ ὕ8, Οἡ ΟἿΚΓ 5,46; 
5 ἴῃ [οβὰ, Υ. 13; 8. συ. 6, οχχὶν. 17; ἃ 



“δὴ ΙΘΑΙΑΗ. 
"ΗΡ.., τοῦ δὲ ἀπίο 8 ἃ ρίδεος ' οἵ Ὀγοδά 
ἡφασεε, οτ, γίνεγβ μπᾶ 5: Γθδπ}8; ὙνΠογοὶπ 5}4]]} 

Ο ᾿ : 
ἀατε »»- ΟἿΓ ΤΠΡῚ ἢδ ψΨ11}1 βᾶγε 8. 

' ΚΣ 41." ΓῊΥ τἈοκ]ηρβ ἅτε Ἰοοβεά ; {ΠῈῪ 

ΧΧΧΊΠ. 

ςου]ά ποῖ ννε]] 3ιγεπρίῆεη ἘΠεὶγ πδϑῖ, 
{Πεγ σου]ά ποῖ βϑργεδὰ τῆς 5841] : τΠδῃ 
8 ἴῆε ΡΓΕΥ οὗ ἃ ργεδῖ 5Ρ011 αϊν!ἀ6ἀ ; 
τῆς Ϊαπια ἴακε τῆς ῥγεγ. 

24 Απά τῆς ἰῃῃαδιλης 5}4}} ποῖ 
84. 1 πὶ 8ϊςκ : τῆε ρεορῖὶε τῆλε ἀνγεὶ} 

[ν. 22-τῶς 

᾿ τῃεγεὶπ ταὶ δὲ (ογρίνθη ἐῤείὶγ ἰῃ]- 
4υϊῖγ. 

Ρίδοοθ, ὅς." Τῇἢο δάϊοςξῖνο τοπάογοὰ “ ρἰοοιι 5)" 
(οτγ, “ἴῃ πηλ) 65 .γ,}) 5 {πὸ βᾶπιθ {πδὲ 15 υυϑοά ἴῃ 
βρεδκίηρ οὗ [6 “4! ]δηῖ᾽" (οτ, ““πιδ᾽οϑίς ἢ) 
βδ!ρ. [{5 υϑεά ἴῃ ἃ 5ἰπλ!]σ δη  ἘΠε5|5 ἴῃ ἘΒ. 
ΧΟΙΙ, 4. 

26“: ἐδεγεῦ)} οὖ, ““1πογεοη." ὙΠὲ ψνμο]α 
ῬὮγαϑθε σου Γ5 Ἰῃ Χχχυ. 8, (Οη ἴδ ννογάϑβ ἔοσ 
0815) δῃά “5ῃ10) 8εὲ6 Νοίδβ Β.) 

Δ. δε «υἱ “αυε΄ 9] (χχν. 9). Ηε--ἰῃὸ 
Κίης---}} βοᾶν υ5. Ορ. Ηοβ. χιϊ. το: 
ὙΠ ΟΓΕ 5 (ὮΥ Κίπρ πονν, (βδὲ 6 ΣΏΔΥ 5ᾶν6 
1μοολ" (δες Ὃἷ3ο Εχοά. χν. 2, 18.) 

48. Μορβῖ οσοπηπιοηίλίοῖβ μᾶνο βιρροβοὰ 
ἴα ἤριυγο ἴῃ τ ]5 νεγϑὲ ἴο Ὀ6 {μδΐ οὗ ἃ 5[)ρ. 
Βυΐ, Ξἰποο ἴθ ννογὰ γεπάεγεά "18. ] 1 ηρ5᾽" Πᾶ5 
ἦακὲ δέῃ ϑοὰ ἰῃ ν. 2ο οὗ {Π6 δεπέοεογάε;--- 
δίποο ἴΠ6 ννογὰ ἔοσ "" 541} 825 δἰ γθδαυ οσςυτγγοά 
ΒΕΥΘΠ ἘϊΠ|65 ἰῃ (Π6 56η56 οἵ «ἱαπάαγά οὐ δαμμεΓ 
(νυν. λό, χὶ. 10.) 12, ΧΙ. 2, ΧΥΙῚ, 3, ΧΧΧ, 17. 
Χχχί. 9), νν 116 ἰῇ χχχ, 17 {πὸ νγοσὰ ἔου ""πηδϑὶ ἢ 
ννᾶ5 πὸ ροὶδ ἔγομι [86 ἴορ οὗ νυν ῖς ἢ [86 Ὀάπηοῦ 
βΒοαιοὰ .---ἀηὰ 5ἰποθ σὑ. 24 ἂἄρρϑᾶϊβ 511} ἴο 
σοηίοτηρίαῖθ [οι βαίεπὶ ἃ5 ἃ ἴεηξ, 1ξ 566ΠῚ5 
Ὀεοίίος 1ἀο τεπάεσ: ""“ἼῊΥ̓ ΤΌΡΕ5 ἃγὲ [δοκ- 
δηρά: ἴῆοΥ οαπποῖ πλάκα πῃ ἴπ6 βοςκεῖ οἵ 
(Βοῖγ ἰδηῖ- ΡΟ ; ΠΟΥ μάν ποῖ υηξυτ]εά ἴΠ6 

ΝΟΤΕ Α. 

ΎΠΟΙΟ ἅγὸ ἔννο ϑϑοτουβ ΟὈ]θοϊ᾽οἢ5 ἴο ἴδε γθῇ- 
ἀσγίηρ, ““ἴηδὲ ποι σδηϑῖ ποῖ πάἀογϑίδηα." 

Ι. ΤῸ 5 “Ἰπβισῃς:" [6 ,ασμδγ οὐ δαῤδὲξ 
οὗ 1π|6]]!ροηςθ. [ἰ 15 ποννῆογε ϑοα ἐγαηἐ  υεἷν 
(85 ἃ “᾿πογηξῃ δοίη] 5). 

Δ. ΤῺ ἸΝ)ὲ, Ὀείης ἴῃ (Π6 παίυγο οὗ δὴ δά- 
)εςῦνε (κὲ Δ 2Π γ , Ῥ5, χχχῇ ο; ὮΝ 1, 

ΝΟΤΕ Β. 

1 5Βῃουϊά Ὀ6 ποϊοά παῖ [πη6 ννογὰ τοπάοσοά 
ΔΟΔΓ8᾽ ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΥΒΟΙῈ εἶθ οχοορί ἴῃ ςἢ. 
ΧΧΥΪ Σς; ΠΟΓΟ [{ ΠΊΘΔΠ5 ὁ5οοῦγχο.") ΑἾ50, 
δὶ [06 νογσὰ ἔοσγ “"ϑῃ!Ἱρ᾽" 15 [86 ὑπυδβιι8ὶ Ομ 

ὈδπηοῚ :---ἤδη ννὰ5 ἴμοσο ἃ ῥΓΕΥ οὗ δρυπάδης 
Ρἰυπάετγ ἀϊνιαά ρα ; {Π6]241π|6 ἀϊὰ οδΙτΥ ΟΥ̓ 5Ρ.0]}.᾽..-- 
Ῥαϊεβεπο δὲ ἰαγρὸ ἰ5 νἱουνθὰ 25 “"2δὲ ῥίαω οἵ ἴδ 
Τοητ᾽" (ἰν. 2); δηὰ {86 ἴδηξ 1.361 15 [ γι βδ τη, 
ονγαγὰ νυ] ἢ 811 ἴΠ6 ἐπε οὗ [πες {Π|04] ροτίοη3 
([οϑῇς ΧΥΪ,, ς; ςρ. Ρ5. χυϊ. 6) ννέσε, ἴῇ 1άθδ, 
αϑίοποά. Ὁ}ε (ρτηροϑβί οὗ ἰῃναϑίοῃ 15 βύυερῖ 
ἄοννῃ οὐ ἴπο ϑροῖ; ἴδο ἔεης ἴῃ |158 τηϊάϑι ἰ5 
βῃδκίης {86 τοηΐ-Ροΐο, αν 5 ̓μοᾶρο, δηὰ 115 
βοςῖοῖ, {π6ὸ αν άϊς (ὐονθηδηΐ, ἀΓῸ ΣΙΝ ΠΡ ὙΥΑΥ ; 
[Π6 γογᾷ] ὑδῆποΥ 5 δπτ]οά. ὙΠεὴ ἰμ6 ΚΙΝΟ 
ΔΡΡΘΔΑΓΒ, δηά 41] 15 ςῃδηρθά ἴῃ ἃ τιοπηθηΐῖ. ὙΠῸ 
“]ΔΠπ6 τδῃ βργίηρδ ἔογῖ ἢ 85 [6 μαι ̓" (χχχυ. 
6), ἴο φαῖδογ ἴδε 5ρ01}} οὗ (6 γουϊοὰ ΤΠΠΩΥ: 

Οὐ... ΨΝΟ ἴδ6 ΘῃΕΓΩΥ ννᾶ8, 15 ευἱάθηΐ 
{Π6 ποχῖ νϑσϑθ. Ορ. χὶῖχ, 24, 11. 11. 12. 

24. ἴη ΧΧΙ!. 14 ᾿ξ ννᾶ5 5 σΠΊΥ ἀεοϊαγοά 
ἴο [Π6 πιδῃ οὗ [εγυβδθπι, “ἼΠ15 ἸΠΙΖΌΪΥ 5}4]} 
ποῖ θὲ ἔογρίνθ γου, {1}} γε ἀ16.) ὍΘ ἱπηῃ80]- 
ἰλπί5 οὗ (δ τεβίογεὰ ειβαΐοτῃ στὸ ἃ ρθορὶθ 
ψγῇοθΘ “ἸΠΙΔΌΠΥ ἐς ἔογρίνοη " (ΟΥ̓ “ἴδκθη 
ΑΌΝΑΥ,,) “. αὐ. α. Ῥ5. ΧΧΧΙΪ. 1): δηά [5 ρΡεπδὶ 
σΟΠΒΘη ΘΟ 65 ἀὈΟ] Ἰσῃθαά (ςρΡ. ΧΧΧΥΙ). 1, 17). 

ἼΠΙ5 (ϑᾶγ5 δὶγ Ε. ϑίγδομου) 15. “ἴμῈ Ενδη- 
ξεϊῖςαὶ Ῥγορμοῖ 5 δηιἰεϊραϊίοη οὗ ΗἸπὶ νν Πο 5414 
ἴο (6 «εξ πιδῆ: δοη, 6 οὗ ζοοά οδοογ; :ῤ7 
“1. τὸ ἵογρίνοη Π66.᾽ 

(ΟΝ Ὁ. 19.) 

οἰ. ΙΧ. 1ο, Εν Τ᾽ Ηοϑ. Υἱϊ!. 11), σδῃ ΟΠΥ͂ 
συλ! 16 ννογὰ Ὁ, (Οοπιραγε |ετ. νυν, 21; 
ΦΉΡΘΑΓ γὲ ποῦν {Π|5, Ο ἐοο δ Ρεορὶς δηὰ 

σεϊμουξ ἀπάετοίδηάίϊης (Ὁ )." 
ΤΠ υ5ὲ οὗ [86 ννογάβ “""ἀδερ οὗ 110 ἴῃ ἃ 

ἀἰβῆοι ράββαρε, ΕΖΟΚ. ν. ς, 6, ςδπηοΐῖ ονεσσυΐα 
ἴδε ρ]αῖη ἰηΐεγοησο ἀσγαννῃ πτῸπὶ ἴμ656 ἔδοί. 

(ΟΝ σ᾿. 21.) 

ετηρἰογεά ἱπ Νυπι. χχῖν. 24; Ὠ δη,. χὶ, 10, οὗ 
“ἢς 5Π1]05 οὗ ΚιΙξπι." ὍΤῇο ἰεπῇ 5εεῃ8 ἴο 
Ῥοϊπξ ἰο ἃ ἢοβίῖἶο Ἰηνυδάεσ. 



ΕΗ Ὁ. 
Ζλε πῆ 
ἐρβέσῃ 

15 υπάρηϊδΌϊο. 

γ. τ---. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΙΝ. 

: 781: γμάρνεόρς τυλονεισίά Οοα γευερρείλ λῆς 
εἀμγολ. τι 722 αἰεεοίαϊοκ οΥὙ δε φριερείξς. 
16 7: εεγταίνεέν οΥ Τ1δε φγοῤλεςν. 

ΟΜΕ πεᾶνγ, γε παίίοῃβ, ἴο ἤεᾶγ : 
δΔηὰ πελγκεη, γε ρεορὶε : Ϊεὶ τῆς 

δΑγἢ ἤεᾶγ, δπὰ ἴ 11] τηδὲ 18 τῇεγείῃ : 
τε ψνρη]ά, ἀπά }} τιϊηρβ ταὶ σοηγε 

ἔοστἢ οὗ [τ᾿ 
2 Εογ τῆς ἱπάϊρηαίίοη οὗ τῆς ΓΟΚΡ 

ἐξ Ὅροη 8}] πδίοηβ. δηὰ ῤὲς ΤΥ ὑροη 
}1 τῆ εἰγ ἈγΠΊε8 : ἢ6 δίῃ υζεγ] ἀ6- 

σΗΑΡρ. ΧΧΧΙΝ, [Ιηὼ ΑΠἢδ2᾽5 σχείζῃ, "ἢς 
Ἑἀοτηῖεβ στο δηὰ σπιοίς [πἀδῇ δηὰ ολιτιθὰ 
ΑΥΤΑΥ σδρίϊνο5᾽" (2 ΟἾγο. ΧΧυῇ!. 17). ὙΠ ΟΙΓ 
οἰ ΡΙ 655) ἸΡΦ]ΟΌΞΥ ἐἀήθβα Ἰ. 11) οἔἉ [ϑγδοῖ 
δῃενγοά 1156] ὄβρθοῖδ!!ῦ ἴῃ ἘΠΕΙΓ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΓ [6τιι- 
5816π|5 ονεγίῆγονυ ΟΥ̓ ἴπΠ6 Βαδγ]οπίαπϑ (5. 
ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 7: σρ. Οὐδά. 1ο--14; 1 ἅ1η. ἷν, 21, 
21: ἘΖΕΚ. χχχν. ς) 11). ὙΒΟΓΘΟσΟ 85 1ΠΟΥ͂ 
δὰ υπιϊοὰ τποηηβοῖνεβ ἢ ΒΑΌ6] ἰπ ΠΟΥ 
σπου, [ΠΟΥ πγυϑὲ βθδτο 1η ΠΟΙ ΡυΠΙΒὨπηθηῖ :--- 
σοπλραᾶγεο ἴῃ6 ἀδηυηο Δί! ΟΠ8 ἴῃ υὐ. 12, 14 πὰ 
ἸΠ ΧΙ, 21, 22. 

Ὑδδῖ ΠΠ16γᾺ] Ἑάοτῃ, παξυγαῖ “4 Ξηρυ ΔΤΥ]Υ͂ 
στ! σουηίγΥ" (Οοιῖος οὗ Ῥαὶ. Ε. Ε'., 
ἐΟυγ ΜΝ οτΚ ἴῃ ῬΑ]. Ρ. 2108, 9), νγ45 τεάιιςεὰ ἴο 
ἀεϑοϊδίίοη ὈΥ ἴδ6 δπὰ οὗ {πὸ ΠΗ͂Ι. σοπίυσυ θ6- 
ἴοτο (ἢ γϑί, πιᾶὺ θὲ σαϊπεσεὰ ἤτοι Μαὶ, Ἰ. , 
(ςΡ. οη χχὶ. 12). ΨΟΙΠΕΥ τερογίθα (ῃδὶ νυ ἃ 
ἴῃγος ἀδυϑ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ οὗ ἴῃ Πεδά 868, ἰοννατά5 
ἴἢε 5. Ε-., ἢ6 ἔουπά 20 τυϊηοα οἰ[165 ὁ“ ΔΟσοΪ (εἰν 
ἀφϑογίβα.᾽" 

[1 458, πονγονοσ, ὈθΘῃ ΨΟΓΥ ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ τοοορ- 
πΙΖοά ἔγοπι [Π6 δι] θϑῖ {{π|6ὸ5 (45 ὕχν Εὐϑοῦιι5 
δηὰ Τογομηθ), ἰμδὲ (Π6 σΠδρίοσυ τὸ «δὲ 6 4116- 
δοτίς δ] :---ἰ ρΌΟΥΥ ὈΘΙηΣ πὸ ννᾶὺ ἱποοῃϑιϑίθηξ 
ΜΠ [Π6 οχἰϑίθηςθ οὗ ἃ δ49ὶς οἵ Ὠιβίογιςδὶ ἔδςϊξ. 

ΤΠἼς γοΆϑοη5 ἔογ δάἀορίϊηρ [15 νἱενν ἀγὸ οὔ- 
Υἱοῦ 5 Δη4 ἀδοεϊβῖνςε. 

ι, Το τηνϊϊδί!οη ἴῃ σὺ. 1, 2 5πονϑ [πὲ 
[6 τηϑϑϑαρα δῦοιιϊξ ἴο δὲ ἀοϊνεγεὰ 15 οὗ ιιη]- 
γΕγ5Α] ἰηΐογοβί (“4}} Πδέοη5 δηὰ 8] {ποῖγ ἢοϑβί ἢ): 
νν ἢ] {π6 Ιδηρύᾶρο ἸΠΊΡ}165 (ῈΡ. οἡ ΧΧΥΠΙΙ. 23) 
{π4ι τῆς σοτηπλυηϊςδίίοη, νυ ϊοἢ τραυΐγοβ 50 
δτεαλῖ αδἰϊοπίϊοη, 15 οὗ ἃ ραγδῦο]οδὶ κίηά, 

4. Το δ]οροσγίοδὶ σμασζαςίου οἵ οἢ. χχχν 
Βυΐ “ἢ. χχχὶν δηὰ ΧΧΧΥ ἃ1ΙῸ 

᾿ἰπκθά ἰοφείμεσς ὈῪ ἴῃς ρῆγαβε “"βαδιδίϊοη οὗ 
ἀγάξοπβ ἕοσγ, 8. Κα]5)᾽ ἴῇ χχχίν, 13, ΧΧΧΥ͂. 7 
(“-. «υ.). 4.5, 1δογείογε, (Π6 Ζιοη οὗ οἢ. χχχν ἰβ 
{πὸ Ἰάθδὶ “"" γ οὗ σοά,; 59 {π6 Ἑάοπι οὗ εἢ. 
Χχχὶν τηιϑὲ ἱπο] δ 4}} γνῆο Παῖθο δηὰ ρεγβοουΐα 
[86 τγϑῆο4] Ζίοη (ον. χχχίν. 8). 

3. ἼΠδ πδηιοβ ““Ἑάοτη," δηὰ “" Βοζγδῆ,᾽" 
ΓΟΟῸΣ ἴῃ Δηοἴπογ ΔΙ] οροσίς δ] ρασϑαρὸ (ἸΧΙ]]. 1-- 6). 

4. δον, ἰὮ6 ϑυγηδτηθ οὗ πὶ γῆο0 “ἀ6- 
ϑρ ϑεὰ ἢ15 Ὁ ΒΠΡἢϊ,᾿" νγ85 ἃ βίπρῷ ἀεβιεπαϊίοη 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΧΙΝ. 

ϑίγογεά τπεπ. ἢε διῇ ἀο]Ινετεά τῆεπὶ 
ἴο τῆς 5]Διιρ τε. 

4 Τ εἰγ δίῃ 4180 584}} 6 σδϑβί ουῖ, 
ἀηὰ τΠεὶγ βῈΠΠΚ 5}|}} σοπὶε ἃρ ουΐζ οὗ 
ἘΠ οῖγ σγολβθβ8, Δηἀ [6 πηοιηϊδὶη8 5Π4]] 
6 πιοῖῖοα νυῖτῃ τῆςεὶγ ὈΪοοά. 

4 Απά ἃ}]]} τε ποβῖ οἔ ἢεανεὴ 53}4]]} 
θὲ ἀἰδϑοϊνθά, δηά τῆὴο ἤδανβηβ 5}4]]} 
δε “το]]εὰ τορεῖθεῦ 48 ἃ 8ς70]] : δηά ΤΕΡΕΒ 
411 τΠεῖγ Ποβὲ 5}4]}1 [411] ἀοννῃ, δ5 τῆς 
Ἰεαῖ (δὲ ἢ οὔ ἔγοπι τῆς νίῃης, δηὰ 48 
ἃ ὁ ΠΠπρ βσ ἔτοπι τῆς ἣρ ἔτεα. { 

ς Εογ ΓῺ 5 νογά 5}4}} Ὀς Ῥαιῃεὰ ἴῃ 

ἴογ ἴῆοϑο ὑπο ῥγοίδῃρίυ 5115 το (Ποῖ ῥσὶν!ς 
Ἰερεὲ 45 (ὐσοά᾽ 5 ΞΡΕς18] ὑῬΡθορὶδ (566 [πίγοά. Ρ. 20). 

ς. Ὅδο δρρ]οδίίοη ἴο ἰ5γδϑὶ 15 σοπῆππηιεῦ 
ὈΥ [6Γ. 1Χ. 10, 11, 20 (566 Νοῖβ Α). 

6. ἴῃ δῇγ οᾶβε, νυ. 6, 7, ἅτε δάπη θα ἴς 
Ὀε ἤριυγαῖϊνο (ςρ. [εγ. 11. 40; ΕΖεοκ, χχχίῖχ, 
17; Ζορῆ. 1. γ, 8). Βυΐὲ ἢ ἴλ6 Ἰατὴῦ5 δπὰ 
ξοαῖβ δηὰ 0]. ΟςΚ5 Ὀ6 συ ταθο]ς 8], [6 υποίοδῃ 
ΔΗΪΤΏ815 (δὶ ἀγὸ ἴο ΟσοΌΡΥ {πεῖν ρἰδοο5 βου ά 
Ὀ6 80 ἴοο. 

η. ον [γὈΪΥ πὸ ἐχργεββϑίοη “"ρεορὶἊε οὗ 
ΜΥ εὐἴϑε (εθδγερι),") ΟΥ, δἃηπδίῃοπιᾶ (συ. 5), 
ἀεβεγίρεβ [5γδθὶ (ἀυγηρ 115 σΑϑοηρ ἀννΑγ), 15 
ενϊάθηςξ ἔτοπι εἰν. χἹμ. )8: “1 ραν [ἰδοοῦ ἴο 
ἴΠ6 ουγθα (εὐξγερη)." (ὑρ. ΖεςἈ. χίν. τα; 
Μαὶ. ἴϊ. 24 (ἰν. 6). 

Οὐς, ἴπ Ηεῦγ. χὶϊ. σ2 νγε βάν ἃ αυοίδίίοη 
οὗ [54]. χχχυ. 2. ἼΠθη π ἴΠ6 ἔο] ον! γ ΓθῈ5 
(6, 1)), ἔβαυ 5ἰαπάβ 45 ἴπε ἴγρε οὗ ργοΐδῃβ 
Δ 4 5θηβδ)- τ ηἀθὰ τηθη; νν 0 ἂῖὲ Ἰἀεηιβοὰ 
ἰπ συ. τς ἢ τῃοθ6 ἀρϑῖπϑὲ ῃοτη Μοβδε8 
νναγηθα [5γαϑὶ ἴῃ Ὠειῖ, χχὶχ. 18---}: ἃ ρᾶ5- 
585 86 Ὑν ΒΓ ἢ ἰ5 γτείοσγοα ἴο 1η 158]. χχχὶῖν. 9. 

1. γε παλίομε...«1δὲ εαγ}} Ορ, Ῥϑβ. χΙῖχ, 1.ἥ 

2. δὲ ἐμάϊπαϊοη... ΟΥ̓, ὍὉΆ89 Ιοχὰ 
ἘΔ ἐπαάϊσπαίοη δεδϊπβῦ,.. απὐ α«υγαὶῤ 
δεεαϊπεὶ αἱἱ ἐῤεὶς Ἀοδὺ: Ηφ ῥα ἀογνοῖοὰ 
ἐδε»ι;---ἰαϊὰ ἔμοπὶ ἀηάοτ ὈΔη (.. «υ. ἀ. ΧΙ. 15). 

8. “ἼὝΠΟΙΓ βίθης ἢ 5}8}} σὸ υρ;᾽" Τοεὶ 11. 2ο. 

4. τὲ δοι οΓ ῥεαυεη]-- -ἘΪ ἢ οοτταρῖ 
ἴϑγδϑὶ ννογβῃιρροὰ (2 Κ. χνῖι. χό, χχὶ, 3, 5). 

δὲ ἀϊποἰυεά)] ΟΥ, ““Ἰου ]ἀθσ ἀνΑῪ 5," ἃ5 ὈΥ͂ 
ΒΟΙΠ6 ἸὩΠογθηΐ σδιι56 οὗ ἄεοαγ. ((ρ. ἴδε. πουῃ 
ἴῃ ν. 24.) 

γοἰεά ἰοσεῖῥεγ})] ΟΥ̓ γοϊρ ἊΡ1----ἃ5 ἃ ςῆτο- 
ΠΙοΪς, ὑνῆοϑε σοηίδηΐβ πάνθ Ὀδεη χοδὰ {Ὠγου ἢ. 
ΤΠε ἕο ΠΕΥ (Πϊη55 ἀγὸ πονν ἔογροίϊζθη (Ἰχυ. 17). 

σῤῥα!! “4εἰ||.. Οτι, “58.411 νυ] μοῦ, 85. 4 ἰοδῦ 
ὙΠ Πόσο ἴτοῸπὶ ΟΥ̓ ἃ Υἱπο, γϑᾶ, ἃ5 νυ ΠΟ ΠΡ} 5 
ἔτοηι οἵ 4 ἢρ-ἴγθθ.᾽" 

58. «ῥα δὲ ὀαϊδεά.. Οτ, Βα Ὅθθα 
δαϊῥεά (-. «υ. α. ἴῃ α΄. 7) ἐπ δεαυεη. Βοίῃ ἴῃ6 
ταθδηϊηξ οὗ (Π6 ννογὰ 1156} (“παῖ ἀγυπκ ἴο 
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δ βδν. 6, 
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ἢδάνεη : Ὀεῃοἶά, [τ 5}.4}1] σοπης ἀονγῃ 
ἀροη [ἀϊππθα, απ ὕροη τῆς ρεορὶε οὗ 
ΓΑΥ͂ συ Γδ6. ἴο Ἰυἀρπιεηίῖ. 

6 Τῆε ϑννογά οὗ ἴῃς ΓΟ ἰ5 4116ἀ 
σῇ Ὀ]οοά, ἴτ 15 πιδάς τ νὴ (τ- 
Π6559 σπά ννῃ τῆς δ]οοά οὗ ἰδπὶῦ8 
Δηὰ ροδῖβ, νυν τῆς ἔδλι οὗ τῆς Κιάπεγϑβ 
οἔὗἁὨ τἈπὶϑ : ἔογ ἴῆε. ΓΟΚῸ ἢαδῖῃ ἃ 53δςοτ- 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧΙΝ. 

(υγηεἀ ἱπίο ῥ᾽ τς, ἀπά τἢς ἀιιῖ (ῃεγε- 
οὗ ἱπῖο Ὀγπηϑίοηθ. ἀπά (δε ἰαπά ποτγο- 
οἵ 584}] θεσοπια Ὀυγηΐηρ; Ρ ΓΒ. 

Ι0 [τ 8}2}} ποῖ δε φυεποῆῃεά πἰρῃϊζ 
ὍΟΓ ἀΔΥ; “16 5πιοκε {πεγθοῦ 582]] 
ο ὕρ ἔογ Ἔνογ: ἔτοπῃη ρεπεγδίίοη ἴο 
δαπογαίίοη ἰτ 3}4}1 11ὲ νναϑδῖε ; ποῃθ 
841] ρ488 τῆγοιρῇ ἰξ [ῸΓ Ἔνεγ δηὰ ὄνεσ. 

[ν. 6---ἰ 2. 

4 Ἔσν. τῇ 
18. ἂς τὸ. 

1 “Βυι ἴδε ᾿ςογηηογδηΐῖ δηά [Π8ὙΖερδ ἤςε ἴῃ ΒοΖγδῇ, πὰ ἃ ργεδῖ 8ἰδιιρῃτεῦ 
ὈΙΓΓΕΓΏ 5}}4}1] ροββθ88 ἰξ ; τῆς οννὶ] 4150 Ἀεν. 18. ἃ ἴη τῆς ἰδηὰ οὗ [ἀιιπηοᾶ. 

ρδςς 7 Απά τἢς '| ππ]σογη8 8}.4}}] σοῆς δηά τῆς γάνεηῃ 504} ἀννεὶ]] ἴῃ ἰΐ : δηά μεδζαν. 
νοΐ. ἄονγπ ἢ τ 6πὶ, ἀπά τῆς 0] ]ος Κα ἢπ 5}4]] βίγεῖσἢ ουζ ἀροη ἰξ τῆς ]ης οὗ 

ἢ (ἢ Ὁ01]8; ἀπά τῆεῖγ ἰαπὰ 8ἢ4}} Ἴσοηξιβίοηῃ, ἀπά τἢ 5ἴοῃβϑ οἵ ειιριη688. 
"Οτ, ς,ς. δε ϑοακεά νυ Ὀ]οοά, ἀπά τῇεὶγ ἀιιδῖ 12 ΠΟΥ 5}4]] ς4}} τὴς ποῦ ]εβ {Πετε- 

ταλάο ἔδλι νυ ἐδίηθ88. 
8 Εογ { ἐς τε ἀδγ οὗ τῆς [ΚΡ 8 

ς “βαρ. 63.  νγεηρδδηςα, αηά ἴῃς γϑᾶῦ οὗ γεζοῃ- 
4“ ΡΕΠςα8 (ογ [ἢ σοπίγονεγϑυ οὗ Ζίοη. 

9 Απά τδε 8ιγεδπιβ τῃδγεοῦ 8581] θὲ 

{πε 4111), δηὰ 6 ΑΥ ἴῃ νος [ἃ 15 υϑοὰ ἴῃ 
ν΄ 7, 5661 ἴο ἱπΊΡῚῪ [π4ῖ {π6 σννοσγὰ οὗ Ὠινῖπο 
Τυκίίοε (ορ. Τευῖ,. χχχὶϊ. 41, 42, 5. χὶν. 3) 
δὰ Ὀδοη νυ] ἀθὰ πῃ Ποάυθηγ τερίοηβ:---ἰΠαΐ 
ἴΠόγὸ μαὰ Ὀδοὴ ἐνἂσ ἴῃ Ποανθη."" 

ὠῤοπ ]μρεα] (υ. 6). Ἀδίποῦ, μοι Ἐᾶ τα; 
--ἰγρὸ οὗ ἔδοβϑθ, νῆο, Ὀοϊδηρίης ἴο {δὲ δεθὰ 
οὗ Ρτοχηΐβο, ἕογίοϊ δα Π6ῚΓ ᾿γίν!]θροβ. 

ἀπά ὠῤοη... ὙΠῸ ἀπά ἰηϊγοάιςεβ 4 ΠΟ 
ἀεβοΠρύοη οὗ νναΐ ργθοθάθβ. Τῆς ““ Ρεϑορὶδ 
9 Μν εμγιθ᾽ (οΥ, Ὀδη, “. «νυ. 4.1 Κι. ΧΧ. 42), 
τη, αἱ ᾿οαϑβῖ, Ἰηοϊάθ ἐπαΐ νυ Ὡς ἢ ννᾶ5 ϑἰγὶθά 
ἷπ χ. 6, “16 Ρβϑορὶθ οὔ ,,, «υγαΐϑ ," --- [5- 
ΤᾺ} ]. θᾶη δίδηϊου (5. δηὰ Ρ.᾽ ρΡ. 192) 
ΒρΟΔΚ5 οὗ “πο ἀδϑοϊδίίοη δπάὰ ἀἀερτδάδίοπ, 
νΒιςἢ ἢᾶγο 50 οἴφη ᾿ς οὐ ἴδοϑδο ννῇῆο υἱϑῖΐ 
]ετιβαίοη (6 ἱπηριοϑϑίοη οὔ δὴ δεγμγεά 
εἰῖγ." 

Θ. 72: τευογά... ΟτΥ, ἼΤΠΟ [ογὰ μαίἢ ἃ 
ϑυνογά; ἰΐ 5 8]|1δὰ...." 

»ιααε γαὶ.. . . ““τηδᾶς τῖςοἢ "ἢ ἐλ ἢ (υ. 7). 
ἰα»ιδε.. .σοαίς... ὝΤἢΘ 5πΊΔ}1εγ οδίι]α τῇ 

{Π15 νϑῦβϑθ δπα [ἢ 6 ἰδγῦρογ 'η (ἢ6 ποχῖ γοργοϑοηΐ 
[Π6 νᾶῇίοιι5 γᾶηκβ οὗ (ἢ6 ρῥθορὶθ.-- -ὴ6 ,πὲ 
ΟΥΓ δὲ ἀϊάμεγς 9 γανις νγᾺ5 Ῥτεϑο θεὰ ἴο Ὀ6 
Ὀυγηΐ δὲ ἴῃ6 σοηῃϑθογδίίοη οὗ Αάγοη (Εχοά. 
ΧΧΙΧ. 22).--- δῖ ΠοάνΘΠΪΥ συγογά ρἱοσοθὰ εὐθῃ 
ἴο “1Π6 τείῃβ᾽" οὗἨ ἐδ ᾿δυσιαπ αἱοίπι, ([6γΨ 
ΧΥΪ. τὸ; [,3π|. 111. 121 ορ. Ηδῦ. ἰν. 12.) 

ἐπ Βοπγαδ[]ὴ (Όξεη. χχχνὶ. 33; ΑΠΊΟΒ 1. 12). 
ἼΠς πδηλθ ΡΥΓΟΌΔΟΪΙΥ τπϑδηΐ “" ρΐαςε οὗ νἱηΐαχο ᾽" 
(9ῳ6Ὁ χῇχ. 9, 13). Οὗ. οἈ. ΙΧΗΪ, 1---ό. 

7. τῥὲ ταιοογη] Οτ᾽, “ΜΔ τοχοη᾽" (866 οἢ 
ΟὟ χχχῖίχ. 9). ΤὙΤΠΟΥ «ῥα κοὸ ἀοαυηι,--- 

ἴο ἴπὸ 5]δι ρ ἢ ίογ, ἴογ. 1. 27. 

Θ. ἀκα» οΥ... νεησεαηκο) ἱχὶ, 2; ορ. θα, 
ΧΧΧΙΪ. 1ς,) 43; (ἢ. ᾿ἰχ. χ7, [ΧΙ] 4. ({υκο χχὶ. 

οἵ ἴο (ἢς Κίπράοπι, Ὀυϊ ποπε ταί ἐξ 
ἴδετε, πὰ 4}1] Πεῖ ρῥγίμοεβ 584}} δὲ 
ποιῃίηρ. 

112 Απά τῇογῃβ 5}]1] σοπὶα αρ ἴῃ 
ἢδγ ρίδοθβ, πεῖῖ]ε8 δηθὰ Ὀγαπλῦ]εβ ἴῃ 

42). Τὶ ΠΡῸΣ ἴπῸ Ἰογὰ μα ἃ ἀδύ οὗ 
νϑηροδηςθ.᾽" 

ἐδὲ γεν οΓΓ γεκορηρεέηο} ἴῃ Ηόοϑ. ἰχ. 7, 
πε τοι υξίοη ΠΡ 5 ΟἹ 5ΓΔ6] :---- ΤΏΘ 447. 
97 γεεοριβέπες ἃγὰὸ ΟΊ; Ζγαρὶ «ῥαὐ ἔποαυ 
1.) (φ. ςἢ. χχχν. 4) ἰχυ. 6, ᾿ἰχνὶ. 6. 
,γ δὲ εοπίγουεγα οὗ... ΟΥὶ ἴο ν]ϑδά 

ῖου ΖΣΙοΟῚΣ (1. 17, 11. 22, 4. 4φ0.}} ἴο ϑϑοτῖ 
[)6 τρηϊβ οὗ τῆς ἴπι6 "ΟἿ οὗ Οσοά᾽" δραϊηϑῖ 
411 (παΐ Πᾶγᾶβ5 Ποὺ (Χ]χ. 17). 

9. Οὐοτήραῖε ει, χχίχ. 23, 24. 

10. ποῖ δὲ φμεποῤε4] Ἰχνὶ. 24. 
σῥαὶϊ] [δε «υα:16] 5“. αὖ. α. [ετ. Χχνΐ, 9. 

11. 296 εογηιογ 1} ΟΥ, Ροιοδπ, Οοη 
[86 ““ ΒΙΓοΓΠ,᾽" 566 χίν. 23. 

ἐδὲ ἱΐπὸ οὗ... ΟτὍ, 26. ἧπο 9. ἃθ8018- 
του (Πεῦγ. ““τοἢι.)}) ἀπά “δὲ ὉἹατατηϑὲ 
47 ενιριϊπες (ἩξεΌγ. “Ὅοδὰ ᾽)).--ἰἴ ββου!ά θῪὲ 
ἰαϊὰά νναϑῖς ψΠ 845 στὰς ἢ σᾶγὸ Ἀπὰ οχδσΐποβ8 
85 ΤΏΡ Ἐ5ΌΔΙΥ͂ ΔΡΡΙΥ 'ἱπ Ὀυϊάϊηρ (Απιο5 νἹ]. 
γ--τοῦ 4 Κ, χχὶ. Σ3). [1 βδου]ὰ δυτ]οὰ 
Ὀάδςοκ ἱπῖο ἐδ σοπάϊζιοπ, οὐδ οὗ νος Οοά 
ογεδίίνε νοὶςθ γραγοὰ ἴΠ6 ϑασῖἢ (δ. '. 2; Ὄρ. 
]6γ. τν. 22). 

12. Τρεγ “δα.} εαἰ!..7 Οτ, Μεγ ποδίε;, 
ἐδοισ ποπὲὸ δῊε ἰῥεγε, ἐ ἑἡμυΐο ΄Ἰο ἐδε 
ἄτης 4ο᾽»1.---- ΤΠ οἱ ΠΟΌΙ ΠΥ (Πονγίηι, Οοη. χχχνῖ. 
49), ἔγοπι ὑγῆοπι ἴἢ6 κίηξβ οὗ Ἑάοτῃ ννεῖθ 
οἰθοϊορα, ἢᾶνοὸ ἀϊοὰ οἶς, 

18. ἐδογπε «ῥα! εὐ ωῤ. 1 δὲν 
2αίαεε: «ῥα "ποι τῷ «υἱϊὸ ἐδογπι; πεὶ- 
{4 απ ὀγαριὀίς: ΒἈΔ}1 ὍΘ ἐπ ἨΘΣ 70- 
ἐνοσσι; ἀπά 8ΒᾺ6 “ῥα ] δὲ α ῥαδί᾽αἰδοπ οὗ 
480 Κ815 (Χχχν. 7:1 Πρ. ΧΙ. 22), α εομγέ 3 γ 
ΟΒΌΣΙΟΙ 95 (ΧΙ. 21). 



ν. 14--. 

(ἢδ ἐογίγεςθες ποσοῦ: δηά ἴτ 54] ὃς 
Δη Παδιταϊίοη οὗ ἀγάροηβ, απά ἃ σουτγῖ 

0, ἐογ ἢ ονν]β. 
ΤῊΕΡ 14 ᾿ΤῊε νυν] ὰ Ὀελϑίβ οὐ τε ἀεϑβεγῖ 
ἀαυζλίτα 5}8}} δἷδο πιεεῖ σνίτῃ 'τῆς νν!] 4 θεδβίβ 
ΓἮο. ΟΓ, τῆε ἰδβἰαηά, Δπηὰ {δ ϑδιγγ 5841} ουῪ 
Ὴε, ἴο ἢΐβ (ον; τῆς ᾿ βογθεσῃ ον] [50 
ἔδτ᾽ 8[14}} τεϑῖ τεγε, δηὰ βηὰ ἔογ Πεγβεὶῇ ἃ 
»ἐρήε!͵ΠΡ Ρἶαςε οὗ γαϑβῖ. 

Ις ἼΠΕτγε 5}4]} {πῸ ρσεδῖ οὐνὶ πιᾶκε 
Πεῖ πεβῦ, δηά ἴδαυ, ἀπά παῖς, ἂπὰ 
ραῖπεῦ ὑπάδγ ἢεγ β8ῃδάον : ἴπεγα 8}}8]]} 

14. ευἱά δεανῖς οὗ... “4. «υ. α. ΧΙΪ!. τ, 22. 
ἐδὲ “ογεεοῦ οαυἱ ὍΝ Οτ, ἐδέγε ὙΘΣῚΙΥ 

μδὺΒ δε σεγεεεῤ-οαυ! δοιτ]θὰ (Δῆογ δΕΓ 
Ἰοηξ ννἂηάογηρ5), σπά Του ἃ ΔῸΣ 4 ρίαεε οὗ 
γε. Ἑάοπὶ Ὧ45 ἃ Ὀᾶ56 ΓΕβοτηΪδηςο ἴο Ζίοη, 
ἴῃ ΠΟ Ὦ “ὁ τεϑὶ " δηά “" τε τ βῃπηεηΐ " νογὸ ἴο 
Ὅε ουπά (ΧΧΥΪ. χ2; [ῃ6 νγογάβ ἅγε αἰπιοϑῖ 
Ἰάδπε!ς 41). 

15. Τδεγε «-ῥαὶ]]... Οτ, Τρεγε Ἀδὰ τὉ89 
ΔΙΙΟῪ -Βπδῖκο (Βοοσδατγί, δηἀ πιοβὲ πηοάθγῃ8) 
Ἰοδὰθ ῥὲγ πειΐ; απά Ἰαιᾶ, απάὦ Ἀδιομοά, 
απά καϊπμοτοᾶ :---ἰη πηάϊκίυγθοά αυϊεῖ. 

ἐδεγε.. αἰ0] ἐῤεγέ ὙΘΥΑῚΥ (υ. 14) 819 δὲ 
απἰμεγες φαίῥδογεά, ἴῃ αἰδθτηαὶ σοποίανε; Θ8 Ὁ 
οὔδ «αὐἱὴΡ δὲν ἈΘΙΚΉΟΌΣ {ΠΣ ΤΠΘ ἰαϑῖ 
Ῥῆγαϑε οσοιιγβ οἰβουνῃοῦγο ΟὨΪΥ ἴῃ |ογ, ΙΧ. 2ο; 
τνῆογε (86 ννοπίθη οὗ Ζίοη ἃγὸ ἴο ἴθδςῇ "" ΘΥΘΓΥ͂ 
ομθ ΕΓ περῃθουῦ ἰδπιθηίϊδίϊοῃ :" πὰ ἰδδῖ 
Ὀοσδυϑὸ "8 γοῖὶςθ οὗ ννδ]ἶπρ 15 Ὠραγὰ οι οὗ 
Ζίοη, Ηονν ἅζε ννὸ βροϊ]δὰ " (υ. 19). 

16. δεεᾷ γε...) ΟΥ, ᾿πᾷπιχθ γ8 σμΐ 9 ἐδὲ 
δοοξ (Ἶ6γ. ΧΧΧΥΪ. ΣΙ, “. 40.).. απά τϑϑᾶ δἱοτιὰ 
-- (Ἕ[ἐτ΄ 11. 63). δθάγοῦ [πε νοϊτπηθ, ἰῃ νυ ΙΓ ἢ 
Μοβεβ δπὰ ἔπ6 ργορῃείβ μανθ στοοογάθα Οσοά 5 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΧΙν. ΧΧΧν. 

(Πα νυ ]ταγαβ αἷδοὸ Ὀς ραϊμεογεά, δνε 
οὔθ νι Πδγ πηᾶῖδ. 

16 4 ὅεεκ γε ουκ οἔ τῆς Ὀοοκ οὗ 
τς ΓΠΟΚῸ, ἀπά γεδά : πο οης οὗ [ἢ686 
580} [41], ποῃδ 541} νγδῃΐ ἤεσ πιαῖε: 
ἴοσγ ΤῊΥ͂ πιουῖῃ ἴξ δίῃ σοπχηηδηάεά, 
Δηἀ ἢ]8 5ρ|γζ 1 ἢδτῃ σδίμεγεά ἤδη, 

17 Απά δε μαῖῃ Ἴδϑὲ {π6 ἰοῖ ἔογ 
(δηλ. 2Ὧπηὰ ἢἰ8 παπά δίῃ ἀἰϊνίἀεἀά [ξ 
αηΐο {Πεπὶ ὈΥ͂ [ἴπ6: (ΠΥ 58}4]} ροϑβ688 
ἴς ἔὸγ ὄνθῖ, ἰγοπὶ σεηδγδαίίοη ἴο ρθηδ- 
γαϊῖϊοη 3}}} τευ ἄνγεὶ] ἐποτείη. 

{πγεδίεηίηρβ ραϊπϑὶ ἔπ ὑπροά!Υ (ΒΘ ευῖ. χχυΠ, 
58, ΧΧΙΧ. 20, 272; 2 Κ. ΧχΙ!. 13. ΟΡ. οἢ. 
ΧΧΙ͂ΧΟ 1, 12, 18, ΧΧΧ. 8). 
“ῥα! Π Οτὶ, 16 πιϊδεὶπε (“. αὐ. 4. χ]. 26). 

εἰ ΔΑ} [86 συγϑεβ [Πδῖ ἀγὸ υυπτΐδη ἴῃ [Π|5 Ὀοοκ᾽; 
(θευϊ. χχίχ. 2ο, 27) 58.411 βάν ἴδκθη οβεςί. 

»η7 "ποῖ 11 ῥαὶῥ... Οτ, “ΕΥ̓͂ ΠΥ που ἢ 
δαί ΗΘ (45 ἰῇ σ΄. 17) ξίνθη σοπ)ηηδητσηοπί, 
δἃηὰ ΌΥ Ηἰ5 ϑδριπὲ βαίῃ Β9 ψαϊμεγεά {δ6πι.᾽" 
ψυΐϊε. ““ᾳυοάὰ εχ οτα πιθὸ ργοςϑαϊξ, 116 πηλῃ- 
ἄανι.᾽" 

17. “πά δε.. Οτ, 798, Β0 ΞΒϊ1πι69017. 
Ης, ψῆο οὐ ΘΊΠΑΙΪΥ αὐοιίεά δε ἰαπά 1ο ἐδὲ 
}εοῤίε (Νυπι. χχνΐ. ςς; [ο8ἢ. χῖχ. 91), ψἹ]]]} 
ὍΟΥ πιᾶκα ἴ( Ονεῖῦ ὈΥ ἃ ἔοστηδὶ δοΐ οὐ ἰγδηβίεγ 
ἴο ἴδι656 φ]ΟΟΠΑΥ ἀθη:ΖΘΏΒ. 

Οὐ:. ΙτρσηραϊδίοὶΥ δήσοσ {6 σχεοογσὰ οὗ 
ΟΌΓΘΟ5 ἴῃ δι. χχὶχ ἔρον [πε δϑουγᾶηοθ 
οΟὗἉ ΠΊΕΓΟΥ͂ ἴῃ οᾶ586 οὗ τερεπίδηςε (ΧΧΧ. 1----1ο). 
 ἾΓἢς Πογὰ ν}1}}} γείοίες νοῦ ἴῃθθ ἔοσ ξοοά, 
85 6 γεϊοίςεά ΟΥ̓ΟΥ [ὮΥ ἔδίῃειβ." ΤὕΤΠδ ϑδπὶ6 
σμδηρο 15 ργεϑεηϊεὰ μετε ἰῃ οἢ. χχχυ. (οπι- 
ρᾶτε {πὸ {ἰκὸ σοηϊγαϑὲ ἰῃ 8. ᾿χῖχ, 25, 248) 
οΕἰϊ. 14, 28. 

ΝΟΤῈ Α. 

φν τα (οπιρᾶτο 
[34]. χχχὶν 7εγ. ᾽χ 

ν. το, Τὰ ἊΨ γῈ. νυν. 9, ἋΨ φὴς 30. 
τ. 13, ὯΩΠ Π). τ΄. το, ὉΠ ΝΝΌ. 
“τς, ΠῚ ΠΝ. ΄.1τοὸ, ΠῚ ΠΝ. 

532]. χχχῖν. 9 ἰοοῖκβ θδςκ ἴο Ὠειΐ. χχῖχ 22 (ΑΟὈΝ. 23) 
7]ογ. ἴχ. 12--ἰς ᾿Ξ 

ΓΟΒΠΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΧΥν. 
γε ἥομγλίηρ οΥἿ Ολγίῦ: δίμραοηι. 

αγ ἐιοομ αρεΐ ὃγ {λέ υἱγίμες απα 
2 γένέερες 97 1Δε ρυεβεί. 

2 72ε 
Δ 7:) 

4} 24-} 8. 

“δ ἐν ψ] ἀογη 688 δηἀ τῆς 8011 217 
Ρίασος 588} δὲ ρἰδά ἔογ {ἢ δηὶς 

Δη4 τῆς ἀσβετί 841] γε]οὶςθ δηά Ὁ]ο9- 
8001 48 ἴῇς ΓΟΒ6. 

ὥμαρ. ΧΧΧΨ. [πῃ οἷ. χχχῆϊὶ. 9, Γορδηοη 
δὰ “Ῥδοη δϑθδπιθά δηὰ τ πογεὰ ἄνναν .᾽" 
δβδάζσοῃ δηὰ (δγη)εὶ δὰ Ῥθοθη ἰδιὰ Ῥᾶγθ. Νον 
(}6 ΦἸΟΥΥ οἵ 1,οὐδηοη," “(86 Ῥοδυς οὗ 

ϑθδγοη δηδ Οδιτησῖ,"" ἅγὸ ρίνδοη ἴο {πὸ ἀδϑοσξ 
(υν.1, 2); δηὰ [ἢϊ5 Ὀδοδυ56 ἴΠ6 ἄννε]]εῖβ ἴῃ ἰξ 
866 “ {86 ΡΙΟΓΥ οὗ ἴμ6 [ογά, ἴπ6 θοδυΥ οὗ ΟΌΓ 
Οοά."" 
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2 [τ 5} Ὀ]οβϑϑοῖὰ αυπάλπεγ, δηά 
τα]οῖίςσα ὄνθὴ ὉῈ ἸΟΥ πὰ βίηρίηρ: 
τῆς ρ]ουῦ οὗ [μοθδηοη 58|2}] δὲ με 
ὉΠῖΟ ἰτ, τῆς Ἐχςα]]εηοΥ οὗ (ὐδγπγεὶ δηά 
ϑδάγοῃ, {ΕΥ̓ 5}18}] 8εα τῆς ΕἸΟΙΥ οὔ 
τῆς ΓΚ, ἀπά τῆς Ἔχοα]]εηοΥ οἵ οὐγ 
Ο(οα. 

« Ἠεῦτ. 4 ἴ “διγεηρίδεη γε ἴα ννθᾶκ ἤδη 5, 
ΠΡ Δῃᾳ οοπῆγηι τῆς ἔεεῦ]ς Κπεαβ. 
Ἠδεδ. 4 54Υ ἴο τῃετὰ ἐῤαὲ αγ οὗ 4 ' ἴεατ- 
ἦσε. [ᾳ] Πεαγῖ, Βε βίγοηῃρ,, ἔδαγ ποῖ: δεπο]ά, 
ἐ ΜΑΙ. 9. γρῃγ (σοά Ψ]]] σοπὶς τοὐτῤ νεηρεδποα, 27. ὅχ τι. ς. : 

τα. 34. ρῴόῃ (ὐοά τυ ἃ τεἼοοπίρεποα; ἢς 
ὃ 20. 30. ἢ 
ὅζατ τώ, ἍΜ] σοπὶα δηὰ 8ᾶνε γὙοιι. 
7οβπα9 9. ΤΉςΣη τῆς δεγεβ οὔ τῆς δ] πὰ 8}4}} 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧν. [ν. 2--8. 

δε ορεηςά, δηά “τῆς ελγϑ οὗἩ τπε ἀθλξς Μαῖδι. 
8}}ἃ}} θ6 υπδίορρεά. Μωΐγ. 35, 

6 ὙΠ εη 884}} τῇς “Ἰδπγε ππᾶη ἰξὰρ 9 Μδῆβ. 
88 Ὧη ΠΒαγῖ, ἀπά τῆς “ἴοηριιε οὗἉ τῆε ἃ 15. κα 
ἀυπιθ εἰπρ': ἔογ ἰῃ τῆς τ! θγπββ8 5881} Ἀῖν ἐς 
“ νγαΐετβ Ὀγεαῖς ουΐϊ, ΔΠ4 βέγεβπιβ ἴῃ τῆς ἃ... 
ἀεβοσί, δ. 8.7. 

7 Απά {πε ρδγοβεά ρτγοιπὰ 5}4]] ἐΜδεν ο 
Ὀεςοπὶα ἃ ροοΐ, δηὰ {Π8 τῆ] γβῖγ ἰδηὰ ζἤ.. ,α. 
ΒρΓΪΠρΒ οὐἨἁ νγαῖεγ: ἴῃ τῆς Παδιυλτίοη 8. ας. 30. 
οἵ. ἀγάροηβ, γῆεγε ες ἰδγ, ἐραιϊί ἐξ 38, 30. 
᾿ ργτλ58 Ὑψ ἢ Γαδ 8 δηἀ γιιϑἢ 68. ΤΟΣ 

8 Απά λη ἢιρῆνγαΥ 5}4}} ὃς τἢεγα, περᾶν, ὅρε, 
ΔΠᾺ ἃ ΨΑΥ͂. πὰ 11 35}4]} θεὲ οδ᾽]εὰ Τῆς 
ὙΑΥ οὗ ΠΟΙ Π658; ἴῃς τἰποϊθᾶπ 5}2]] 

ἴῃ σ. 7, 1}18 ἀεβοτί 15 Ἰἀθπειῆοά στ (Πα 
Ἰλπὰά (δαὶ μαὰ θδοοπὶθ “«“ἴπὸ δαδιίδίίοπ οἔ 
74ςΚα]5,"---ἰθ δοςσιιγβεά Ἰδπὰ οὗ χχχίν. 13. 

Οὖν. ϑδοτξ 245 [ἢ15 σδμαρίογ 5, 1 συρρ θὰ 
ΤΆΔΩΥ οὗ ἰῃ6 οἤπαγδοίοιῖδιῖς οἰεπχθηΐβ οἵ [(Π6 
ϑεςοηά Ρατΐ οὗ ἰβαῖϊδῃῆ. (Οοπραγε 
ὙΠ Ὁ. Σ,...Χ]}. 19, ΧΙ. 1. 

Ὁ. 2...Χ]. 5, ΧΙΙν, 13, ΧΙΧ, 13. 111, 9. 
1ο, ἵν. 12, Ι΄4., Ιχ᾿ 1, 13. 

τ. 2.)...Χ]. 20, 31. 
σ΄ 4,...Χ]. 9. 10, ΧΙ, ΣΟ, 12.) [Χ]. 2. 
σ΄. Φ,...Χ}}.. ), ΧΙ, 8. 

τυ. 6, 7,...Χ]], τ8, ΧΙ, χ9, ΧΙῖν. 3, ΧΙΝΠ, 
41, ΧΙΙΧ, 1Ο. 

α΄. 8....Χ]. 3, ΧΙΧΟ ΙΣ, 11. 1, Σὰ, ΧΙ], 
1ο. 

τυ. 9, 1ο....}}. Χο, ΧΙ, ΧΙ]. 12, Ιχυ. 19. 

1. «οἷδιαν7 ῥρίαοε} Ἀδίβοσ, Ρδχ δ θὰ (18πἀ): 
“. «ν. α. 111]. ἃ. 

σῥαὶ! δὲ σία γον ἐδορ1)] Οτὶ “' τεὐοῖοθ οὐδσ 
ἴΠοπὰ" (ἰχν. 18). ΤῸ ρούβοηϑθ, ΨῆὴΟ σδιι56 
ἴῃς βυάάεηῃ ἸοΥ (ςΡ. ἴδε ρσγοῃουῃ ἴῃ 5, ἰχχχυί. 
1), πηιιδὲ Ὀ6 ἴῃς 54π|6 ἴῃαί ἅγὲ βϑροκθη οὗ ἴῃ 
ν΄. 5, {δὲν 5841} 566) τψῆο ἅγὸ αἷϑο ἴῃ6 “"ἴδ- 
ἀεοπηρὰ ᾽" οὗἉ υ. 9. 

α: ἐδε γο"Ἱ] ἘΙΒΟΎΤΠΕΓΟ ΟἿΪΥ ἰῃ ϑοηρ οὔϑ0)], 
1, 1 (866 ἴμ6 ποίε {Πεγο). 

Ὡ. ἐῤεν «ῥαϊ] “.6] Τδεν, [Ὡ6 οὨΠ] ἄτρη οὗ Ζίοη, 
ὙΠῸ δά Ὀδοη ἴῃ ἴπΠ6 νναβίθ Ὁ] θγηθθβ (ςΡ. 
Χχίν. 14). ΤῈ ΓΧΧ, ὁ λαός μου. Τα. 
“(ἢ Ποιι56 οὗ [5γ8ε].᾿" 

ἐδὲ σίογν φ “δε 1.05}}] ὙΠΟ δηρεὶὶς δηςβοση 
(Υἱ. 2) θερὶπϑ ἴο δὲ 1 Π]1Θ. (Ορ. χὶ. ς.) 

8. δεγεησεῤεη γ6] 1ἴ 5 Οοὐδβόννῃ σοτηπηδηά, 
ἴο ΗΙ5 ρῥγορμοῖίβ δηὰ [6 ἐδ 1] δ ΟΠΟΥΑ ΠΥ 
8ἃ5 ἴῃ χ]. 1). Ὅς ἔστι 5 ΟΥὨ ἴὲ ἀτὸ νἱβὶ 0] 6 ἴῃ 
6ΖΟ ΚΙ Δ ἢ 5 δά ἄσοββ, 5 (ἶγο. χχχῖϊ 7. 
ἐδε αὐεαξ ῥδαμαά4] ἰμδῖ ἅτε γοϊαχίηρ {πεὶγ 

ἢοϊά οὐ οὐ 5 ργογῃηΐϑεβ (Ηδθῦ. χὶϊ. 3, 12). 
ἐδέὲ “εεδίε ἀπεε] 11ἴ.. 6" ΞΕ απ] ]τηρ ;"---ἰοϊζοῖ- 

πε ὑπάον ἴῃε Ὀυτγάδη οὗἉ παίΐοῃδὶ Ἵδ]δπλγ. 

4. “αμῇ Οἵ (πιᾶτρ.), δὴν (χχχὶϊ. 4). 

7ομγ Οοά «υἱ]}} εο»6}] χὶ. ο, το; Μβὶ. 1, χ. 
ῥὲ «υἱ ] εο»ιῚ Ἧς ἘΠνλβο17 «ῥαὶ] εονηδ. 

[ΧΧ,. αὐτὸς ἥξει. 

5. 4γε: ... εαγ 7 ὍΤὴθ ϑβεηΐθηςθ ρδϑϑοὰ ἴῃ 
Ν]. ο ἷ5 Γεμη τὰ, Ορ. ΧΙ. 7. 

Οὐν.. ὙΠ6 πγᾶςῖεβ. οὗ ποαϊηρ νογκοὰ ὉγΥ 
οὖν ογὰ στετε ουϊννατὰ ρἰοάρες οὗ Η!5 θείην 
ἰηάορα 1η6 Ῥούβοῃ, ῆῇοβδα Αἀνοηΐϊ νας ἴοτο- 
ἰο]ά ὈγῪ 5αίδ!. (566 σγ ὙΤ. [4ςκϑοη, οὶ. νΊ. 
ὈΡ. 444--4.5.) ὙΠΕΥ διγηϊβῃοὰ ἃ ϑιβηςϊοης 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἴο [ο 5 4ΊΕΤΥ, ““Ατὲ Του ἢ “δαΐ 
«υα: ἰο εογ»ε 3") Ἡαῖίϊ. χὶ. χ--ς. 

Θ. δε ᾿α»:67---νσῇο παὰ βόηδ “" ᾿ἰπρίηρ οἡ 
ἔνο ορίηίομβ" (1 Κ. χυ!!. 21). Ηδ 5βου]ά 
ΠΟΥ Ὦδνο ἢϊ5 “ὙΨΑΥ͂ ροτγέοςῖ,᾽"" ἢΪ5 "" ἔδοξ κ6 
δι πά9᾽ ἔθος" (065, ΧΥΙῚ. 22, 22). 

σῥαϊ!,.. ὀγεαὶ ομἡἢἡ [1,}ι Βᾶνθ.... ὈΣΟΙΣΘΣ 
Ζοτῖ!. Αἱ ἴῃ6 ρῥγέβορηςθ οὗ 15 Οοά, [πὸ 
ἀεθογὶ 85 ργοάυςεα ϑργίπρε οὗ νδῖου ; ἃ5 οὗ 
οἷά, Εἔχοά. χν!]. 6: 5. Ἰχχίν. :ς, ᾿χχυῆ 1ς, 
16.5ἀ ΔΝ δί χτηδγνοὶ, Ἃῃθη, 1 (ὴ6 Ὑ]άσγηθϑ9 
οὗ ΒυπηδηΠγ δ 4150 τεηονδίοα 

7. τῥδεραγοβεά σγομρα] ΟΥ̓́ Ὁ 9 Ὀπ σα κα 
δδιά; --- ὩΓἢ ῥχοάϊοοβ (Π6 »ηγασε. ΝΟΥ. 
ἰπϑίοδά οὗ ἰὴ6 ἀδὶ υϑῖνο ἱτλᾶρο ἴπογθ 58.411} 6 
ἃ ΤτΕΔ] ἰαάκθ. ὙΠὲ »πἶγαφε ἢὰ5 οἴδθη ΞΌρρ]οὰ 
ΘΑϑίοΓ Ὁ ]Γ5 ὙΠ δὴ 1Πππιγαϊοη οὗ [ἢ ἀϊ9-» 
αὐ ρϑ λα! σμαγασίοῦ οὗ δαυτῆγ σοοά. ὙΜΒδῖ, 
ἱπάοοά, νγᾶβ {π6 νο]6 Ῥυγϑυϊ δὔζοσ Πδρρίηθϑα 
ἴο {πε μοδίβθῃ ὑοῦ] ἃ Ὀυΐ ἃ βιιςοεββίοη οἵ 110.- 
βίοπϑὲ (ΟΡ. ἸΪν. 2.) 

ἐδὲ ῥαῤίἑαίίοη οΥ᾽ ἄγαφοη.} Οτ᾽, "ἐ οὔ ͵ δοῖκαῖς.᾽" 
3. «υ- α. ΧΧχῖν. 12. Ῥίλοος οὔςο ςονοσοάὰ τ] ἢ 
γιά (ἴῃς παυπί οὗὨἨ δε κα 15) 5841} 6 85 [86 
ὈΔηΚ5 οὗ ἴῃς ΝΊ]Ὲ (ΧΥ . 2, “' ὈΟΪΓΙ5Ὰ.᾽" χίχ, 6, 
ἐς χρράβ,᾽) .. 40.) 

8. τη ῥίψῥαυα7) {. «υ. α. χὶ. τό. 
αημδ αὶ «υα}} ἽὝΠ6 παίυγε οὗ {π|5 ΝΑΥ νυδϑ 

Ἱπ)ρ]οὰ ἴῃ χχχ. 2τ. [1 8 Ὧον ἘΠ ΟΙΕΥ 
βίγιθα, ἐδ φυ47 οΥΓ δοϊίπει: ἘῸΡ, ῬτοΥ͂. χυΐ. 21)} 
ἴδε ννᾶῦ τηδγκοὰ ουἱ Ὀγ Ηο]ϊποββ, δηὰ υὑπὰοσ 
86Γ σοηίτοὶ.---ΟΥ᾽ (11 ΠΊΑΥ 06), “86 ᾿αῦ οὗ 



ν. 9, 10. ΙΘΑΙΔΗ. 

"Οσν, ΠΟΐ Ρᾶ88 Οναγ ἴξ ; 'δυῖ ἰξ εὐασί δε ἔοσ 
το λ ἑάδνι, τῆο58 ; (ἢ8 νναγίδγιηρ πιεη, ποι ρἢ 

ἴοοϊβ. 5141} ποῖ εὐγ ἐῤεγειρ. 
9 Νο Ἰΐοῃ 8314}} δὲ ἴῃεγε, Ποῖ ὅλ. 

ΓΆΝΕΠΟΙΙ5 δεαϑῖ 584} ρὸ ὑἃρ τῃεγθοη, ἴἴ 
8504]] ποῖ δ6 ἰουπά ἴδοῖε ; δῖ τῆς τὸ- 
ἀεξεπγεά 514} νναὶκΚ ἐῤέγε: 

κα ομΌ1. 5... ΙΟῸ Απά τῆς ἐτγαπϑοιηεὰ οὔτις 0 ᾺὉ 
ἐπ 502]} τεῖυγη, δηὰ Ἴοοιης ἴο Ζίοῃ νυν 
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8οηρβ πὰ βνευἝδϑιπρ ἸΟΥ ρου {πεῖν 
Πεδάβ : {ΠῈῪ 5}}8]} οδιδίῃ ΟΥ δηά ρ]λά- 
Π658, ΔΠ4 βοῦγονν Δπηἀ 5! ρῇῃϊηρ 5}8]} δε 
ΑΥΝΆΥ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΙ. 
1: δερημσολεγιίό ἑπυαάσ σμααλ. 4 Καῤελαξεᾷ, 

σομέ ὁν δερκνηασλεγιό, ὃν ὀίαςῤλενιοις 2όγσμα- 
σέος τοιαίδε ἐδ εοῤίε ἐο γευοί. 4τὋ' ΗΨΣ 
τυογαἷς αγέ “οὐαὶ ἐο ᾿ἰπεεξίαλ. 

[Π6 βαποΐιδγΥ " (ἸΚε, ἼΠ6 νᾶὺ οὗ {πε Τ͵οο 
οὗ 1,6,’ Οδη. 11|.. 24). Ορ. Ηξεβ. χ. 19, 2ο. 

ἐῤε μπείφαπ...1 Οτ, “"ἴῃογα 584}} ποῖ ρᾶ55 οὔ 
1 (ΧΧΧΙΝ. 21) ΔΠῪ [δὲ 15 ὑβοϊθδῃ 1" 111. 1. 

μὲ 11 σῥαϊΐ δε 7ὸγ ἐδονε7---ῆθ ρουβοῃϑ 4]- 
Ἰυάφραά ἴο ἴῃ στ. 1, 2, ἴπ6 ρΠρηπι5 οὗ Ζίοη. 
οὖ, “"δηά Ης Η!πιϑοὶξ 15 ἘΠοῖγβ "ἢ (Τρ. ΧΧΧΗΪ. 
21): -- δ, ἴο ψνῆοβθε ϑδηῃσίιιδυυ (ΠΟΥ δῖ 
{ΓΑυθ] Ππηρ : Ηδ, (ἢ6 Ηοὶγ Οπο, [ἢ ΧΡΤΣΙ οὗ 
δναγ; Ηε ἰ5 {π6ῖσ βυϊὰθ (ςΡ. ΧΧΧ. 20, 21) :--- 
νΑΪΚΙΠΣ ἰπ ἴπδῖ ννᾶγ, [ΡΥ σδηποῖ ρῥΟΒΘΙΟΙΥ͂ 
ξδο ντοῆρ. 580 οὗ οἱά (τεγηδγκα (δὶνιη) Ηθ, 
Ὑνῆο γϑάθοτηθα ἰβγδοὶ ουὔζΐ οὔ Εργρί, Ηἰπιϑεὶέ 
ξΒυϊάρα Πεοπὶ (Εχοά, ΧΙ. 21, χν. χ 2). 

δε «υαγγαγίης γ»πεη...} ΟΥἍ, Ὁ8ὸν ὑμπδὺ 
ΑΚ 1 ἢη9 ὙΔΥ, ἐῤομσ ἡϑοῖ:, εῤαϊ ποὶ κὸ 
ΤΟΙ. δ Πδῖ 15 τιοδηΐ ΟΥ̓ “ναὶ κίηρ ἴῃ (ἢ 6 
ὙΥΑΥ.᾽ 5 ΟἾΘΑΓ ἔγοπη ΧΧΧΙΙ τς (ὁ νῆοϑο νγα]κ- 
δἱἢ ἴῃ πξῃΐθοι5 ἀθοι ς᾽). ἀρ. 5. Ἰἰχχχὶν. 11. 

9. ΝΝῸ ἠϊο"}) Νο ἱπηροῦ4] σοπαιεγοσ (Νδἢιπὶ 
ἰϊ 11, 12}} ΠΟ ΟΥΙΕΙ ΘΠΕΠῚΥ (5. χ, 9, χΥ]]. 
12): ΠῸ ἀεβίγογου (5. Χχῖ, 21; 1 Ροῖ. νυ. 8). 

"ΟΥΓ ΩἿἹἹ γαπέποῖς δεωσί...Ὶ ΟΥἍ, “ποῖον 
5}}4}} 1Π6 ται ῃτιεϑὲ οὗ Ὀολδῖβ πηουηΐξ ἐβογθοη." 
[1 5841} ὈῈ ἴοο ΠΙμἢ Τὸν πὶ ἴὼ ΟΠ ἊΡ ἴο [{. 

μέ δὲ γεάρερισί «ῥα! «υαἱξ ἐῤεγε}] ΟΥ, 
ἐ5}4}} άνδῃςθ ᾿ (“ἔγτοπὶ σίγεηρίῃ ἴο βέγοηρίῃ," 
Ρϑ. Ἰχχχῖν. γ). Ὑδὸ ννογὰά τοπάδγοα “σϑάθοπῃ" 
15 ι' οα οὗ οὐ β γεβουΐπρ [5γαθὶ ουἵ οὗ Εργρὶ 
1η Εχοά. νἱ]. 6, χν. 1.2: ςἢ. 11. χο, ᾿Χ}ΐ, 9. 

Οὐ... ὝΠε νεγὺβ ἕου ννῃϊο ἢ “γοάθομη" δηὰ 
“ γΆΠΒΟΠῚ᾽" βίδπά ἴῃ συ. 9. 1ο, δὰ Ὀδεη ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ 
564 ἴῃ Ηοϑ. χὶϊ!. 14 οἵ Οοὐΐἷξ ἢπ] ᾿Ιρεσαϊίοη 
οἵ Ηἰ5 ρθορὶθ ἔγοπι ᾿εδίῃ δηὰ Ηδάε.. Ορ. 
Ῥξ, χ]ῖχ. ας; [οὐ χίχ. ἃς. 

10. ῬὙΠὶβ νεῦϑε οοσυγβ (ἢ οηθ ἰεξίος 
σῃδηρθά) ἴῃ 11. ταὶ ΔΗ͂ΘΓ ἃ νεσϑὲ Ἵπάϊηρ (88 
Ὁ. 9 ὮΘ6Γ6) ΜΠ ὁ“ τοάδειηθα." 

ἐδὲ γαρμνοριοά οὐ ἐδε 10Κ}0] ἍΈΟ δᾶνο Ὀ6- 
σοπιο Ηἰβ ὈγῪ τρῃϊ οὗ ταηϑοῦ.. ἔγορ «αὐδαὲ 
1ϑγδοὶ ποοάοά ἴο δ6 γαηϑοπιρά, 5 σἰδῖθα ἴῃ Κ5. 
ΟΧΧχΧ. 8 (“. «υ.)}; ὁγ νν»ῆδῖ »ιεαπ:, ἴῃ “ἢ. 1. 27. 
“ῥα γείμγπ]-- -ἔγοτα ἴῃ Ἰδηὰ οὗ ἢ σποῖην 

(7ετ. χχχὶ. σό). 
απά εο»η...} ἘΛΔΙΠΟΥ, σπα ὉΆΘΥ Β}}811 δο»η16 

ἐο Ζίοη (5. Ἰχχχῖν. 2) φυλὸ διὰ πε (οἰ. Χ]χ. 
13), “πὰ δυεγίαοιης ξκιδᾶμοβ8 8881} ὉΘ 
ογ! ἐδεὶν ῥεαά:---ἣς σοηϑθοσδίϊην “ ΟἹ] οὗ γἰδά- 
Ὠ655 (χὶν. 2) πανηρ Ὀδθθη ρουγαὰ ονεῦ ἔμεπι. 
(ᾧφ. Ἐχοά. χχῖχ. 7; 5. Ἅσσχχῇ. 2.) 

γουΥ. 

δέν “ῥα]] οὐίαίπ... Μυϊζ. “οΟὈΕποδυπῖ.". - 
Ὑν δ ποθ {ΠΟῪ δανὸ ῥα ῥοίά 9 τῃδΐ ἸΟΥ͂, 
ἐβοῖτονν δηά ϑἰρῆϊηρ," νοῦ μδὰ δυηρ 
διοιπὰ {πεῖ ἀυπηρ ἰποὶσ ΡΠ] ρτίπιαρο, ““Βεα 
ΑΥΑΥ." ὍΠ6 ννοσὰ σγοπάογοα “" οδίδιη " ἱπ|ρ} 165 
ἃ Ῥγουίουβ φισσ. ὙΠὸ ΓΧΧ. ἐπε Ό ΠΕΪΥ 
(γαηϑαίε ἰ ΟΥ̓ καταλαμβάνω, ἴῃε ννοτὰ υδεὰ ἴῃ 
ῬὮΠ]. 111. 12, 12. 

ΎΒΕσΕ 5 βοηθοί] η} ἱΠΟ ΧΡ  Ξ5 1 ΟἿ. ἰουςην 
ἴῃ [Π15 σοπο]υβίοη οὗ [86 ἰοηξ ΤῸ] οὗ ργο- 
ΡδΘοΥ, νη ἢ ἴμ6 ΠΟΙ Ῥγορμεῖ ἢδά 50 ἔδι ἢ - 
ἔα γ, πὰ 50 ρθη, πηξοϊάδά. 
8 Ἵσδηηοῖ ἀοιδὲ [μδῖ ἢ]5 συτηρδίμεξς 50]. 

διδὰ πιουγηεά ἀδορὶν ονὸῦ ἴμοϑο νῃοπὶ ἢδ το-- 
Ῥγονθοά. Βιιΐ ποὺνν ἢδ 15 ςοπγέοτίοαἀ ΌΥ ἃ νἱϑίοῃ, 
ὙνὮΙΓἢ 5ῃοννθ ἢἰπὶ (ἢ6 δηδίπεπ)α τοπιονθά ἔγοπη. 
ἴϑγδθὶ δι)! α νϑηρθδῆςς 1πῆϊοϊθα οἡ ἴδ ὉπΕΙΕΥ 
Ὑ0 διαά 50 τηδστοὰ {πε [,δηὰ οὗ Ῥτγογηῖϑε. 

Ηξς πονν τοϑῖβ νυ ἢ ]ς, (μουν ἰοης νὰ ἀο ποῖ 
Κηονν,) [δὲ [6 πδῖίοῃ ΠΊΔΥ ἢάνο {{π|Ὲ ἴο ργὸ- 

ἴογ τδκίπρς ρατῖ ἴῃ (Πδὶ στοδί οσγίϑβ, νυ ἢ 
15 ἴο ΞΙΡΡΙΥ 50 ϑνοηάογῆι] Δη Ἰηβίδηςε οἵ σοάξ 
ΤοΔαΠ655 ἴο ἀο ἑνοῦ ἴῃ ρεηϊΐοηῖς. Τῆς πδίϊοπδὶ 
ἄἀοοπὶ, ποννένοσ, νγᾶθ ΟἿΪΥ ϑυβρεπάθά, ποῖ 
τοϑοϊπάθά. ΑΜ ἃ ἔενν γρᾶγβ 1 νΜ}}}} σοπδ' 
ὈδοκΚ νὰ ἱπογοαϑοά πιοπιεηΐαπι. ὙΠεη τῆθ 
Ῥτορδεῖ νν}}} Ὀ6 Ὀϊἀάδη ἴο Ορϑῃ ἢ15 1105 δρδίῃ. 
ἴο 5ρθδκ ποῖ ΟἡἱΪὺ οὗ ἃ νγοηάθχγηι σεσονογυ οὗ 
ἢ15 οὐνῃ Ρϑορὶς ἤτοπι Βαδγϊοπ, δυΐ οὗ ἃ Ἀ6- 
ἀσηιρίίοῃ ἡ Ὡς ἢ σοηοογῃ5 ἴΠ6 συ ΒοΪθ ννοσϊά. 

σηαρβ. ΧΧΧΥῚ- -ΧΧΧΙΧ.- -Τῆρϑε οἢδρ-- 
ἴοΓ5 ἃ1Ὸ γτείεισεά ἴο ἴῃ 2 ΟἾἶτο. Χχχὶ 32 85 ἃ' 
ρατί οὗ [6 ““ΨΊΒΙΟΝ᾽" οὗ ϑδῖδῆῇῆ. ΝοαΥΪΥ (6 
ν Πο]6 οὗ {Ποπὶ 15 ἐπιοάϊδά ἴῃ  Κ. χνυ!]---χχ, 
ὙΠΕΥ σοηδὶϑὶ οὗ ἴννο ροσγί!οῃθϑ :--- 
:. ΟΙΒηῆ. χχχνὶ δηὰ ΧΧΧΥΙ σοηίδίῃ ἃ ἢἰϑίογΥ 

οὔ {με ενεηΐ, νος δά Ὀδθη ρῥγεάϊοϊθα πεαυὶν 
ἘΠΙΓΓΥ γϑαᾶγβ Ὀείοσε, υ]}}. ς--- το, δηά ἐτεη]υεηΐ- 
Ἰγ δἰἱϊμάθὰ ἴο αϑογνναγήβ, χ. 12--ῖτρς 33.) 24, 
ΧΙΥ. 24, 2ξ) ΧΧΧ, 28---:, ΧΧΧΙ. 8.---ἸἰἌ νγᾶϑ 
βίδῖοα ἀσἤηιϊεῖγ παῖ (πὸ ϑἴγοδπὶ οἵ Αϑϑυσίδη 
ςοηαιεβῖ, δἔον ἰἃ δὰ ονογῆοννοι ϑαπιαγία, 
νου] “ΤΆ ἢ ονθῃ ἴο ἴπ6 προῖκ᾽" οἵ [μάδῇἢ; 
δηὰ ἴΠεη Ὀε βυιάάφηΥ τυγπρα Ὀδςϊκ. 
Το δεῖ οὗ ἴδ ρῥγοάϊοϊίοη 15 πα} 5Ἐ] ΟΠ 806. 

ΤΠο δοΐυδ] ονογίῆγον οὗ ἔπ6 Αϑϑυσίδη 18 88 
οογίδίη ἃ5 ΔηΥ ουθηΐ ἴῃ ἴΠ6 ννου 8 ΔΠη8]5. 
ὙΠ ε86 ἴννο σδαρίοτβ, ἴΒρη, ἀγὸ ἴδ Πἰϑίοσγίοδὶ 

ξολ] οὗ σΒἢ, υἱῖ----χχχν. 
2. Τα ἴψο [0] νης οδλρίοβ, οὐ 188 

Ὁ' 



210 ΙΘΑΙΔΑΗ. 

“ἘΞ ΟΥἿΝ “ἴς σδς ἴο Ρᾶ58 ἴῃ τῆς 
9 ζϑεσα, [ουγίδεπιῃ γεᾶγ οἵ Κίηρ Ηεζε- 

ΧΧΧΝΥΙ. ἶν. 1--ον. 

4 ὙἼΠεη σάπὶε ἰογἢ τπίο ἢϊπὶ Ἐ]12- 
Κίηι. ΗΚ 2 8 8οη, ψῆϊοἢ νγᾶβ8 ονθῦ 
τῆς Βουβε, δηἀ ϑῃερπδ τῆς ᾿ 8ογίθς, [Οτ, 
δηά Τοδῆ, Αϑδρἢ᾽8 8οη, ἴδε γεςογάεγ. 

4 ὅ Απὰ Βδυβμακεῇ 8414 υπίο τΠεπὶ, 
ΘΑ γε πον ἴο Ηεζεκίδῃ, Ἴ ι5 54} Ἢ. 
ἴπε ργεαῖ Κίηρ, τῆς Κὶπρ οὐ Αββγγία, α ενορῖ 
ὍΝ δι οοπῆάεηςς ἐς τ 58 νυν βεγείη δου ἔστ ξαι 
τπιβίεϑβι ἡ βρηριμέ 

ς 1 840, ταγετὶ ἐδοι, (Ὀυῖ ἐδεγ σε τένακι 
μὲ ' ναι γοτά5) } 7 σύες σουηβεῖ ληὰ με τοαν. 

Κιδῆῃ., ἐῤαὶ ϑεωπδοῆεγῦ Κίηρ οὗ Αβεγ- 
ΤΙΔ ΠΔΠΊῈ ὉΡ ἀραϊπϑὲ 411 (ες ἀείεποορά 
οἰτε5 οἔ Τυάδῆ, ἀπά τοοῖ [Πεη,. 

2 Απὰά τῇς Κίηρ οἵ Αβϑγγία βϑεηΐ 
ἘΔΌΒΒΑΚΟἢ ἔτοπι 1, Δο ἢ ἢ ἴο [6γιιβα- 
ἰεπὶ υηἴο Κπρ Ἡεζεκίδῃ νυ τῇ ἃ στεαῖ 
ΔΙΙΏΥ. Αῃά ἢς 8ϊοοά Ὀγ τῆ6 σοηάμϊῖ 
οὗ τῆς ὑρρεῦ ροοΐ 'ἴπ ἴῃς ΒΙρῆννΑΥ οὗ 
(ες (]]εγ᾽ 5. δε]ά. 

οἴπες μδηᾶ, ἀγὸ [πε ἰβίογι δὶ βίασγίηρσ- ροϊηΐ οὗἉ 
Ἑἢ ἢ. χὶ]---Ἰχνὶ. 

ΟὨΉἢ. χχχυῖ, χχχὶχ [6}} οὗ 16 [211] οὗ Ηϊπὶ 
ὑγο Πδὰ ςδοςϊκοά {Π6 σίγθραπι οὗ πδίϊοηδὶ σογ- 
Γυρίοπ; νγΠλπῸ ϑ5ιιρργοβϑοὰ 1ἀο]αῖγυ, τοσϊογοά 
(6 τοπηρ θ- ννογβῃ!ρ, ἀπά ἔο]]οννοα {πὸ συϊάδηςθ 
οἵ (δ6 ργορβοίὶς ννογά ; νγῆο πδὰ Ὀδθη γεβοιυθὰ 
Ὀο(Ὲ ἔτοπι ἃ ἔδίδὶ πλδδὰγ δπὰ ἔγοπι ἴπ6 δϑϑδυ]ῖ 
οὔ {πὸ Αξβϑυτίδη. νΒεη βιςΐ ἃ οἠθ {8]] ἀννδΥ, 
Ὑρδΐ ΠΙΡΒΟΓ ργοοῦ σου]ά Ὀε ξίνεπ [μα [υἀΔἢ 
'τηυδί ΡῈ συ δ)οςϊοα ἴο (6 βενεσε ἀϊϑοὶρ᾽ πο οὗ 
[86 σἀρινγ} 

Δ. ἐπ δὲ )οιγίεεπιδ γεαγ...Ἱ Α5. [οἴδαπι 
δηὰ ΑΠΔ2Ζ δδςῇ σγεϊκηεά τό γδᾶγβ, (ἢϊ5 ννᾶβ 
[86 [ΟΥΥ -5ἰχίἢ ΥΘΑΓ βίποθ (ῃς νυἱβίοη τοσογάθα 
ἴῃ οἷ, Υἱ: ΟΥ, Β. Ο. 713. ΑἸπιοβῖ ἃ ννῇο]θ 
0116 -ΡοΠοἀ πὰ ραββοά. δ ϑα5 ἴῃ ἰδηὰ ἴο Ὀ6 
ΤοςΪδιπηοὰ δἷ {6 οηὰ οὗ ἐπδὶ ρετοά ουἱ οὗ ἴῃ 6 
μβαπά οὗ [6 ορργεβθοῦὶ (8ὅ6ε οη Χχχχνυ] 30.) 

δεππαςρεγὁ)] Ἡρῦγ. ϑαηεδεγίυ. ὍΤὮδ Σανα- 
χάριβος οἵ Ηεοτοάοτζι! 15, [Βεγοίογε, ποᾶγοσγ ἴο 
ςογτγεςζηθϑϑα [μη (ἢ Σενναχηρείμ οἴ ΧΧ. 
ΤΠδ ουποίξογτη ἀεςὶρῃογτηδηΐ ἰδυκοαὐῥεγ!δ) 5 
ΟὨΪΥ ἴο Ὀδε τεραγάθα 85 ἰδηίδίϊνε (5εε ἴμε ἴνγο, 
Αἰπγοϑὲ θῃΈ ΓΕ ἀϊβετγοηῖ, ϑοῖ5 οὗ σπαγαςίοιβ ἴῃ 
Ὧτ ϑεβγδάογ᾽β " Κεῖ] - πϑο ἤδη," 55. 121, 2). 
Οπο οὗ [Π6 οδαγδοΐοις τοδὰ, σρί, 15 4150 γοδᾶ 
ἔων, πὰ, δαό. (8εε Μ. Ορρετῖΐ, " Μέπι. ἀς 
᾿᾿Αςδά. ἀδ5 [πϑοτ..᾿ Ῥγεπι. ϑέγίε, Τ᾿. ν 1]. ΡΡ. 
579: 632, Ἀπὰ «81, 91; ϑοῃγαάεσ, 55. 42, 64, 
74. 111.) 
τοῦ  Κ. χυῇὶ, 11--.-.16 νγὸ σαῖμποσ (ἢδὲ [86 

ἱτηπηραϊδῖο σδιι96 οὗ ϑοπηδοθογί θ᾽ 5 ἰηναϑίοῃ νν25 
ἩδΖοΚΙΔἢ 5 σθδϑίηρ ἴο ΡΑΥ ἰστθυΐϊο. [τ ννουὰ 
566πὶ ἴπδἰ ΗΘ Ζθ κί ννᾶ5 ποῖ ᾿υ5{18εἀ ἴῃ ἰδίην 
1ῃ1|5 βσίερ. ((ρ. Εζεϊκ. χνὶ 11---7.) Ηβδ 
ΒΙΠιΘ61Ε οδίὰ ἴο ϑεηηδοποε, “51 ῥαυε οἰπησά; 
τεΐυγη ἔγοπι τηθ; ἴπδὲ ννἢϊςο που Ρυξοβὶ οη 
Ὡγ6, 1 ν}}} Ῥεαγ᾽" (2 Κ. χυῃ, χ4). Βιυῖ δΠ6 
διδὰ 5εἰ ἢ Πι56}}6 στρῶϊ Ὁ ϑεπάϊης ἴα ἐπ υΐο- 
ΤΠΟΉΘΥ : ὙΜΏ1]6 ϑεπηδοδοῦῦ, ΌΥ τοσοϊνὶηρ [ἢ 18, 
δηά γεῖ ἰῃϑἰϑί!ηρ ΟΠ 8η δυβοϊιϊο ἀπά υὑποοῃ- 
αἰ ἰοΠ4] βυγτοπάσοσ (ἀνονγθάϊυγ, ἴο 6 ἐο]]ονγοὰ 
ὈΥ ἀεροτγίαιοη), δοίοὰ νυν ρεγβάυ, 85 νὰ] 
85 ΜῚῈΒ στ ΟΠ ΕΥ̓ ἀπά δι τοζᾶπορ. 

Οὐ... ὍΘΠο ἴοπε οὗ δεηηδοβογ 8 δά άγοβθθ8 
Ῥγονθβ, θεγοπά τοοπὶ ἕο ἀουδῖ, {παὶ 6 νγᾶβ 
Ὀγροά οἡ ὈΥ οἴδεσ πδπ ΡΟ Ἰς8] τηοΐίνοβ. Ηδ 

τγᾶ5 Ὀδηΐ Οὐ ῥγουϊηρ [δῖ [εδονδὴ νγᾶ5 ΟὨΪΥ οἡ 
ἴῃς Ἰενεὶ οὗ “ἴῃ σοάϑ οὗ [ῃς πδίϊοηβ᾽" (ΧΧΧΥΪ. τ 8 
---2ο, ΧΧΧΥΪ,. 10---ὦ 3, ΠΡ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 4). ΝΙΠΟνΘ, 
1.0 γοᾶγβ δείοτε, μβδὰ ποαγὰ δὴ [5γδοὶῖς ὕγο- 
Ῥμεῖ τογοαϊοηϊπρ τ ἢ ονεγίδγον. ῬὍΤΠὸ 
βοπΐθηςε πδά Ὀδθθη ἀνογίοα ΌΥ ἴπε τορεπίδηςς 
οὗ [86 Κιηρ δηά ροορίθβ.0 Βυΐ Αϑογγίδ μδὰ 
βίποθ [ἤδη Κ͵ΘΔΓΥ δαάναηορά ἴῃ ρονγεῦ. [ηϑίεδὰ 
οὗ Ὀεῖηρ ονθυτγονγη, 5Π6 δὰ σοηῃϑοϊ!ἀδίοα δη 
ΘΠΊΡΙΓΕ σις ἢ 845 ἴθ του] πιδᾶὰ ΘΟ 566η. 
Μιρῆϊ 5816 ποΐ ἢονν 5ῃδκο οἱ Ποὺ ἀγοδά οἵ [πδὲ 
τιρῃΐοουβ Οσοὰ ψγνῆο οδ θὰ πιῆ ἴο “τη 
ἔγοπη ἘΠΟΙΓ ΟΥ̓] ννὰΥ δηὰ 'τοπὶ (Π6 νυἱοίεηςθ [παῖ 
νγἂϑ 'ῃ {Π61γ ἢδηά 5" (οηδὴ 1], 8, 9)) Ηδά ποῖ 
Αϑϑῆιυ 5 ἀδ!γ ργονϑὰ ἢ πιϑοὶ, ΌῪ 1Π6 σαρίυτο 
οὗ δαπιδγία, ἴο 6 πὴ τοῦ [Βδη [5γδο} 5 ̓ ΟἿΪΥ͂ 
ΟΠΘ πόσο ουϊάοησο οὗ [ἢϊ5 νγᾶ8 ἡδοάϑα, ---ἰῆθ 
σδρίυγο οὗἨ [εγυϑαίθπι,----ηδ Ποη {πὸ Κη οὗ 
Αϑϑυσίδ ννὰ5 υπάϊδρυϊοά ἰογτγά οὗ ἔδμθ ννυοτ]ά, 
(ᾧφ. οη χ. 8.) 

4. ἈΔΌΞΠαΚοῦ 15 πηοπεοποα ἴῃ 2 Κ. χνἱϊ!. 17 
δἴοηξ ννἱῖ) Ταγίδῃ δηὰ Ἀδυβατις. Νὸο ἀοιυδῖ, 
Ταγίδπ σοπηπηδηάθα ἴμ6 ἴΓοΟρβ (ΧΧ. 1), ὑνὮ 16 
ἈΔΌΚΒακΘἢ νγαϑ σἽἢ]θ θητου. 

ὁγ ἐῤὲ εομάμὲ!...7---ῃθ βροῖ, σβεῖε Αἢ8Ζ 
δὰ Ἵοὔοθθη ἐδ! θεσγαΐοϊυ ἴο Ὀ6 86 νδϑϑδαὶ οὗ 
Αϑϑυσίδ (Υἱ}. 2). 

4. :1ο Ἡεκελὶ α 2] ἘἈΔΌΞΒΑΚΟΝ πονγῆογο οΔ11ς 
Ἀπ Κιην. 

«υδῥεγεῖη ἔοι ἱσι ἢ ἈΔΙΒοΓ, ἩΒοσ ΘᾺ 
ἐδομ ᾶἃτῦ οουρ θα, ἘΔΌΞΠΔΚΘΟΙ ἴἢτι5 Ὀδαγς 
τϊϊπε85 ἴο {6 ἕδςεξ (μαὶ ΗδΖοκίδῃ μαὰ Ἰοάγηῖ 
[δΠ6 ἰεβϑοη οὗ Χχχ. Ὡς. 

Οὐ.. ΤΤμε ψοτγὰ ἕοσ “"σοῃῇάθ᾽" (ἢ βοπιὲ οὗ 
115 ἔοστῃϑ) 18 ἔουιπά β8ενδη {{π|65 ἱπ υν-. 4--: 
δηὰ ΓΟΟΙΓ5 ἢ τ. Σς Δηα ΧΧΧΥΪΪ. ΣΟ. 

δ. 17 4γ, 4“αγεεῖ ἰδοι...1Ὶ ἈἘλίμοτ, 7 «αν; 
1616 ὁμῖ ἃ ψοτὰ οὗἩ 189 1108 (Ρτον. χίν. 23, 
“. 4υ.)., Οομπιοὶ απά νιῖρδὲ γὸὉγ δὲ αὐαν ! 86ῃ.»- 
ΠΔΟΒοτΌ αιοίΐοε5 ΗεΖεκιδἢ 5 οσσῃ ννογάς ςοῃ- 
τοπηρποΙ 5 }γ .---- Οομηϑεὶ δηκ ταὶ ρἢϊ, Γοσβοοί!ῇ 
ΠΟ Πα 85 1151 σοη Γο5ϑθα ἢ]5 ΟΠ δη ἃ νυϑᾶῖκ- 
Ὧ658 ΟΥ̓ ϑοπάϊηρ πιὸ (τἰδαίε !᾽" 

ἴῃ  Κ. χυὶ!, 2ἀο ἴἴ βἰδπάς; ““ἼΓΒοιι βαγεοβὶ 
( 15 θυϊ...)."} ὙΠ6 ἔνγο ἔογτηβ ἅγε σοῃῃρὶο- 
ΤῊΘΠΙΔΓΥ. 

Οὐ... ΤΒοτο τοῦὲ "'ϑοογηξϊ σηρη" δηουμῇ 



ὃ Ἐπεῖς, 20. 
6, 7. 

[Οσ, 
ἀρεζαρες. 

γ. 6--- 3. 

βίγεηρτἢ [ῸΓ ὙγΑΓ : ΠΟῪ οἡ ψῇοπ ἀοβῖ 
ἴποα τπιβῖ, τῆλ του τε ]]εβὶ ἀραϊηϑὶ 
τε ὶ 

6 ἴ,ο, ἴδοι, ἐγιιβῖεβε ἰπ τῆς ὅ 5.26 
οὗ τἢ18 Ὀγόκεη γεθά, οἡ Εργρι; ψνδετγε- 
Ου ἰξ ἃ πῆδῃ Ϊεδῃ, ἵξ ἀκ, βο ἰπῖο ἢΪ58 
Παηά, δηὰ ρίετος ἴξ : 80 2: ῬΒδγδοῇ 
Κίηρ οἔ Ἐργρί ἴο 8]1 τπδὲ ἔγυβὲ ἱπ Ὠἰπι. 

7 Βυῖ τἔτῃου 847 ἴο πιε, ὟΝ ε ἐγιιβῖ 
ἴῃ τῆς ΟΚῸ οὔ κά: ἐς 1: ποῖ δ, 
ννἤοβα ΠΡ ρῥίασεβ πὰ υνῆοβε [18 
ΗἩεζΖεκίδῃ δῖ ὭΚεη ἄννᾶγ, ἂπὰ 98εἱά 
ἴο [υάδῃ δηά ἴο εγιιβαίεμη, Υ ε 5}2]} 
Ὁ ΟΥΒΗΙΡ δείογε (ἢ 8 ΔΓ ὺ 

8 Νον τδεγείοτε ρῖνε ᾿ ρἰεάρεβ, [1 
ΡΓΑΥ ἴπεε, ἴο ΓᾺΥ̓ πηλϑῖοσ τῆς Κίηρ 
οἔ Αϑογυγία, δηά 1 ψ|}} ρίνε τες ἴννο 
τῃουβαηά ἤοῖβθεβ, ᾿ξ ἴῆοιι θ6 40᾽]6. οῃ 
ΤΥ ραγί ἴο 5εῖ γί ἀδῦβ θροη τῃεπι. 

9 ον τδεη ψ τ τῆοι τυγη ἀννᾶῦ 
τε ἴαςε οὗ οπε ςδρίδίη οὗἉ τῃε ἰεδϑβῖ 
ΟΥ̓ ΠΥ πιδϑῖογ 8 βεγνδηΐβ, δηά ρυζ (ἢ 
ἴτυδῖ οἡ Ἐργρῖ ἔογ Ἵσβδγίοῖβ ἀπά ἔογ 
Βογβεπιεη ἢ 

ἴῃ Τυάδῃ (ΧΧΥΙ. 14) ἴο τοροτί ἴδ δπὰ νυἱάὰθ 
ναὶ ΗἩδζΖοκίδῃ ϑαά. ὙὍὙδὸ νγογὰς {πε πιϑοῖνοβ 
ΔΙῸ ὙΘΥῪ ᾿ΙΚΟΙΥ ἴο μάνα Ὀδθη υϑοὰ Ὀγ Ηεζοκίδῃ. 
ἴῃ χ Οἴτο. χχχίϊ. 8, ἢ 15 ἰηἰγοάυσθά 458 βαυηΡ: 
με ἐς (᾿᾿Ἰπλπιδηιι.) ἐς θὲ 7ογ οἱ Οοά, ἴο 
ΠΟΙ͂Ρ ι.ι5 ἀπά ἴο ἤχῃϊ οὖἦν Ὀδ[1165:᾽" 45 1Ε δ] υάϊης 
ἴο ἴῆ6 πηι, ““[πιπλ8Πη11- Ε]. Βυῖϊ ΗΕ ννᾶς 
“ (ομηοίοσ, ἘΠ »ιὶσ δὲγ ΟΟΡ" (Χ. 6) ; ἀποἰπίοά 
νΠ ἢ “ἴδε δριπὶ οὗ εομηεί ἀπά γε δι᾽" (5. αὐ.) 
ΧΙ. 2. 

6. ἐῤὶς ὀγοάεη γε] (Χ]1]. 3... «υ.). ΟΥ΄ εδίς 
ὈΣΠΙΒΘα 810: 56ΟΠΊΠΡΙΥ ἔστη, δυΐ ΤΟΔΙῪ 
ογδοκοά, δηὰ τεδαν ἴο βρ Ἰπίοσγ, ᾿ξ ΔΠΥ ρτοβϑυγο 
Ὀ6 ρυῖ ὕὑροη ἰϊ.---δαγροὴ Πδὰ ᾿πῆϊςοϊοα ἃ ἤρᾶνΥ 
ὈΙΟνν οὐ Εφγρί. [ἴ 5 ποῖ ἱπιργοῦδο]ς {πδὶ 
Τ γηδκαῆ, ἱπουρἢ ΒοΙρίπρ ᾿ἴΈ ἀραίηδε Αϑϑουτίδ, 
᾿δὰ ννοδκεηβά ἴἴ γεῖ ἔυγί που. 

ὙΠ6 “σΔΠ6" νγᾶ5 Ἔβϑρθοῖδ!  Υ ἀρυπάλπξε οἡ [Π6 
Ὀδηκβ οἵ [ῃε ΝΙ]ς (ΧΙχ. 6). 
ὑα ν»ιαπ ἰεαπῇ 5“. «υ. α. ἴῃ α ΟἾγο. ΧΧΧΙΙ. 8 

(Πεζοκιδ 5 δά ἀγεβ8), δῃά ςἢ. χχυΐ. 4. 
“ὁ ἱἐα Ῥῥαγαοῤ...}] Α',5 ϑαπιδγίὰ ῃδά ἔουηά, 

ςΡ. χχχ. 3. 

7. ἐπε ἐϊ ποῖ δε... ἘΛΔΌΘΠΔΚοῦ βρεᾶκβ δοῦο, 
ἃ5 'Ε ἢ6 δὰ Ὀδοθη ἱπδίγυςϊοα ὈΥ β5οπιὸ οὗ 1ῃ6 
δροβίδῖε [5γδ6 168, ψγῆο ρῥγεϊεηάδαά ἴο ννουβῃϊρ 
18 Ποτά "ἢ ἀπάον ἴΠ6 ἔοττηβ οἵ ποαΐμθη ννοῦ- 
5Βῃ]ρΡ. Τὸ [μεπὶ ΗρζΖοϊκίδῃ ννᾶ8 δῃ ἱγτονοσγοηΐ 
Ἰσοηοοϊαθῖ ; ἃ πδιτονπιπάθὰ δίροῖ, γῆο 
δου ρῆς ΒΙ τη 561 ᾿ἢ ροβϑοβϑίοη οὐ ἐχείμίνε Γῆ, 

Οὐς. ἴπ ὖ. το ἈδῦΌβμακοι ὄνθη οἰ] πὴ5 ἴο 
Ὦδγα δε σοπηηιὶϑϑοπθά ὈῪ “ἢ Τ,οτά." Υοῖ 
ἰη τ. 18---2ο ἢδ 5ρεᾶκϑ οὗ Ηἰπὶ 45 ἰἢ Ηδ γγεγὸ 

ΙΘΑΙΑΗ͂. ΧΧΧΥΙ. 

ΙΟ Απά πὶ ἷ πον σοπηε ὑρ ψν ἢ- 
ουῦ τε ΠΟΚΡ ἀραϊηϑ τηϊ5 ἰδ τὸ 
ἀεβίγογ ἰ ἢ τῆε ΓΟΚΡ 5αἰά υπῖο πιο, 
(ο ὑρ «ραίπβε τὴϊβ ἰδπά, δη4 ἀε- 
ΒΊΓΟΥ [ἴ. 

11 4 ἼΤΠεη 5414 Ε]ΙΑΚιπι δηά δ8ε- 
ΠΆ δῃὰ Ιοδὴ υπῖο Βδβμαίκεῆ, ὅρεακ, 
1 ργὰὺ ἴῃδς, ὑπο ΤΥ β8εγνδηῖβ ἴῃ τῇς 
ϑγγδη ἰδησυᾶρε ; ἔογ νγεὲ πηάεγϑταπά 
{ἰ: δηὰ βρεαλὶῖς ποῖ ἴο 8 ἴῃ ἴῆε [εννθ᾽ 
ἰδληριάρα, ἴῃ ἴῃς δᾶγβ οἵ τῃῇ6 ροορὶε 
(Παῖ γε οἡ ἴδε ννὰ]]. 

12  Βιυι Καδϑῆδκεηῃ 8.14, Ηδιῇῃ 
ΓᾺΥ πιλϑῖογ ϑ8εηΐ τὯ6 ἴο [ῊΥ ΠΊΔΘΙΟΓ 
δηά ἴο ἴπεε ἴο βρεὰκ τἊτξεβϑὲ νγογάϑὴ 
ῥα δὲ ποῖ :-μπὶ πῖιδ ἴο τῆς πιδὴ τῆδῖ 
8 Ὡροη τῆ6 νν4]}], τῇας ΠΟΥ πιὰγ οδῖ 
{ΠΕ ]γ οὐνὴ ἀυηρ, ἂηά ἀγίηκ τἰλεῖγ οννη 
ΡΙ55 ἡγτἢ γοι 

11 ΤΠεη ΑρϑΠΆΚοἢ βιοοά, ἂπά 
ογιβα νι ἃ Ἰουά νοῖσε ἴῃ τπε [ἐννϑ᾽ 
ἰδληρυᾶρα, δηά 414, Ηξβαγ γε τῃε 
ννογάβ. οὗ ἴῃς ρστγεαῖ Κίηρ, τῃ6 Κιίηρ οὗ 
Αϑϑυτίδ. 

ΟἿΪΥ 84ῃ ἱπίογίου παίΐϊομδὶ ἀρ γ ;---ἃ συ βηςΙοηϊ 
Ργοοῦ οὗ [πε ἰπβίποθγγ οὗ δΐ5 ργενίουβ ργοΐεβ- 
5ίοη 8. 

8. σίυε ρῥίεάσε:}Ὑ---ἱπάϊης ἔποα ἴο ςογίδιη 
[ογίοιγοβ, Γ ἴ[ὴ6 2οοο γιάθτβ ὈῈ ποῖ ξογἢ- 
ςοπΊηΡ. 

θ. ἐμγπ σαυαγ ἐδὲ ἥαοε 97 Ὑπαῖ 15, γεῖιιϑο 
ἴΠ6 γοημοϑῖ, οὐ ἄθοϊηα ἴῃς ονογίυγοβ, οὗ (ΩΣ Κὶ. 
ἱϊ, τό, 17, 2ο; 2 ΟἾἶγο. Υἱ. 42). Τῆς ννογάϑβ 
ἄτα 5 ΕΓ 4]: “ον οδηβὲ που ἄθο! πὸ ἴῃς 
ὈΓΟΡΟΒ5415 πλδάθ ὈΥ οὴς ΟΠ ΓςΕΥ οὗ οἷν ςοιηρᾶ- 
ΓΑ ΝΟΥ υπϊπηρογίδηϊ ἀείδομπηθηΐ ἔγοπι [ἢ 
ξτοαῖ ΑΓΓΊΥ,---ηὰ ὈΓΟΙΟΓ το] γπρ οὐ Ἐργυρί!" 

10. «υὐῥομὲ 166 10Κ}}] ὍΤῊΪ5 πιοδηῖ, ἃρ- 
ΡΑΓΘΠΙΪΥ, “νου Δυς μουν ἔγοπι ἢ 6 ΘΌΡΓΘΠΊΘ 
Ἀσ]εῦ οὗ τῆς ρκοάς:.᾽" οὗ νδοπι ἴπ6 Αϑϑγγδη 
Κίηρβ ἰῃουρῃὶ {ποιλϑοῖνεβ ἴο Ὀ6 ἴῃς φαγί] Υ 
τοργοϑοηϊδίίνοα ϑοπηδομογὶθ, ῥγορδϊγ, |ἰκὸ 
Τιπιυγ, μα σοπλα ἴο ἰοοῖκ οὐ ἢ: πΊ56}} 45 “16 
απιθοάϊοαὰ δηροῦ οὗ ΟΟ}.7ἢ [πῃ οπα ϑδθηβε, Β6 
νν 85 380, ᾿ϊν. τό (ςΡ. Χ. 7). 

ἰο ἀεε!γο}}] 5. «υ-. α. Ἐχοά. ΧΙΪ, 12; 1: Οἤτο, 
ΧΧΙ, αὶ |6σ. ]1. 20. 

12. ῥαὶ δὲ ποί “πὶ γιὸ ἰο...ἢ ΟΥ̓ “15 ἢ 
ποῖ Ὀδοδιιβα οὗ {Π6 τήϑη (Πδῖ οἱξ ὑροη [δ6 νυδ]}, 
οδίηρ ΤΠΘΙΓ ονγη ἄππρ ἀπά ἀγϊηκίης {πεῖ ονση 
ὑγῖπθ ἢ γου " Ὑῆς 5ζίης οὗ {86 σοᾶγϑο 
ΓΕΠΊΑΓΚ ἰΔΥ Ἰὴ [ἢ6 οῖ νγογάβ8 “ἢ γου,."-- 
ξοοά τενναγὰ, {π]Υ, ἔου ταδκίπρ Τοπηπιοη 
σϑι156 νυν ἢ γοι. ΤΟΥ͂ νυν] μᾶνὸ [Π6 ργίνοζα 
οὗ τῤαγίης «υἱὴδ γομ ἴῃ [6 ἀϊγεϑὲ Ὄχιγοι 68 
οὗἉ ἔλπιῖπο. 
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14 ΤἼυ8 58} τῆς ἰχίπρ, [εἴ ποῖ 
ΗἩεζΖεϊκίδῃ ἀεοεῖνε γου: ἔογ πε 8}8]]} 
ποῖ δε δ0]ε ἴο ἀεϊινεσ γοιι. 

1Ις Νεῖῖδογ ἰεῖ Ηςζεκίδῃ πλάκα γοιι 
τγυβῖ ἴῃ τῆς ΠΟΚΡ, β8ϑαγίηρ, ΤῊὴε ΓΚ 
Ὑ1} βυγεῖὶν ἀα]νεγ 8: [ἢ18 ΟΥ̓ 5}4]} 
ποῖ 6 δοϊϊνετοῦ ἰηῖο (ἢ6 παηὰ οὗ ἴῃς 
ἰΚίηρ οὐ Αϑββεγτγία. 

16 Ηεα θη ποῖ ἴο Ηεζοκίδῃ : ογ 
ἐΟε, ξοδ (πὰ 5811} τῆς Κίηρ οὗ Αβδογτία, "᾿ Μλκε 
ὁγά 2νε- ΟΠ ἀργεέπιθηΐ ὙΤὶ 
ἀν. 
ἘῊςδ, 
Αἤαλεευΐζά 
"εἶ ὦ ὀΐφε:- 

ἘΝ. 

ῖὯ6 δγ ἃ ρῥγεβεηῖ, 
Δηὰ ςοπὶὲ ουξό͵  ἴο πιὸ: ἀπά δδὲ γε 
ΕΥΟΓΙΥ͂ οης οὗ ἢΪ8 νἱπθ, Δη4 ΘνθΥΥ οὔς 
οὗ ἢἰ8 ἤρ ἔτεα, δῃὰ ἀγίῃκ γε Ἔν 
οὔμοα ἴῃς νγδῖεγβ οὗ ἢ8 οὐγῇ οἰϑίεγῃ : 

1ὴ πε] [1 ςοπια δπὰ ἴαϊε γου 
ΑΥΓΑΥ ἴο ἃ Ϊαπά [ἴκε γουγ οὐγῃ ἰαπά, 
ἃ ἰλῃά οὗ σοζῃῇ δηά νψπε, ἃ ἰδλπὰ οὗ 
Ὀγθδά δηὰ νυἱπογαγάβ. 

18 Μειυαγο ἰεϑδὶ Ἠεζεκίδῃ ρεγϑυδάς 
γοιυι, βαγίηρ, ΤὴῈ ΓΟᾺΡ ΜΠ ἀε]ίνοῦ 
ι8. Ηλίῃ δὴγ οὗ τε ροάβ οἵ τῆς 
παιίοῃβ ἀε]ἑνεγεὰ ἢ8 ἰαπά ουῖ οὗ τῆς 
Πδηὰ οἵ ἴῃς Κίηρ οὗ Αϑβϑβγτίδ ἡ 

19 Ν ετε αγ ἴπε ροάβ οὗ Ηδπηδιῃ 
δηὰ Ατρῃδὰ ἡ ννῆεγε γε ἴῃς ροάβ οὗ 
ϑερδδγναίπι ἡ δηὰ ἤᾶνε ἴπεγ ἀε]ϊνεγαὰ 
ϑαιπηδγία οὐ οὗ ΠΥ Παπὰ ἡ 

14. ἀειεῖυε γομ στὰ ἀγεάπιυ, ἔαηδίοδὶ, 
ΠΟΡδ65 (“. «αὐ. α. [6γ. χχῖχ. 8, ΧΧΧΥΊΙ. 9). 

16. “Μαξε...α φάμα, [1 ἜΜᾶκο ἢ 
τὸ ἃ δ]εβϑίης." ΓΒΕ ννοτὰ ἔογ “" ὈΪΟβϑιηρ᾽" ἰ5 
πιϑοά ἴῃ Οεη. ΧΧΧΙΝ. ΣΙ, Σ 8. χχυ. 27 οὗ ἃ ρῥγὸ- 
ϑθηΐ οἴἴετεοα ἰο Δ4η 1π]υγοὰ ρεῦϑοη 8ἃ5 ἃ 5 5ὴ οὗ 
[πὸ οἴἶεγογ᾽ 5 νυ ]ϑἢ ἴο ῥγορι(ἰδῖο ἢ. 0ΧΧ.ὄ 
“1 γε νου]ὰ Ὁ Ὀ]οδῖ, σοπλε ἔογ ἢ ὑπο τηθ.ἢ" 

17. “ᾷε γομγ οαυη ἰαπά]--- ΟἿ ἢ (ἢ 15 
ἀϊδογεηοο ; ἰμδῖ τ νου] ὃς ἃ ἰδῃὰ χέυεη {δεηε 
ὁγ ῥί»ι. ὙΠΕΥ νου] πο Ἰοηρογ ὃς [γάμο ]οὰ 
νυ ἢ τὴ ἰάοα οὗ πε γ Ὀοίης ““Οοά 5 ρθορίϑβ." 
Ηε μνουϊὰ Ὀεὲ {πεῖς ϑονογεῖρη [οσὰ. ΤὙΠΟΥ 
γαϊσςϊ μάνα σογῃ δηᾶ νης σά ἐδίλωρι, 580 ἸΙοῃς 
ἃ5 ΠΟΥ γᾶνθ υρ {ΠΕῚΓ σε ῖουϑ ργεί 5: ΟΏ5. 

18. εγσμαάε γο)] Ἐδίμοσ, δᾶ π 09 γ0";--- 
ἔτοτῃη γουγ Αἰϊορίδηςα ἴο πιο, [ἔ 15 ἃ ὙΕΙῪ 
βίσοης νογά: υϑεά οὗ ἀτανσηρ ΠΊΘἢ ἀννΑΥ ἰηΐο 
ἰάοϊαῖσγ ἴῃ ει. χὶὶ!, 6 (Η. 7); 1 Κ. χχὶ. 2ς. 
--Τδοῖγ Ὠἰρῃοβὶ τοραγὰβ (6 τηθΔῃ5) ψγεσὸ ἄς 
ἴο δίέγε;» ἴο “ἴπιδὲ ἴῃ ἴπ6 [,ογὰ " ννᾶ5 ἴο ὃ6 
Δ ν οὗ τάπῖκ ροβίδϑυ. 

ἐδὲ σοά: οΥ δε παιίορς] Οὔ. Χ. 8--ΑΟὁΣ. 

19. οἱ Ηα»ιαΐ α"πὁὦ Αγρῥα)] 866 χ, 9. 
δοριιαγναὶπὶ (ἰπ βουΐμεσι Μεβοροίδπμδ) δηά 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΧΧΥΝΙ. ΧΧΧΝΙΙ. ἵν. 14--:- 

20 ὟὟΒο ὅγε ἐδὲγ διιοηρ 411 ἰῆς 
ΕΣ οὗ (λε86 ἰαπάβ. τῆλε ἢανε ἀθ- 
Ἰνεγθὰ {πεὶγ ἰδλπὰ ουκδ οὗ τὰῦ δαπά, 
(δλὲ τῆς ΓῸΚῸ 8ῃου]ά ἀεϊνες [ετὰ- 
βαίεηι ουξ οὗ ΤΥ παπᾶ 

21 Βυῖ {Πεγ δεϊά {πεῖν ρεᾶςς, δπά. 
Δηϑυνειεα ἢϊπὶ ποῖ ἃ ψοζά: ἕοσ τῆς 
Κιηρ᾽β ςοπιιηδηάμπηθηϊς νγᾶ8. βαγίηρ, 
Αμβϑινεῦ ἢϊπὶ ποῖ. 

22  ΤἼδεη οληῖς ΕἸΙαἰκῖπλ. τῆς 80η 
οὗ ΗΙΙΙκΙΔἢ, τῆδὲ τᾶς ονεῦ ἴῃς Πουβε- 
Πο]ά, δληὰ δῆεδηδ ἴῃς βογῖθε, ἀπά [οδὴ, 
(ἢ6 δοηὴ οὗ Αϑβϑδρῇ, ἴδε τεϑοογάεγ, ἴο 
ἩεζΖεϊειδῃ ἢ ἐῤεὶγ ο]οΙἢ 658 γοηῖ, δπὰ 
[014 ἢϊπι ἴῃς ννογάβ8 οἵ δβῃδλκοῆ, 

Γ(ΗΑΡΤΕΞΒ ΧΧΧΥΙΪ. 

: ἥεκεξίαλ πσιοκγνείμρ τοιάδ ἴο ἤραϊαλ ἴο 2γαγ 
,»ν» ἑλῦη. 6 }ιαϊαλ εονε ογέελ ἐλενε. 8. .δρε- 
μπασδερ,δ, ρυΐηρ ἐο ἐπεοοιρςῦ, 7Ζ,γλαξαλ, τεραΐ- 
πλ α ὀϊαεῤλεένέοες ἐκεῖ το ἴεκεξδίαλ. 14 
ἡΠεκοξίαλ᾽: 2γαγον. “τ 7αΐαλ'ς γοῤλεῶ οὗ 
ζἦξ γα α»αἱ ἀεείγμεονε ο77 δερναελεγίόΦ, αηαὶ 
ἐλέ ρυοά οὐ Ζίο. 36 41 σπρεὶ τἰαγείά ἐἀέ 
Ατγγίρς. 3) δερρησελε,ζὲδ ἐς τέαξρε αὐ Δ᾽». 
σελ ὃγ ἀξ οτοε δορε. 

ΝῺ “1ἴ σᾶπιε ἴο ρα88, γῆεη Κίπρ “ 5 Κία. 
Ηεζεκίδη μεαγὰ ἐξ, τμδὲ ᾿ς σὴς το 

ἢ]8 οἰοῖῃεβ, δηὰ Ἴσονεγεά ἢϊ πε] ἢ τ ἢ 

Ἡδιηδί ψσοσὲ δπιοηρ ἴδ ΡΪδοθβ, ἴο τ οἢ (Π6 
ἴδῃ {Π065 ψγετε ἀεροτίοαά, 2 Κ.. χυΐ, 24, 21. 

απά ῥαυε ἐδεγ... [1,1ἴ. "πὰ ὙΠ {ΠΟῪ 
Βδνυθ....:᾽") 41} (ες νοῦ] ἃ Κηονν5 μον {Π6γ---ἰἢδ 
Βοδίμρη ψού9-- ἀδ!νεσγοὰ ϑαηιαγί. Εἰ Δ3ϑ ΠΊ65 
Πσοῃίεοτηρτιουϑγ παῖ δαπηδγ ἃ νγὰ5 γα ΡΊΟυ]Ὺ 
Οὔ 8 ἰουϑὶ νυν ἢ 6186 ῃδίϊοῃς :)--- Ὡς ἢ ἰηάοορα 
ἴῃ ΟἿΘ 86η56 νγᾶβ5 {Γι} 6:---ηά ἴΠδη οἷδοθβ (86 

᾿ 5 ϑίοσκοιγ οὐ [6 584π|6 Ἰενεὶ. 

20. κοάε οὗ ἐδε:ε ἑαπαϊ]7---ΘΑ ἢ ἰαπά Βανηρ 
(0 Β[5 νὸν") 115 οὐνῃὶ τυἱοίαγυ ἀδιγ. 

ἐδε Ζ05}}] Αἴ Ἰεοηρσίδ δὲ βρϑᾶκβ οιᾷκ 8 
τηὶπὰ (866 Οἡ σ΄. 7). 

2]. {δὲν ῥεϊά {δεῖν 2,56] [1 15 {86 ποσὰ 
υϑοὰ ὈΥ Μοϑεβ οὐ (6 ονε οὗ μαΐ στοδλῖ Ἐοά- 
568 ἀεϊίνεγαηοε (Εχοά. χὶν. 14):-- 7όε 1 ογά 
«υἱὴ}} δὲ 7ὸγ γοι, δτιὰ γε «ῥαἰ! ῥοίά γομγ ῥέε." 

Οὐ.. ὝΤδο ἔοστηεσ εἰδιιϑο ἴδ6 [ογὰ νυν 
βρῆ ἔοσ γου" δὰ Δἰγεδαυ Ὀδθθη οπηρ] ογοὰ ὈΥ 
ἨοΖΟΚιΔἢ ; 566 ἀῦονα οἢ υ. ς. 

απμηαυεγεά ῥὲνε πο} ΏΕΙΘ νγᾶθ ΟἹΪΥ Οπδ 
ῆο σου] τλᾶκο οἰδοΐι δὶ] δησυνοσ (ΒΡ 5. ΧΧΧΥΙ!, 
13--1).Ψ 

ΔΩ. οευἱὸ τρεὶγ εἰοίδοι γε] ἴῃ στιοξ δὲ 
ἴδ Ὀ]ΔΘΡΒΟΘΙΑΥ ἴΠΕΥ Βδά Πεαγά (Μαίξ. χχυὶ. 6.5). 
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᾿ς Β6Ο0Κοίοίῃ, δά νψεηῖ ἱπῖο τῆς ἤουβε οὔ ΤΉ βατἢ τῆς ΓΆΡ, Βα ποῖ αἰγαϊά 
τῆς [0ἈὉ. οὗ πε ννογάς τῃδλὲ του ἢδϑὲ ἢραγά, 

2 Απά ἢδ 8εηῖ ΕἸΪακίπη, ννῆο τὐσς ψβεγεννῃ πε βεγνδηῖς οὗ ἴῃς Κίηρ 
ΟΥΟΙ τῃ6 ΠουβεΈ ἢ] 4, δηὰ ϑιῃβεῦπα ἴῃς οὗ Αϑϑγυγία ἤδνε ὉΪΔβρῃεπιχεα πια. 
ΒΟΓΙΌ6, ἀπά πε εἰάογς οὗ τῆς ργίεβϑ " Βεβοϊά, 1 νν}}} ᾿βεπά 4 δ]δβῖ ροη β ββ 
ςονεγεὰ νυ βδοκοίοιῃ, ππῖο ἰβϑδίδῆ δίπη, ἀπά ἢς 3}4]] ἤδδγ ἃ γι πΊοιιγ, ΔΠᾺ ἐμέο ἀένε. 

1 ον, 4»0- 
νοςάξεον. 

2: Ὁ. 
7 υνα, 

ἴῃς ριορῃεῖ τπ6 βοὴ οὗ Απ|οζ. 
2 Απά τῆεγ 5414 ππίο ἢἰπι, Τι8 

βδ ἢ ΗεζΖεκίδῃ, ΤῊ 8 ἀδγ ἐς ἃ ἀΔΥ οὗ 
τγου]ε. δηά οἵ γεδιυζε, δπά οὐ ' 0125- 
ΡΒΘΠΑΥ : ἰοῦ τῆς σἢΠ]άγεη ἅγε σοπὶς ἴο 
τῆς διχῆ, δηά ἐῤέγέ ἐς ποῖ 5 γεηρίῃ ἴο 
Ὀτγίηρ ἔοστῃ. 

4. ἴτ πᾶν δε ἴτε ΙοκΡ τὰγ (σοά ψ]]}} 
ἢεᾶγ ἴῃς ννογά8 οὐ Βαρβῆλκεῃ, ψνῇοπὶ 
τῆς Κίηρ οὗ Αβϑγυγία ἢ}8 πηαϑῖεῦ ἤδίῃ 
β86ηΐ ἴο Γαργοδοῇ τῃ6 Ἰ᾿ἰνίηρ (ὐοά, ἀπά 
Ὑ}}1 τεργονε τῆ νγογάβ ψψῃϊσοῃ τῆς 
ΓῸΚΡ τἴὰγ (οὐ Βαῖῃ Πεαγά: ψῆετε- 
ἔοτγα ΠῚ ὧρ ἐῤγ ργάγεγ ἔογ {πε τεπηηδηῖ 
τῆι 15 ᾿]εΆ. 

ς 80 τῆς βογνδηΐβ οὗ Κίηρ Ηεζε- 
Κιδὴ ςᾶπιε ἴο [3αἰδῇ. 

6 4 Αμπά [5αϊδῇ αἰά υπίο τῃθτῃ, 
ΤΉ υ5 5}4}} γε 84Υ πο ὙΟΌΓ Πηλϑῖογ, 

ΟΗΑΡρ. ΧΧΧΝΙΙ. 1. ἐπίο ἐδὲ ῥοινε 9 ἐδὲ 
1.010] Ο. 14) ΧΧΧΥΗ͂Ι. 2ο, 22. 

8. οὗ ἐγομδίο] 2. «υ. α. ΧΧΥΪ. 17, ΧΧΧΙΪ. 2. 
απά οΓ μρνὸ ΟΥ̓, ““τορτγοοῦ;" Ηος. ν. 9, 

ΗδΌ. 1. 12, 5“. «σύ. ἘΑΡΒμαΚΟἢ 5 ἰηβυεπν 
ννογάβ ὑσογα ροιτηϊοαὰ ὈΥ Οοά, ἴῃ τοργοοῦ οὗ 
[86 Αϑβϑυγίδη ροϊϊου οἵ ΑἢδΖ. 

9. δία:ρδερ} (ἀρ. 11. ς; Ἐς, ἸΙχχῖν. το, 
χϑ (υ. «υ.). Οτ, “οὗ οοηϊειηρι;"---ἀσοά Η;πι- 
561} βθοῃης ἴο ϑδοοόσγῃ ἴποπὶ (δι, χχχὶ. το; 
1,41. 11. 6). ΤΕ Ἰαϊίοῦ ϑδῆδθ Ἀρρθαγβ ἴο ἄρτδδ 
Ὀεϑῖ ἢ νυν δδὶ ἔΌ]]ονν5. 

ἐδε εριίάγεπ...1ο ὀγὶηρ 20 γι] ΤὌ6 εἰπιὲ 50 
Ιοηρ Ἰοοκεά ἔογινατά ἴο, ννβεη 1 ννᾶβ Ββοροά 
δαὶ Οοα ψου]ά οβᾶπρε 186 ἰγανδ!πρ, ραΐπ5 οὗ 
Ζίοη (ΧΧΥΪ. 17, 18) ἰπῖο ἸΟΥ͂, δεετηθα ᾿Κοὶγ ἴο 
εηὰ ἔ(Δ]}ν : 25 βουὴ [Θγυβαϊεπι, ἅκὸ Ἀδοδοὶ, 
τηιϑὲ ἀϊθ τη οὨΠ]ἀ-ὈΠ (ςρ. ᾿ἰχνὶ. 9; Ηοϑ. ΧΗΣ. 
13; ΜΙοΔᾺ ἷν. 1ο). 

4. 1δὲ ἰμυΐπς Οοα] 580 ἴῃ σ΄. 17 (2 Κ'. χίχ. 
4. 16). ῬὍΒΪ5 ρῥγεοῖϑθε ἕοτπη (πουη ρίυγ., δά]. 
41η}5.) ΟὐΟσΌΥ5 πον Βοτο οἶσθ. (1 Ὠραΐ. ν. δό; 
Σ 85. χνῖϊ. 26; ἴεγ. Χ. το, χχὶ!. 216; Ὦδη. νἱ. 
46 [ἢ 44). 5 ΡΙυγ,: ἴῃ [οϑἢ. 11}. το; 5, χῆϊ!. 
4, Ιχχχῖν, 2; Ηοβ. ἱ. 1ὸ ἴπε ἤοιη 15 5ἰηρ.) 
1 πιᾶγκϑ βου [6 4}}- πο! αϑῖνο ὑπ} οὗ τΠ6 
πιὸ Οοά: {πὸ οπὸ 1ἰνὶπρ σοῦ, ψῆο οοπ᾿- 
δῖΠ65 ἴῃ Η]Π196} ἐνογγ ρογίδοςτοη οὗ ὀχοε!]θηςθ, 

αυἱδ] γεῤγουε} 5. «υ. α. ΧΙ. 4. 
 ωρ ἸῈΥ 2γαγογ)] [ἃ 18 ὰρ ργάγογ;" 

Γοϊατη ἴο Πὶβ οὐνῆ ἰδλπά ; δηά 1 ν]]]} 
σδιι56 ἢϊπιὶ ἴο [2]] Ὀγ [ἢ6 ϑνγογὰ ἴῃ ἢ 8 
οὐ ἰαπά. 

8 4 δο Βαρϑηλκεὴ τεζαγπθά, δηά 
[ουπὰ τῆς Κίηρ οὗ Αϑβϑγγία νγαγγίπρ 
ἀρᾶϊηϑὲ [1 ηΔἢ : ἰογ ἢς ἢδὰ ἢεαγά τῆδϊ 
ἢδ νγδϑ ἀερατῖεὰ ἔτγοτῃ [,Δο ἢ. 

Απά ἢς δεαγὰ ϑ8ΔΥ σοῃοεγηϊηρ 
Τιγδακδῇ Κιηρ οὗ ΕτΠίορια, Ηδ6 8 ςοηπιε 
ἰοσῖἢ ἴο τε νγὰσγσ ἢ τῆθ6. Απά 
γγθη ἢς Πολγά 2:, ἢς 56 ηϊ ΠῚΘΘΒΘΠΡῸΓΒ 
ἴο Ηεζεκίδῃ, βαγίηρ, 

ΙΟ ΤΠ 5Π4]} γε βρεὰκ ἴο Ηεοζε- 
Κιδῃ Κιηρ οὔ Τυἀδῇ, βαγίηρ, [,ες ποῖ 
τγ (ὐοά, ἴῃ ψποηὶ που ττιιδεβῖ, ἀ6- 
σεῖνα ἴπ6ε, βαγίπρ, εγυβϑαίεπι 5}4]] 
ποῖ δὲ ρίνεη ἱπίο ἴῃς Παπὰ οὗ (δε 
Κιηρ οἔ Αϑββγτίδ. 

11 Βεἢοϊ]ά, τῆοι παϑὲ ἤοαγὰ ννῆδῖ 

ἃ5 ἱ 1 σσοσα ἃ μδηά σγαϊϑοὰ ἴο ἰΔῪ Πο]ὰ οἡ {δ6 
ἴγοης οὗ πιοσου. ((ρ. ἔχοά. χυὶϊ. 12, 16. 

ἐραὶ ἰς 3 Οτὶ "δῖ 15. ργοϑεηΐ:," ψῆις ἢ 
511} αὐἱείῤίγ βαγνῖνοβ;---ἤθγα ἴῃ [πάλῃ. ὙΠ 
ἴδῃ {γῦεθ, αἷϑο; μαᾶ, ἰη Οοά᾿β 5ἰψῃῖϊῖ, ἃ τεπὶ- 
πδηΐ (χὶ, 1, 16). 

6. «ἐγυαπ. ΟτΥ, γουηρ πλθῃ." 
ὀιᾳεῤῥε»ιο (οτ, τον] θὰ) »»..] ὙΠὲὸ Μὲ 18 

οηρμδῖς. ὙΠοὶγ γον] ηρ 15 γα ]γ αἰγοοίοα δἱ ΜῈ. 

7. “πὸ αὶ ὀία! ὠῤοη ῥὶ»!ι)] Οτ, “ρυΐ ἃ 
βριῖς νη ἰπι" (ΕΖοκ. χχχνῖ!. 6, 14: ςΡ. 
ΧΧΙΧ, 4, ΧΧΧΨΥΙΠ. 4). ΟΟΙΡαΙΕ οἢ. ΧΙΧ. 14: 
1: Κ. χχιΐ. 22. 

α γιρμοιγ})) Οτ, 1 4188 (ΧΧΙΙ. ς, ΧΧΥΪΙ,. 
10. 5“. 4υ.):---ἰἢδ τοροτγί, ἤγϑί οὗ ἴ[ἢε δάνδῃςδ οὗ 
τὐγβακαῖ, 1Βεη, οὗ ἴῃ ἀσπίγυςξίοη οὗ Ἦϊ5. οὐγῃ 
ΔΥΤΩΥ. Το Ργοπλῖ56 15 δἱ ἤἢγϑξ ρίνθη ἴῃ ἱπαάθῇ"- 
ς ἴοΓπΊ5,---ἴογ ΗδΖοκΙΔ ἢ 5. ργεϑοηξ θηςοι- 
ταβοτηθηῖ. Α ἔμ Πογ γονοϊδτοη νν}}} Ὀ6 σίνεθη ἴῃ 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἴο 15 ἰδίοσ Ὀγδυοχ. 

8. Ζἰδηα 6] Αδοιῇ 1ο τΏ 1165 ἴο 6 ποιὰ 
οὗ 1,ΔΟΠΙ5ἢ ; οὐ ἴδ νύ, [ἴ ννοι]Ἱὰ 5θϑηλ, ἴο 
[Π6 ρ8455 οἵ Βείῃ-πογοη (Ἶ βῆ. χ. 1ο, 29, 21). 
Ηδς ννγᾶ5, ἴῃ ΔΗΥ͂ σᾶ56, ΤΟΥΠΡ πεαγέγ ἴο [61}- 
58] 6. ((ρ. οὐ χχχυ]!. 32.) 

9. Τιγδῥαλα δ] ΜΈ διά Ἴοπιὲ ἴο ἴΠ6 μεὶρ 
οὗ Εργρί. (ᾧφ. οἡ χνίϊ!. 2.) 

Οὐ... Νον, ν ἤθη ΗρζΖοκιδῃ στο θ5 ηοΐῖ οὔ 
ΕτὨϊορία, Ὀὰϊ οἡα Οοά οηἷν, ΕἸπίορία 15 πιδάα 
ἴο ὃ6 8ῃ ᾿ἰῃϑίγυπηεηΐ ἰη Ὠὶ5 ἀοθ] νογᾶποθ. 



214 ΙΘΑΙΑΗ. 

τῆς Κίηρβ οὗ Αϑϑυγία ἢδνε ἄοῃς ἴο 81} 
ἰληάβ ὈΥ ἀεϑβίγογίπρ τῆδπὶ ὑξε Π])}ῦ ; 
Δηα 5ῃαϊς ἴῆοιυ ὃς ἀδπινετεά ᾿ 

12 Ηλνε τῇς ροάβ οἵ τῇς πδίοηβ 
ἀε]ϊνεγεὰ τΠεπὶ νν ἢ] ἢ πλῪ ἐΔΊΠετβ ἢᾶνς 
᾿ἀεβίγογεά, ας (ζοζᾶη, πὰ Ηδλγδη. δηὰ 
ἘεΖερῆ, δηάὰ τῆς Τμ]άγεη οὐ Ἑάεῃ 
ἢ ΙΓ ἢ τύέγε ἴῃ Τ εἸλββαγ 

12 Νετα ᾿ς τῆς Κίηρ οὗ Ηλπιλῃ, 
Δηἀ τῆς Κίηρ οἔ Ατρῃδά, δηὰ τῆς Κίῃ 
οἔ τῆς Ἑ“ οὗ δερμαγνδίπι, δηλ, δλῃ 
Ἱνδῃν 

14  Απὰ ΗεζΖεκίδῃ τγεςεϊνεά τἢς 
Ἰεῖτεγ ἔτοῃῃ τῆς μδηὰᾶ οὐ τῆς τηεβϑϑεη- 
δεῖβ, Δη4 τεδὰ ἴἴ : δηὰ ἨεζΖεκίδῃ ννγεηῖ 
ὉΡ υπῖο τῆς Πουβε οὗ τῆς [ΟΚΡ,, πὰ 
βργεδά ἴτ θείογε ἴτε [ΟΚ Ὁ. 

15. Απάὰ ΗεζΖεκίδῃ ργαγεά υπίο τῆς 
ΓΟΚΌ. βϑαγίηρ, 

Ι6 Ο ΙῸἈΡ οἵ Βοβῖβ. (ὐοά οἔὗ [5- 
ΓΑΘΪ, τῇαϊς ἀννε]]εδὲ ὀείυεεη τῆς σἤε- 
γΓυδῖπη5. ἴδοι αγί τῆς (σοά, ἐὐέπ που 
αἴομε, οὗ }} τῆε Κιηράοπηβ οὗ τῃε 
ελγῖῃ ; ἴδου ἢαϑῖ πιδάβε ἤεάνεη δηά 
εδιῖῇ. 

17 [πο]ϊης τπΐης ἐγ, Ο ΓΟΚΡ, ἀπά 
ἤεδγ ; ορδη 1ῃϊηθ εγεβ, Ὁ ΓΟΚΡ, δηά 
866 : Δπά ἢεοᾶγ 11 τῆς ψογάβ οὗ ϑεη- 
πΑσδετῖδ. ννἢις ἢ Πδῖῃ βεηΐϊ ἴο γεργολςῇ 
{Π6 νην (σοά. 

ΧΧΧΝΥΙΙ. 

18 Οὔ τὰ, ΓΚ, ἴῃς Κίηρβ 
οὗ Αβδϑγυγία βᾶνε ἰαἱϊά νγαβϑῖς 411 τῆς 
᾿ ηδίϊοηϑ, Δη4 {πεὶγ σουπίγιε8, 

[ν. 12--24. 

ΗΘ. 

19 Απά ἢᾶνε 'οδβὲ τΠεῖγ ροάς ἰηῖο ὙπᾺ 
ἐπε ἔγε : ἔοσ {ΠῈῪ τύέγέ πο ροάβ, δυῖ ἢ 
[6 ννοῦκ οὗ πιδεη᾽ 8 ῃδπάβ, ννοοά δηά 
ϑίοῃε : τβεγείογτε {πεν μάνα ἀεβιγογεά 
16 πηι. | 

20 Νον ἰδετγείογο, Ο ΓΚ ουὖΓγ 
(ὐοά, 8ᾳνεὲ 8 ἔτοπι ἢϊ8 ἢαπά, τἢαῖ 
41} τῆς Κιηράοπιβ οὗ τῆς δῦ ΠΙΔΥ͂ 
Κηονν τῇσι τῆου αγέ τῆς [ΟΚ. ἐυέπ 
του οηΪϊγ. 

21 4 ΤὭεη ἰβαἰδῃ ἴῃς βοη οἵ Απιοζ 
δεηῖ υπῖο Ηεζεκίδῃ, βαγίηρ, 18 
βδ ἢ τῆς ΠΟΚΡ (δά οὗ βΞγδεὶ, Ν εγε- 
ἃ5 ἴδποιι Παϑῖ ργαγεὰ ἴο πὴ δρδίηβῖ 
οΠΠΔΟΠ ΕΠ Κίηρ οὗ Αϑϑγγία: 

22 ΤΠϊ5 ἐς ἴῃς ψογ ψῃοἢ τῆς 
ΓΟΚΡ Βαῖῃ βροκδθὴ Ἴσοηςεγηίηρ Ὠΐτῃ ; 
Τῆς νἱγρίη, τῆε ἀδυρῆῖζεγ οἵ Ζίοη, 
Πδῖῃ ἀδβρίβεά τῃεε, απά ἰδυρῃεά τῆες 
ἴο βσόγῃ ; ἴῃε ἀδυρῃῖζεγ οὗ Ἰξιεη 
Πδῖῃ 5ῆδκει ἢοῦ ἢεδό δῖ ἴδεε. 

223 ὟΝΠοσι ἢαβὶ τπου τεργοδοῃεά 
Δηἀ ὈἰΔΒρμεπηθὰ ἡ πὰ ἀρδιηβῖ ΠΟ πη 
ἢλϑβε τῆοιι ἐχαϊτεὰ ἐῤν νοῖςς, δηὰ ᾿τεὰ 
ὉΡ τῆ ϊπε 
τῆς Ηο] πὸ οὗ [5Γλε]. ᾿ 

Τῶν οη ΠΡ ἡ ευέμ δρδιηϑβῖ ΕΗοὰ 5» 
» 

τὰ 
24. ᾿ ΒΥ 1ὴγ 5εγνδηΐβ ἢδϑὶ ἴδοι ΓΘ- ἐενταές, 

11. 4εείγογίης ἐῥέηι ὠὐεγ 1 ΟΥ, ἄϑυοῦπε 
ἐδεν»:----ϑ 1Ε 1ῃ6 δάϊοῖβ οὗ ἴῃ6 Αϑϑογγίδη ἰκῖηρϑ 
δὰ ἀϊν!ηθ δυϊπογίίγ. 

15. ἤκσυε {δὲ γοά:.. ΒΒ αΐπεγ, 91 2ῤὲ 
504, οΥΓἹ ἐῤδὲ παῤίοηισ, ΪΟΒ »17 7 αἰῥεγς ἀε- 
σἰγογεά (5. «αὖ. α. ΧΧΧΥΪ. 10), ἄθΙ1 81 ὕμοπι, 
α’ οκαη, εἰς.--- σοΖδη (Δηὰ 50 ἰνδῇ ἰῃ συ. 13) 
νγ»85 οἠς οὗὉὨ [ῃ6 ρἰδοθθ ἴο νι οἢ ΘΠ ΔΙ ΠλΔΠΈΘΕΓ 
ἀοροτγίθα ἴμ6 ἴδῃ {Π|065 (2 Κ. χυ!!. 6; ςΡ. οἡ 
ΧΧΧΥΪ. 19). 

14. τῥγεαά 11]---τῃ ἀρρεδὶηρ ἴο {πε δ0- 
Ρτεπιο ᾿υάξο (ΧΧΧΙΣ. 22). 

16. Ονά φ Πγαεῇ ἨἩδΖεκια ἢ δ νοσγάϑ ἴῃ 
4 ΟἾἶτο. ΧΧΧ. Ι, ς. 

ἀαυείίοεί Ὀεῖννοοη}]Ἱ Οτ, δβεδῦοπῦ ο1;---ἃ5 
ὍΡροη ἃ ΤΏτγοης (1 5. ἷν. 4): οὗ ψΒΙΟΒ ὁ τιρδῖ- 
δουϑῆθβ5 ἃπὰ πἀρτηθηῖ" ψεῖὸ (ῃ6 4515 
(Χχχῖ. ς; 5. Ἰχχχίχ. 14). 

17. ἐῤίπε ξαγ..«ἐῤίπιο 2,61] Α5 1 ρ]οδάϊηρ 
16 Ρτοπλῖϑα ἰῃ 2 ΟἾτο. ΥἹ}. ας, 1ἵό. 

18Β.(ὡὈ. Ο᾽ α ἱγμίῤ, κοΚ0}] Ῥαϊῃ ἄοοβ ἠοῖ 
Β6ῈΚ ἴο δνδάθ ΔΥ 56ΟΠΊΠΡΪΥ δάνοιθο ἔδεβ 
υτγχοὰ ὉΥ ᾿πβάο]γ. ΤῈ Αϑϑυτδη 5 ̓πάτ|ς- 
ἔοῃ, 85 ἴο {86 νδημγ οὗὁὨ “ἴδε τε ρίοπβ οὗ ἴδ 

νοῦ," ννὰ5 σοστοςῖ; δυΐϊ 1 αἀϊά ποῖ ρῥσγουδ 
ΗδοΖοκιδῃβ δῆδηςθε ἴο Ὀ6 νϑῖίη. ἩθΖοκιδἢ 8 
(411 τεϑῖθα οἡ ἃ ἰασρε ἄγθὰ οἵ ροϑβιϊνε ἢϊ5- 
[οσιοδὶ ἔδοῖβ, ννιςἢ πὸ ἱπάιςίίοη ἄγαν ἤτῸΠι 
λεῖ5 ουϊδί4ε (ῃδὶ ἄγθα σοιἹὰ ἴουιςῃ. [ἢ σὸ- 
Αἰϊγ, (παῖ ἱπάιυςίίοη νναὰ5 ἃ σοηβιτηδίίοη οὗ 
[Π6 ἢ. ΤΠὴῈ Αβϑογγίδῃ νγὰβ Οοὐαβ 1ῃη5[Γ- 
τηθηῖ, ὈΥ ψ Βοἢ Ηδ ννᾶ5 σοιηπηθηοϊηρ ἴο Ἐ]ΗΠ] 
ΗἰΚ5 βάϊςξ {παῖ “ἴδ 1ἀ0]-ξοάϑ βου] Ὀ6 υἱίεν!Υ 
ΑὈΟ] 5Π6ὰ" (ἢ. 18). 

ἰαϊά ΕΗ π|..“ἀτιοὰ ὉΡ: 5. οὐ. 4. ἰὴ Ὑ΄. 
ἃς (ΧΙ. ας, ἷ. 2, 11. 10). 

20. »"ᾳν ἀποαυ] χὶν. 6; τ Κ. χνυἱδ. 37. 

4]. Το Κίης ργαγεὰ ἴῃ ἴδ ἴεσαρὶθ. Τδθ 
Ῥτγορμεῖ, ἴῃ 15 ϑϑο]υβίοῃ, 15 ἰπβίγυςϊοὰ Ὁ δ6 
Ἠφδδσοῦ οἵ ργάγοσ, ννμδῖ δῆβννοῦ ἴο σονοΥ. 
ΤΕ Ργοπλῖϑο ἰῃ ΧΧχ. 19 15 Δ} Ἀ]]6ὰ. 

ὯΔ. δε υἱγρίη, ἰδὲ ἐαμρδίογ ὁ Ζίομ] ΤΙ 
ξαϊϊξὰ] ΟΠυσοἢ (566 οἡ ἱ. 8). 

αὐ ἐῤεε]ῇ [ἴ. αἴτοχ ἠῤεε;---ϑ 'Ὲ Ὧ6 ψΕτα 
566 ῃ χτοϊγοδίηρ. 

48. δ) “νοίεε, απά...0η δὶ} ευεπὶ ὙὍὨδ 
Ηδφῦγ. ρΡυποίιδίίοη 15:---"...2 Ὁ) τνοἱοεῦ Ἵδομ 
Βαβῦ ΘΥ601} 1ἰζύῦθα Ρ ἐδίμπε ἐγες οα ῥὲφ ὁ ἀραὶνεὶ 
(1. 8), ὅκου." Οὗ. χῖν. 13) 14. 



ν. 25--30. ΙΘΑΙΔΗ. 

ργοδοῃεὰά τῆε [οτγά, ἀπά ἢλϑβὲ 8.14, ΒῪ 
ΥΩ τῆς παυϊετυάς οὗ τὴν οδδγίοῖβ δαὶ Ἶ 
ἐμὰ ὁ (ΟΠ ὑρ ἴο τῆς τε οἔ τῆς πιοιιη- 
κοῖς τλῖῃβ, ἴο τῇς 5:468 οὐ [νεθᾶποη ; δπὰ 
ἐνεεεέλεγε- 1 γγ}}} οὐκ ἀοννη τῆς τ4}} σε δῖβ ἴθ τγο- 
ἊΣ μϑ οὗ, σπά τῇς Ἄσἤοῖὶςς ἢγ ἔγθαοβ τῃεγεοῦ: 
ἀν ἡγεῖ ἀπὰ Ι“νἘ] δηῖεγ πο τς δείρῃς οὗ 
(4 ἣιϊθ Βογάεγ, σπά ἔτμε ἔογεϑε οὐ ἢϊϑβ 
“Μά «κά (ἸἈττηεὶ. 

Τοῦ. ε 
ἐαίίεσει 97 

ον, Ἧ αν Ὡς 1 ἢᾶνε ἀϊρρεά, δηά ἀγιηκ ννὰ- 
δον πο ΕΓ; ἈπΠὰ ΨΜΙῊ τῆς βοἷε οὐ πὶν ἔδεῖ 
κα ας ἧανε 1 ἀτγὶεά ᾧρ 4]} τῃε τίνεγβ οὔ τῃε 

ἀξ, ἐθε ΟἿΣ ΡΙαςε8. 
τ “ Ἔρω Ηδβῖ τῆου ποῖ Πεαλγά ἰοηρ 860, 
ὥνείενέ οὐμάῤῥες ΤΠ Ι αν ἀοης ἰζ ; σπά οὗ δηςϊθηῖ 
εἀομίά 2 ἴϊπγ65, ἴῃ 1 ἤδνε ἰογπιθά [τ ἢ ποῖν 
ἡρέοός πᾶνε 1 δτουρῆῖ ἰτ ἴο ράᾶ55, τῇδε τθου 
ἐπί ταείε, ΞΟ] Δεβὲ δῈ τὸ ἰΔΥ νγαβῖς ἀείεηςεά 
ἤηά ΟἸ65 ἐπίο ταΐϊποιι8 ἤΕΔΡΒ, 
εεΐξές ἴο ὡς δὲ Ε 
γνέπσμμε 27 ΤΠοτγείογε τπεὶγ ἸΠΠδθιτδηῖβ τυέγε 
ΓΗΔ. ἰοἔὗ 5π18]} ΡΟΨΨΕΙ, ΤΠΕΥ σγεγα ἀϊβπηδγεα 
ἑἀογέ ο7 λακά. 

ΧΧΧΝΙΙ. 

πὰ ςοπίοιηάεά: τῆῈγ ννεγα ἂς τῃ8 
δια585 οὗ τῆ86. Πεϊά, δὰ ὧς ἴμ6 ργββη 
Ὠεγθ, ἂς ἴῃ ργαβ8 οὐ ἴῃς ἢοιβεῖορβ., 
Δηἀ4 ὧς εογη Ὀ]αδτεά Ὀείΐογε ἴτ δε σγοννῃ 
ὉΡ. 

28 Βυῖ 1 Κπον τὴγ " ἀδοάε, 
τῆγ ροίηρ ουῖ, Δηἀ τῇγ σοιηϊηρ ἢ; ἀπά 
[ΠΥ γᾶρα ἀρδίηϑῖ ΠΊ6. 

29 Βερσδιιϑα ΤΥ γὰρβε δραϊῃβῖ τῇδ, 
Δηὰ τῆν τυπλι]ῖ, 15 σοπλα Ρ ἰητο πλΐπα 
Ελγβ, τπογείογε νν}}]} 1 ραῖ πλγ ἢοοΚκ ἴῃ 
[ΠΥ ποβα, πὰ μὴν ὑγιαϊα ἴῃ τὴν 1108, 
Δηὰ 1 νν}}} τὰγη τῆες θδοκ ὉΥ τῆ6 νγὰγ 
γ ψ Ὡς τῆοιυ σΑπιαβῖ. 

40 Απά τῃ18 “ῥα ἑ ἐξ ἃ ε'ρῃ ὑπο 
ἴῆεε, Ὗα 5}2]} εατ ἐῤὶς γὙγϑᾶγ διιςῇ ἃ5 
στονγεῖῃ οὗ ἰἴ5ε]ξ; δά τῆς βεσοπά 
γεᾶγ τῆλ ψῃϊοἢ βργίηροῖῃ οὐ τῇς 
Β4ΠΊΕ : δηὰἀ ἴῃ τῆς {Π|Γὰ Υ6λΓ 50 Ὺν γα, 
Δηά γεᾶρ, δηὰ ρδηῖζ ν πο γαγαάβ, Δα εαῖ 
τῆς ἔγας τῃεγεθοῦ. 
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πὰ! ον, 
“ἐέκς 

24. δαιτὶ «αἱ Τὴθ Ιδηρυᾶρε ἤεγε |5, 
ῬτοῦδΟΪγ, ἤρυτγαῖνθ. [ γι 8] πη 5 "ὁ τῆς Βοῖρῃϊ 
οὗ δε πιουπίδι 5." (ορ. ΕΖεκ. χχ. 40); ΕΓ 
ἔννο δἱορίηρ [1115 ἅτὲ “ἴῃς δἰάεθ (Οσ, γϑαθβϑεβ, 
Χῖν. 13) οὗ [εθδηοη :" [δὲ “12}} ςράδλγβ, ὅζο. ̓  
ΔΓ ΠΟΙ Κἰηρβ διὰ ργίπορϑβ, ργιδϑίβ ἀπά ρτορδείβ; 
{πε “δεῖ Ἀϊ οὗἉ Π5 Ὀογάετ᾽" (ογ, μ18 ζῃσυμοτ- 
Ἰηοβὺ ῥεῖ δί), ὅζο. 5 ἴῃ6 ἴεπιρὶθ. (ρ. [ὁ6γ. 
ΧΧΙΙ 6, 7. 
ναὶ ἱ,οῦδποη νγᾶ5 ἴῃ τορασγὰ οὔ ἴδο ἰλπὰ 

οὗ δηδδῃ ρἤἢγϑίοδιυ, ἐμαὶ Μοιυπὶ ΖΊοη ννᾷ5 ἴπ ᾿ 
τορατά οὗ [πὲ παίϊοπ 85 ἃ 5ρ' Π}4] σοπιπιιη!γ. 

δὲ γιὲ ο.ΚἹ ῥὶς αν η- ἴῃ ννοοάοὰ 
μοῖρα, νυνὶ ἢ 5βαπάϑ βυττουηάδά ὈΥ νἱπεγαγαβ 
Δηὰ οἰϊνεγαγάϑ (ςρ. ΜΙοσδῇ υἱῖ. 14). 

9256. Ηε μιά ονογσογὴηθ δυθσῪ πδίυγαὶ ἱπὶ- 
Ροάϊπηθηΐῖ. [ἢ δά γορίοηϑ, δὲ δὰ ἐσρεά απά 
ἀγμπᾷ «αυαίεγα, ἴο ΘΏΔΌΪῈ ἢἰπὶ ἴο πηδ ἴδῃ ἃ 
βίθβο, [Ἃ}ἢ ἰδαπάβ ἴκὸ Εργρῖ, οὐ Βανγ]οηῖα, ἢ 
δὰ ὠγίσί τὸ δὲ βἰσοϑδιλβ ἡ ζοσυιτθά 
Ῥ18098 (566 Οἡ ΧΙΧ. 6; ΠΡ. 2 (Ἦτο. χχχίϊ. 1ο). 

46. Ηἰ5 Ὀοδϑίίηρβ στὸ οσΐ ϑῃογί ΌὉΥ (ἢθ 
νοῖςε οὗ σοά.---Ηαις ἐδομ ποῖ δεαγά (Χ]. χ8)}} 
Ῥτοῖὰ οὗ οἹὰ τηδὰθ 1 ὑπ18, “γι αποίθηξ 
ἄδγβ 1 Μογνιεάί ἐΐ (χΧχὶϊ. 11): ποαὺυ 1 δαυε 
ὀγομ δὶ 1 ἰοὸ βα5. Ἰοπξ ᾶ5ο.---δονθη ἢυηάγοά 
γθᾶΓ5 ργθυ  ου5}γΥ.---Οοὐ Πδὰ ἔογεϊοϊὰ ἰδὲ Ηδς 
νου ΠΗ; ἃ παίΐοη ἔγοπι ἴπο οπὰ οἵ (ἢθ 
ΘΑ "ἢ ἴο σἤδϑίῖϑο υηξδιι ἢ} Ισγαεὶ (Π θα, 
ΧΧΥΙΙ. 49:---ἰῃο ννογὰ γτοπάθγοα “"ἐθηςθά " θείην 
ἴῃς 54π|6 [δὲ 15 ϑϑὰ ΠΟΓΟ). 

7. 4»ηπαγεά απᾶ εοηγομπήφ])] δ νογὰ9 
υϑϑὰ ΡτΟΡΒΘΙΙΟΑΙΥ ἰῃ Χχ. ς μδὰ Ὀεεῃ νεγβεά 
πῃ δδπηδγί᾽ 5 ον τῆγσονν. 

αι δὲ σγα:..ἢῚ Οὐ, 45 {πε Ὠεγὺ οὗ (ῃς 
δεϊά, 85 τῇ φύϑοη ΠΡΟ 

28. Βιι] ΔΑμπᾶ. [ΙΕ ἰ5 σοπίϊπυδίϊνε οὗ συ. 
46.---ἰ ἀρροϊπίεα ἴἴ ἰοῃρβ ἅξο: δηά 1 ποίϊος 
ΘΕΥΘΓῪ 5ῖερ ἴδου ἰακοϑέ 1 οδτγγίηρ οοἵ Μγ ρίδη. 
ΟΡ. 58. οχχχίχ. σ--- . 
ὁ) γαρϑ] 1,1. “ἸὮῪ 56] Ἐ-θηγαρίπρ."" 

409. ἐῤγ μη} (80 Ταγᾳ.) Βείίζες, “ὮΥ 
ἈΥΓΟΡΑΠΟ Θ᾽ (ϑΥτηπη,.). 

γη} δοοῦά) Ἐεΐεγεηςε ἰβ, ργο δ Ϊν, πιαάς ἴο 
[0 ΧΙ. τ, 2 (Η. χὶ. 3ς, 36): ςΡ. ΕΖεκ. χχίχ. 
4. ὙΒοτε ἅτε τεργεβοηίδι!οηβ. οὗὁἨ ρυίβοπεῖβ ἰδὰ 
Ὀγ ἃ δοοῖ τῆγουρὰ [ἢ6 πόδα δπὰ ρ ἰπ ἴῃς θ45- 
το] εἴ οὗ Ηο]ννδη ἀπὰ Καογβαραά: νυ] ς ἢ ΠΊΔΥ, 
Βονγθυοσ, Ὀ6 ΞΥΠ ὈΟ]]ςΔ], 

80. 454] ΟτΥὍ, ᾽89 οὐσπ. ἜΠεῈ δά γεββ 
πονν Γενογῖϑ (υ. 21) ἴο Ηθζεκιδῆ. ὙΠ6 ργορῃεῖ 
ἔογοίθ}}5 [ῃδῖ δέζου ἴννο γδδγϑβ [ΠΟῪ ννοι]ὰ Γοβ τη 6 
[6 ορογαϊ!οηβ οὗ Βυβθαπαγυ, νι ἢ δά Ὀδεη 
διιβροπάθα ὈΥ [6 Αϑϑυσγίδη ννᾶγ; δηᾶά τῃδϊ {ἢ]15 
ἕαςϊ 5ῃοι]ὰ Ὅς [86 «ἦγη οὗ ἃ γεῖ ΠΡ ΘΓ Ὁ] βϑίηρ, 
---4 τεβίογδίοη οὗ [Π6 πδί! δ] σονθηδηί. 

Τῆο παίυγο οὗ τπὶ8 βίρῃ ἀδροπᾶς οἡ ἰῃ6 
ἱπιροτί οἵ {πὸ ννογάς, (1) «πβαεῤ, ""ἴῃδῖ νν Ὡς ἢ 
ξτονείῃ οὗ ἴδε} ," () σῥαεδα, “ῃδί ν ἢ ἢ 
β5ρΠηρ ἢ οὗ [6 5ΔΠ|6. 

ΤὨς βοσοπά οὗ ἴΠ656 ννογὰβ ὁσσυγβ ΟἿΪΥ ΕΓ 
Δηά ἴῃ 16 ραγα]εὶ ρίᾶςε οὗ , Καὶ ΤὍΤδε ἢγβὶ 
ΟΟΟῸΓΒ 4150 ἴῃ ἴεν. ΧχΥ. ς, 1χ (ομέν); νγΏΕΓα 
ἵξ 15 ργοβογι θὰ τηδῖ ἰπ ἴἢ6 βαρ δῖα] δηά }0- 
ὈΝ6 γοαῖβ [ΠΟΥ 5ῃου]ὰ ποῖ ϑονν 16 Ἰδπά, ποῦ 
γεῖ τϑὰρ ἐῤραὶ «υδίεῤ φγεαυ 9 ἐμοὶ ὙΓΠΘΥ ννοσα 
ἴο “εδἴ {π6 ἱπογεᾶϑε ομὲέ οἱΚ' ἐδὲ Μείά.᾽" 

ΝΟΥ͂ ἰΐ 5665 ᾿ΠΠρΡΟΒ510]6 ἰο ᾿πἰογργεῖ [ἢ 
ΡΓΟΡ οι 5 νγογάβ οἴμπογνν5ε ἴδῃ 85 ἃ γϑοίθγθησθ 
ἴο ἴδε ἀθονε ἶανν. Ἐογ {π6 ῥεγπιβϑίοῃ ἴο δῖ 
σαβαοῦ (σοτῃ οσ ἔτυϊξ ἃ5 ἰξ ννὰβ ἐπ ἐδ βείά), 
᾿ταρ οὰ τμδῖ Π6 ϑἰδίθ οἵ βίεξε ννᾶβ δὲ δὴ οὶ. 



216 ΙΘΑΙΑΗ. 

εἰὐῤῥο: ἀρ 41 Απά 'τἢς τεπηηδληΐ {παῖ 18 68- 
ἀεάσως οαρεά οὗἩἉ τῆς Βοιιβε οὐ Τυάδἢῃ: 5881] 
93 ε΄ ὙΚΘΟΝ δρδῖῃ ἴΔΚε γτοοῖ ἀονγηνγαγὰ, δηὰ δεᾶγ 
"αἰνὰ. ἔγαϊε ἀρννγαγά : 

22 Ἐὸογ ουΐ οἔὗὨ Ϊετγυβαίεπι 53}.21] ρῸ 
ἐ Ηεν, "᾿α ἔογτἢ ἃ τεπιπδηΐῖ, ἀπά ᾿τμεν ἴμαῖ ἐ8- 
τή οᾶρε ουξ οἵ πιοιηξ Ζίοη : ἴῃς ὅΖαδὶ οὗ 
εδαῦ, ο.γ. ἴῃς ΠΙΟΚΡ οὗ Ποβῖβ 5}4}] ἀο τῇ 8. 

23 Ὑμεγείογε τ .8 84 ἢ τῆς ΠῸΒῸ 
ςοηςεγηΐηρ ἴῃς Κίηρ οὗ Αβϑγγίδ, Ης 
8Π4}} ποῖ ςοπὶθ ἰηΐο [ἢϊ8 ΟἰΓΥ,) ΠΟΓ 
ϑῆοοϊξ Δη ΔΙΓΟΥ ἴπογα, ποὺ σοπὶς Ρε- 

ἍΝ Ὦν, ἴδοη, Ξδουϊὰ ΠΟΥ ποῖ δυο τοξιγηθά ἴο 
[6 ουἱαναίίοη οὗ [Βε ἰΔηά)----η]655 ἰπάθοά [Π6 
ὙΟΔΓ νγοτο οἰΐμοῦ βδθυαῖς, οὐ 0 114ῖς. Ενι- 
ἀδηῖγ, ἴΠοη, ἴΠ6 βεσοπὰ γοᾶσ, ἴθ ἢ ἢ ΠΟΥ 
ψΟΓΟ ἴο οδῖ σῤαεοδίς, 785 ἃ ΠΟΙΪΥ γεασγ. [{ ννᾶ5, 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ, {πε 7} Ὁ]16-γϑᾶγ, Β. Ο. γο9. (Νοίθ Α.) 

Ὗνὲ ἂἵὸ ποῖ, ἱπάροά, ἰο]ά ἴῃς ἰθηξίῃ οἵ εἰπὶ6 
(Π4ι ϑοηηδοθογιθ τοπηαϊπθὰ ἴῃ ἴῃ ςουπίτγγ. 
Βιυϊΐ 5'ποθ ἢ6 διηρ ογεά δι πε] ἴῃ ἴακίης .4]} 
[πὸ ἐογ θά οἰτ65 οὐ [άΔῃ,᾽" 85 ἃ ὑγεὶ ΔΙ ΠΑΓΥ 
ἴο δ]5 δίϊδεκ οὐ Τογυβαίθηη; ἃη4 5οπὶθ οὗ ἴπ656 
ὝΓΕΓΕ ΓΕΠΊΔΓΚΔΌΪΥ 5ίγοηρ ἰογίγεβθοβ (σΡ. οπ 2 
Κ. χὶν. 19), ὑνῖ ἢ ΤΥ πᾶνα οςσςσυριοα Πὶἰπὶ 
Αἰπιοϑὶ 85 ἰοῃᾷβ 85 ϑδιηδγὶδ οσσιρ οα 84] ΠΊΔΠΟΘΟΥ ; 
{Π6ΓῸ 15 ποῖ ἱπηργοῦΔὈΪ6 ἰπ σι ρροβίηρ (παῖ 
1ῃ6 νγᾶγ δὰ Ὀοθῃ βοίῃξ οὐ ἴζγεε γϑᾶγβ Ὀοίογα 
ϑοΠηΔΟΠΟΥΓΙΌ ννὰ5 ργοραγθάὰ ἴο πιᾶῖο ἢ15 ἤπδὶ 
45541.}} οὐ [οπιϑαϊθτη (ηονν, ἰὲ νου]ὰ 5θοπ, οἡ 
[Π6 νοῦρὸ οὗ ἔπηῖπο, χχχνὶ. 12). [ξ 80, {Π6 ῥσο- 
Ποῖ ̓5 σἰψῃ ννουϊὰ δοΐυδιν Ὀδ ρίνεη ἴῃ {Π6 54Ὁ- 
τς] γϑᾶσ Β. Ὁ. 710. 
Οτοαξ, ᾿πάθρα, ννοι]ὰ Ὀ6 (Π6 5ἰρηϊῆςδηςο οὗ 

115 Ἔνθηῖ. Εογ ἴπ6 1.06 τ ϑᾶγ Ὀγοιρῃὶ νυ ἢ 
1 τὴς ἀϑϑυγαηςο [δὲ ἴπ6 ἰαπάὰ σουἹὰ ποῖ Ὀ6 
αἰϊοηαίεά ἐπὶ ῥεγροίῖν, Ὀδσαι5θ 1 Ὀοϊοηρεά ἴο 
το 1 οτὰ ([μεν. χχυ. 232). [Ὁ ΔΥ οπθ δά 5Ξο]ὰ 
ΠΙΠπι56 1 ἴο ἃ ἔογείρποι, δηά ποῖ Ὀθθη γϑάθεπηθά, 
Ἀθη αἱ {πε γϑαῦ οὗ 0116 ἢ6 ννᾶ58 ἴο ρὸ οιἍ 
ἔγοο: δηὰ ἐπαὶ Ὀδοδιιϑα ἴῃς σὨΠ]άτθη οὗ, [5Γα6] 
ψΟΓ Οὐάΐἷε 'ϑογνδηΐβ,," ψῃο Ηδ δὰ ἀθ- 
Ἰινογοὰ ουΐ οὗ {πε βἴδξε οὗ Ὀοπάαγε ([Ὁ. ς 4, ς 4). 

Νον ΑΠἢ42 πδὰ ἔοιτηδ! ν πλδάς ΠΙΠΊ56]  ΟΥ̓ΟΓ 
85 βογνυδηΐ ἴο {πε Κίηρ οὗ Αϑϑογτία (2 Κ. χυὶ. 2). 
Ἠοχοκίαῆ δὲ οπάφανοιγοά ἴο οπηδποῖραΐθ 
ἈΙΠΊ56} ἔγοπὶ [δὲ βογνιὰἀθ, Ὀὰζ ΟἾΪῪ ἱηνοϊνοά 
ΠΙΠπΊ5 6] ἴῃ πιοτὸ στίονουϑ Ὄχδοίίοηβ ἔγοπι {Π6 
ΘΗΘΠΊΥ; ΨῆΟ 8εθπιοα Ὀοπΐ οὐ ἀορτίνίπρ Πἰπὶ οὗ 
ΘΥΕΓΥ τοβϑίάπιθ οὗ 15 ραί πίοηγ. ὙΠΟη ᾿ἴ ννᾶβ 
τπΑὶ [54᾽δὴ Ὀδάδ πῖπὶ {ΠπΚ οὗ {πὸ ἀρργοδομίης 
ἤ00116, δηὰ ἴλκο ἐῤαΐ ἃ5 ἴῆ6 Θ10Ν οὗ ννῆαδῖ σοά 
ννᾶ5 δῦοιυΐζ ἴο ἀο ἴοσγ ἢϊπὶ Ὧπὰ ἔογ [πάδῃ. ὙΠῸ 
ἰγεπηπᾶηΐ 5ῃου]ά τεΐυγη" (566 οὐ ΥἹῖ!. 18); 
ἔοτ ἴῃ ἰᾶνν ννᾶ5, “"1π [Π6 γοαγ οὗ ἴπθ 10. 0}]6 
γε «ῥα γείμγτι ΘΥΕΥῪ τῇδ ἀπο 5 ροβϑοββίοῃ " 
([μεν. χχν. 13). 

81. 1δε γεριπιαρὶ...} 11 “ὁ (Π6 ἐβοδρίηρ ἱμαῖ 
Τεχαδίηϑ᾽" (ςΡ. ἷν. 2, Χ. 20). ὙΠε 54π|Ὲ ννογάϑβ 

ΧΧΧΝΙΙ. [ν. 231-36. 

ἴογε ἰξ νι ἢ 53}16145, ΠΟΙ σαϑὲ ἃ δδηΐς 
ἀραϊηϑῖ [{. 

24 Βγ ἴῃς νὰν {παῖ δ σᾶπιε, ὈῪ 
(ἢς 84π|6 54] ἢς γεΐιγη, ἀπ 5}41] ποῖ 
Ποπη ἰπῖο [ἢ15 οἰτγ,, 54 (ἢ τῆς ΓΟΚΌ. 

45 Εογ] ν}]} « ἀείεηἀ τἢ15 ςἰΥ τὸ ε5 Κί., 2 

8ᾶνε ἴξ [ὉΓ ΠλΪΠ6 οννῃ 881κ6, Δηἀ ἔου ΠΥ 
βϑεγνδηῖ [αν ̓5 5Ξδἴα. 

26 ΤΒεη τς ληρεῖ οὗ τῆς ΤΟ 45 Κία. 
13. 35. 

ννεηῖ ἔοστῃ, δπὰ 8πιοῖε ἴῃ ἴῃς Ἴᾶπηρ 
οἵ τῆς Αϑϑγγίδηβ ἃ ῃυπάγεά δηά ἰουτ- 
Β0οΙῈ δηά ἔνε τποιβαηά : δηὰ ψῆδθπ 

᾿ιδὰ Ὀδοη ιιϑεὰ ὈΥ ΗδΖΕΚΙΔἢ Ὠἰπιβοῖῦ, 2 Οἢγο. 
Χχχ. 6. 

ἑαζε γοοί...δεαν ἤ] ὙΠ δὰ Ὀδεη βαιά 
οὗ ἰ5γδ6] (ἢ ἃ 5ρεοιδὶ τεΐδγεηςθ, ργοῦδοϊυ, 
ἴο ἴΠ6 ἴδῃ {γ1065} ἴῃ χΧχν!. 6. [{ 5ῃου!ά Ὀὲ 
ΙΏΟΓΕ ἱπηπ] θα δον ἔμ 1 ]1|δἀὰ πη [ἀΔἈ. 

82. «ῥα! σο 320 γ1}1---ἰο τα- ΟσσΌΡΥ 115 ἰη- 
δοΐδηςθ. ΕἸνθηζ }} }7 ἴο ρὸ ἔογί ἢ" δπὰ 
βριεδὰ ἴῃ6 Κηον]ϊεάρε οὗ Οοά δπιοηρ ““8]} 
παιϊοηϑ᾽" (Μεᾳῖί. χχνι!. σ9). 

ἐδεν δαὶ σοαῤε] [ἀϊ. (υ. 31), “'8ῃ δϑοδρ- 
ἴῃ 5." [ΧΧ. οἱ σωζόμενοι: ςΡ. Α-ςἰϑ 11. 40, 47. 

ἐδὲ πῇ ΟΥ, εῤε θδ᾽ΊοΟ ΒΥ: 566 οἡ ἰχ, 7. 

83. Το βοεηο οὗ δοῃηδοποῦ Ὁ᾽5 ονογίῆγουν 
ἰ5 ποῖ πηχεηϊϊοποά, [ἢ οἡ ᾿ἰοανίηρς Εἰ Όπὴ, Π6 
ἴοοϊκ ἃ εἰγουξ ὈΥ Βείῃ-Ποτοη, Βορίηρς ἴο 51 
ΡΓίϑε [εγιιβαϊθπὶ (Χ. 28 ἔ.), ἴῈ πᾶ πᾶνε Ὀδθη 
δοίυ δ! γ αἵ, ογ πϑᾶγ, Νοῦ (χ. 32). 

84. 8» 1:ε «υὑαν ἐδαὲ ῥῪὲ εανρι]ῇ Βδοῖκ 
δραΐῃ ἴο ΝΙίπονθῆ; ποΐ ἐογνναγὰ (πὶ [ο6γιιβᾶ- 
ἰεπὶ 845 ἢϊ5 Ὀ456) ἰηΐο Εργρί. 

86. 1 «υἱ] ἀφηἢ 5.«υ.α. χχχὶ. ς. 
"ῶν ρηῖπε οαυη «“αζε]---ἴο Μοτκ οαοὐ ΜΥ ονῇ 

Ἰονίηρ ἀδϑίρηβ: χἱ!. 2 ς, ΧΙΝΙ, ΧΙ. 
"ῶγ νιν “εγιαπὶ θαυ. “αζε] ἼΤο δοςοπι- 

ῬΠ5ἢ 186 “ἰβυγθ ΤΊΘΓΟ 65, ὙνΒΙ ἢ 1 ρτοπιιϑοὰ 
διπὶ (ἰν. 3; 5, ἰχχχίχ' 28). 

.,836. «ὑεπὶ γογιδ, απά «πιο ] (ρ. Εχοά. 
χὶ. 4, Χὶϊ. 12. 
απ «υδόέη ἐδὲγ ἀγοτο..ἢ Ὑπὸ οβῖγουοσ 

δά, 1 ννοι]ὰ 566π|, ἰπβιςοὰ ἱποίαπίὶ ἀδαΐῃ. 
ἼὨοβο, ΠΟ νγογα ϑραγϑά, δἷερί οἡ {1} πχογηίηρ : 
δηὰ 1ῃθη ἔογ {ῃ6 ἢγϑί {Πππ|Ὸ Ὀδοδπηθ ἀννᾶσε οὗ 
ψν Βαϊ Πδά ἴάκεῃ ρἷδοθ. [{ ννᾶβ πὸ ρεϑί!θηοθ, 
{Π6η, Ὀὰϊ ““[Π6 δίγοκο οὗ Οοά," [,{{ δὰ Ὀόδη 
Ἰοηξ οχίιηςί. 

Αςοουηΐθ οὗ (ἢϊ5 τηδτυνθ]ουβ ὄνθηΐ ὑγΟΓῸ 
ϑιιγὸ ἴο Ὀ6 οδιτίοὰ ἴγ δπὰ ννἱάθ διποης ἴδ6 
πο ουΤηρ παίϊοηβ. Εργυρῇ, νης ἢ ν᾽ 85 οχ- 
ῬΘοῖ εξ ϑοὺη ἴο Ὀ6 ᾿ἰηναάἀοά ὈΥ ϑοηηδοβοηῦ, 
ννου]ὰ ἀτηἸς ἴῃ 1ῃ6 ἰ(ἰάϊηρδ νυν ἢ ἁνιάϊγ. Νὸ 
Μοπάεν {παΐ ἴΠ6 πιεπΊογυ οὗἁ [ξ νγᾶ5 51}}} ρσὲ- 
βογνθα δῇζογ ἴννο σοηίυ θβ δηὰ ἃ ἢδ) ἢ; βοὴ 
Ἡεοτγοάοίιι5 Ὠραγὰ οὗ ϑϑηηδοποῦ Ὁ 5 ονογίηγοῖν 
ἴτοπὶ ἴῃ6 Ἐργριίδη ρῥυθϑῖβ (566. οὔ 2 Κ. χίχ, 
25). 



ν. 3)7-1.} 

ΤΠΕΥ ἅγοβϑε βδῦὶν ἴῃ (ἢς πιογπίηρ, Ρ6- 
Πο]ά. {πεν τυέγε 411} ἀεδὰ ςογρβεβ. 
27) 0 ΘαΠΠΔΟΠΕΓΡ Κίηρ οὗ Α5- 

δγΥγία ἀερατγίεά, ἀπά ννεηΐ ἀπά γεϊυγηθά, 
ἀπά ἀνεὶς δὲ Νιπενςῆ. 

48 Απά ἰζ σδπια ἴο ρᾶ5890 ἃ8 ἢ ννγᾺ3 

Νοῖ {ἢδ Ἰεαϑὶ δέ γι κίηρ ροϊπξ σοηποοίρα ἢ 
{1 Αἴ παγγαίϊνε 15 15 πλεπίοη οὗ [86 ρἱεἰγ οὗ ἴῃς 
κῃ ὙΠῸ ννᾶβ δἴίδοκοά, δπὰ οὗ ἢϊ5 ροίηρ οἱ 
[16 πιοπιθηΐ οὗ ῥεῦ] ἰηῖο {πὸ ἰθρὶθ. [{ 
5] ουννϑ, ἴοο, {δὲ ὀνθὴ ποδί ποηάοπὶ ἰθαγηΐ ἔτοπι 
{15 ὄνεηΐ ἃ ἰθβϑοη οὗ γϑνθζεηςσθ, ψΎ Ρ ΟΥοΣ 
115 πιοηυπηθηΐ ἀροῤονς 11. Χ41); “1μεῖ ἃ πίδῃ 
Ἰοοῖ δῖ πιὸ, δηά ὃδ γε]! }ῖοι5.᾽" 

87. 80 δεπηπαεδεγίὁ...} ΎἢΘ ποπλπαῖίνθ 
(ὦ [86 ἢγϑξ ἔννο νϑγθβ 15, ργορδΌΪγ, Αβϑῃυγ;--- 
τόση, “16 στρ οὗ 4“ ων," ἴῃ υ-. 16.--- ΕΠ πάοΓ 
{ΠΟΓΕΙΟΓΟ; 8580 ὕὍπῸοϑν ἀοραγῖθάᾶ, απ τθϑαῦ 
ΠΟΙΣ ΨΑΥ; διὰ βου δο Σ 1, ἀπ 07 45- 
“γγία, τείμγπεά: ἀπά ἈΘ ἀαυεϊ!. 

88. Βιηοε 45 (πὸ ἢἰβίοτγιςδὶ τοσογὰ ἴ5, 1ἴ 
ΓΙ͵ΓΟΒΘηΪ5. ι.5 ὙΠ ἃ 51 Πρ ΑΓ] νιν ρὶοΐυγο, 
ἼΠε οπςος {ΠΟΙΡΠαπξ σΟΠΑΠΘΙΟΣΙ πον ἰῃ δ ]15 
Εὐπλ]Ἰδίίοπ 96 θ κα ΒοΙρ ἔτοπὶ ἢἰ5 οὐ ϑρθεῖΐδὶ 
εοὰ (ϑδηβκγ. ῤία-συα); ψῇοτα, 1 ννου]ά 
βρη, 6 15 ϑογϑηϊρρίης τ πουϊ αἰζεπάδηίβ. 
ΎΠΟΕΓΕ ἢδ 15 5ἰαίη ὈΥ ἔννο οἵ 5 οὐ 5005 (06 
οὗ ννβοτι Ὀδδγβ ἴΠ6 πδπὴθ οὗ (86 ϑορῃδγναδῖῖθ 

ΝΟΤΕ Α. 

Ὑμαΐ (Π6 ΥϑΑΓ Β.Ο. 710 212 «αδαϊἑεαὶ, 
ΤῊΔΥ δε 566η: (1) ΒΥ τεοκοηϊηρ Ὀδοκνναγά 
ἔγοτῃ ἀδίδ ϑιιρρὶ δά ὉΥ [οϑορῆιβϑ: γῆ τπλακο5 
[6 γεδγβθ Β.Ο. χό4, 126, 418 ἴο ὃδ6 βαδὈαίὶςδὶ. 
Νονν ἢ ννὲ δάἀ γ8 χ 7 (οῦ, 546) ἴο τό4, νγ6 
ξοῖ γ1το. (2) ΒΥ τεοκοπηίηρ οηνγαγὰ ἔγοιῃ ἴῃς 
ἀαίς οὗ ἴ[ἢ6 ἤτβθξ οσσυραίίΐοη οὗ [6 ἰαπά, 
Β.Ο. 1444. Εογ ἤἤδξθη ρεγιοάβ οὗ 7 Χ7 Ὑδδγβ 
διηοιηΐ ἴο 735; δπηὰ Β.Ο. γ10 18 ἴῃ6 72:1 
ΥΕΑΓ ἔΤῸΠῚ Β.Ο. 1444. [ἰ ἔο]ΐοννβ, τπογοΐογο, 
μαϊ (86 ποχί Ὑϑᾶσγ, Β.0. 709, ννᾶβ ἃ 7}01}6- 

(ΗΑΡΤΕΞΚ ΧΧΧΥΠΙ. 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΧΧΝΙΙ. ΧΧΧΝΊΙΠΙΙ. 

γνοΥβΠρρίηρ 'π τῆς Πουβε οὗ Νίβγοςἢ 
ἢΐ5 ροά, τῆλε Αἀγαπιπλθίεςἢ ἀπά 584- 
ΓΕΖΕΙ 58 80η58 5πιοῖε ἢϊπὶ νυ τἢε 
βυγοτά ; ἃἀπὰ τΠῈῪ εβοαρεά ἰηῖο τὴς 

ἢ ἩΡΑΕΙ Ἦ ἐ Ηξδδ. Ϊλπὰ οὗ ᾿ Αγπιθηϊα: δηά Ἐϑαγ- δλάάοῃ ΤΣ 
8 8οη γεϊρῃβά ἴῃ ἢΪ5 βίθδά, 

ξοά, Αἀγαπιηπιοίοςἢ, 2 Καὶ. χυϊ. 31); δπά ἃ5 ἃ 
ογπλε οὗ 80 ἀδὲρ ἃ ἀγθ σᾶη Πδγαάϊυ μᾶνθ οτἱεὶ- 
παῖρα ἴὴ δηυτῃηρ σμοσί οὐὨ ἰδηδζιοίβηι, ννὸ ἅτ 
ἰοά ἴο ϑυρροβε ἴπμαξ πεν νἱεννοὰ {πε τηοοὰγ 
ἀενοίθο 845 ἃ ἰσγδιῖοσ ἴο [15 τσοὶ ρίοη, οὐ ἴο {ποὶγ 
᾿ηρογίαὶ ἤοιθθ. [,45Ε]γ, {π6 ρῥαιτίο ες ἡπὰ 
Δη Δ5γ ιπὶ ἴῃ {Π6 ΠΙΡΉΪαπα 5 οὗ Αὐτηθηϊα:; 85 ἰδ 
ἴῃς τορίοη νν ῃς ἢ Πδά συρρ δὰ [Π6 ἐπηρίτο νυ ἢ 
Βοηηθ οὗ 8. μαγάϊεϑε ννυγδιτίοῦβ (566 οἡ χχὶϊ. 6) 
ἢδὰ ταϊϑθά ἴῃς βἰαηάδγά οὗ γοῦθ]] οη ἀρδιηϑὶ (ἢ 6 
ἀείεαϊεα πιοπάσγοῇ. 

Οὐ». τ. ΤΠ Μρϑάθβ, νβοὸ {ΠΡ ΓΩΓ ΤΕ ἴο 
Ηετοάοίιι5, 1. 95) ἤγσξ Ὀγοκθ ἔτοπὶ {πῸ {τὰ- 
ἀϊπῖοη 4] ϑῸ τ δου οὗ Αϑϑυγία, ννογὸ σοπϑο]]- 
ἀαίοά ᾿ηἴο ἃ Κίηράοπι 1ῃ Β. 6. 709 ;---ἰἢδ ΥῈᾺΓ 
Αὔογ δοπηδοῃε Ὁ 5 ἀθίεαϊ. ((ρ. ἱπίγοά. ρ. 7.) 

Οὐς. 2. Ἰ)ε! 1 ἴ75ο ἢ} ποίϊςθς ἔπαΐ ΑΥπιθηίδῃ 
ἰγδάϊοη πλακοβ ἴἢ6 ἵἴνγο 8οῃὴ5 οὗ ϑϑῃηδοθοσὶῦ 
ἴο αν Ὀδθῃ [86 ἔοιιπάοτς οὔ ἴννο ᾿ϑδάϊης 
οἶδηβ, πὸ ϑδϑϑιηἶαι) ἀπά (δ6 ΑτγζΖογιπίδῃ :-- 
ἔγογη {86 ἰδιτογ οὔ νυν ἢ βργᾶηρ [πΠ6 Αὐπηγθηΐδη, 
νῃο Παά ἰθη ΒΥΖΔΠΓΠ6 ΘΠΊΡΕΙΟΙΒ Ἀπιοηρ δ18 
ἀσβοθηάδηίβ. 

(ΟΝ φὑ. 30.) 

οδΥ. 
Οδι. Α νο]θ 1. 0116 ρογιοά (οΥ, ἔουγ-Ππ6 

γοΆ15) πδὰ εἰαρϑοὰ ϑ'ποθ ἴπ6 ιβίοη οὐ {86 
ΘΟΓΔΡΏΪΠῚ ; 566 Οὔ Υἱ. τ. υγηρ [Π|5 ἰη- 
ἴογναὶ θη οὗ {π6 ἔνγοῖνα {ῦε5. οὗ [ϑσγδοὶ δὰ 
Ὀδεη Ὀ]οίι(οα ἔτοπη ἴπ6 πὰρ. Υεῖ ἃ ἤεϑὴ 
τηδηϊξεσίδίίοη οἵ Ὠινίπθ Ῥοννοῦ δπὰ ΕΑἸρδῃῖο- 
Οὐμδηοβ5 δπηὰ Μογου δὰ ὕδθεῃ αδἷϑὸ φτδηίθα. 
ΝῊ [υάδῃ ποὶ δὐάθ. πον ἴῃ ἰογαὶ δάπογ- 
οῃςα ἴο ἰΐ5 Οοὐὲ--ΤὴῈ ποχί ἵἴννο Ἴσδδρίεγθ 
Ὑ7111 ΒΌΡΡΙΥ 8π δῆϑννεγ ἴο [6 ᾿ἱπ4 0 ΓΥ. 
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Ν αιδοβε ἀδγβ8 νγὰβ Η6ζεκίδῃ ἰςκ 5.3 Κίο. 

1 Ἡἰβοζίαλ, ἀαυΐπρ γεείυδά ἃ πεσσαρε οὐ ἀἰραίλ, ιηἴο ἀθαῖῃ. Απά ἰϑαίδῃ τῆς ργο- 1 σῆισοι, 
ὃν 2γαγώ ἀασεά λὲς ἐξ ἐεμριλεμεά, 8 714 32. 24. 
σε σοοίά ἰόπ ἀξργες ὀαεξιυαγα, Ὁ» α΄ τἦσγε οὗ 
ἐλαξ γορεῖδέ. 9 ΜΠ Ρ τον οὐ Τδαπξερίνίν. 

σηαρ. ΧΧΧΨΥΝΙΠ. [Ιἢ ςοἢ. Χχχυὶ νγ6 ἢᾶγνθ 
ϑθθη Ηοχεϊκίδῃ κοΐπῷ ἃΡ ἰο δε Πουϑ6 οὗ [ῃ6 
Ι ογτὰ ἴο ρ]εδά ἴον ἢ15 ρθορΐὶθ, δπὰ σϑοοίνίηρ ἃ 
δτᾶςίοιι δήϑννεσ. ὙΠῸ ἔδἢ, ψῃο ἢ πὸ οχ- 
Πιθιϊοὰ δὲ 50 [ουσ]ϊθ 4 οχϑῖὶβ, Ἵσδηποΐῖ δῖ 
ΔΡΡΘΑΓ διυγργϑίηρ. [{ 5 ἔσο, ἰδὲ ἢς παά 
ἔτοπι [6 ουϊδοῖ βἤσννῃ γειηδυδῸϊΘ βιγοηρίῃ οὗ 
τε] Βίου5. τέβοῖνα: δπά παῖ δ πδὰ επ)ογεὰ 
{86 ἱπνυδὶιδ]6 ῥγί νι ορο οὐ 5812} 5 τεδοβίηζ. 

Ρδεῖ [ἢς βοὴ οὗ Απιοζ σδπιε ιπῖο ὨΪπΠὶ, 
ἀπά εαἱά υπῖο Πίτπι, ΤΠ 54 τῆς 

Βυΐ ὄνθη 90, νγὸ ἔροὶ τπδΐ 5 σοηβάδησθ ἴῃ 
Οοὐ δ τεδάϊμεθβθ ἴο ἀοὶϊνεῦ Θγιιβαὶθπὶ ννδβ 
ΘΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΓΥ. 

Ιη 16 ργεβθηΐ σμαρίοσ, ρτοδί Πρ ἰ5 Ἰἤγοντῃ 
Οἡ δῖ5 ο]Ὲ σοπάϊιοῖ. ἩοΖοκίδη 5 ἐδ! ἢδά 
Ὀδοη ρυπῆρά ἴῃ ἴπ6 ἤγε οὗ ρεγβοηδὶ δῇη]ςζίοη. 
11 νγαϑβ ἃ 5'πριιΐαῦ βοηοιγ νυ] ἢ νγᾶ5 ἴῃ τέϑοῦνα 
ἔοσ Ηἰπι;---ἰο Ὀ6 Δ]]ονγθὰ ἴο 58ὲ6. ἴπ6 Αϑϑυγίδῃ 
ΘΟΠΟΌΘΙΟΣΙ ΟΥ̓ΕΙΏΓΟΥΩ ἰῇ ἄπϑνγεσῦ ἴο δΙΣ 



οι 

(με. ΤΟΚΡ, 'ϑεῖ τΠὨΐπε Βοιιθα ἰῃ ογάογ: [ὉΓ 
ελαγεε τἴῇοιι 5ῃ4]ϊ ἀΐἴδ6, δηά ποῖ ᾿ἷνο. 
τὰν ἀσκ 4 ΤΠ εη Ηεζοκίδῃ τυγπεὰ ἢἶ8 ἴλος 

τονγᾶγά τῇς ννα]}}. ἀπά ργαγεά υπίο ἴῃς 
[ΚΡ, 

2 Απά 84,4, Κεπιεηιθεῦ πον, Ο 
ΓΟΚΡ, 1 θεβθεςῖ δα, μον 1 δᾶνε 
νγαϊΚεὰ Ὀθείογε τῇδε ἴῃ {γῆ δηὰ ννἢ 

ΝΣ. Ρεγίεςε πεαγῖ, ἀπά ἢδλνε ἄοπα ἐῤαΐ 
τὰν ονα τυδίορ ἰς. ροοά ἴῃ ΤΥ 5ίρῆι. Απά 
οὐήν ἀβχς ΗεζΖεκίδῃ περὶ ῥῆμα 5 

ΟΡ ΓΑγοΥ. ν᾽ 45 ἴἴ ποῖ αἰπιοβὲ ἃ δεγίζοια. Ἀοπουτγ, 
--τοτο ἴπδη ἢυπηδη παΐυγο σοι]ὰ νν6}} Ὀθαγὺ 
Το μυδτά ἴο ἴπε υἱπιοϑῖ δραϊηϑὶ [Π15 ἀδηρογ, 
ΗδΖοκιδἢ ννὰ8 ῥγου  ΟΌΒΙΥ ϑυδ)]θοῖϊοα ἴο (ἢ6 
βδονογοβέ βριγίυδὶ ἀἰϑοὶρ! η6:---τδάθ ἴο ἔρεὶ 
[ἢρ βοηΐθῃοθ οὗ ἀθδίῃ ἴῃ ἢ πΊβο]ε, ἰηδΐ Π6 
ϑῃουϊά ποῖ ἱγιυδῖ ἴῃ δ Πι56], ὈὰΣΪ ἴῃΏ Οοά 
ὙΠΙΟΝ σιϑοῖῃ [ῃ6 ἀοδὰ ᾿" (2 (ον. Ἰ. 9) :---ιδὰδ 
ἴο οσοηΐεβ5 οὐδ ΠΊΕΓΟΥ ἴῃ “ σαϑίηρ 4}} ἢ ϊ5 
5105) ᾿ἴηΐο Οὐ] νοη (τ. 172), δηὰ ἴο δάπιριϊ 
(δαὶ Βὸ οὐρῇξ υρ ἴο ἴῃ6 επὰ οὗ 15 ἀδγβ ἴο 
Ἰοοκ οὐ Πἰπιθοὶῦ ἃ5 ἃ πιοηιπιθηΐ οὗ οὐ β 
Γογθοϑαγδηςθ (υ. σ 9). [ἢ ἴΒθη, [Θγυβαὶθπὶ ννᾶ5 
ἀε]ινεγοὰ ἴῃ ἀησννοῦ ἴο ἢ]5 ϑυρρίϊςδίίοη, [Π}15 
ν᾽ 45 ΡΙΔΙΉ]Υ ἴο Ὀς αἰγὶ υϊοα ποΐὶ ἴο ΔΗΥ͂ πλοτῖξ 
οὔ 15, Ὀὰϊ ΨΒΟΙΪΥ ἴο ἴΠ6 5απιὸ αἰϊνὶπο Ἰονίηρ- 
κΚἰπάποϑα νη ϊοἢ δδά ταῖὶϑδθὰ ἢϊπὶ “" ἔτοπὶ 1Π6 
Ρἰϊ οὗ σοττιρίίοη ᾽ (νυ. 17). 

ἴῃ νυ. ς, 6, ἴπ6ὸ ἴννο ἀδ)ινοσδησεθ ἃ.γῸ 
σουρὶεὰ ἰορϑίθοσ ἴῃ ἃ ννᾶὰῦ ΠΟ ϑυρβοβίϑ 
(Πα [ΠΟΥ 5δἰοοά ἴῃ ϑοπὴθ οἷοϑα τοϊδίοη ἴο θὰ ςο ἢ 
οἵἴπογ. [πάουθίθραϊγ ἴπογ αἀἰά 50. Α5 [90}22]|4} 5 
Θχοομητππισδίίοη σοϊησιάοὶ ἢ [Π6 ΟΥἸ515 
ἴῃ σῇ βοηΐθποθ οὗ Ὀδηιϑηπηθηΐς ννᾶ5 ὑγο- 
πΟσηςο οὐ ἴπὸ ἡδίίοη, 50 ΗΘ Ζο κα ἢ 5. “" 5ἰοἶκ- 
Πεὲ55 πηΐο ἀθδίῃ " ἴοοκ ρἷδοα δ [π6ὸ {πιὸ 
ὙνΒοη [ΘΓαβαίοτη ἀρρθαγεὰ ἴο Ὀς δί Πεγ ἰαϑί 
8:50 'π ἴδ μαπά οὗ ἴῃς Αβϑογγίδη. Κιὶπρ δπὰ 
ΡΟυρΙΘ ψψεῦο θοΐῇ ἰῇ ἃ δορεῖεβθ σοπαϊοη, 
λας τὸ, {θη ἴο δὲ (ἢ6 σα86, ἴῃ ἢ ψῇο 
μαή ϑρθοηΐ ἐουγίθθη γϑᾶγβ, ““ἴὴ {ΠῚ δπὰ 
ἢ 4 ρετίοοϊς ποατί "ἢ ἸΙδρουπηρ ἴο τϑξογτη 
[Ξγαθὶ, σπου ὰ ἀϊθ νου 5θοῖη ΔΩΥ δυςἢ 
ΠηΔηΠροἰδίίοη οὗ σοῦ δ βανὶηρ ΡΟΥΟΥ 8ἃ5 Π6 
Ὠλὰ Πορεὰ ἔογ δνότε {Π6 δοσυπιυϊαϊοα 55 
οὗἩἨ δ15 ξογθδι ΠοΓβ 50 τὶ ρῃῖγυ, {Π4ῖ ὄνθὴ ἀϊνῖηθ 
Ἰονὸ σοι !ὰ ποῖ Ὀτγοαῖκ [του ρῃ ἴπ6 συγ ΠΟῪ 
εηἰδ ἡ Νοῖ 58ο6β. Ηἰ5 πιαϊδαγ.---ἴ πὸ “" Ὀοϊς ἢ 
οὗ Εγγρῖ"" (866 οὔ τ. 21)-ποῆουϊά Ὀ6 πλϊγὰ- 
ΟἸ]Ο 5}Υ Πραϊοά: δηὰ ἢ6 ““ϑῃοι]ὰ 5.66. ΥΑΗ,᾽" 
{Π6 ϑανιουγ, ὁ Θνθη Υ̓ΑΗ, ἴῃ ἴῃς ἰαηὰ οὗ [Π6 
᾿ντηρ ἡ (υ. 11) -οννοσκίηρ ἃ5 π᾿ ΠΟΥ 85 
ψνοη ῬΠΔΓΔΟἢ 5 ἢοϑί νν5 ονεστίῃγονη. 

1. 1κ Ἰδοῖς 4αγ.] ΤῊΣ ἀδγ5 οὗ {πε Α538γ- 
τίλῃ ἰηναδίοη, Ὑπαΐ ἰἴ νᾶ5 ἴῃ δ ΖΟΚΙΔἢ 5 
7ρωγίεοην γεαγ, 15 δυϊάθηϊ;: ἴῸΓ ΜῈ ἀγὸ ἰοἱὰ 
{πὶ Πθοη γοαῦθ ννοτὸ δα ἀδὰ ἴο ἢὶδ5 16, νν ἢ 116 
ἴδ ὑνθο]ο Ἰεηρῖ οὗὨ Ὠϊ5 Γεῖβῃ νν 85 {νυ Υ “Π]η6 

ΙΘΒΑΙΔΗ. ΧΧΧΝΊΠΠΙΙ. [ν. 2---Ἴ. 

4 4 ἼΤΠπεη Τσδηλε ἴῃς ννογὰ οἵ τῆς 
ΓΚ ἴο ἰϑβ8δἰδῃ, βαυίῃρ, 

ς (σο, ἀπά 54Υ ἴο Ηεζεκίδῃ, Τἢυ8 
βδ!ἢ τῆς ΓΟΚΡ, τῆς Οοἀ οὗ λανι!ά 
ΤΥ ἔλῖμεν, 1 να ἢεαγά τῊΥ ῥγάᾶγετ, 
Ι ἢανε β86δη [ὮΥ ἴδδβ : ὃεῃο]ά, 1 ν}]} 
Δα ά υπῖο τῃγΥ ᾿ Βἤξεθη γελιβ. 

6 Απά 1 νἹ}} ἀεϊνεγ τῆεε δηά τ ΐ8 
ΟἿ ουὖξ οὗ τῆ6 παηὰ οὗ ἴῃε Κίηρ οὗ 
Αϑβδγγίᾳ: δῃά 1 ψν}}} ἀείδηά τῇ!]5 ςἰτγ. 

7 Δμὰ 118 ῥα δὲ ἃ εἴρῃ υπῖο 

γεδβ. ὙΠδῖ ἰδ νγᾶϑ ὑΣΟῦ ἴο ϑοῃπδοθογ 5 
ΟΥὐογίγονν ΠΊΑΥ Ὁς ΑΙΓΙΥ ἱπέογγοά ἔσοση υ. 6. 

μηΐο ἄεα} 866 Οὔ συ. 21. 
ἐῤομ “δαϊῥ 416] “. «υ΄ «. Οεη. χχ. 3.) “ἴδοι 

Αιῖΐ α ἀεαά "πα," οΓ. χχυνῇ!. τό. ὙΠδῖ ννᾶς 
Τεγίδίη ἴο ὈῈ {Π6 τϑϑξ οὗ 15 5: Κη655:---᾽ἢ- 
1655, ἰπάθοά, ϑοπιὸ πὸνν δηϊθοθάρηϊ, οὗ ἃ 5: }ρθγ- 
πδίυγαὶ Κἰπὰ, ννογο ἴο Ὀ6 ἰηϊτοἀιπςοὰ ᾿πῖο [ἢ 6 
Ἄσδδίη οὗ ογάϊπαγγ οδυϑαίίοη. 

Ω. ῥγαγεά μπίο ἰδὲ 1οκ Ὁ Ἡδὰ ποῖ ᾿ϑαίδῃ 
ἨΙΠΊΘΟΙΓ σα! ἃ (χχχ. 19) --- Ηθ ν}} Ὀὲ νεῦῦ 
Εταςίοιιϑ ἴο ἴπθε δὲ ἴῃ νοῖςθ οὗ [ὩΥ ςἴγ ; 
ννῆθη Ηδὀ ποαγά, Ηδ δηβυνεγοα " 

8. Ο ΖοκρΡ, 1 δεέεεορ ἐξεε] :. «υ. . Ῥ5, 
ΟΧΥΪ. 4, τό. 

ἐπ ἱγωθ ἀπά «υἱἱ α ῥεγζξεί δεαγἢ Α5 τῇ 
Ρἰεδάϊπρ [μὲ ῥγοπιῖϑβα πιδάθ ἴο ϑοϊοπιοῃ, σ Κ. 
1Χ. 4.) 34. ((Ρ. ΥἼΙ]. ὅ1, “. «υ.). 

φυεβὲ “ογ6}] (ςρΡ. χχχ. 19). [{ ψου]ά ϑθθπὶ 
(μὲ ΗδοζΖεκιαὴ ννὰβ δἱ 1ῃ]|5 {ἰπ|ὸ ᾿ς ἢ] 1655: 
βίηος Μδηῃλϑϑεῦ ννᾶβ ΟἿΪΥ ἔννεῖνε γϑᾶῦβ οἱά 
αἱ ΗδερζΖοκιδῃηβ ἀρδίῃ, 2, Κ. χχὶ. σ᾿. δ'νας 
1)αν!ἀ 5. ̓ἴπὸ, ἤθη, ἴο Ὀδσοπης οχίϊηςί ἴῃ οΠ6 
ΜΟ Πδὰ νγαϊκοὰ 50 ΟἸσβεὶν ἴῃ πὸ βἴορϑβ οὗ 
Πανὶ 5. οδοάϊεοηςεὶ 

δ. ἤβεεη γεαγ] ἴῃ 2 Κ. χχ ς, ό νὸ 
τολὰ; ““ ΒΟομοϊὰ 1 νν}}} ἢφ4] {πὸ . Οὧπ ἴθ 
[γὰ ἀδὺ (ορ. Ηοβ. νἱ. 1) ἴδοιι σῆμα] σὸ μῷ 
10 ἐδε ῥοισε οΚΓἹ ἐδε 1ογά. Απηὰ 1 ν}}} δάά 
Ὀπΐο 1γ ἀδγβΒ ἥεοη γεαγ:." ὍΒς [εν δῇ 
ἰγδαϊίοη 15 {παΐ {ΠοτῸ νοῦ βἤθρθη βἴορϑ ἴῃ (Π6 
ἀϑοθηΐ ἴο ἴῃς [δπιρὶθ ἄγθᾶ (ςρ. ἔζΖοκ. χ]. 26, 
41). ΞΘΌΓΟΙΥ ἴΠ686 βέϊζθοῃ γϑαῦβ ννογεῈ τηθδηΐ 
ἴφ Ὀὲ ἴο ΗδΖοκίδῃ 50 ΠΊΔΠΥ ϑἴθρβ Ὁ ἢ] ἢ 
ἢδ ννᾶ5 ἴο τηοιπὶ ἰονναγάβ ἴΠ6 ουδὲ οὗἩ [6 
Ιοτά ““ ποῖ πιδάθ νυ Πδηάς.᾽" 

Οὐν. Α5 Ἠοζοκίδῃ μδὰ δἤξδοῃ γοᾶσβ δά ἀρὰ 
ἴο ὃὶ5 ᾿Ιἴρ, 5ὸ ἴῃ6 παίΐοῃ δαὰ δῆἤρθϑθη πηοῖθ 
υθ Προ οάς δά δὰ ἴο [15 ἴογπὶ οἵ εχἰβϑίθησε; 
ἴΠε ᾿ἰαϑσῖ 7..01}6 (4]}Ππρ ἰη Α.Ὁ. 26; {86 γϑᾶγ ἰῃ 
ΠΟ οὐγ 1 ογὰ τοδά ουἱ [54]. Ἰχὶ, σ, 2 (ἴο 
ΡΓΘΔΟΝ 2ῤε σεκερίαδίς γεαγ 97 ἐδεὲ 1ογά 5) ἷἰῃ 
1π6 σγῃάρορὰθο δὶ ΝδΖάγοι ἢ. 

6. ἐδεε απδ ἐδὲς εἶ 7] 866 [ηἰτοά. 
«υἱδ] ἀεϊεπα 4. «υ. α. Χχχὶ. ς, ΧΧΧΥΪ,, ,ς. 

7. 4 «᾿4η] ἴδο «ἦρπ:---ἰἢς ἰοΐεῃ (δδὲ 



 Ηεϊ 

νυ. 8--τ4. 

(δα ἔτοπι τῆς [Ὸ ΚΡ. ἴπδῖ τῆς ΓᾺΡ 
νν1}} ἀο τ 15 τῃϊπρ τῆλε ἢ πδῖῃ βροίβηῃ ; 

8 Βεμοϊ]ά, 1 ννἢ}]} δυίηρ ἀραΐῃ τῆς 
βηδάον οὗ τ[Π6 ἀεργααβ, νν ἢ ἢ 18 ρΡΌῃ6 
ἄοννῃ ἴῃ τῆς ἰϑιη ἀϊα] οὐ ΑἢδΖ, ἴεῃ 

μϑ δ νυ μὲ ἄερτγεεβ δαοκνναλγά. ὅο τῇε δὴ τε- 
δή :κπ. τυγηοά ἴδῃ ἀερτεαβ. ΟῚ ΨΠΙςἢ ἀεργεαβ 

1 νγὰβ σοηθ ἀοννῃ. 
ο ἵΤ,ηε νττηρ οὗ ΗεζΖεκίδῆ Κίηρ 

οἔ [υάλἢ. ννῆεη ἢε ἢδά θεεη εἰςκ, δηά 
νν88 τεζονογαα οἔ ἢΪ5 δσκηῆββδβ: 

ΙΟ 1 8114 ἱπ τπε ουκτίηρ ΟΕ οἵ 
ΓΩΥ͂ ἀἄλγ8. 1 85}2}} ρὸ ἴο τῆς ραΐεβ οὗ 
τε ρίᾶνε : 1 δηλ ἀεδργίνεά οἵ τὴς 
Γεϑίάυς οὗ ΠΥ γεδῖϑ. 

111 8414. 1 5ὴ]} ποῖ ες (ἢς [,ΟΚ, 
ευεπ ἴῃς Ι͂ΟΚΡς ἴῃ ἴῃε ἰδμά οὗ τῆς 

Οοά νγὰ5 νυ]]Πηρ ἴο σἤδηρο οἡ {πὶ8 Οςοδϑίοη 
[(ἢ6 ογαϊπαγυ ννογκίηρ οὗἨ παΐυγαὶ ἰανν. 

8. Το 5ἰαίσγβ, οὔ αἴ], πιὰ πᾶν Ὀδθη 
(ἰκε τὸ Μαπ-ριαπάϊγ οἵ Βθηᾶγε5) ἃ ἰᾶγξο 
δίΓιισΐαγο: 50 πδῖ [6 τηοίΐοη οὗ [6 βῃἤδάονν 
σουά δε 5εθῃ Ὀγ ἴδε Κιηρ (σγουρὰ {86 νν]η- 
ἄονν, 45 ἢδ ἰΙᾶῪ οῃ ἢϊ58 σουςῇ. 

1 «υἱ ὀγίηφ αφαίπ...1 Ι1Δἴ. 1 ΨῈ]ὋΕ πλακο 
106 βῃηδάον οὗ ἴη6 ἀδρύθοβ σῇ 1 Βα ἢ 
ἔοπο ἀόννὴ ὉΥ ἴθ ϑδη οὐ ἴδ ἄθρτεεβ οὗ 
ΑἾ42, ἴο τρέυτι Ὀδοϊκννᾶγὰ ἴδῃ ἀεργθοβ" ΤΠ 
νογῸ “1ἴ παῖἢ ροπὸ ἀοννη,᾽" ὈοΪῃ ἤοῖὸ δηά [ἴῃ 
[ῃ6 ϑεσοηᾶ ἢδὶὲ οὗ ἴῃ6 γνϑῦϑθ, ϑθοπὶ5 ἴο δὲ 
ἱπηρογβϑοηαὶ. Ῥσοπὰ 2 (ἶγο. Χχχϊ 21, “16 
ννοηάογ ἀοῃο ἐπ ἐῤε ἰαμά,," ἴἴ μ45 θθοη ἰηϊγιρᾶ 
(ηαῖ τ)6 Ῥῃοποιμθηοῃ νγᾶ5 ἰοεαὶ ἴῃ 115 πδίῃγο, 
δηὰ ςοοππηρὰ ἴο [ιἀε4. ὙΠῸῈ ΤΉΙΓΔΟΪῈ ΤΛΔΥ͂ 
ἢαᾶνὸ σοηῃοϊϑιθὰ ἴῃ Δη δἰἰθγαίίοη οὗ ἴπῸ σοΐγδο- 
τοηδὶ σοπάϊεϊοπϑ οὗ ἴπ6 δι πιοϑρῆθγο. 

Οὐ... Τῇ ννογὰ ἔογ "" δας κνναγὰ " 5. 186 
Οπθ υδοά ὉγΥ ΕἸ) ἢ ἴῃ τ Κ. χυῇ!. 327 οὗ {6 
ῬΘΟρΡ ε᾽5 θείης ἑωσπεά δαεξ ἔγοτῃ ἰάἀοἸδίγΥ. 80 
10:6 Πέίδεπ γοατβ δάἀθά ἴο Ἡδζοκίδἢ 5 Ἰ16 
ταῖσδε 6 Ἰοοκοά οῃ 85 ἃ γενεῦϑδὶ οὔ [Π6 β] οΟπῚΥ 
βἤοθη ΙΓ ἢ ἐο]]οννοὰ Αμ42᾽5 γε 58] οὗ {86 
βίξη οἤξεγεοα ἴο ἢϊπὶ ὈΥ [86 ρὑγορδεῖ, 

10. 1 «αἱάη---ἰῆ ΤΥ ἀεβροπάθηονυ ; Ὁ. ΣΙ; 
ςΡ. 5. οχυΐ. σσ. 

ἐπ 1δὲ ἐμης ο7}] Οτ, “ἴῃ ἔδο ποοη-46." 
---ἰἰὸ τἴθ6. “ρδι56,,) οὐ, “τοβϑῖ ," δ5 {Π6 δι 
ἌρΡΡδδΓβ ἴο ῥᾷιι56 δἵ ἴῃε Ζεηῖῃ. 

ὅο ἰο δὲ σαϊξῖ οΥ δὲ σγαυεῆ ΟτἍ, ϑηεῦοσ 
2δὲ 45|ε οἡΓἹ ἨΔ. 98. 

ἐδιάβαινε 85 ὉΥ ἃ Ρδῃδ] βοηΐθηςθ ; πηυ]ςοϊοά, 

11. 1 ῥα} πο “τε 1 1.050] Ἡοῦγ. 
ΥΑΗ:---ἰἢς ϑανιοῦγ; 0 ἀο]νεγοὰ [ϑ9γδοὶ δ 
ἴῃς Εχοάιι5 (5ε6 οἡ χίϊ. 2, χχυύϊ. 4). ΤῈ 
ΠΧΧ, Πᾶ5: “1 5}4}} ἢ0 τῇογε 5ὲ6 ἴΠῸ 841ν8- 
ἔοη (τὸ σωτήριον) οὗ Οοά προη {πὸ δαγίῃ οὗ 
1Π6 ᾿νίηχ; 1 5}4}} πο πῆοσγε 566 ἴπε ϑδδϊνδίίοῃ 
οὗ [5ΓὯ6] ὕροῦ ἴδ φασί." 

ΙΒΑΙΔΗ. ΧΧΧΝΊΠΙΙΙ. 

᾿ϊνίηρ: 1 58.411} εβοϊά πλᾶη πὸ πιοῖα 
νΠἢ τῆς Ἰπῃδθιτδηῖβ οἵ τῆς ννοσ]ά, 

12 Μίηε ἅρε ἰ5 ἀεραγίεά, δηά ἰϑ 
Γεπχονεά ἴτοπη Ὡς 48 ἃ ϑβῃερῆεγα 
ἴτεπῦ : 1 ἢδνε ουΐϊ ΟἹ Κα ἃ ννεᾶνεγ 
ΓΩΥ 16: δ Ψ}}]} οὐδ πιε ΟἹ ἔν ἐν συν 
ΡΙΠπρ 8: Κηθ85: ἤἴοπὶ ἐδ ευέμ ἴο 
πἰρῆς ψης τῆι πλάκα Δη ἐπά οὗ πα. 

12 1 τεςκοηῃβά {Π] πιογπίηρ, ἐῤαΐ, 
58. ἃ ἰίοῃ, 80 Ψν}}]}] ἢς Ὀγεακ 411 πὶ 
θοπαβ: ἔτοτῃη ἀδὺ φύερ ἴο πίρῃς νν]ῖ 
ἴποιυ παῖε δΔηῃ δπά οὗ πης. 

14 [,κῸ ἃ ογᾶπε 7 ἃ 5. 741 ονν, 30 
ἀϊά 1 ςμαῖίογ: 1 ἀϊά πιοιιγῃ 245 ἃ ἄονε: 
ΠλΪη6 Θγε8 [αι] τυτὲῤ ἰοοξϊπᾳ πρνναγά : 
Ο Ινοκρ, 1 δπὶ ορργεββεά; 
ἴογ πιδς. 

ἐπ δὲ ἰαπά οὗ 166 δ υἱη) Οὐ τῃϊ5. δδγίῃ; 
νυ Πογα {πὸ ψνοΥκ οὗ γεἀειηρίϊοη 15 θείης σαγτιοὰ 
οη. ᾧ. συ. 19. 

«υἱὲ ἐδε ἱπραδίίαπς οΓ᾽ ἐδε «υογ]ῇ[--- ἢ 8 
ἐγαη 0} ΜΟΥΪὰ (45 (Π6 ννογὰ ἱπηρ]) 165; ςρ. 
Ρϑ5, χχχίχ. 4: ψ ἤογο (ἢ6 δά]. οὐςσγϑ). δῃοτζί 
αἱ (6 Ὀοβί ννᾶβ Βιϊηδη ἰδ ἴογ ἴἢ6 ννοσκ 
Δοιϊϊοὰ ἴο ἴἢ: Ὀυϊ δὲ νγᾶβ ποῖ δ᾽᾽οννεοά ὄνϑη 
[86 ΟΥΪΠΑΓΥ ΡΟΓΟά ἔογ ἢ 15 ἴδ5Κ. 

12. Μὶιὶπε ασῊ (ΤΥ [Πδ- ρεγοά, ςρ. 11}. 8, 
“. «ὐ93.}0ἕ Μ τοιιονϑθὰ (ἔτοπιὶ 115 51:16) ὡημά 
ΟΑΥΣΙΘα ΟΥΣΖ γον γυέ:---ἰϑαυϊῃρ {πὸ βροῖ, 
νυ ΠΙΓἢ 1[ἴ δὰ σονετεά νυ ἢ 50 πιῇ ὈιιϑῪ υνοσῖκ, 
Ὀάγο διὰ 5]θηΐ. 

1 ῥανε εμὶ οἵῇ...7 Ἀδίδογ, “ΓΙ παδὰ σοἹἹϑάᾶ 
ὌΡ, 845 ἃ ὙΘΔΑΥΟΓ, ΤΏΥ ᾿Ππ: ΣΟΙ ἢὉη9 ΨΆΥΡ 
Ης ν}] οευξ πιὸ οὔ" (οὐ νἱ. 9). Ηἰξς ννθῦ, 
σΑγοί!]} Υ όυθη, δηὰ γο θά ὑρ 85 1ἰ δάναπορά, 
Ὧ45 Ὀδοη Ὀυΐ Δ] Βηϊδῃοά; δηὰ 1 ἰ5 ἴο Ὀ6 5υἀ- 
ἄδην ουϊ ἰη ἴνο. 

18. ] γεοξοημξα 1,11. (1 ἸΑὰ 1 (Ὀεΐογε 
τλε}" (5. οχῖχ. 20). Ὑε βἰοκπεββ Π] θὰ ἢ 158 
᾿πλλριπδίοη ἡ ὁπ νἱνιὰ ἱπιργοβϑίοη, [μδὲ 6 
ννὰ5 ἰη ἴΠ6 Πδηάϑ οὗἉ ἃ της 655 δηὰ ᾿Γγοϑιϑ[ Ὁ]6 
ΘΠΕΙΏΥ. 

14. Ζίζε ἃ ἐγῶπεο... Ἐδίπογ, α’ α βαυι 
ΟΓ α οἕϑῆθ (Ά858ι, 'ἴπ  6].); ψσῆοϑε μαγϑὴ 
ΒΟΓΙΡΑΠῚ5 ἅτ δϑεϑοοίδιοἀ ἴῃ (δουχῃϊ ἢ (ΠΟΙ 
»ιϊστγαίονν Οματαςῖοσ ( [ἐγ ὙἹ1]. 7). 
“αἱ μιὰ Ἰοοϊιης, ὠῤευαγΠ Οτ, ζδι1οά, 

Ἰοοκίῃς φονασχάᾶ ἴ89 δοὶκὩῖ;--ἰο Ηϊὰ 
ἐν ῆο ἀνθ! ]εῖ ἢ οἡ [Π6 Πεῖσῃί " (“. «υ.), δπὰ 
δὰ ργοπιιβϑοὰ ἴο “" ἢ]}] Ζιου ψὰ Ἰυάρφτησηξ 
δηᾷ τ ῃιθοιι5η655᾽") (ΧΧΧ τ! ς). 

1 α»»" οῤῥγεσσεὔ; μπάογίαλε Ὁ »6] δε ἰς 
{κ6 οὔθ ΨἘΠΟ 15 'ἴπ (86 βαπὰ οἵ δῃ θχδοίίης 
ογράϊογ (ςρ. 11. 4, Ἰν. χ4; Ὀουῖ, χχνῆ!. 29, 
2431) 5. Ἰχχὶὶ. 4), ποσπλ ὙΠοπὶ ἴῃ 15. Ὀυῖ 
οπδ ἢορε οὗ τεϊϊοῖ; ---ἰ Οοά νν}}} ““ Ὀ6. 5 ΓΕΙΥ͂ 
ἴογ δῖπη᾽" (υ. αὐ. α. Οεη. κΙπϊ, 9, χ]ῖν. 32; Ῥα, 
ΟΧΙΧ, 121-- 122}. 

219 
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ἘΟ τ, σα 
»7 φεαεΊ 

:ς δῖ 5841] 1 8ᾶν ἡ ἢς βδῖῃ δοῖὴ 
ϑροκδθη ιἱπῖο πιε. δηά ἢἰπηβεὶ ἤδιὴ 
ἄοηα {ἐ: [ 584] ρὸ 806} 411 ΠῚῪ γϑᾶῖβ 
ἴῃ τῆς Ὀϊτίογη 685 οὗ πιν 80]. 

16 Ὁ [Ι,οτά, ΕΥ̓͂ {Πε8εὲ ἐῤίηρε πιδη 
Ἰῖνε, δη] ἴῃ 41} τθεβς ἐδέησε ἐς τῆς 1 
οὗ ΠΥ 8ρί γι: 50 ννητ τῆου γεσονεγ πλε, 
δηά πιά της ἴο ᾿ἷνα. 

17 Βεδο]ά, "ΟγΓ ρεᾶςε 1 Πδά ργεαδῖ 
ςαπιεζγεαί ὈΪΓΓΕΓΠ655 : δι ᾿τῆου ἢάϑῖ ἰη ἶονε ἴο 
ὀί ίξγηφες. 
ΤΗΘῦ. 

ΓΛΥ 8011] ἀείϊυεγεά 1 ἔτοτα τῇς ρἷζ οὗ 
“άσμ ἀαεέ σΟΥΓαρτΟΩ : ἔογ ποι ἢαβῖ ςδϑῖ 41] ΓᾺΥ 
ἐσυεάΐ »"})  . . 
εομί τονε 81η58 6 Πα τῆν δδςΚ. 
ἐάο ῥί2. 18 ογ τῆς ργᾶνα Ἴσδπηοῖ ργδίβε 

(ες, ἀεδῖῃ σλη πού ςεἰεῦγαῖε τῆςε: 

1856. Τα ἄρρεδὶ, πιδάθ ἴῃ [ἢθ6 ἀρΌΩΥ οὗ 
561 {-ἀοϑραῖγ, μᾶ5 Ὀθθη τηδγνθ ]ου 5] Υ ποατά, Ηδθ 
᾿ς δά δἂῃ ὄὌχργοϑθ ΔῆΒΕΓ ΠῸΠὶ Οοά, ἰη 
ννογὰ ἂπὰ ἴῃ δε. Ηον βδίζϊιηρ (πὶ ἢθ 
5που]ά--- 

309 5“05}}}} ἃ5 οὴ6 ὙΠῸ ἰ5 πηι Πρ ἴῃ ἃ 
5οἰεπιῃ ργοσοβϑίοη (5. χ]. 4, “5. «υ.). ΤΠοδ6 
δῆἤδθηῃ γϑδῖβ τηιιδῖ 6 ἴο ἢΙπὶ 48 οὔθ σοῃίϊπιιοιβ 
αϑοθηΐ ἴο Οοα᾿ 5 Ργέβεηςθ, 

ἐπὶ ἐδὲ ὀϊδίοεγπε 7 1,1ἴ. ἐμβοπ ἴῃ ὉΠ ΟΓΠΘ55." 
ΤΠ ΠΊΕΠΊΟΓΥ οὗ ἴΠδΐ ἀδερ βιιοῦ 5}4}} Ὧδ ουοσ 
ψῈ ἢϊηι, ἂν ἃ σμῴῥογέ ἴο ρου Γονθῦθηοθ. 

16. ὃν ἐῤε:ε ἐδίηρ]7--- νυ ἢ ΤΠ οι ϑροακοβὶ 
δῃά εἰοοβῖ (υ. 15). Ορ. θυῖ, νὴ, 2; ΕΖεκ. 
ΧΧΧΙΠ, 19. : 

απί ἵπ αἱ δος ἐδίπ] δίδου, σηπά 
ὝΈΒΟΙΙΥ ἐπ ὕπο (ἰχῖὶν. ς, Η. 4; ςρ. ]οῦ 
ΧΧΙΪ, 21). 

17. 32 ν ῥεαςε] Νοῖ ἔογ τῦ δυτί, θυϊ ἢ 
ἃ νἱονν ἴο τὴν ΟὈἰδΙπίηρ ἔγιιθ ροᾶςα. (80 Κποῦ.) 
Ορ. [εγ. χχίχ χχ.. Ὑοοά. εἰς εἰρὸ ν. 

ἐδοῖ ῥασὲ ἐπ ίουε.. ὕὅγοριῇ Οὐ, “ Ἴμου ἢαϑξ 
Ἰονιηρ]ν ἀγάγῃ ΤΥ 50}} οικ οὗ" [Π1ῖ, (δε6 
ΤΏΔΕ.) δαιὲ ἰουεά »ηῦ «ομί ομέ οἵ,..:---ἂὧδ ἰξ 
1ῃς ἰονὸ οὗ Οοά, 5δϊηϊηρ οὐ {Π6 50}, Δα τηδάδ 
1 ἀϑοθηά ουΈὸ οὗ ἴη6 ροννοσ οὗ ἀραδίῃ. 

ῥᾳε: εαοὲ αἰἱΪ »ν “ἐπ. (Μιοδὰ νἱϊ. 19) δεδίπα 
:δγ ὀκεξ (Νεῇ. ἰχ. 16}} 50 μαΐῖ (ΠΟΥ ἅγὲ Ἰοϑβὲ 
δι ἢϊ οὗ ἔογ Ἄνεσ, ΨΝνΏδη ἢ6 ρ]οδάρα ἔοσ ΠΊΘΓΟΥ, 
ἢ υγξοά βἰγοηρν ἢ15 ὈρτΡἴποθθ οὗ ΡῬυΓροϑο, 
-. 3. Νὸονν αἴογ (6 τ ΓΟΥ Πᾶ5 Ὀδεη ρστγδηίθα, 
6 5ρθδκβ οὗ "" 4}} ἢ15 βιηϑβ ᾿᾿ : Οοὐδβ ὄὀχοθεάϊηξς 
Βοοάπεϑ5 πηλκίηρ ΒΙΠλ ΠΟΤ ἀδερὶῚΥ ϑθηϑβίθὶς οὗ 
ἢϊ5 Ββογίςογηϊηρϑ. 

18. 406 σγαῦυες εαπηοΐ, Ἣ Μοτῖθ πολ, 
“115 ποῖ εἴραες [δῖ ρίνοίῃ Τδ6 [Δη Κ5, ΟΣ 
Ποδίῃ τῃαΐ ργαδίϑει ἢ Το. ὙΠ ΠΟΥ τὸ ἴῃ τΠεὶγ 
ον ΠδίιΓΟ ΡΘηΔ] ; δηά (65 οΟὗὨ πλδη᾽ 5 51}. 

Ἴδε δαὶ σὸ ἀοαυπ ἱπίο ἐῤὲ ρὶ!...71 ννΒοβε 
ἀοοπὶ ἰ5 ἢχ 11 [5 ϑογηθε πΊ65 ἱηξογγοὰ ἔγοτῃ 
[5 ράϑϑαρε, ἰδ ἩθζΖοκίδὴ Ἰοοκοὰ οἡ ἴῃ 
σοῃάϊτοη οὗ {Π6 Κα Πέὰ] ἀσοραγίθα 45 οπὸ οὗ 
ΠοΟΠΊ ΟΥ 655 ρίοοπι. ΒΒ 815 ννογάϑ, ἴἌκϑη ἰῇ 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΧΝΊΠΗΙΙ. [ν. 15---21. 

{ΠΕΥ τῆλε ροὸ ἄονγη ἰηῖο ἔδμε ρἷτ οδπποῖ 
ἤορα ἔογ τῇγ τγυτῇ. 

19 ΤῊΒ Πἰνίηρ, τῆς ᾿ἰνίηρ,, 6 581} 
ΡΓΑΙβῈ ἴῃεε, 285 1 40 τῃϊ5 ἄἀδγ: τῆς 
ἔλίμεγ ἴο τῆε «μι άγαη 583}4]} πλᾶκε 
Κπονγπ ΤΥ τγυιῇ. 

20 ΤῊς ΓΟΚῸ τῦας γεαάγ ἴο 8ᾶνε 
6 : [ἢογείογε γγὲ Ψ}01}} 5'πρ' ΠΙΥ͂ ΘΟηΡ8 
ἴο [6 βίγπρεά ἰηβίγαπηθηῖβ 41} τῆς 
ἄδλγβ οὗ ουὖγ [16 ἴῃ τῆς ουδὲ οὗ τῇς 
ΙΓ ΟΚΡ. 

21 Εογ ϑδίδῃ ἢδά 9544, ἴ[,εὲ τῃεπὶ 
[κε ἃ ἰυπὶρ οὗ ἤρβ, πὰ ἰαὺ 2 ἴίογ ἃ 
ὈἰΑίδῖεσ ὑροῦ τῆς δοῖ], δῃὰ ἢδ 5}2]} 
Γοςονεοσ. 

ςοπποχίοῃ ἢ {Π6 Βϑίογυ, πλοδῃ ΟἸΪῪ [ἢ15:--- 
(Πδῖ 1ἢ, δὔϊοσ. βανίηρ ἰαδοιγοά 950 ΠΊΔΩΥ ὙθΑΓ5 
ἴο τϑοονοῦ [υάλῃἢ, ἢ6 νοῦ ΠΟΥ ϑυυορί ἃννΑΥ 
ΌΥ ἀδαίῃ, 85 οὔθ γγῆὴο νγὰ8 υπίογείνεη, (8 
Ρθορὶδ, ἴοο, ἰῃ 5ρίΐδ οὗ [5814 5 ργοπιιϑθβ, θεῖηρ 
Εἴνθη ουοῦ ἴο [86 Αϑϑυτίδηβ,) {Π6η---ἢον σου]ὰ 
Ὧδ, οὐ ἴΠ6γ, ἴδ ραγί ἴῃ Οοαβ ῥγαίϑεὶ [ἢ 
Οοὐ β ἘΠ Ϊπο55 ἀπα ΠΔΈΓΟΥ νεσε ἴο ὃε οὔ- 
βουγεὰ πὰ πιάάθη ἄννᾶὺ ἔσγοπι ἐδε ἡ υΐηρ,---ἰῷ 
411} ουνιάθηςθ οὗ δὴ δςοΐυ). Ὠιβίογίοδὶ, Κἰη ννοτο 
ἴο Ὀ6 νυ» Πάγανσῃ,--- ον σου!]ὰ ΠΟΥ, νυ ἢο ννεηξ 
Βοῆσθ ὑπάογ ϑιιςῇ ρτοοῖβ οἵ Οσοά 5 αἀἰβρ] ᾶϑυγα, 
Ὦορὸ ἴο ρῥγαῖδε Ηἰϊπὶ ἴῃ (νγδδὲ νου] ἐδεὲπ Ὀ6) 
ἃ 5ἰδίῖθ οὗ σοηάἀεοιηπαίίϊοη  Ὅἢ}15 ἔδοιηρ νγᾶ5 
ΠΟ ΨΥΑΥ͂ ἱποοηδίϑῖθηξ νυ] ἢ ἃ [Ὁ}} ρογϑυδϑίοῃ [ἢδῖ, 
νἤεη “{86 τἱρμΐθοιιβ τηΔΠ᾽" 15 (δἰ ΑΥΔΥ, 
ῥὲ τφαῇὶ φηῖοῦ ἱμίο βεασς (ἸΥῚ,. 17, 2). 

19. {2ε ἰδυἱπ5] πο [45 μδὰ ργεβοηΐϊ ὃχ- 
Ῥοτίθηςε οὗ ΤΥ πΠΊΟΙΟΥ. 

20. Τδεὲ ΓΟΚΡ «ὐας γεαάγ...}] ΟτὍ, “15 
τολάγ...᾽") 86εὲ ΧΧΧΥΪΪ, 2ς. 

ἐπ ἐδὲ ῥοι.Ε] Οτ, “Ὀεοΐογο [86 δου." 
1,ΧΧ. κατέναντι. 

2]. ΤΠΙ5 ἀπά {6 ΦΟ] ον ηρ γοῦθο οἰδπά 
ἃ5 ἃ ΟΟΙΠΠΊΘΠΙΔΤΥ Οἡ ἴα ἰαϑὶ ᾿ἴπεὸ οὗ τῆς 
Ἀγπιη : ψῇογε ΗοζΖείκιδἢῃ βροᾶκβ νΠ 50 πιυςἢ 
εταϊυάς οὗ Ὀοίηρ δὺϊ]ε ἴο ἴδε ραγὶ ἴῃ (δ6 
[6 ρ]6-ρϑαϊ πιοάγ. 

να βοσὸ ἰϑάγῃ [Πδί ἢ15 τι δ αν νγὰ5 ἃ 5ρεςῖδὶ 
ΟὔΘ, πιαγκοὰ Ὁγ {δε βγη οὗ ἰρργωγ (“δεοβέη). 
Βεβιάδβ ἴῃς ργέϑοηϊ υϑῦβὸ (πὰ (δ ρδγα] οὶ 
Ῥᾶϑϑαβὸ 2 Κ. χχ. 7) ἴῃς ΟἿΪΥῪ ρίδοθβ σοτο [15 
ννογὰ ὀσουγβ 6, (4) Εχοά. ἰχ. 9---τι ; οὗ (π6 
Ἐργρίίδη ρίδριιθ οἱ "" θο ]5.) (ὁ) ἴμεν. χῇδ, 
18---λο; οἵ ἴθ ὈΟΪ], ουξ οὗὁὨ ν»Ὡ ἢ ἸΕΡΓΟΞΥ͂ 
Βργᾶῃρ. (ὦ δθυξ. Χχνῇ!. 27, 35; οἵ ἴδ6 
“ Βοίς(ἢ οὗ Εδγρῖ,᾽" δηὰ π6 ““ϑογὸ Ὀοίςἢῃ [δὲ 
σδηποΐῖ 6 μοαϊθά." (4) Ϊοῦ ἰϊ. γ; οὗ {86 
ἐς 90Γ6 ὈΟΙ]5,, νν ἢ Ὡς ἢ [0 Ὁ νγᾶ5 ϑπλιτίεῃ.-- 
δυςἢ Ὀεΐηρ [ἢ6 ἀἴϑοαϑο, (ἢ6 ἢγϑί αυοδίίοη ννδβ, 
(οιυ!]ὰ ΗδΖοκιδῃ ἢυρο ἴο στϑσουοσ ἡ Οἡ διιπίδη 
δτοιπάς ἢ6 σοιϊὰ ποῖ. Βιι 5418 δϑϑυγοά 
πη (Πδὲ Βὸ σδῃου!ά, ὙΒεη ἃ ϑεσοηά αιοβίοη 



ΙΘΒΘΑΙΔΗ. ΧΧΧΝΙΠΠ. ΧΧΧΙΣΧΣ, 

22 ΗξεζΖεϊκίδἢ αἷϑο μδὰ εαἱά, βῆαὲ 2. Απά Ηεζεκίαδϊ νγδβ ρἰδά οὗ τἢςπὶ, 
ἐς τῆς εἰρῃ τῃδὲ 1 5}|2}} ρὸ ᾧρ ἴο ἴ[ῇῆε δηὰ βιδνγεά τπεπὶ ἴῃς ἤουβε οὗ ἢϊ5 
Ποιϑε οἵ τῇς ΓΟκΚῸ . Ἰργεοίουβ τηΐπρβ, ἴῃς 8ιἤνεγ, ἀπά τῆς ἐῶν 

ΟΒΗΑΡΤῈΒ ΧΧΧΙΧ. ζο]ά, δηά τῆς 8ρίςεβ, δηά τῆ ργεςίοιιβ 

νοάαελ.δαίααανι. τεριάϊρεσ' ἐρ οἱτέ Ἡνκοξίαλ οἰπϊπιοπῖ, δηὰ 41} τΠ6 Ποιιδε οὐ ἢἰ5 
ὲΣ 7ζσάσελ- Ψ, ΙΗ {77} ι: 

ΠΟ ἸΩΝΣ 

ὅκεαιετε οΥ ἐδ τοονεαάίεν, λαίᾷ νεοίίεε οΥ ἀΐς 'σα- ὦ ἉΠΛΟΌΤΓ, δηὰ 411} τηδλιῖ ννδ8 ἑουπά ἴῃ " τ, 

γΥ. 22---3.} 221 

σμγες. 3 )εαίαλ, μπιαργτίαπαϊίνερ ἐδεγεοῦ, γε. Ϊδ ἘΓΕΔΒΏΓΕΒ: [ΠΕΓῈ νγὰβ ποι ίπρ ἴῃ ςυ. 
ἐεέλαίλ ἐάε Βαῤνονείανε εαρεἠσέξν. ἢ]8 Ὠοιιϑθ, ΠοΟΙΓ ἰῃ 411} 8 ἀοπιίηίοῃ, ἐκρένω, 

“αΚίηοο. ΛΎ “τῆλι τἰπ]6ὸ Μεγοάλδο- δαϊδάδη, τἢδὲὶ ΗοΖοκίδῃ 5μονγεά τπεπὶ ποῖ. πενία. 
1α, ἃς. τῆς 80η οὗ Βαϊδάφη, Κίηρ οὗ 

Βαῦγϊίοπμ, βεηξΐ ἰθζίοτβ ἀπά ἃ ργεβεηῖ 
ἴο ΗεζΖεκίδῃ : ἔογ ἢς πδὰ μεαγά τῃδί 
ες Πδά Ὀεδδη 81ςκ, δπῃά ννδ8 γτεςονεγεά, 

Δῖοϑα: Ὁνμαῖ ἢ μΒὸ ψοσε ἴο δβϑοᾶρε δαί, 
ΟὨΪΥ ἴο Ὀεςοχηθ δηιςίοα, [κ6 {χΖίαἢ, νὰ 
ςγοηὶς ἸΘΡγΟϑΥ, δῃὰ ἴο Ὀ6 ““ςυϊ ΟΗ͂ ἔγοπὶ {ὈῈ 
Βουϑε οὗ ἴΠ6 1 ,ογὰ )ὴ ὍΠ15 ἀουδὶ νγᾶ5 δεῖ αἵ 
Γοϑὲ ΌὉγ 1Π6 ϑρεςῖΐδὶ βῖρτι οὗ [ες δυη-ϑῆδάον : 
ἔογ ννγὲ ἃῖὲ ἰο]ὰ ἴῃ υὖ. 22 {μὲ ΗδΖοκίδῃ μιδὰ 
αϑκοὰ ἔογ ἃ ϑίψῃ ἴο ϑϑιγε εἷἰπὶ οἡ (ἢ]15 ροίηῖ, 
ΤὨῊϊ5, {Ποη, ννὰ5 ἴπ6 τεάϑοη ΨΆΥ, ἰπ (Π6 σοη- 
οἸυάϊηρ πὸ οὗὁὨ ἢ]5 Ὦγτηπ, 86 5ροκα 50 [ἤδηκ- 
ΠΥ δὐουΐ νἱϑιπρ (ἢ ουϑ6 οὗ [86 [,οτά. 
Τα Πο]6 σμαρῖογ πονν γοσοῖνοϑ ἔτ 5ἢ ΠΡ ἢ. 

[τ ννᾶ5 ἢο νγο ΔΚ. ἰΙονὸ οὗ 116 {πδὲ τπηονεὰ ΗθζΖο- 
Κιδὴ ἴο ἰθᾶσβ. [11 ννᾶβ, Ὀδοδιϑο πὸ, ῃο πδὰ 
[ο]]οννοα αὗϊογ Οσοά νυ ἢ 50 πιιοῇ 5 ΠΟ ΠΥ, 
δρρθδγεά ἴο Ὀὲ βίο Κοη ν [Π6 Ρϑηδὶτυ ἔογε- 
ογάδιποὰ ἴἰο ἀϊβοθδθάϊθησθ. Ὑπαῖ ννᾶ8 ψ ῃαῖ 
τηδάθ {Π6 βϑίγοκο 50 “Ὄχοροάϊηρ Ὀιἴογ." Ηδ 
νγὰ5 ποῖ ἴο υυῖη655 [ῃδὶ σγεαΐ δχδι δ οη οὗ 
Οοὐ δ τυ δηὰ ΠΊΡΙΟΥ ἰονναγάβ σις (Π6 
τ ὰ] μαὰ Ὀδθη αἰγοοίηρ, (Π6ῚΓ μᾶ26 ἔοσ ἃ]- 
τηοσῖ 10 γοδῖθ. [ᾧ ἢθ νγεγε ἴο Ὀ6 ἴδ} 6χ- 
οἰυάοά ἤοπὶ ἃ 5ῆαγε ἴῃ ἴῃ6 ργεβϑθηΐ ἸΟΥ οὗ 
Οοά 5 ρεορὶς, ννῆαῖ Βορο σουϊὰ δε ἢᾶνθ οὗ 
Ῥασιδκιηρ ἴῃ Ἐμεῖς Γαΐατο Ὁ] βϑοάμοθο ἡ [{ δ 
ὙοΓῈ σὰ: οὐδ οὗ Οοὐ᾽β δαυτη]γ ἤουβθ, ννῃδῖ 
Ευλταηΐοο οσοιϊὰ ἢθ ἢᾶνας οὗ δαπιϑϑίοη ἴο [ἢ6 
Ηοὶγ Ρίδεοςθ οὐ φῇ! 

Οὐ.. ὕρηρῃι ΗδοζΖεκίδῃη,-τθὸ ΠΙΡΏΪΥ σοπ- 
τηδηάεά ἴῃ 5δογοα Ἠϊδίογγ, ῷ, Κ. χνιϊ. ς, 6,--- 
ἢδά ἃ Ὀυγάρῃ οὗ ρυ}, ἔσομαι νῃ] ἢ ὁηἷγ Οοάνξ 
ἐἸονα ἴο ἢ]5 501} " δοϑοϊνοά δίση. ἢ} Ἵςοιϊὰ 
ποῖ 5ἰδηὰ 45 ἴῃς “" ΑἸρῃίθουβ ϑογνυδηΐ,,) νῇο 
ϑβου)α “" 7.511} πιΔῺΥ ̓ ΌΥ “ὁ Ὀοαγίηρ {Πεῖγ [η]- 
αυ 65" (1. σι). Ἀπά 1 δὲ σοι!]ά ποῖ, ννῆδῖ 
σὨ]ὰ οὗ πιδῃ ςοι!]ά ᾿--- ΤὨ 5 ἰδβϑοη 15 ἕω ΒΟ Γ 
δηΐογοθα Ὀγ οἷ. ΧΧχὶχ. 

σηαρ. ΧΧΧΙΧ. νὰ ἅγζὲ ποί ἰο]ὰ ψῇῆδῖ 
Ὀπιε οἰαρϑοὰ Ὀεΐννθεη πὸ ἀεϊνεγαποθ οὐ [οΘγὰ- 
βδίετη δηά [Π6 νἱϑὶϊ οἵ (6 Βα Υ]οη δ π ΘηνΟΥϑ. 
ὙΠΟ [πἴογν δὶ ννᾶ5 οηρ που ρἢ ἴο μάνα θηδοϊθὰ 
ἨεζΖοκίδῃ ἴο τερ θη 5} ἢ15 ἘΓΘΑΘΌΓΥ ;---Ρρ ΓΙ, 
ΠΟ ἀοιδί, Ὀγ πεὶρ οὗ {πὸ " γι 5" Ὀγοιυρῆϊς Ὠϊπὶ 
ἔτοτλ βυγγουηάϊης παίϊοῃϑ (2 Οἶτο, χχχὶϊ. 22). 

1. Μεγοάκεῤ-δαία απ] Ὅῆε ἢτϑὶ ρατὶ οὗ 
[86 πᾶπηθ 15 {πΠ6 {π|6 οἵ 4 Βαὺυγ]οηΐδη ἀδιΥ 

4  ἼΠΠεη ολπης βδἰδῃ τῆς ργορῆει 
απο Κίηρ ΗεζΖεκίδῃ, δπά 8αἰά ιιηῖο 
ἢϊπι, δας 844 ἋΠπ686 πιεη ἡ δηά 
ἔἴτοπι ῆθηος ΤσδηιῈ ΤΠΕΥ υὑηΐο ἴδε ἡ 

(.[ε-. 1.2). ὙἘ6 ἀνονγεά πιοίϊνε οὗ ἐμὲ τηΐϑ- 
ΒΙ0ὴ νγὰβ ἴο ςοῃρταίυϊαϊε ΗΘ ΖοκΚῖΔ ἢ Οἡ ἢ15 
ΤΕΓΟΥΘΙΎ. [ἴῃ 2 Οἶτο. χχχῖϊ 41 1ἴ ἰ5 ριυῖ 
ΤῊΟΙῸ ΡΈΠΕΟΓΑΙΙΥ ;----ἰ ἴο πα γὸ οὗἩἨ ἐῤε φυομαίεν" 
[παὶ νγᾶ5 ἀοπὸ ἰη πε ᾿ἰδηὰ :" --πὐν ῃ]Γἢ 15, ρεῖς- 
ΠΔρ5, ἰάγρο ποι βρῇ ἴο ᾿ποϊυάς [86 τν ῆ0]6 ἢ15- 
[ΟΓῪ οὗ Ἑσδἢ. ΧΧΧνὶ]---ΧΧΧυΥ 

Δ. α«υὑα: κἰαά οὶ ἐδεν»ῇ ἘλδίΠοΥυ, το] ολοθάᾶ 
ὈθοδΔῸδ96 οὗὨἨ ὕπο. ΗεἜς Πιὰ 5ϊοοά ἤπῃ 
ραϊηδί {πὸ Αβϑουγδη; δηά δραϊηδί {πὸ δάνο- 
οδίοβ οὗ {8ὲ Εργρίδη 8]]}}ΔηῆσΘ. Βυΐ Ποῖα ἃ 
ΒΌΘΓΘΣ ἰοπιριδίοη νγᾶ5 ργοϑεηίϊθά. ὍΤΠῇδ Κιηρ 
οἵ ΒΑΌΥΪΟΩη πον γνο]ιπίεογοα ἴο δον" ἢ!τὴ 
Γεβροςῖ, ὀφεαιε οΥ δὲ ῥοπομγ «υδῖ'εδ Οοὐ ῥαά 
δὲ προη ῥίνι απά δὲς ἰαπά. Μ'νὰβ ποῖ (ἢ ϊ5 ἃ 
(πη Β6 πῆς νν6}} τοϊοϊςθ ἰῃ ἡ Οουϊά ποτ 
Ὀ6 διιρῃΐ ψσοηρ ἴῃ ἰΙσἴθηϊης ἴο ἴπῸ ἐγ αὶ Υ 
ςφοπηπηηϊςαἴίοηα οὗ ἴποϑε οηνογϑὴὺ ὅνδβ ἵἴ 
ποῖ ἃ δτοιπα ἴου σοαϑοηδῦ]ς 5ο] εςοηρταῖι]δ- 
Κἴίοη {πὶ πὸ ψουϊά ἢᾶνθ 50 ρουνογί} δῃ δἱΪγ 
ἴῃ ο456 οὗ Δηγ διΐυγο Αβϑγγίδη δἰίδοκ 80 ἢ6 
611} ἀννᾶὺ ἔγοπι ἢ 5 5: Π1ρ0]1ςγ οἵἉ δ ἢ. 

Τῆδ οχρίδηδίϊομ 15 σίνθη 'π 2 Οἶτο. ΧΧΧΙ͂Ϊ. 
31. [ἴῃ [85 πιαίίεγ, “ Ορὰ Ἰεῆ Πῖπι, ἐο ἐγ 
δὶ», ἰῃαῖ ἢ6 τϊρῆϊ Κπον 411 1ῃδὶ νγᾶβ ἰῇ ἢ158 
πραγί ᾽" (ςΡ. τ Κ. νι]. 29). 

ἐδε ῥοιδεὲ οΥΓ δὲ: ῥγεσίομς ἐδίηρε.. δι, ῥβομφε 
Ι͂ἡ βίγοηξ ἼἽοηίγαϑξί Ψ ἢ τῆς ἰαϑῖ ςαρῖοτ.--- ΤῈ 
ΤΑΘΠΊΟΤΥ οὗ ἰῃαϊ στοδί “" ὈΪ [ΘΓ 655, νυ ἢ ννᾶ5 
ἴο αν πιδάβς Οοα᾽ δοισε ϑΌρτομ οἷν ἀθᾶγ ἴο 
ἢϊπὶ, Π45 στοόννῃ αἴπ|. 

δὲ ῥγεοίομ. οἰμπέγε [ἢ [Π6 ΟἾΪΥ ΟἾΠΟΓ 
Ρίδοθ (Ὀεϑίάε 2 Κ. χχ. 13} ψγεγε {πΠ6 ρῆγαϑε 
ΟςουΓ5, ἰξ 15 υϑοὰ οὗ [πε ΠΟΙΥ σοηῃθϑθοσγαίην οἱ] 
(5. σχχχιῖϊ. 2: ΟΡ. 6Γ. νἱ. 20). 

8. Τῇε ἤτγϑι οὗ {δε ἔνχο αυσβίοηῃβ ρυΐ ὈΥ̓͂ 
Ιϑαϊδῃ γϑοοινθὰ ΠῸ δῆϑννοσ. ὅγε {Π6]Ὶ νοῦς 
ἴω Γο5 5 ἢ 45 Η Ζο κδἢ βἤσγαπκ ἔτοιη γοροδίϊης 
ἷῃ [5412}}5 ργεβεποεὺ [2] 4 ποὺ σεΐοσ ἴο δὴ 
αἰδίαπεε νυὐϊἢ ΒΆΌΕε] "---Τ Ὡς δηβννοσ ἴο {86 
βεσοηα αιοϑίίοη Γαπλ 5 5 οὗ σ Κ. ΥἹἱ}}. 41 : 
“.. ΑΪ50 σοποογηΐηρ ἴδ βίγδηρογ, νἘ ΙΓ ἢ..  ἐογείϑ 
»ῦονι αὶ ὰγ κομπὶγ ἴογ ὙΠΥ ΠΑΠιε 5 5ᾶΚθ, 
(ἴοσ ἐρεν “ῥα ΐ ῥεαν οΓ᾽ ΤῈ κγεαὶ παι παῖ 
σἰγοὴρ ῥαπά ἀπὰ 5ἰτεϊςῃεὰ οἱ Δ1π,) δηὰ 581] 



222 ΙΘΑΙΑΗ. 

Απά ΗεζΖεκιδὴ 5414, ΤΕΥ ἅγα σοπηα 
ἔτοπὶ ἃ ΔΓ σου υὑπἴο πι6, ἐὐέπ 
ἔτοῃ Βαδγίοη. 

4 ΤἼἸδεη αἰ ἢς, δὲ ἢδνε τῆς 
866 ῃ ἰῃ 1ἢϊης Ποιβε  Απάὰ Ηεκεκίαῃ 
ἀηϑννεγεά, ΑΙ] τῃδξ 1“: ἴῃ πιὶπε ἤοιβε 
ἤανε {ΠῈῪ 8δθθη: ἴδετε ἰ5 ποίῃϊηρ 
ἈΠΊΟΠΡ ΠΥ ἴγεᾶϑιιγαβ ἴῃ 1 ἤᾶνα ποῖ 
ϑῃενγεά τΠ6η]. 

ς Τα καἰὰ 1βδδὴ το Ηεζεκίδῆ, 
Ηεᾶγ ἴῃς ννοτά οὗ ἴτε [ΚΡ οὗ Ποβῖϑβ: 

6 Βεμοϊά, τε ἀδγβ σοπιε, τπδῖ 1] 
(ἢδὲ ἐς ἰπ της ἤουβε, ἀπά ἐῤαὲ ννῃϊοἢ 

ςΟπιο δηὰ )γ47 ἐοευαγας ἐῤὶς βοι 6." ἩΘΖΕΚΙΔἢ 
ἢαὰ πον δὴ ορρογίιυ θυ οἵ Ἰοδάϊηρ ἴπθ5θ 
ἔογείβποῖβ ἴο ποποιῦ {παῖ Νάπιο: Ὀμὰΐϊ ἢ]5 
ποῦ ννᾶβ ἴοο οςσυρίοα νυ] ἢ “' 5 οὐνῃ Ὠοιι56, 
δηα ἢΪ5 γϑ4]π|.᾽" 

Θ. αἱ δαὶ ἐὶ ἐπ ἐδίπμε δοισε]ῇ 42 ΟἾγο. 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 18. 

7. ῥα] δὲ εμπμοδ:] (Ἰνὶ. 3. 4). ΤῊϊ5 σουϊὰ 
Ὡοΐ ΔΡΡΙΥ ἴο δ᾽5 οἰἀδβξ ϑοὴηὴ Μαμπδϑβθῇ, οὔ ἴο 
ΔηΟΙΠΟΣ σοη, Απλδγίδῃ, νῆῸ ννᾶ5 στοαῖ-»τδηά- 
ἔλῖμοσ ἴο ἴ86 ργορῃεὶ Ζορῃαπίδῃ (Ζερῆ. 1. 1). 
Βιιξ οἴεσ βοῦβ νγοι]ὰ ργοῦδὈΪΥ ὃθ Τσαγηθὰ 
ΝΥ ἴο Βαῦγίοη δἷοης νυν Μαπάβθθὴ (2 
ΟἾγτο. χΧΧΧὶ. 11). Αἵ ἃ ἰδῖου. ρεγίοα νὲ 16 
ἴο]4 οὗ οι] ἀάτεη “ οὗ ἴῃς Κιηρ᾽5. ϑοθὰ " (ΠΏ δῃ. 
1. 3}) Ψγῆο Ὀεσδπλδ διιηις 5 πῃ 186 ραίδος οὗ ἴῃς 
Κιηρ οὗ Βαῦγίοη. 

8. Οὐοά ἐξ ἐδε «υογά...] ξοοὰ «ηὰ Κἰπὰ 
δηηϊάϑί 115 βενεγῖγ. (ΟΡ. 1 5. 1}. χ8.) 

ἐπ μην 4αγ.] Οτ, “"{πγουρποιῖ τὴν ἀδγε᾽" 
(ο. ω. «. 5. οχνί. 2). Ηδετοκίδῃ τοοορηϊζοὰ 
(μαῖ [15 ννὰ5 ΔΓ τῆογο ἴπδη ΠῈ ἀδοεγνθα (ςρ. 
4 ΟἾγο. χχχί!. “} ΤΠοΙΕ 5ῃπου]ὰ Ὀ6 δέωςξε; 
ΒΟΟΌΓΙΩΒ 5 ΡῬΕΟρΙΘ ραϊηϑδῖ ὀχίογῃηδὶ ΘΠΟΠΊΪ65: 
δῃά ἐγ, 580 πὶ “τῆς οἹά Ἰονίηρ- ΚΠ ηθοϑο5 
ϑννοῦῃ ἰο αν! " (Ρ5. ἰχχχίχ. 49) βῃου]ὰ ποῖ 
Ὧἃ5 γεῖ ἀϊδαρροασ. ὙΠαὶ 5 411] ἢθ6 σᾶῃῆ ΠΟΥ 
Ἰοοκ ἴουύ. Τῆς ΟΒυτγοῦ πιυδὲ νναἱῖ ἰοηρ ἔοτγ 
186 σοπιηρ οἵ ΗΙπὶ, ννῆο 5}.4}} σῖνθ “" δρυπά- 
δῆςο οὗ ρΡδᾶςθ, 50 ἰοηξ 85 ἴπ6 πιοοὴ δπάμσοι ᾽" 
(5. Ιχχῇ. 7; [6Γ. χχχῆν, 6). 

" ᾿ ᾿Ξ - 
ϑυςῇ [5 {π6 ἰογτηϊηδίίοη οὐ (Πδὶ στοδῖ σγοὶθ 

οὗ ργορῃδες τι ηἸσίγΥ. . 1585 Ἰαθουγ, σοη- 
Ππυρά ἔογ ΠΗ͂Υ γεδῦβ, [85 ἰβϑιιδὰ ἴῃ ἃ πον 
Ρτοοῦ οὗ σοάβ στιρῃίεουβ ξονθγηπιθηΐ οὔ ἴΠ6 
ννογὶ ἃ, οὗ ΗΙ!5 σᾶγα ἔογ ἴμοϑθ "νῆο ΟΌΘΥ ΗΠ, 
Ὀυΐ «]5ο οὗ ἴδ πα ] ΠΥ οΥἩἨΙσγααὶ ὑπάθσ {Π6 
1ορᾺ] ΘοοποπιΥ ἴο ννοτῖκ ουξ ἀσ]ίνογαησθ ἔογ 
τηδηκίηα, Αϑϑογγίδ, 5ρες δ! }Υ ρσγεραγοὰ Ὁγ Οοά 
ἴο Ὀδ6 Δη ἰπϑίγιπιθηΐς ἔοσ σμαβίϑιηρ Δο]δίτοιβ 
Ιϑγδθὶ, 85 θδθη “" Ὀγόκθῃ " (χὶν. 2ς) ἔοσ ἰ[5 
861 -]ογιἔγιηρ ρτιάθ, ΗφζΖοκίαῃ, Ἔχ Ὁ] Εἰ πς ἃ 
ἄἀδθρτοθ οὗ Ἰογα!γ ἴο σοά, ννῃϊςἢ γοπηϊηάϑ τι8 
οὔ ἴπε Ὀεβὶ ἀδγβ οὗ αν! ά, δὰ Ὀθεη ννοπάεγ- 
ΤΠ τοβοιθά. ὙΥδὲ (Π15 ἀΐβρίαυ οἵ 6 ἀϊνίηθ 

ΧΧΧΙΧ. 

(ὰΥ ἐδίδεγβ ἤανε ἴδ! ἃ πρ ἴῃ δἴογα ἀπὸ] 
1ἢ18 ἀδγ, 53Π41}} δε οσαγγιδὰ ἴο Βδδγίοῃ : 
ποῖδίηρ 884}1} θὲ ἰεβῖ, βαίἢ τῆς ΓΟΚΡ. 

7 Απά οὗ τὰγ 8οῃ8 [ῃδῖ 5}1]}] ἰβϑι16 
ἴτοηι ἴπε6, νος τῆου 841 Ὀερεῖ, 
8.4}} τΠεν τε Ἄννα ; δηά {ΠῈῪ 5841] 
δε εὐπυςἢβ ἰη τῆς ρδίδος οὐ (6 Κίπρ; 
οἔ Βαδγίοη. 

8 ἽΠεη 5414 ΗδοεΖοκιδὴ το [5δἰδῇ, 
Οὐοοὰ ἐς τῆς ψογά οὗ τὴς ᾿οΚΡ ψῆϊςἢ 
ἴῃοιι Παβϑῖ βϑροκεη, Ηδε δ: ἃ πιούδονεγ, 
Εογ τπεγε 5}}4}} θς ρεᾶςς δηά {γῆ ἴῃ 
ΓΩΥ ἀλγ3. 

[ν. 4.-. 

σδαγαςῖεγ, διά θὰ Ὀγ ἰῃε οἶρασ ἰοδο ίηρ οὗ [54 δῇ, 
δηὰ ϑοαϊθὰ ἰο Ἠδθζοκιδῆ Ῥδυβοηδν ὉΥ ἃ τηΐϊ- 
τσ] Ου 5 ΓΟΟΟΥΘΙΥ ἔγοπὶ ἃ ἴδί4] πιδδάγ, αἱ 
ποῖ ργονθηΐ ΗἩρζοκίδῃ ἔγοπι 14}Ππρὶ ἀννᾶγ, 85 
Παν!ὰ δά ἀοπε (Ρ5. χχχ. ό, 7), {πγου δὴ 56] - 
ςοηβάερηςο. ΤὨ5 δι] υστο τησϑὲ ἤᾶνο σδιυκεᾶ 
Ιςδιδῇ τἢ6 ἀροροϑὶ στο. Νοῖ, ἱηάθοά, δδὲ 
6 ἢδά δυο ἀδοοινθα ὨἸπΊβοὶε 85 ἴο [6 ὩδΈ ἢ 5 
ξιΐυτο, Ετοπὶ [πΠ6 ουϊϑεῖ, δ6 δὰ Ὀδδη τδιιρὰῃξ 
ἴο Ἰοοκ ἐογννασὰ ἴο ἃ ΒΟνθΓΈ 10 }ς 14] υἹϑι ΔΓ ΟῊ 
ἃ5 ἴῆ6 ΟὨΪΥ πιοᾶῃ8 Ὀγ ννΠὶς ἢ [5γαθ] σουϊὰ Ὀδ 
ρΡυπῇῆοά. Ηε Κπὸνν {δαὶ ετπιϑαίθπὶ τηυϑδὲ ἢΘ 
Ἰλῖὰ 'ἰπ {πῸὸ ἀπὲ (Π|. 26); [πΠαΐ ἴπ6 νίπο οὗ 
ΤἸυάδῃ πιυδὲ Ὀ6 ουϊδ ἀονῃ (νυν. ς, χὶ. 1); ἴδαξ 
1Π6 ἰαηα πιισὲ ὍῈ ξουβακθη ( 11). 6 866 
ΠΟΥ ΒΟΓῸ ΔΠΥ νατγίδίίοηῃ δ νὰν [ἢ15. 5418} 
ἀϊά ποῖ ἰακο Ηθζοκίδῃ ἴο δὲ ἴπ6 ""δσγο Εουῃ- 
ἀδίϊοη ᾿" οὗ Ζίοηῃ, {πὸ ““ ΑἸρμίθουβ Κίηρ,᾽ (Π6 
 Ῥηηςθ οὗ Ρεϑδςς.") Ηδθ Πδά Ἰοηξ ἅξο Ἰοαγηξ 
ἴο ““σεᾶϑε ἔτοπὶ τῇδη"" ([. 22. Ηε πὰ 
16 ὈΟάΥ οἵ “ ἀϊδθοῖρῖεβ ἡ ἐμαὶ δάδπογοὰ ἴο 
ἢπ|,---ἰῆὸ Μοβϑίδηὶς ΟΠ γςοῇ,--- δὰ ΟΠΪΥ͂ ομα 
τηδίη ΠορῈ; ννηϊς ἢ ννᾶβ, ἴπθ ςοτηίηρ οἵ [π|- 
ΤΑΔΠΊ6] ἴῃ ἃ γεῖ ἀϊδίδηϊ ξυξιγο, ἔοσ συ ῖς ἢ {ΠΟΥ 
νεῖ. ἴο ὁ“ νν 411" (Ἱ. 17) ἢ ραίοηςς οὗ 
ἢ. Υεῖ, ν ἢ Π6 ϑαδῃ ἀϊὰ ποῖ Ἔχρεςῖ οὗ 
Ηρζοκίδῃ (παῖ δ βῇοι)ά στενογϑα [5γ26}}5 πδ- 
[ἰοηδ] ϑοπίθηςθ, ΒΘ σα ν᾽ 6 }} παν Βοροὰ [ῃδὲ 
τῆς βήϊδεη γοᾶγβ δά ἀθὰ ἴο ἴπ6 Κιηρ᾽5 [6 ννου]ὰ 
ἢδλνο Ὀδθ βρθηΐ ἴῃ ἀδνυοΐθα βεγυῖςθ ἴο ἢϊ5 στεδὲ 
Βεπείδοῖϊου. δῆθη, ἐπογοίογο, “"ἩθΖοκίδῃ 
τοηάογεὰ ποῖ δρδίη δοσοογαάϊης ἴο {πὸ Ὀοησῆξ 
ἄοῃθ υπῖο Πἰπι᾽" (2 Οἤτο. χχχίϊ 2); ψπδη 
δ ὄύθὴ ἔοιιπὰ 96] -οοπλρίδοθηϊ βδ(ϑέδοϊίοη ἴῃ 
1π6 ῥγοβεγοαὰ δ᾽] δπος οἵ Βαδεὶ; [86 Ῥτορβεῖ 
νοι ϊὰ πᾶν Ὀδοη πιογὸ (ἢλπ πυπιδη, 1Ε ἢ6 δὰ 
ποὶ βυβογοα ὈΙ6Γ δηρυ δῃ δὶ βδυςῖ ἃ 12]]:--- 
ΔηΡ 5, ποῖ {Π6 1655 Κοθὴ Ὀδοδιιϑε ἢθ ἀοἰνοτρά 
Ἦ]5 πηόϑϑᾶρο ἴο {πὸ Κίπρ 1} ἃ ϑοἰ ξεγοργοδδίοη 
Ὀοβιίίης οὐ ἶδβ απιδαϑϑδάοσ. Μαυβξί ἢο, ἤρθη, 
Βοηςοξοτίἢ 511 ἀόννῃ ἴῃ 51:]6ηΐ ρτιοεῖ Νοῖ 50. 
Ηδ μαὰά Ἰἰοῃξ ᾶἅδ5ὸ Ὀδϑθη σοχῃμπϑϑοηδα ἴο ἔογείο]] 
Βαῦο] 5 ονεγίηγονν (Χ11]. 19. Χχὶ. 9) δῃὰ Ζίοη 8 
βαϊνδίίοη (Χὶϊ. 2, Χχυΐ. 1--4). Ηδς ἰ5 ποὺν 
ἱηϑρΙγοα ἴο ἀδθοΐαγο ἴΠ6 αἰγουπιβίδηοδϑβ οὐ {8686 
ουφηΐβ νὮ τι ἢ σγεαΐοσ ἀςβηϊίοησββδ, δηά, δ 
186 βάπδ {{πι6, ἴο σίϑα οιἱ οὗ {π696 βυιογάϊηξίθ 



ν. 1.] 

ΟΗΆΑΡΤΕΚΒΚ ΧΙ,. 
τ 724 ἘΠ ΚΣ ΓΕ ΦΡΟΣ Κ 35.. ΤῈ 
2γεέαελκρ οὐἡὙ οάπ δαῤΥηί. ἡ 7λε γεαεά- 
ἐκρ 4. 1ἀὲ αῤουίζες. τὰ 746 γορλεί ὧν ἐδέε 

᾿ΓΔΗΒΔΟΠΟΠ5 ἴο ϑρεϑῖς οὗ ἃ δίμθοῦ ογάοσγ οὗ 
1πηρ5, ψ ΙΓ. δδου]ά 5ἰγείς ἢ ἔογνναγάὰ ἱπίο 
οἰογηϊγ. Νοίδίης 5ῃμογὶ οὗ [Π15 σοπιρίοχ σενὸ- 
Ἰδίϊοῃ νγδβ βιιϊ[δὰ ἰο {πε νγυδηῖβ οἵ ἴπῸὸ Ὁδυγοὶ. 
ἨἩεζεο κι ἢ 5 δι] υγο νγὰβ 1Π6 σγονγηΐηρ Ργοοῦ 

ἴθδὲ τῃ6 ὈΪεβδίης, ψν] ἢ ννᾶ5 ἴο σοπιο ἴο 4]] 
Ὠδίϊοηβ τῆσχουρῃ ΑὈγαμδπι5 ϑοοά, οουϊὰ ποῖ 
Ὀε τϑδὶζοά ὑπάογ (6 Μοϑβεαὶς ἀϊδροπβαίίοη. [{ 
οσοι]ὰ ποῖ Ὀ6 Ὀγουρῆς δρουΐξ ἴῃ ἴΠ6 νγᾶγ οὗ ἃ 
ΡΓΟΡΎΊΘΞϑΙΥο δηλο ογδίου οὗ τηδηκὶπὰ ὑπάοσ [Π6 
ἀἰϊϑοϊρ πὸ οὗ [86 [ἂνν. ὙΒΟΓΕ τ γα [θη ἀθης!θ8 
ἴῃ ΠΊΔη᾽5 5011 ὙΠ] ἢ σου]ὰ ποῖ Ὀδ 50 ογδάϊςδίθά. 
ὙΒΟΙΘ ννᾶ5 δ δνοσ οἰ πογελϑίηρ ἰοδὰ οὗ 5ϊη, 
Ῥιεϑϑίης οἡ ἴδε νοι], ψ]σἢ Τοοι]ὰ ποῖ ὃ6 
τοιηονοὰ ΟΥ̓ πη. [ηϑἰἀθ (Π6 βρῆοσε οὗ 186 
1νν, 845 Μ6}} 45 ουΐϊδ!ἀ6 ἴξ, ““ Α]1] βθϑὴ νγῶ8 45 
ἔταϑ5 " (χ]ὶ. 6)---δάϊηρ Ἄνα Ὀθηθαῖῃ ὁ [ἢ6 
Ὀυγηΐηξ πελῖ" ([4π|65 1. 11) οὗ εἴοτταὶ }υ5ι1ς 6. 
ΤΠ ἢδπηθ5 (ἢδὲ Ὀυγπέ τ|Ρ ϑοϊοιηοη 8 ἰεταρὶθ 

Δρροαγθὰ ἴο ἰεανα ἴΠ6 ννοῦϊἀὰ υἱπίνογβα ἢν ἂπά 
Πορε θσϑὶΥ πάθον {86 ἀοπιλιηίοη οὗὨ ον]],---οὗ βίη 
Δηά 115 δἰϊοπάδηϊ οσϑο. Ηονν, ἴπθη, ννἃ5 ἴη6 
Ἐπιρίτε οὗ 81: ἴο Ὀ6 ονοσΐδσγονγῃ ἡ ὙῊ]15 15 {Π6 
ἡιιοβέίοη ἴο Ὀ6 δηβυνογεά ΌΥ ἴπ6 ϑεσοηὰ Ραχί 
οὗ 5414}83 ρσορβεςῖθβ. 

ΟῊΑΡΒ. ΧΙ, -ΠΤΧΥΝῚ. ὍΒΟ 5ιιϊδείδπος οὗ 
ἴΠο86 σπαρίετθ 18 σοηΐϊδιπεά ἴῃ {πὸ ἤτγϑθξ ἔνθ 
γοῦβο5 οὗ οἢ. χ]ὶ. [{ ςοῃπδὶϑίβ οὗ ἴνχο ργίπο!ραὶ 
εἰεπιεηΐϑ :--- (1) Θγυ Δ] 5. ὁ" ᾿ΠΙ ΟΠ Υ 15 ρᾶζ- 
ἀοποά :" (2) “ἼΠὲ βίογυ οὗ ἴδ 1] ογὰ 5}8]} 
Ὀε γενοαϊοά, δπὰ 411 ἤθϑῃ 5}}4]} 566 11 ἰορθίδογ." 

ὙΤΒγουρμοιξ {πὸ ΕἸγϑὲ Ραγῖ, [ογιιϑα ἐπι 5 [8]]} 
νγ»85 αἴ.γυϊοά ἴο Ποῦ βίῃ. Ηονν ἴπδη νναβ [δαΐϊ 
51ὴ ἴο Ὀ6 δἰοηθά ἑογὶ ὟΝ Πο νοιι!ά ρετγίογπι 
ἔογ ἰϑγϑϑοὶ ἴῃ σϑὰ]ὶ δεῖ ἔπαὶ νος ἢ [ΠῸ ΘΕΓΔΡἢ 
Πδά ἀοῃπο ἔογ [ϑδδῇῃ ἴῃ Ξυπίθοϊὶς νἱβίοη δὰ η)ὲ 
ἼΠΟ σοηΐγαὶ σμαρίοτ οὗ Ραγί {1 [6115 ὰ5, (δι [6 
δἰοποπιεηΐ νν}}}} θὲ τηδάδ Ὀγ ἃ Εἰρῃίθοιιβ Ρεύβοῃ, 
ἴπ6 τα 5 ϑογνδηῖ, γῇο νν}}} 6 “ἃ πηδη οὗ 
ΒοΙτονν5,᾽ δηὰ ἴακο ὑροὴ Ἠΐτὶ [6 σηϊε οὗ 
ἰγληϑρ  βϑούβ, ἴπδί Ηἰδ ΠΙΔΥ ργοςσιγο {ποεῖν δο- 
αυϊια] (11}}. τα, 12). ΤῊ5 Ῥεγβοη 5 Θρόκθῃ 
οὗ, ἰῃ 11}. 1.3, 8Ἃ5. “ΒΙΡἢ δηά ᾿εὰ ἀρ πὰ νεσγ 
οχδιιοὰ :᾽ (Πὲ ἴοστηβ Ὀεῖπς τῆ6 84πὴ6 ἰπδὶ δῖ 
ΔΡΡΙ]Ιοὰ ἴο [ΪΕΗΟΝ ΑΗ [ἢ Υἱ. 1 δηὰ νυ. τό. 

Ἔγθ, ἴδβοθη, 15 Γεργοάιιοοα, ἴῃ ἃ γεῖ πηοῖὸ 
Δίου βηρ ἕογπι, ἴπαϊ Πηγϑίοιυ οἵ Ρασζί 1, 
ὙΒΙΟἢ θροκὲ οὗ ἃ δυπιάῃ ομιϊά, ῃο 5μου]ά 
θῈ [πηπιδηῖεὶ,---Οοὐ ἰακίης ρατὶ ἢ 5. 
ἴπ Ῥατὶ 11 {πὲ πιγϑβίεγυ 15 ἰηἰθηβίβεά ἴο {πὸ 
ἰλϑὲ ἀορτεθ. [Ι͂ἢ 1111. τὸ ννὸ ἂτὲὸ ἰο]ὰ (παῖ (15 
Πινὶπα Ῥρίϑοη ἰ5 “" Ὀγιι ϊϑοά " δηὰ ““ρυΐ ἴο 
δτιεῖ," δηὰ Ηἰβ 500] πιδάθ ἃ 5ἰη-οἴεἌγίηρ. [Ιὴ 
Χ]Π]. Ὡς 1ῃ15 ννοσκ οὗ δἴοποιηθηξ 15 αἰγὶ ιιοὰ 
ἴο {πὸ Τ᾿, οτὰ Ηἰπιβοῖ δ “1, ὄνθη 1, Ὧπὶ Ης {παῖ 
ὈΙοΙεΙ ἢ οὐδ [ΠΥ ἰγαηβργεβδίοηβ ἕογσ ΜΥ οὐνῃ 
δλκε ;" Ὑ ΔῈ ἴῃ [Π6 Ργθοθάϊηξ νϑῦβα (Χ], 24) 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΙ, 

σγρερῤοίεη ΟΥ̓ Οοα 18 αμά ἀϊΐς ἐμεοριδαγα- 
ὀίφριεσς, αὖ εον ογίεἁ {ἦε ῥεοῤέο. 

ΟΜΕΟΚΤ γε, ςοπιίοτγε γε τὰΥ 
Ρεορίε, 54! ἢ γουγ Οοά. 

ψ6 τοδά, ""!ἴδου ([5τγ86]} Παϑὲ »κ"αάς Με ἰο τεγξ 
[τοἀυσεὰ τὴρ ἴο βεγνι 46] Ὀγ [ὮῪ 51η5."--8ὅ0 
ΟΠΪΥ ςουϊὰ 4 πον [ϑ5γδοὶ στγοαϊεᾷ, [γου ἢ 
ὙνΠοτὴ 4}1} παϊϊοηβ βδῃβου)ά Ὀδ ὈΪοσθθά, [}π ογάου 
(δδὲ τΠ6 ““ Ῥηίηςε οὗ Ῥεδςθ᾽" (ἴχ. 6) ΠΊΔΥ 65- 
{4015} Ηἰβ5 Κίηράοπι, Ηδ πιυϑδὶ Ὀδαγ ἴῃ Ηἰ8 
ον Ρογβοη [ἢ6 " Πμδϑεϊβετηθηΐ οὗ οὐγ ρϑᾶςθ᾽" 
(ι 4). Ὑὺ5 δῖ ᾿ἰθησίῃ “16 ΒΊΟΥ οὗ (Π6 
ογὰ 541} ὈῈ τονραϊθὰ .᾽) δηὰ 411 τπ6 οηάξ οὗ 

1Π6 οαγίῃ τϑοορηῖζο Ηΐϊηὶ ἴο 6 “4 ωΐ Οοά 
δηά α ϑαυίομγ᾽" τὰ 21). 

δϑυςἢ 15 (6 5οϊυϊοη οὗ [Π6 ργίηεῖραὶ 4ι.65- 
[ἴοη, Ηονν πΊΔΥ [5γαοὶ, δηὰ ἴῃ [5γδοὶ τηδηκίηά, 
Ὅδ τοσονογοὰ ἔγοπιὶ (ἢ6 ρονεσγ οὗ δβινὶ Βιυξΐ 
ἸποΙἀοπίδΥ Δποΐμποσ αυοϑίίοη 18 ἀθαὶὲ ΨΙΠ : 
Ηονν πΊΔΥ ἔμαΐ οιμρννατὰ 5'ζτι οὗἩ [6 ΘΠΟΠῚΥ 8 
{Πυιήρῃ, {86 ργοβίγαϊίοη οὗ οτπιβαίθπι, Ὀὲ τὸ - 
τρονθὰ ἡ [5 ἰξ δου δίς, ἰαϊ [πάλῃ 5βῃουϊὰ ὃ 
τεϊθαβοά ἤπτοσὰ ἴπ6 ρταϑθρ οὗ Βδθυ]οη)--- ΤῊ 
ΡΓΟΡΒεῖ δῆθννοτα Ὀο]ἶἷγ, (Πδῖ ἰἴ 15; δπὰ (πδ 
Οοά [ιᾶ5 ρτονϊἀθαὰ οπθ νγῇο 5841}}] ἤ}] 6] (ἢ6 
ϑοηΐθηςθ ὙΠΟ Πᾶ8 Δἰγθδ αν (ΟΠ ἢ. χὶν, χχὶν 
Ὀεοη τεοογάρα ραϊηϑὲ {π6 ]}-υἱοϊογίοιιβ ςἰγ. 
ἴπ ἴδθ Δ] Π]πιοπὶ οὗ (ἢ 5 ΘΆΓΠΟΣ ὈΥΟΡἤΘΟΥ 41] 
τα δῖ 566 ὈΟΙΏ ἃ ἴγρδ δηὰ δῃ οαιπιοβί οὗ [Π6 
ξαΐυτε ρτοδῖ τεἀετηρίίοῃ. 

ΜδηΥ πιοάετη5 ((Ο] νης ἈΠοκΚοΓ) πᾶν 
αἰν!ἀοὰ {π6 δεοοηὰ Ραγὶ ἰπΐο ἴῆγθε βθςίοῃβ : 
1Π6 ἤγοί ἵννο οὗ ννῆϊοἢ Ὀοΐῃ ἰοττηϊπαῖο ἢ 
[πὸ τυογάς, “ἽΠΠΟΙ ἰ5 πο ρϑᾶςσ.. ἴο [ἢ6 νυϊοκοά"" 
(αἰνιῖ!. 22, ἵνὶ!. 21). ὙΏοΙΘ 15 της ἢ πὲ 18 
αἰγαςτῖνο ἰῃ [ἢ 15 ἀϊνίβίοη ἢ ϑϑροοῖδ!)υ, 115 5Υπ|- 
Τηθῖσγ. ΒὸῸγ δᾶςῇ οὗ (ἢ ἴῆγθο βεσί!Οη 5 ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 
τηδάς, υιποιῖ ας Υ, ἴο σόϑοῖνο [561 Ἰηΐο 
Πἰπο 5:0 -9ϑσοη5 (ξΈΠΟΓΆΙΪΥ, οοἰποιάθης ἢ 
ἴδε σῃαρίθγϑ), δηὰ ἴἢ6 τηϊάπιοδι συ -ϑεςίίοη 
οὗ 4]} 15. {Π6 ἐδιγ-ιηϊγὰ ςδδρῖοσ.----Βυΐ [Π6 847- 
ΓΔ οΠΊΘηΐ 18 ΘΟΔΓΟΘΙΥ Ὀογπθ οἷ ὈΥ ἔδείβ. 
ΟὨΒΏ. Ἰνὶ δηὰ ἱἵν]ϊ ϑ6θπὶ ἴο Ὀοίοηρ της ἢ πλοτο 
ἴο ἴποβο {πὲ [ΟἸονν ἔδοτα, [μδῃ ἴο (ἢοϑο (αὶ 
ἀδοκανο: δηὰ {ποῖὺ 18 ἃ ἴδ πιοῦο ἀσοϊἀθά 
ΓΡΆΚ δῖ ἴῃ6 οηά οὗ ἼἽῇῇ. ἱν δηὰ ἱχὶΐ (ἢδη δὲ 

[6 ὁπα οὗ Ϊνι. [πάρρά 30 {||6 ἀϊὰ ἔπο βγπδ- 
ξοξιιδ γεσορηζΖθ ΔΠΥ Ὀγεαὶς δ 411 ἴῃ τΠ6 ἰδιϊοσ 
Ρίδςθ, {μαΐ {ΠΟῪ ἰοοῖς 85 ἴ6 Ηδῆδγδῃ ἔογ 16 
1)4Υ οὗ Αἰοπεπιθηΐ Ἱν]], 14--Ἰν 11}. 14. 

ἈΔΙπαυ ϑῃίηρ, ἴδοη, ἴῃς Ἰά64 οὗἉ 5υτηπΊ ΓΥ, 
6 ἢπηά [δὲ οἢ, χὶ 5ἰδηάϑ 8ἃ5 8η ἱπίγοάιοίίο ; 
[δαί (6 ργράδοπιπηδηΐ κι )εςϊ οὗἁ “ἢ. Χ]]----Χ]Ίν 1} 
5 (Π6 ΓΘΟΟΥΟΙΥ οὗ ϑγαοὶ ἴτοπὶ [115 βίη, δηὰ 
ἔτοπι 115 Ὀοπάλχζο ἴο Βαδυοη πνοὴ νγὰ5 [86 
ςΠοπϑοηιεηςς οὗ 5[η : [πδὲ ἢ. Χ]χ---ἰν σρθαῖκ 
οὗ {πε ἐοιπάδίίοη οὗ ἃ πονν δηὰ νου ϑίηρ 
ςονεηᾶηξ ΟΥ̓ [ἢ6 ϑεγναηξ οἵ ἴδε 1 ογά, ννῆο 
δα5 Ὀδθσοπιθ ὁ ἰοδάοσ Δη4 σοπηπιδηδοσγ οὗ {Π6 
ΡθορΪο5 ἢ (ν. 4); 816 16 Γεπηδιηῖης ομδρ- 
ἴεγβ σοηΐδίη 8Δῃ οατησϑῖ δηά ργοϊοηρθοὰ δά άγοβϑ 
ἴο 186 [ενν5, σδ Πρ τπεαλ ἴο τερεπίδηος δπὰ 
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ΙΘΑΙΔΗ. ΧΙ. [ν. 2---5. 224 

"Ηε.. 2. ϑρελκ γε 'σοπλογΔ]Υ ἴο [ε- οὗὨ (ἢ ΓΟΚΡ, πιᾶκε βιγαίρῃξς ἴῃ (ἢ 
᾿βιυνὰ. ΓιΙ546Π|, πὰ, ΟΥ̓ υπῖο ἤει, τῆλῖ πε ἀεβεγί ἃ Πρ ανγαν ἴογ ουγ Οοά. 
'ο, ναγᾷγε ἰβ δοςοπιρ  ἰ5ῃεά4, τῆλε ἢ 4. ΝΕΓΥ νΔ]]εγὺ 514]} δε εχαὶτεά, ἀπά 
ΡΟΝ Ἰπ4α Υ 18 ραγάοπεά : ἔογ 886 βαῖῃῇ δνεγΥ πιοιιηΐϊδίη δηά ἢ}]1 5411 θε πηδάβ 

Ιονν : δπά τῆς Ἵοτοοκοά 5}41}1] θὲ πιδάε ̓ ς, Ε 
 Ξιγαϊρῃϊ, δηὰ τῆς τοι ρῇ ρἰδςοαϑ " ρ]αίη: εἰγαῖραέ 

τοςείϊνοα οὗ τῆς [,0ΚΡ᾽8 ἢδπά ἀοιιδὶς 
“Μεαι8.3. [ογ 41] ἤοθὺ 51η8. 
ἕωκ 9... 2 δ “Τῆε νοῖςε οὗ Ηἷπιὶ τῃδὲ οτίετῃ ς Απά τῇς ρου οἵ τ6. ΠΟΚΡ 5}2]] ἴοι, ! 
ἸῸΝ 5 Σ ἴῃ τὴς ν ! !άεγηαββ, Ῥγερᾶγε γε ἴῃῈ ὑγΑΥ δὲ γενεδίεά, δηῃά }} ἢ}βϑῇ 5}2]] 866 ΕΣ 

ἔλἢ ; ἀπά ροϊηϊτίηρ ἐποπὶ ἴο [ἢ6 φοΥΥ ὙΠ] ςἢ 
5 ἴΏ Γέβογνο ἕοσγ ἴδε ζαΐζυγο ΟἿ οὗ σοά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ, ὙΠὸ ϑβεπίεηοα ἴῃ χχχῖχ δαὰ 
Ὀδθη ἀοϊνεγσοά νὴ υπβίπομίηρ 8. γηη685. 
Βυϊ [Π6 νοῖςθ οὗ ἀϊνίηθ ςοτηραβϑίοη 15 ΒΡ ἶΥ 
Ποαγά Ἴοιηξογίπρ ἴπΠ6 τλουσηοσβ. [,6ὲ ποῖ 
Ζίοη 5ᾶύ, 8ῃ6 15 Μμογροίίοι οἵ ασοά. Ἧς 
ΤΑΔΓΞἢ 415 4}} (ῆ6 ἢοβί οὐ ἤδανθῃη: δηά {πὸ 
ΘΑΓἢ 15 Ὀμυϊ δὴ δίοπι Ὀεΐογε Ηἰΐϊπι: γεῖ Ηδ 
85 ἃ ἴθπύοσ σᾶσγὸ ἔοσ Ηἰβ ἔγαιὶ διιπιᾶη ογθα- 
ἴμγοβ. ογι δα οι 5 ρθηϊεηςθ 504}} Ὀ6 δεςσορίθα. 
Ης Ηϊ 56] νν}}} νιϑιῖ οὐγ ννογ] ἃ, δηά 4}} ἤθϑἢ 
5}4}} ὈεΠο]ὰ Η5 βίοσγ. 

1. Οὐν»γι γ] ὙΠῸ ΧΧ. βιρΡ] 165, “’ γ6 
ΡΙεβί5 :" [6 ὙὝάγρ. (δεζίογ), ““γ6 ργορβοίβ." 
ἼΠ6 τὸ] (ὐοσηΐογίεσ ννὰ8 Οοά Ηϊπιβοὶξ, χιῖ, αὶ 
ΧΙΙΧ. 1.3. 11. 2) 12. 

»ν ῥεοῤίε] ννο ““ἅτῈ βοῃΘ ἱπῖο σΔΡΕΪΥ ΠΥ 
(νυν. 13). Οὗ. Ἐχοά, 111. 7.. 1οὸ ; ςἢ, ΧΧΥΪ. 20. 
σαὶ (1. τι, 18, .. 4.) γομγ Ο 5611} υπ- 

ΠΠΔΗΡΊΠΡΙΥ {Πεῖγϑ, [μον. χχνὶ. 44; σσρηῃ. ΧΥΙ]. 8. 

ὦ. εογηγογίαδίγ 190] 1,1. ““ἀροη (86 δοαγί 
οὗ: 50 8ἃ5 ἴο 4υϊεῖ ΠΟΙ Δηχιεῖγ (“. αὖ. 4. 
4 ΟἾγο. χχχ. 22, χχχῖ 6). [π᾿ ὍΟδη. ]. 21 
1ῃς ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΏ 15 Δρρ]οὰ ἴο [οϑερῇ, ννἤθη ΒῈ 
σοπλίογίοα ἢ]5 Ὀγεΐῆγοῃ ψνῆο δϑκοὰ διπὶ ἴο 
κε ἔογρῖνο {Π6 ῚΓ {Γεϑρᾶ55.,) ((ρ. οἡ χχίχ. 22, 
ἶχιῖν. 1.2.) 

ΟΓΥ μπίο ῥεγ] ἃ5 δῖ οσζοὰ Βογα] 5 οὗ ΠῈΣ 
Κίηρ (ν1}. χ). 

ἐῤαΐ (οΥ, ἕου) δογ «υαγζαγε ᾿ς ἀεσεονιῤἠμ δε] 
Οτ, “ΘΓ βούυίςθ 15 β}] 116 α : 7 τπ6 Ἰοης ρεποά 
οὗ αγάϑῃ!ρ δηὰ ἀγιάβογυ (Ὁ υἱ!. 1, χὶν. 
14), ἀυτηρ Ὡς ἢ 806 δα5 Ὀογπὸ ἴῃς Ὀγυπηΐ 
οὗ ἴπ6 Θποπιυ 5 διίδοκβ. Ορ. “ἼΤὮΘ {{π|6 5 
Γ] 8 16, δηὰ {6 Κἰηράοπι οὗ Οοὰ ἰ5 δὲ 
Βαπά :" ΜατγΚΙ. τς. 

ἐραὶ (οΥτ, ἕογ) ῥδεγ ἱπίφμέίγ ἐς ῥαγήάοησ] Ο, 
“ΠΟΥ ρι}}} Ὁ 15 δοςσεριθα." [Ὁ 5 ἃ γοιηδγκδῦ]θ 
Ρῆγαβο, ΜΠ ἢ οσσυβ Ὀθθθ5 ΟἸΪΥ ἴῃ ἴον. 
ΧΧΥΙ. 41, 42; ΜΏρΘΙΟ 1 15 υδοὰ οὗ [5γ86}}5 
ἐἰ Δοσορίηρ πο ῖγ συ; ταὶ 15, ἔᾺγῪ ἀπά 
5110 ΠῚ} 55 6] δοκπον]οάριηρ ᾿ἴἴ. ὙΠ “ἐρᾶτ- 
ἄοηῃ " 15 Οοάβ βτγαςσίοιϑ ἂοῖΐ εοηνεψμοηί προπ 
"Δ η᾽5 ἴῆιι5 δοαιιοδοίηρς 'η ἴδ ἴσας γοϑρεσπε 
ΔΙ πη56]{.---8ὃο, θη 6 [ον ϑἢ Ομυτοῇ “8ς- 
σορίει [15 ρα τῃ τἴ6 ρεύϑοη οὐ Ὁ δηϊοὶ 
(θμδλη. ἴχ. ς, 8, 18), (86 δῆρεὶ ““βενν ϑυν ιν " 
ἴο δηποιιηοθ [26 σοπληρ ὁ’ ΣΟσΟΠΟ Ἰαίοη ἴογ 
1᾿ηαυγ.᾽"} 

, ὩὨΔΠΊΘΘ ὡσεοῦ πὰ οεηδωγμῃ. 

Οὐ... Α5 ἴῃ ςἢ. ἱ ψὸ δὰ ἴον. ΧΧΥΪ. 14-- 
43 τοργοάδυςεδά ; 50 ἴῃ ςἢ. χὶ ννὸ βᾶνθ [,εν. 
ΧΧΥΪ. 41, 42. 

ῥαὶδ γεκοιυεά οΥ ἐδὲ Σοκὺς ῥδαπμ] ὍΤἢα 
ἰάθα 15 51}}} (45 ἴῃ πε ἔνγο ρσγεσθάϊηρ οἰδυϑ65) 
πὶ οὐὨἨ [6Θτι5δϊθπλβ δι Ὀγη σϑῖνο σροερίαποε οὗ 
γαῖ νν 85 δεϑιίρηθά δῦ: ςρ. [67. ΧΧΥ͂. 28. 

ἀομδίς Κῶν αἰ δὲν “πἢ Ορ. [6γ. χυὶ. 1᾿ϑ8, 
ΧΥ. 18. [ἴ ννᾶ5 ἴπ6 ΟγαΪΠΑΓῪ τὰϊο ὑπάοτ 
1ῃ6 ἰανν {πδὶ ““ΤῸΓ 411 ΤἸΠΔΠΠΟΙ οὗὁὨ ἰγόβραϑϑ᾽᾽ 
ἃ τήδη σοπάειηποά Ὀγ ἴπε Ἰυάρεβ 5ῃου]αὰ “"ΡΑΥ͂ 
ἄου]ο," Εχοά. χχὶϊ, ο, Η. 8.--Βὰϊ (δαῖ 
εἰ ἀουΌ]6 "ἢ ρυπισῃηηθηξΐ ννᾶ5 ΠΒὴξ ἱπάδεοά, ῃρη 
ςσοπηρατρὰ νὴ ἢ τΠ6 ϑυρογ οι ἀπ ΠΊΘΓΟΥ 
ὙΠΟ νν85 ἴῃ ϑδίοσο ἔογ μοῦ (Πἴν. 7, 8). 

8. ἴη σ΄. ἴδε δΒογαϊἀβς νεσὸ Ὀιἄθη ἴο 
τηακο ργοοϊατηδίίοη. Αἱ οηςθδ βιςἢ ἃ μεγαὶ 8 
γοῖοΘ 15 μοαγὰ : 2ῤῥε “υοἷεε 977 ὁᾺ9 ἐῤαὶ εγίοὶ ῥ ἴπ 
ἐδε «υἱἱάεγπεις,---ἰὰ [86 νναϑίθ ρίδοθβ. οὗ Ζίοῃ 

ΧΙν, 10), ἴῃ ἴῃς ν]άογηθβα οὗ [πΠ6 νοῦ ά 
ἫΝ Ι, ΧΧΧΥ. 1). ὙῊὴ6 ῥγορποῖ πδὰ Ὀδθίοτε 
ποαγὰ “"{Πε νοῖςθ οἵ [ποπὶ παῖ οὐρά ᾽ ἴῃ Οοαὐ 
[ΘΠ ΡΪ6, βαυίηρ; “ Ηἰ5 βίογγ 5 ἴῃε ἔμ] η655 οὗ 
4}1 [Π6 δαγτἢ " (Ὑ]. 3. 4). ΝοΥ {παΐὶ δτθαῖ 
σοηϑαπιπιδίίοη 15 ἀρουξ ἴο Ὀερίῃ (νυ. 5). 

δὲ «υαν οὶ “δε 1 οκ ἢ] (Μ4]. πὶ. 1)--- "(86 
νΝΑΥ οὗ Πο]η655 (χχχυ. 8). ]ομη ἴῃς Βᾶρ- 
(515 ργεδοπιηρ ἐπ ἐῤεὲ αυἱάεγπεις 97 μάνα νγ5 
ὈοΟΙῺ ἴπ οὐννατὰ ΠΙδίοΟΥΥ ἀπά ἴῃ ϑρίγιϊ] 5|6- 
πἰβολποθ 4, []ΠΙπηθηῖς οὗ ἰῃ6 ἰοχί :-- -ἰϑῖ 85 
οὖν [,ογὰ δ πιϊγαοι]οῦβ ΟἸΓῈ5. ννοΓῈ οὗ χχχν. 
ς, 6: ψῃϊςοἢ 15 ᾿Ιηκοὰ οἷἱ ἴο χὶ. 4---τὸ ὈΥ͂ 
ΟἿ [,οτά᾽ 5 ἀηϑννοῦ ἴο [οδῃ ἴῃ Μαῖί. χὶ. 2---ς. 

4. ὝΠοη ᾿υξῖςθ 5}4}} γαϊὶβα (ἢ6 Ιονγ, ἀπά 
ἄδρτγοθϑ {ΠῸ6 ἢδυρ νυ (ΤΡ. 1]. 12, 14). 

ἐῤε ἐγοοζεά «ῥα δὲ νπαάε σἰγαὶσ] ὙὍὙ8Πὲ 
Ηεῦγον ὑνογάς σογγεβροηά σγοϑροςς νεῖν ἴο {Π6 

“ ἼΤὰης [Δεοῦὺ 
[5γδε].. οεϊθίιγ." (Οἡ {Π6 ΠΊΟΓΔ] ϑρηιβοᾶποθ 
οὗ ἴῃ ἔοππηογ ννογάὰ, ορ. |ετ. χυἱ. 9, ἰχ, 4, 
Η. 3; δπὰ οὗ (δε Ἰαϊΐου, οἰ. χὶ. 4.) 

2.αἰμ] 1Δἴ, 8. ρ]δῖη;" οἵ, ἃ ϑῃοοῖδ δηὲ 
ΟΡΘη γὑδ ]|6γ. 

δ. ἐδὲ σίογγ 9Γ δὲ 1.0Κ}}] ὍΟὔρ. Χχχυ. 2, 
ἰχνὶ, 18, ν. 2. ὙΠῸ “τυ! ηρ,᾽ Ὀοριη δὲ 
ἴῃῆε Εἰτσὶ Αἀνεηΐ οὗ Οἢγιϑὲ ([|ἙὉμη 1. σᾳ4, 1ϊ- 
1; 2 Ρεῖ, 1. χό), 5 ἴο ΡῈ σοτηρ είοὰ δὲ {πὸ 
δϑεσοπά (Με. χυἹ. 27). 

αἰ! 3.121 ἴῃ [οἤπ χυῖ!. 2 [86 τηδη! οβίδίίοι 
οὗ οὐδ βἱουυ ἱπ Ωγιδὲ 15 σοπηεοῖϊοὰ 18 
(86 ἔδοὶ [μδδῖ Ηδ Πδ5 ""ροννοσ οὐὸσ σ᾽ ες." 



γ. 6---α1. 

τορεῖδεγ: ἔογ ἴῃς πιο οὗ τὴ ΓΚ 
ἢαῖῃ βροκεη 22. 

6 1 νοῖςε 8414, (ὐγ. ΑἈπά ἢς 
ὃ 7οῦ 14... 8814, ΔΙ 5}4]11 ογνὺ ὃ ὅ ΑἹ] βε6βὴ ἐς: 53]. το. ; : 
τι, ἃ τοῦ. ρΓ58) ΔΠἀ ]} τῃε ροοά]η 685 τμεγθοῦ ἐς 
Ἰξαεςι. 85 ἴῃς ἤἥοννεγ οἵ τμε Πε]ά : 
το; 7 Τῆς ρτα88 τυ τπογείῃ, τῃ6 ἤονγεῦ 
24. λάειῃ : θεσδυβε ἴῃς βρί γι οὗ τῆς ΠῸΚῸ 
ἐ Ϊομη τα. Ὀΐονγεῖ ἢ ἀροη ἰζ : βυγεὶγ ἴῃς ρεορὶς ἐς 
3. δ Ά58. 

εἴ. τ. 25. . 
ε ΣῊΝ 8 ΤῊ ργαθ8 ψψιΒογεῖῃ, τῆς ἤονγεγ 
ον . άεῖι : δυὰς τε “νογά οὗ ουὖγ (οἀά 
“τέ φοοδ 5}4}] βἴδηά [ὉΓ δνεῖ. 
ῥλβιως 9 ἴ 'Ο Ζἴοη, τπδῖ δηηρεβί ροοά 

σῥαὶ! “εε ἐὲ ἰοχεῖδεγ] Ορ. εν. 1. 7)η.-- ΓΘ 
1,ΧΧ. ρδγαρῆγαθθ: ""5}4}} 5δεὲ6 {π6 ϑβδϊνδίοη 
(τὸ σωτήριον) οἵ Οοά" (ᾳυοίεά δγ 51 [κ0κο, 
1}. τ (ρ. [Π. τος μὰ 1]. 20. 
ΤΠ ΧΧ. υδοὰ (π6 βοᾶπὶὸ νοσγὰβ ἰη 

ΧΧΧΥΙ. 11 ;---ἃ ΨΘΕΤῪ ΠΟΡΟΘΔὈΌΪΘ ΔηἘΠ{Π 6515. 
δὲ "ποι οΥΓἹ 1δὲ ᾿οκο... 5“. «υ. α. ἰ. 20. 

ΙΔ οηξ ᾶ5ο ἴΠ6 ὑπ] τογδῦ]θ ἄθοῦθο ἢδὰ Ὀδοη υἷ- 
ἰογοά, ΝχΩ. χΧὶν, 21. 

Θ. Τδὲ τὐοἱοό «αἱ Ἀλδίδοτ, Τόε οἷος οὗὨ 
019 ὑπδῦ δι :-- [ἢ6 νοῖσο ργοῦδΌΪγ Ὀεΐηρ, 
85 Ιἰῃ ΥἹ. 8, [δῖ οὗ ἴπ6 1Ἁ,ογὰ Η!πλϑεϊῇ. 

“14 δὲ ΠῚ ΟτΥ, Απὰ οπὸ καἰ ὰ," Οπο οὗ 
ἴπΠ6 Πεγα]άβ, Ὀιάάθη ἴο φὉγοςϊαῖπὶ {πὶ ““ ]} 
βε5ἢ 5}4}} 566 16 ρουυ οἵ Οσοά,᾽" ννοπάεγβ δ 
[ἢ 6 ργοδίηθβθα οὗ [ἢδ τηθϑϑαρθ “ὟΝ Πδῖ 15 [Π 15 
ἴπαξ ἰ πὶ ἴο ρῥγος] δὶ πλ)----ϑϑεῖηρ [δῖ 4}} βεϑῇ 
ἢλ5 σοστυρίεα 115 ννΥ, δπὰ Ῥεοοτηο βϑδ]θοῖ ἴο 
5ῆδπ)θ δηά ἀεδίῃ.᾽" 

3.51.5] 1.12; 5, χς. ς. 
αἰ ἐδ χοοάἠίροι: ἐῤέγεο ἢ ϑιτ Αγ [Π6 

ΕΧΧ., νυ]. δης τηοβῖ σογηπηθηϊδίουβ ; [που ρἢ 
[Π6 ννογὰ ποννῇοσε ε͵58 μδ5 {μὲ 56ῆ56: (“. εὐ. 4. 
Ηο5. Υἱ. 4; “ὙΟΌΣ γχοοράμεν: 15 ἃ5 ἃ ΤΠΟΓΠΪ ΠΣ 
αἱοιια,᾽).-- ἔνθῃ {86 ἔω; οὗ ἴῃε Κίηρϑ, ᾿ανιά, 
ϑοϊοπίοη, Αϑᾶ, [Θμοβπδρηδῖ, δηὰ Ηρζεκίδα, 
μιὰ ἔδι]εά, 

7. «υἱδεγεῖδ.. γαάε!δ...δίοαυε! }] ἘΑΙΠοσ, 
15 ψἸποχθάᾶ (.. αὐ. Ζ. χν. 6)...18 ἔδάσθά 
ΒΎΑΥ.. ΔῸΣ Ὀ]ΟΥ Θά. 

ἐδε “ῥίγὶἐ οὔ δε 10Κ0] ὙΒο δριτῖ οὗ Ηοἱ!- 
655; ὙΏΙΟΝ, ουθὴ ννι6 1 15 σδιτγίηρ οὐ 
[Π6 Θοβοπιθ Οὗ ΤΏΘΤΟΥ, οϑιι565 ὑμδΐ ΜΒ Οἢ 15 
ὈΠΠΟΪΥ ἴο ροτγιϑῆ, 

ἐῤε ῥεοῤ!ε] Ι5τᾶθ]. ΟΥ̓, 85 ἰπ χἱ", ς, πλδῃ- 
Κιπά, (8ο Αδεη-ΕζΖγα, ἢ εὶ., ἄζο.) 

8. ΤἸΠὶ5 ἀρρθᾶῖβ ἴο δὲ ἃ ΤΕΡῚΥ (υἰζοτεά, 
Ῥεγθαρ5, ὈΥ ἴπ6 ρσορῆθῖ) ἴο ἔπε ἀεβροηάϊηρ 
ὑνογάβ οὗ υν. 6, ς. Τδε ογά 97) ομγ Οοά 
(ςΡ. “. 5) “δαὶ εἰαμά (Χχὶν. 24, Χὶνὶ. Χο) Ὁ 
ἐπεγ. Οὔ. ᾿ν. 11. 

9. ΟΖιίοη, ῥα... ἈΔίΠοΓ (45 ἴῃ πιᾶγρ.), 
Ο ὕποι Ὁπδῦ Ὁ61108ὺ χοορά {14|πη5: ἢ0 ΖΊΟΠ, 
...(0Οὃ ὕπου (εἴς.) ᾽ο δοζαεβδιοω. (ΘΟ ΌΧΧ, 

γον. Υ. 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΙ, 225 

τἰἀϊπρβ, ργεῖ π66 ᾧρ ἰηΐο τῃ6 Βίρἢ 
τηουπητδίη ; ̓Ο [εγυβα]επι, τπδῖ Ὀγηρ- ΤΟ 
εβὲ ροοά (ἰἀΐϊηρβ, [Π| Ὁρ ΤῊΥ νόος μάκέ μοάζεεέ 
ὙΥ ἢ ϑίγεηρτῃ ; [Π|Ὸ 2 ὑρ. 6 ποῖ ἁἰγαίά ; ΕΥ;- 
ΒΑΥ ὑπο τῆς οἰτίε5 οὗ [μάλἢ, Βεμο]α ζέγμεαν 
γουγ (οα! 

10 Βεβοϊά, τῆς Τιοτά (ορ ψ]Ἱ]] τος, 
ςοπλα " νν ἢ δίγοηρ; ῥαμά, δπὰ ἢΐβ ἀγπὶ Αέστς . 
8041}} τυ]ε ἔογ ἢϊπὶ: δεῆο ά, “4 5. τϑ-- 4 Ἵμδρ. ὅ}. 
νγατὰ ἐς ἢ Ηἰπι, δηά ' ἢ5 νγογκ δε- τι, 
ἔογε ἢίηι. πα Σ 

Ι1 Ης 5411] “δε ἢἷϊ8 ἤοςκΚ Ι{Κα ἀἐς τον. 
« ἔχε. 34.. 

ἃ ϑβῃερμεγά : με 5}4}} ραῖμϑγ τῆς ἰδηλῦ8 23. 
σὰ Ηἷβ. ἀγπι, δΔηὰ ΟΔΓΓΥ ἐῤέπι ἴῃ ἢ 5 ΟΝ ὧν 

Ταῖς. δ αἷρ., Βδϑῆϊ, σο5., Κηοῦ.) [ἢ ἔδνοιγ 
οὗ 1ῃ15 οὔϑβεγνθ, (1) τπδῖ ἴῃ χὶϊ. 27, Ζιοη δηά 
ΘΓΌΞα]οπλ ἀγὸ ἴῃς χεεσίυεγς οὗ ρ]δὰ [ἰἀϊηρϑ; ςΡ. 
Ἰἷ..γ: (1) ἴῃφξ τπ6 “" οἰ[ἴδ5. οὐ [υάδὴ ᾽ ἴῃ (Π6 
(τὰ οἰδιδο ἀγὸ ἴπ5 Ὀγουξῆί ἰηΐο ρΑγΆ}1615Πὶ 
ἢ [ΘΓ βα]θπ, 45 ἴῃ χ]ν, 26: 5. ᾿χῖχ. 2} 
Ὁ. γῇ. σ7: ΙΧ. τσ, Η. το; χχν. 18.--- Τὴ 
Φοοά εἰσ. 15. 1886 ΓΒ] πλθηῖ οὗ [Π6 ““ ννοτὰ οὗ 
{πὸ 1 ογὰ " (νυ. ς, 8). ΤΟ ““ ἐνδηρο Ιϑιγ685 ἢ 
5 {6 ΟΒυΓγοΣ (Α. Ε.). Οὔ. Ῥ5. ᾿ἰχν. στ. 

Βεῤοίά γον ΟοάΠ ἰ.6. “Ἰ,ο, Βοῖδ 15 γουτ 
Οοά." Ἧδΐθ [5 σοπιο. 

10. 4ῥὲ Σογά ΟΟ0] Ὁ89 Ψοχᾶ ΦΘΒΟΥΔΆ: 
Υἱ]. 7.) .χ] 1. 
«υἱ σἰγοης δαη] ΟΥ̓, “85 ἃ ϑἴγοῃρ οπδ᾽" 

“. αὖ. α. ΧΧΥ. 2}; Ιηδη  οβέηρ Η]5 βἰγεπρίῃ. 
{ποῖβ, ““ ἃ δἴγοηρ ομθ" (σοππίτιυςτίοη 

85 ἰη ΝιιπΠΊ. ΧΧ. 20). 
απά ῥὶς αγηη ῥα] γΐο ζὕογ δ] Οτ, ““ δηὰ 

ΗΙ5 οὐ ἃπὴ ρει ἢ Ηἰπὶ πι]6.} (ρ. Ρ5. 
ΧΟΥΪΐ. στ, Βοίἢ ἴπ Ἰ}1. το, πὰ 111. 1, 186 
“Ατῇ οὗ ἴπ6 [οὐ ἀρροδῖβ ἴο ἀεβιρηῃαῖα 
{π6 “«ϑογνδηΐ οὗ ἴδε [οτὰ." [Ι͂Ὼη 111. σ, (ἢ15 
(ἐ ΑΥΤὴ 15 “᾿ τενθδ)θά,".---Ἃο βεῦα [86 "" βΊοσΥ οὗ 
[86 1, ογὰ " 15 (υ. 4). 

δὲς γεαυαγά,. δὲς «υὐογἡ}] ὙΠῸ ἵνο νψογὰβ 
ἃτὸ υδοά ἱπά! ογθη ον οὗ ἴπῸὸὶ “Ἢ ννᾶρο5)" οὗ ἃ 
ἸΔΌΟΙΓΟΣ ; 566 1,ον, Χῖχ. 1424; Ὠοαῖ. χχῖν. τς. 
Βοῖἢ Ποῖο, {πογοέογθ, δηά ἴῃ ᾿χὶ]. χ1 (85 4150 
ἴῃ ΧΙΧ, 4), 186 ταδυρῖπ] γοπάθυηρ, γέ00)1- 
}έπεῦ, 15 ῬτθίεγὉΪ6 ἴο “ἐν οσκ.".--᾿5γ86}᾽}5 Ἰοηξ 
ϑογνυϊἀθ (Πρ. σ. 1) πδὰ Ὀδδη 5ΘΟΙΓΩΙΠΡῚΥ ἔγι- 
Ἶε55β. Νον ἴπ6 Οοὰ οὗ βγδοὶ μᾶ5 ἀρροαγοὰ: 
[ιὰ5. ἐἐἸαϊὰ ὈῬᾶτε Ηΐ5 ΠΟΙΥ αἴτὴ " (111. 10); διᾶ5 
βαϊμογοά δγοιπὰ Ηἰπὶ ἃ ἤοςϊκ (45 ]αςοῦ αἰά 
ἴῃ Ατᾶπι, Οεη. χχχ. 28, 32) ἴο Ὀ6ὲ Ηἰβ8 
ἐἐ χρυναγὰ " δηὰ “ὁ Χοσοιήρεηςο." Ὑἢοθα. ΔΓΘ 
πον “ἢ Ηἰπὶ,᾽"} ““ Ὀεΐοτο Η πηι," 25 [Δ Ὁ 8 
ἤοςκβ γοο οὐ Ἦἶβ τοΐυγη, θη. χχχὶὶ. 21. 
(15 τεξεγεηςθ 15 τηδα6 δἰπιοϑὲ οογίδίη ὉΥ {86 
Ποχί γογϑθ.-- -ὅ0, ἴοο, Εοτοπιι5.) 

11. ΗἰἷΞ5 οπιηϊροΐεποθ ἰ5 υπϊϊοὰ ἢ ἴΠ6 
ἰρηάογοςὶ Ἰονίηρ- ἰπάποββ Α.ΙΧΙΙ. 9ποΙΣ; ΟΡ. 
Οϑεη. χΧΙν"!, 1ς; Ρ5. ΧΧΗΙΣ, χα). 

᾿Ξ 
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᾿ς Βοβοπὶ, 4π4 5}4}} ρεπεῖν ἰεδὰ τΠοβε 
"ΟΥ, ἐλαέ τῆδλι ἅτε ψγ ἢ γοιηρ. 
ἡμὴ 12 4 ὟΝΠο Βαῖῃ πιϑδϑιιγεά τπῸ νγὰἂ- 

ἴεῖβ ἰῃ τῇς ΠοΙϊονν οὗ δΠ᾽8 παπᾶ, δηά 
τηεῖεά οὐἱ ἢεάνεη νν ἢ τῆς 5ρᾶπη, δηά 
σοιπργεμεπαεά τῆς ἀιδὲ οἵ τς δαγίῃ 

ΓΗ. ἰη ἴ8 πιδᾶϑιιγε, δΔηἀ ννεϊρῃβά τῆς πηομη- 
“πὰς ταῖπβ ἴῃ 8.8 1ε8, δπά τῆς Ἀ{}18 ἰῃ ἃ δδ- 
ἥξω... ἰαηρο ᾿ 

13 ΤὟΝὮο μια ἀϊτγεςτεά τῆς δρίὶπε 
2. . . 

ΠΝ οὔ τὴε ΠΟΚΡ, οἵγ ὀείμ ' ἢϊ5. σοιη8ε}- 
παν ογλὲς ἴα Βαῖἢ ταυρῆς Ηἰπὶὶ 
ΜΕΤ: 14 ΝῊ ψῃοπὶ ἴοοῖκ ἢε ςομηϑβεὶ, 
»εααε ἀἰνε Δ τοὐο ἴ ̓ ἰπϑῖγυςτεά ἢϊπι, δηά τδυρῆς 
"μκεἶέν- . . . 
εἰαπά. Ἐπὶ ἰῃ ἴῃε ραῖῃ οὗ Ἰυάρπιεηῖ, δηά 
ΗΟ. ταυρῆς ἢϊπὶ Κπον]εάρε, δηά βῃενγεά 
“«ἰακάίηςε τὸ ἢϊπὶ [Π6 ΨΔΥ οὗ ἢ ππάεγϑιδηαϊηρ ἢ 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΙ. ἰν. 12-. 10. 

Ις Βεδοϊά, τῆς πδῖϊνη8 “7,9 48 ἃ 
ἄτορ οὗ 4 Ὀυςκεῖ, ἀπά γε ςουπῖρά 
ἃ58 τῆς 5118}} ἀϊι5ῖ οὗ τῆς δαίδηςε : Ἀε- 
ΠοΙά. ἢ τλκεῖῦ ᾧρ ἴῃς ἰδ68 48 ἃ 
ΥΘΙΥ {Πππ||6 τῆ ϊηρ. 

Ι6 Απά [,εθᾶποη ἐς: ποῖ 5ιυῇιοϊδηϊ 
ἴο Ὀυγῃ, ΠΟΥ [ἢ6 Ὀδελϑίβ τῃογοοῦ 5ι- 
οἰεπῖ ἔογ ἃ θυτγηῖ οἰξεγίηρ. 

17 ΑΙΙ παιίοπβ δείογε ἢϊπὶ γέ ἂ5 
ἦ ποίῃϊηρ; δἀηά τῆεν ᾶἅγε Ἴσοιυηῖεα τὸ ς ἢ. ς. 
ἢΠὶπὶ 1685 [ἤδη ποίῃϊηρ, ἀπά νδηϊ{γ. 

18  Ἰὸ ννῇοπι τἤεη υν}}} γε ἘΠ ΙΚεη ἃ Αεῖς 17 

Οοά κ ογ νγῆδῖ {{Κεη688 νν1}} γε ςοπι- 
Ρᾶγα ὑπο ἢϊηι 

19 ΤῊΣ ννογκπιδη πλθ] το ἃ ρτάνεη 
πάρα, δηά τῆε ρο]ἀβπη ἢ ϑργεδάσδιῃ ἰτ 
ονθῦ ὑν ἢ ρο] 4, Πα σαϑίθτῃ 5:1] νεγ ἢ Δ1Π5. 

ξαΐῤεν ἐδε ἰα»ηδ.]--- ῆϊ ἢ δὰ Ὀθθη σεαλίογεά 
ἔτοπι ἴπο ἤοςκ; [67. ΧΧΙΙ. 2, χχχὶ. 10. 

σῥαὶ χεπείγ ἰοραάδ (“. «υ. α. χΙῖΧ. το; 5. 
ΧΧΙΙΙ. 2) ἐῤοτε ἐδαὶ ἀγὲ «υἱὴδ γομπᾳ} ΟΥ̓ “τῃδὲ 
ξῖνθ 5ιιςὶς :" 5. «υ. α«. ὕδηῃ. ΧΧΧΙ. 13; ΒΡ 5. 
ΙΧΧΥΊ]]. 71. 

12. Τοοβ ἰξ ϑθοπὶ οίγδηρε ἰῃδὲ [πηβηϊῖϊὸ 
ν ᾿Ιβϑάοπι 5ῃου)]ὰ δὲ σαρδῦϊθ οὗ ἴπιι5 διἰθπαϊης 
ἴο ἴῃς τηϊηἴθ σοποογῃ5 οἵ πιο ἡ ΝΥ, γαῖμεγ, 
15 ποῖ {πε ρἱοπιῖιάθ οὗ Ηἰβ. ΔΝ Ἰβάοπι ϑθθη 
ῬΓΘΟΙΘΟΪΥ ἴῃ [ἢ]5, [δ ποίμιης ἴῃ (6 ναϑί 
ὨΠΙνΘΙσ6, ΠΟΎΨΕΥΟΙ 5Π|8}}1, σΔὴ ὄβοᾶρε Ηἰβ5 
ΓΟρηΙΖδηςε ὃ 
ἢο ῥα »ιεασμγεά... Ἰϊὰ τηδῃ ᾿---- δ 5 

᾿ὶβ πᾶστονν “5ρδη᾽" (ἔχοά. χχυ!. τό, “. «υ.) 
[π6 υηϊί οὗἩ ἴδ πηράϑιγοβ ἴῃ Ὡς ἢ Π6 ἀϊπΊοη- 
βίοῃβ οἵ πεᾶνθη νοῦ ἰαϊὰ ἀοννη Ἀιἀ ἢθ 
ἢ δ15. ἰηδίγιτηθηῖβ δά]ιιϑσέ [6 δα. ] σι πὶ 
οὔ [πὸ οατίῃ) [ξ πιδὴ σδπηοῖ ἀο ἴποϑο οιμἱ- 
νναγὰ (Πϊηρβ, πλυσἢ 655 οδη ἢ6 δδίμοπι ἰῃ6 
ἀερίῃ5 οὗ ὐοά᾽'5 ΠΊΟΓᾺ] βονογηπΊθηΐ, οὐ ὑδίδησα 
1Π6 πιγϑίετιεβ οὗ Η!]5 βομοπιὸ οὗ Ἀθάσιηρίίοη. 
--ἰΕἰβ [06 ἀγγυπιοεηξ οὗ [6 “ΑἸΔΙΟΡΥ." 

18. ἀϊνγεοιεΠ Ὑῆε νοτγὰ {πὲ νγὰβ τεπάογεά 
“ἰ τῃείοά οι " 1ῃ Ὁ. 12.--- ἢο δεϑὶρηθὰ Ηἰπὶ 
(Π6 Ἰιτη5 οὗ Ηἰ5 ορογδίϊοῃβ; πηδγκίηρς οἱ, 
ψ ῃοη Ηδ ννὰβ ἴο ὈὉγοοά οὐδ ἴῃ6 ἔοστη θββ 
νναϑίθ ὑἹ ἢ [1{π.- 5 Ί ] ἘΠΟΓΡῪ (ςρ. Οδηῃ. 1. 2), 
ν Ποη ἴο Ὀγεαίῃο ἴῃ ἀϊβρίθαϑιιγο ονοῦ σοῖταρί 
οἴραϊίοη, 850 ἰπαὶ 1 ϑῃου]ϊὰ ὙΠ ΠΟΥ ἀννᾶΥ 
(υνυ. γ, 24)} : 

δι Ῥαϑιυὶ]ὶ γοΐετβ ἴο [ἢϊ]5 νογϑ δ ἴπΠ6 οπὰ οὗ 
Ὧ15 5 ΓΝΟΥ οὗ Οοάδβ ἀδαϊπρΒ ἢ [5γδε], 
σοπι. χὶ. 214. [ἢ {πε σοιγϑο οἵ (Πς αἰδοιδβϑίοη 
πῃ σΠἢ. 1χ--χὶ ἢὸ ιιοίοβ 1521. 1. 9, ΥἹἱ. 9, ΥἹ]]. 
14, Χ. 21) 23) ΧΧΥΙΠ. 16, 22, 1.01. ΙΧ» Σ, 2, 
ἴο Π] κί γαῖο 15.846} 5 411; δῃὰ χχνῖϊ. ο, |ϊϊ.. 7), 
Ἰχ. 2ο, 45 ονϊάθησθ οὗ {πεὶγ ἤηαὶ γοσουογ. 
(Όρ. 4͵|5ο Ἀοπι. χὶ. 32 ἢ Ὁ. 8 Ὀοῖονν.) 

ΤΠοὸ τοΐογοηςθ ἴο [Π]5 γοῦβο ἴῃ χα Οοσ. 1. τό 
σοποϊιιάο5 δὴ δροϊοροίὶς ἀἰβοοιισϑο ἰη ὨΙΟΣ 

Ό6 φροβίϊο ἢδὰ δ᾽] άθα ἴο 154]. νἱ}}. χ4, χχῖχ. 
14, ΧΧΧΙΙ. τ8, χὶν. Ἂς, ἰχῖν. 4. ((ρ. «4͵5α 
Ζ ΟοΥ. ἰϊ. 6 Ὁ. 23 δεῖονν.) 

14. απά νῇο ἐπείγμοϊεά ῥίηι... Οτι, τῃδξ 
ἢδ6 τῆς ποίας Ηἰἴπι... ἀηὰ ἴοδςῆ.. δηά 
8πον... ἡ. νμαῖ »μΜαπ ἀϊἱὰ Ης σοπϑοι]ιῦ--- 
ΗΪς ““ σου ηβο! ]οσ ἡ ποπα οοιϊά Ὀρ, ϑᾶνθὸ ΟἿ 
νΠῸ ψγὰ5 “16 ΜΙΡΗΥ Οοά"" (ἰχ. 6). 

16. Το παῤίοης, ΜΝ Ώοπη [5γδ0] δὰ ἀγοδάρα 
ἃ5 ἰἢ {ΠΟΥ ψνεγῈ τ ΠΟΥ ἴἢ4πη Οοά, ννογὲ ἴο 
Ηιἰπὶ δι α΄ α ἄγοῤ ᾿δηρίηρ οἡ α ὀμεζεί. Ἠδ 
ἐι ωὸ, ἀπὰ οδιτίοβ, ἐφ ἐείσε, οὐ ταῦ πιὸ 
ἰδληάβ, δᾷε Ὁὰϊὰ ἀπβῦ;: 45 ΘΑΘΥ 85 (π6 
ΑἸΠΊΟΒΡΏΕΙΕ ὈΘΔΓΒ ὉΡ ἴθ πιοῖεβ οὗ ἃ ευῃ- 
Ὀεδτη. 

16. [5Γ26], ςοηξουπάϊηςξ, πιαΐοσγί8] δηὰ βρὶ- 
τὶ[υ4] στοαίποϑϑ, μα ἀεθριϑοὰ Οσοά β δἱίασ, δαπὰ 
ξοπθ ΔΥΥΑΥ ἴο ΟΠἾΘΓ βδοπῆσο οἡ ἸΟΗ͂Υ πιοιιης- 
ἰΔ1η- θᾶ Κ58. Νγ: --- δὶ τεᾶὶ Ῥσοριἰδίίοη 
σουὰ Ὀὲ εἰδεοίεά, {πουρἢ [6 νυ Πο]α τορίοη 
οὗ ΙΘθαθοη νεῖ πιλάθ δῃ δἰίασ, ἰΐ8 ρίποβ 
Δα οδάδιβ ρ]οὰ ἀρ οἡ ἰξ ἕοσ ἅπηρ, δηὰ [18 
{πο ιϑαηάς οὗ Ὀεδϑίβ οἴοτοάὰ 85 νυἹοἘπηϑ).---- 
ΨΝΘΓΥ αἰδοτγθηΐ ννᾶ5 ἴῃ Οἴδγίηρ νυ ῃϊοὴ ννᾶ5 ἴο 
ΡγοσυΓο πιδη 5 γοάοχηρίίοη. 

17. ἰκ-. ἐδαπ ποίῥίησ)] Ορ. χὶϊ. 24: Ἀϑ5. 
ἰχὶ!. 9. ὙΠΘΙΓ ππογΔ] σογταρτοη πλᾶῖχοβ ἔΠοπὶ 
{κ6 πορδίννο φυδης 165 ̓ η [86 δὰπὶ οὗ ογραϊοά 
δοοά, 

18. [Ι͂η {Π6 Ἰὲρῆΐ οὗ (686 {ἢ 8, Ὦονν πιοη- 
βϑίγοιιϑ δρροαγεὰ [Π6 [Ὸ}]Υ οἵ ἴποϑο ᾿ῆο πιδάδ 
ΔΠ ἰτπλᾶρε ἴο Τοργοϑθηΐ ΟΥΓ 5Υτ Ὁ 0}126 Ποἰὰγ ! 
ΤΠ ἀγρυπιοπὶ δραϊηϑί ἸάἀΟἸΔΙΓΥ γϑσιτβ βονθ- 

ΤΑΙ ἘΠῚ65 ἴῃ ΤΠ ἢ. Χ]----χῖν!!. Του ὈΓ|655 [Π6 56 
σδαρίοτ ποῖροὰ τοδί ἴο Ὀτγίηρ δϑουΐ (δ δὲ 
[τοοάοπὶ ἔγοπὶ ΡΟ γίμεσπι, ψν ΐοἢ δᾶ5 τιαγκοὰ 
106 [Θνν 5} ΡΘΟΡ]Θ δνογ δίηοθ [86 τεβϑίογδίοη 
ἔγοιῃ ΒαΌγ]οπ. (Ορ. ἀὔονυϑ, Ρ. 1ο. 

19. »"οἰεὲῤ α σγαυεη ἱ»ιασε] Οτ, “ ςϑιοῖα 
Δ ἱπιᾶζε;:""---οὔ Ἰεδά, ογ ἰγοῇ, Οὐ Ὀγαϑ8. 



ἐ εὗ. 

οὐρα, 

Υ. 20---26.ἢ 

20 ἢε ταὶ ἴ:ς 80 ἱπιρονετβῃεά 
(δῖ 6 δαῖῃ πο οδ]αϊίοῃ ἌἽποοβοῖῃ ἃ 
γος ἐῤσὲ ΜΠ ποῖ τοῦ; ἣς 8θεκοῃ 
τηἴο ἢϊπι ἃ σαπηΐηρ Μψογκτηδη ἴο ργα- 
Ρᾶτγε ἃ ρτάνβῃ ἱπιᾶρθ, ἐῤαὶ 58] ποῖ θὲ 
τόνδ. 

21 Ἦλνε γε ποῖ Κῃοννῃ ἢ πᾶνβ γα 
ποῖ Πεαγὰ ἡ ἤδίῃ ἴἴ ποῖ δβεη το] γου 
ἔτοηι ἴῃς θερ!πηΐϊηρ ὃ ἢᾶνα γε ποῖ πη- 
ἀεγοῖοοα ἔγοπι τῆς ἰοιυπάκδιίοηξβ οὗ ἴῃς 
οαπἢ ὶ 

ΤῊΝ 22 7 'ς ἣδ τῇαϊ 5ἰτεῖ ἢ ὑροη τῆς 
ὑπ ἐλαξ ἦ : 

τἰρίοίά, αοἰγοὶε οὐ τπ6 βαγίῃ, δηά τῆς ἱπῃδθὶῖ- 
ὧι ΔΠηῖβ8 τῇογεοῦ αγ6 45 ρΓΑΒΘΠΟΡΡΟΓΙβ ; ἴῆαΐ 

ἐῬελῖ. τοῳ. ὦ 5: Γοῖο Ποῖ οὐἵ ἴδ ἤοδνθηβ 258 ἃ ειιΓς- 
2 

ἴλη. δηὰ βργεδάδιῃ ἴδηι οὐ 45 ἃ ἴδηῖ 
ἴο ἀνε] ἴῃ: 

23 ΤΠδῖ ὈΠηρεῖῃ τῆς ἔργίποεβ ἴο 

20. [ξὰΔ τῆδῃ ὃὉδ6 ἴοο ροοῦ ἴο ΟΥ̓. ἃ σοϑίὶνῪ 
ἱπιᾶρο, ἢ6 ΤΠῚηΚ5 ἴο παῖ Ὸρ ἔογ {πε ννδηΐ οὗ 
᾿ἱηΕΓηϑῖς ν]06 ΟΥ̓ 8Π ἰησγϑᾶϑε ἰῃ 50] ἃ ὈῈΚ. 

21. Ησυε γε ποί ἐποαυη... Οτἵ, “δλνο 
γ6 πο Κηονϊεάρεὶ Ηδᾶνο γὲ πὸ ποατίηρ ὁ 
Τ)οἱ5 ποῖ ὑποογῆιρί τϑᾶϑοῃ, Δηα 51} πιογὸ ἴΠ6 
Βινίπς ΔΝ οσά, (6}} γοιι πα ἔργ οὗ (μϊ5) 

ἰοἰά γομι γον ἐῤε δεσίηπὶης  “. «. α. Χ]ὶ. 4. 
ΤΠῈ ργόποιπ σοπιθβ ἴῃ ΕἸΠΡΠΔΕΓΔΙΥ αἵ [ἢ 6 
ἐπὰ: “ἢδ5 ἴἴ ποῖ Ὀδθὴ ἀθοϊαγοὰ ἔγτοσλ {δ 
Ὀεριπηίηρ τὸ Υου"}᾽.---ἴο γου, [5γαθ]} 168. 

ῥατυε γε ποὶ «πάεγι!οοά ἥγοηι...1 ΟΥ̓ ““ ἢᾶνθ 
γε ποῖ ςοηῃδιάετοα ἴδὸ ἰουπάδιίοηβ οὗ {Π6 
οαγῖ ἢ (Ρτον. νυ}. 29)}") Εογ Οοα᾿β “" οἴογηδὶ 
ΡΟ ἂηὰ Οοαπολὰ "ἢ ἅγὸ ““ ΟἸΘΑΥΙ͂Υ͂ 56θῃ ᾽" 
βίδηάιηρ ἔογί ἢ “ ΠῸΠπῚ ἴμ6 ννογ] 5 σγθδίϊοῃ "" 
(βοπι. 1. 20).---80 υΧΧ. ἀπά Ψυΐὶρ.; Κηοῦ,, 
126]. 

22. Ἠο ἐδαΐ «ἰἠεὶδ.. (ὦ. 23) δαὶ ὀγὶπρο 
εἰῤ...1 Νὼὸ ἀϊγοςξ δβϑου[Ιοη 15 πιδάς σοῃσοτ- 
ἴῃς Ηἴπ. Αἢ διυβίοη ἴο ϑοπιὸ οὗ Η!5 ἀοϊηρϑ 
15. βυβηοιεπῖ, ὙΠ οτο 15 πὸ ποοὰ ἴο Δἀὰ --- 
ἐς 15. {Π|5, ἴδῃ, ΗΘ ψοπὶ γοὺ τοργοβϑοηΐς ὈΥ 
γΟυΓ ἱπλθθο!]}Ὲ 140] 3" 

ἐδὲ εἰγείε (ς. 4«υ. α. οῦ χχίϊ. 14; Ρζονυ. 
ὙΠ]. 27) 9. ἐδε φαγὶ] Τῆθ Βοιηβρῃογε, ἴῃ 
 ΠΟ56 σοηΐγο {Π6 οαυτἢ ἀρρθάΓβ ἴο 6 ρ]δορδά, 

α. ἃ εἐμγίαἱπ]--- οἵ τὨ]Π ΓΤ. .5}1Π ΟΥ Ρ411.Ζ6, 

28, φγίποι. ἡμάσες οΥΓ ἐῤὲ ἐαγ } 5. «ὖ. α. 
ἘΞ. 11. 2, 10. 

ῥὲ νιαζοῖδ., αὐ τυαπ|}}] Ἡδεῦτ. τοῦ; 8 
ἔοσπα εβ5. νγαδῖθ, (Ϊ|6ζ' τν. 22.) ΑΤΊ (Π6 ογάοσ 
Δη4 ὈδδΥ νΠΙοἢ οηςο οχιϑίθα ἰπ ἴΠ6 ἀοπΊδιη 
ΟΥἉἨ οἷν} δηὰ δος οϑαϑςαὶ 1. νγᾶβ βοπο. 
(ὥφΡ. τ ὅὐοτγ. 11. 6: “ὙΒο ῥγίποεβ οἵ [ἢ ϊ9 
ννοπὰ (Βδῖ σοι ἴο πουρῆϊ.᾽) 

24. Ὑεα, ἐδὲν «ῥαᾳ] ποί.. 7 Νοπθ οὗ 186 
γεγῦβ, οχοορί ἴπ6 Ἰαϑῖ, ἂγὸ ζυΐπγο: “ 7ζα, 
ἐδεῦ ἈΒΔΥΘ ποῦ Ὀθθπ ΦΙδπῦθα ̓ (οτΓ, ((γγεΓῈ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ, 

ποιδίηρ ; δὲ πιᾶκεῖῃ τῆς Ἰυάρεβ. οὗ 
(6. ἐγ 48 νδη ΠΥ. 

24 Ὗεδ, {ΠεΥ 5841] ποῖ δε ρ]αηϊεά ; 
γελ, {πεν 5}14]}] ποῖ Ὀ6 βϑοψῃ : γα, 
ΓΠΕΙΓ βίος κ 85}.4}} ποῖ ἴακε τγοοῖ ἴῃ 
τῆς δατῃ : δηά ἢςξ 5}4]] αἷ8ο δίονν υρ- 
ου ἴπ6πὶ, δηά {ΠΕΥ 5041] ψιΠετ, ἀπά 
τῆς ψ ιγννηα 5041} ἴλκα τῇ πὶ ΑΥνΑΥ͂ 
ἃ5 800 ]6. 

2ς Τονδοηι τΠεη ψ1]] γε Κα πης, 
οΥ 83Π4]] 1 θὲ ἐᾳιυδὶ ὃ δα ἢ ἴῃς ΗοΪγ Οπε. 

26 [1 ἃρ γουγ εγε8 οὐ δίρῃ, 
πὰ δεμο]Ϊά ννῆο παῖ ογεαῖεά τἢ68ς 
ἐῤίηιρι, τῃδλῖ ὈΓηρεῖῃ οἱ τῆεϊγ Ποβῖ 
ὉΥ Πυπιρεγ: ἢς οδ]]δτ τἤεπὶ 411 ὉῪ 
ΠΔΙη65 δγ ἴῃς ρτγεδΐηθϑβ οὐ ἢ]8 τηϊρῃϊ, 
ἴογ τῆλ δὲ 'ς βίγοηρ ἰῃ ρονγεῦ; ποῖ 
οῃς ἐδι]εῖῆ. 

Ὡενοῦ Ρἰαηίο ᾽), ὥς. Α5 ἴῃ υ. 7, ουν [οι Ρ ἢ 5 
ΔΙῸ ολιτιθα οὨΙΕΗΥ ἴο υάδῆ. Μέεη πιρῃῖ 
πᾶν βιρροθθά {ἐμαὶ αν ὰ ννὰ5 ἴο Ὀ6 ἐῤε 
δίαπε οὔ γεποαυη (ΕΖεκ. χχχῖν, 9); [παΐ 501ο- 
ΤΛΟΠ 5 ̓ἰἴῃὴ6 νγὰβ ἴὸ ὕδ 2ῤε «τεά ἐῤε 1 ογὰ ῥωά 
ὀε: «εὐ (ςὮ. ἰχὶ, 9); [δῖ ΗοΖοκίδῆ ννὰβ [Π6 
γοΐ ἥγονι ἐδὲ “ἰοοξ 9 ὕες (χὶ. τ);πτ-οαῖ 
ὯΟΠ6 οὗ ἴΠε56 ργονθά ἰο δὲ 806. Απὰ σροσϑθ- 
ΟΥ̓́ΘΣ ΗΘ Ὀσχθδῦπθοά πῤοη ἐῤώη (Εχοά. χνυ. 
1ΙΟ 4. 4.) απά ἐδέγ ϊιθοτθά. ὉΠ 54Π|6Ὲ νγᾶϑ8 
ἴγυ6 οὗἁ ἰ5γ8εὶ δῖ ἰαγρε.-- - ΠῈ οοηϊγαβί 18 50ρ- 
Ρ] θά ἴῃ Ιἰχ. χὰ, ἰχὶ, χὰ. (Ορ. Μαζί. χνυ. σ 3.) 

45. «αἱ ἐῤὲ Ηοὶγ Οπ6] ΤῊ 15 ἴπε βηαὶ 
ἀϊδιιησίίοη Ὀδίννθσθη Οοά πὰ ἴῃ6 σγεδίαγο : 
--ποῖ Ηἰ5 "]Ππλἀ0]6 ροννοσγ ἀπαὰ νυϊϑδάοπι, Ὀμὲ 
Η!5 δυβοϊυϊθ δῃηά θβϑϑη 4] ΠΟ] η655. Τὸ ἢ ]η|ς 
1π4ῖ τῃ6 νουβηὶρ οὔ Β221] δπὰ Αϑβῃίογειῃ 
δῃουἹά ἔογ οὔθ πιοιηθηῖΐ ἤν Ὀδθη Ἰοϊπεοά 
ΨΠ τῆλ οὗ [6 ““Ηοἷγ Οπθ"! 

26. «πά δεῤοίἀ «υδο ῥᾳὲδ εγεαϊεά ἐῤε56} 
Οὐ, διά 500; ἜἯὯβἰλο ογχϑαῖθᾶ {ῃμ9897 
Υμαῖ βογί οὗ Βοίπρ τισὶ Ηδ Ὀ6! 

ῥέε εαἰϊειρ ἐδενι αἱ ὍΥ ΘΙΔ6] 85 5οἱ ἀΐθσϑ 
βυτηπιοπθα ὉΥ ἃ πγιιϑίογ- ΓΟ ]];---οὐ (7}Οδ χ. 4) 
85 5ῆδορ δά ἀγοβϑθά ΌΥ̓ ἃ βῃορῃογσά. ὙΤὴϊ5 Ηδ 
ἄοθβ, ῬΒΣΟΌΚΙἊ Κσθδῦμ 988 οὗ ταϊβμῖ, δπᾶ 
ὈΘΙΣΚ σἰγοη ἐπ ᾿ΑΕᾷ ([οὉ ἰχ. 4). Οηϊγ 
Οππηϊροΐεδησε οου]ά ργοάμᾳςε συςἢ ογάοεΥ οὔθ- 
ἀϊεδηςα. 

πο μὲ Και 8) ΟΥ, 18. ταλβεῖπε (χχχίν. τ6). 
50 5βου]ά 11 δὲ νν ἢ Η!5 Βυπιδη ἤοοὶς (νυ. 11). 
“Νοπα 5δοι]ά ρου ϑὴ " (]οἙδη χ. 28). 
Ἄν θη ΑὈγαἢαπὶ νγὰ5 γεὶ ς δ] 1655, ἢ τνᾶ8 

ὈϊΙάάδη ἴο Ἰοοῖκ αἵ {πὸ βίδιτΥ μεοᾶνθηβ, δπὰ ἴο 
Ὀεϊίενο τηδὲ “80 ϑδῃοιϊὰ ἢϊ5 ϑοεὰ Ὀὲε" (Οϑδεη. 
χυ. 5). ΔΝ] ἀονγοὰ δηά ἀεϑοϊδία Ζίομ 15 ΠΟῪ 
ἴο ἰπηϊδῖθ ἢΪ5 4. (ρ. 11. τ, 2. 

Οὐ. [[95Αϊ. Χ]. 2)---χὶϊ. τό ἰ5 [ἢ Ηδβδιδὴ 
ἴο Οϑεη. ΧΙΪ. 1--χΥ]]. 27. 
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27 ὝΝὮΥ βεαγεβὲ τδου, Ο Τλοοῦ, 
Δη4 βρεβίκεβῖ, Ο βγδεὶ, ΜΥ ννᾶγ ἰ8 μἰά 
ἴτοπὶ ἴπεῈ ΓΟΚΡ, ἃπά τὴν ἱυάρτηεπὲ 
8 ραβϑϑεά ονεῦ ἔτοπὶ π Κ Οοάὶ 
ὃ 4 Ηλι: τῃου ποῖ Κηονγῃ ὃ ἢιαβῖ 

ἴδοι ποῖ Πεαγά, ἐῤαΐ πε νει δϑείπρ; 
(ὐσοά, τῆς ΙοκΡ, τς Οτεδῖοσ οὗ τη 6 
6πάς οὗ τἢε εδαγίῃ. ἐἰπίθιῃ ποῖ, πεί- 

δ Ῥραὶ, 147. [ΘΓ 15 ννΘΔΓΥ ἡ ἐἐῤέγέ ἐς πο βαδι ἢ ίηρ; 
οὗ Π΄8 υπάοτγϑιδηάίηρ, 

29 Ης ρἴνειἢ ρονγεγ ἴο (ἢς (μἰηξ: 
Δηά το ἐῤέρι ἐῤῥαὲ ῥαυε πο πυρῆς ἢς 
ἱποσεδβαῖῃ βίγεηρίῃ. 

47. Ο ὑκεοό...Ο 7γαΠ ΤΒου, 80 ἴῃ παῖ 
ἸοΩρ ΠΡ Ὠ -ΔΡΌΠΥ 5αϊάϑί, 1 ψ}}1 ποῖ εξ 1Π66 
ἔο, ἐχοθρὲ ἴθου 01655 Σὴθ: ὙἘΥ βαγοϑὲ ἰδοὺ 
ΠΟΥ, “1 δπὶ δειοανοὰ" (Οδθη, χχχίϊ. 26, 
ΧΙ, 14)}---Ὡ6 “" πλιϑϑηρ ἡ πα, ΟΒΕΡἢ, 
νν25 ὄνεη 1Πθη [Π6 νγουῦ]ἀβ Ὀδποίδεϊζου. 

διά γορι δε 1.0Ε0} Οονεγεὰ ὈγΥ 50 ἀδθῆϑθ 
ἃ πιᾶ55 οὗ ΠῊΙΘΟΥΎ, [δῖ ονυθὴ Η15 ᾿ρῆϊ (ἔοτα 
ὙΠ ἢ “(ποῖ ηρ 5 μά.) 6. χῖχ. 6) ςοιϊ!ὰ 
ποῖ Ρεοπείγαϊοθ. 

ἐς ῥασεα ουεγ] ἘἈΔΊΠΟΥ, 111 ῬδΕ8 ΔΎΎΔΥ, 
----οαιηοξοσά, υμνϊηάϊοδίθά. 

48. ἐῤε εὐυεγί ες Οοά] ΟΡ. Οξῃ. χχὶ. 3; 
δι. ΧχχΧχῆ!!. 27. 

ποδεῦ ἐξ φυεα7}}) Ἑτοπὶ 411 οἴου Ὑ Ηδ 
Κηονν ἴΠ6 ρστοδίποϑα οἵ ἴΠ6 ἰδῦοιιγ νυ ῖς ἢ νγᾶ5 
ἰηνοϊνθὰ 'π Ηἰ5 Ἰονίης βοῆομης οὗ σϑἀοιηρίίϊοη. 
Οὗ. νἱϊ. χ2,) ΧΙ. 24, 111. ΟΣ. 

ἐῤέγε ἐσ πὸ σεαγερίησ (5. «“υ.α. Ῥ5. οχὶν. 2; 
700 ν. 9)... Οτὖ, “" Ηἰ5 υπάετβίδπάϊηρ 15 υη- 
ΒοδΓ Δ Ϊ6.") (ΟΡ. 5. οχ]ν!!. ς ; [86 ῥγθςθάϊης 
γΘΓϑ6 ὈΘΙΏΣ ΡΆΓΑ}16] ἴο Ὁ. χό 4Ρονθ.) 

Ιη ἴοῦ νυ. 9, ἰχ. 1:ο, χχχῖν. 24, {πὸ ΧΧ. 
τεπάεγ με ρῆγαβε ὈΥ ἀνεξιχνίαστος ᾽---ἴδε γογὰ 
τιϑοὰ ΌὉΥ δ: Ρδῃὶ ἴπ Ἀοπι. ΧΙ, 22 (Ραϑί βπάϊηρ 
οὐ ). Οὗ. [οὐ χχχυ!. τό, “ἴῃ [Π6 ϑϑαυο ἢ 
(σ. «υ.) οὗ 6 ἀξρί} " (ἐν ἴχνεσιν ἀβύσσου). 
ἼΒοϑο δῦγϑβϑθϑ ποηδ δι {π6 “’ δρὶπί οὗ Οοά" 
οΔῃ ἔγᾶοῖκ οὐδ, (1 ΟΟΥ. 1ϊ. το---τό: ορ. ἀῦονθ 
Οὔ σ΄. 13.) 

49. Ηες Μαϊηπίε ποὶ (υ. 8); Ὀυΐ ψχένείδ 
οαυεῦ ἰο δε ψαὶπέ (5. «Ὁ. 4. “ὙΥΘΆΙΥ ἴῃ 
ΧΧΥΠΙΙ. 12, ]. 4). 

δὲ ἱπεγεασελό σἰγεησὶ 7] ΟΥ̓, “τ ]ρ]1ο 1}. 
Ορ. 2 ὅοσγ. χἱϊ, 9, 1ο.---ἰη ἴἢ6 Γςοϊῃπηοῃ 
Ἡδθῦγονν ΒΙΌΪο65 ἴδογ ἰ5 δρροπάρά ἴο ἴῃς )γηὰᾶ 
Βοοκ οὗ Κίηρϑ (ν ῖοἢ ἐπα 5 ἢ [Π6 δοςσοιυηῖ 
οὗ μάσῥ᾽: ἀεῤῥογία! οι 1ο Βαῤκγίοην, [15 ἀοχ- 
ΟΪΟΩῪΥ -:---" ΒΙοβϑοά 6 Ηδ (δῖ νεῖ Ρμόοῦγεσ 
ἴο ἴα ἔδιηΐ, εἰς." 

80, ῥα] (οτ, πηᾶγ) ,αἰπὲ πᾶ δὲ «υδαῦν 
ΤΣ 8, ὠμ ΤΒΘ ψογάὰθ ἃτὸ ιἰϑο ἰπ 

ΔΌ. 11. 12 δηά ἴεγ. 11, «8 οὗἩ [Π6 ““ΡΕΟρ]65 ̓" 
οὗ ἴπθ ννουτ]ὰ (οἰ πρ᾽ “ ῸΓ νΟΣῪ νη! γ. ((ρ. 
εἶ. 1ν]].10.)---- ἔνθ ΗοθΖεοκίαι δὰ στοννῃ ΘΆΓΥ, 
δηά δίυτη ]οα στον οι 5]}Υ. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ, [ν. 27--λτι. 

20 ἔνεη τς γουτἢ8 5881] ἔλὶπε δπά 
δὲ νγεᾶγυ, δηά ῃ6 γοιιπηρ πιεῃ 581] 
ἀζίογγ []] : 

21 Βυῖ {8ὲγ τηδϊ νγαῖϊ ὑροη τῆς 
ΓΙΟᾺΡ 8141} ᾿σεπον ἐῤεὶγ βίγεηρτῃ ; ΓΒΠεκ 
νὰεν 85Π4}1] πιουπὲ ἀρ νυ νγίηρβ 49 
ΕΔΡ 68 ; ΠΟΥ 5841} τιπ, δηὰ ποὲ δὲ 
ὙΡΕΔΙΥ ; ἀπά ΠΥ 5}}4}} νναῖῖκ, δπὰ ποῖ 
[λιηῖ, 

ΟΠΑΡΤῈΚΝΒ ΧΙ}. 
ι Οοά ἐχροείμίαΐφίλ τοὴὰ ἀὲς ῥεοῤίς, αδοιμέ λὲς 

γιγοῖες το 16 ελωγελ, το αδομεέ ἀὶς ῥγορεῖξες, 
41 αμαά αδομξ 164 πυαρεν οὐ ἑάοίς. 

31. 2δαὲ «υαἱέ ὠῤοη...1 Οἵ, δαὶ «υαἱλ ἴοτ 
(αἸχ. 23; [(,ἅτὰ, 111. ἃς, “. «υ.). 

“δαὶ γέπεαυ ἐδοὶγ “ἰγεπσῚ}}] ανηῦ ΟΥΟΣ 
ἔτεβἢ ϑΌΡΡ ΙΕ5 ΟὗἨ ΘΠΕΓΡῪ 10 ἑαξε 1δὲ ρίαες οὶ 
(ϑο [6 ννογὰ ἱπ|ρ|165) ψνβαξ 8ὰ5 ὕδεῆ οὃχ- 
Ῥοπάρά. 
πο ὩΡ «ὐἱὲδ᾽ «υἱηρ.} ΟΥ, ““οἡ Ρἰπιοη.᾽" 

Οἰδοῖβ ΧΧ, ΜΝυὶρ., Βοομαγί) ; “ ἼΏΘΥ 5}}8}} 
Ρυϊ ἑοτἢ ρῥιηίοηβ:" Ὀυΐ [Π6 ΤΌΠΟΥ τοπάογηρ 
({ἀγρ., νιῖγ., Οϑϑεη., Καοῦ.,  6]., ἅς.) ἰ8 
ΘΥΟΙῪ ΨΜΆΥ ὑχθίογαῦϊθ. ὙΠΕΥ͂ ϑοὰῦ οὐ (δ 
ννὶηρ5 οὗ 14, ἀῦονα (ἢ6 πιιϑῖβ οὗ δάνθγϑβιΥ, 
ἰηἴο {Π6 οἰδαγ ἢρῃϊ οὗ σού β υπομηρίηρ Ἰονο. 

»πομρὲ ὩΡ.«ἁ«Τίσε,, «υαἰξῇ ὙῊ6 Θαγ εσ Ρατγίβ 
οὗ ἴδε ἸΟΌΓΠΟΥ ΔΙῸ δοσοπηρ] 5ηθα ὑπάοσ [6 
[τ ρυ]96 οὗ δγάεηϊ ἔδεὶηρ; ὙΠΟ Ὦ 15 βυςσοοραρα 
ἢγχϑί Ὀγ τοῦιιϑὲ δηα οπογροῖς οἴογί, δπὰ {Βθη 
ΌΥ 5ἰοδάγ, Ὀυϊ ἰγαηαυ} πὰ δἰπιοσὲ πποοη- 
βοίουϑ, δάνδῃποθ. ὅ0 ἢ εϊοβετὶ (" δίετῃ δὺβ8 
Τλςοῦ,, 1. 351}; γ)Ἐηι᾽ο ποῖίςεβ ἴπδΐ μὲ, 80 
ἴῃ γοῦν ἢ νὰ “σΔυρῆξ ὑρ ἰηῖο {π6 [δϊτὰ 
Βοάνθη,᾽, ἴῃ Ἰαῖοσ π|ὸ ἑουπὰ ΟὨτϑι 5 βίσοηρίῃ 
παάε βεγοΣ ἴῃ ἮΪ5 ὙγΘΔΚ 655, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. Νοῖ ἰβγδοὸὶ οὐἱγ, Ὀυΐ ἐδ6 
Οδϑης θα γτάςθβ, δῃποιϊὰ τ “ΤΌΠΟ {Πεὶγ 
δι Γοηρίῃ" (Ὁ. Σ: 5. 40. 4. ἴῃ χὶ. 41). Ηρ, 
ὙΠ ο56 στοδίηθθο ννᾶ5 ἀδϑοδηΐθα οὐ ἴῃ οἷ. χὶ, 
Ὑ}}} Γαδ ῸῈΡ ἃ σΟΠαΙΙΕΓΟΥ, ΨὙἘΕΟῸ 541] ονδσγ- 
ἴγονν ΒδΌγ!οη δηὰ Ἰἰδογαῖς Ἴσαρίνε Τιάδῃ. 
Το 58ὲν {Π6 ἀἰϊδίιηςΐ ῥγενίϑίοη, ἴῃ ὑνὩ ἢ (ἢ 15 
ῬΙΌΡΒΟΟΥ πιδὰ 115 ογιρίη, (Π6 πᾶ οὗὨἨ (6 
ἸΙθογαῖοσ ννὰ8 δβεγινασγάς δάάθαὰ (χ]ῖν. 20, 
χῖὶν. 1). Ὑὴθ ποαίμοη δῖὸ στορεαΐθα γ ςδ]- 
Ἰρηρεὰ ἴο ρτγοάιισθα ΔηΥ͂ 5 τλ}]4Γ ονϊάθηςε οὗ 
ξογοκηον)οάρε. ὙΠΕΥ σαπηοῖ ἀο 50: δηὰ ἃτὸ 
Κδβεγοιροη τοαιϊγοὰ ἴο δραπάοῃ {πεῖς ἰάο]- 
οὐς 

: ΤῊΙ5 15 ἴΠ6 βϑηθγαὶ συ ]οςί οὗἉ ἙΠἢ. χ]]---- ΧΊν ἢ]. 
Βυΐϊ αἰοηρ νη, δηὰ τπάογηοαίῃ (ἢ]5, {Ποῖ 
ἷ8 Ἑςοηοίδηϊ τοίεσγοηοθ ἴο ἃ ὮΙΡΠΟΣ ψνοσῖς οὗ 
ἸΙθογαϊΐοη; νος ἢ 5 ἴο Ὅ6 δΔοςοπιρ πο ὉΥ͂ 
ἃ “ἰϑογνδηΐ οὔ ἴπὸ 1], ογά,""---ίογ [5γ260] δῃηά 
ἔογ 411] πδίίοπβ. ὍΠὸ ἔμ] Β] πηοηΐ οὗ {Ππαΐ δδυ τοῦ 
Ῥτοάϊςξίου τοβροοῖηξ ΟΥΓΙΙ5 ἰ5 υδοὰ 8ἃ5 ἃ 
δτοιιηὰ οἡ ψΠΙςΝ ἴο τεϑὲ ἃ ἀοπηδπὰ (δὲ σθῃ 
Ὑ111 σθοεῖνο [86 οἴ μοΓ ἸΔΓΡῸΣ σγοὶθ οὗ ργορβθογ. 
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ἙΕῈΡ 81]|δπος Ὀείοτς πιὸ, Ὁ 
ἰ5]δηάϑβ ; δηὰ ἰεῖ τῆς ρεορὶε γεπονν 

ἐῤεῖγ ϑἴτεηρτῃ: ἰθῖ τῆ πὶ σοπηθ ΠΘΑΓ; 
τΠπεη ἰεῖ τἤδπὶ βρεαᾶκ : ἰδεῖ ιι8 σοπΊα ΠΟΔΓ 
τορεῖπεῦ ἴο ἱπάρπ,γεηί. 

2 ὟΝΠἢο ταϊβεὰά ὑρ ἴτε πρδίθοιιϑ 
γιαη ἴτοτῃ τῆς δαϑῖ, οδ δά ἢϊπὶ ἴο ἢ!8 
ἴοοῖ, ρανε τῆ6. παίίοη8 Ὀεΐογε δίπ, 
πὰ πιδλάε ῥέε τὰΐ]ε ονεῦ Κίηρβ ἡ ἢδ 
σάνε ἐόν Ἃ8 τῇς ἀϊιϑδὲ ἴο 15 βινογά, 
Ωηα 45 ἀτίνεη βία 0016 ἴο ἢϊ58 Ὀονν. 

Ης ρυτϑυεά τἢεπὶ, σπά ραϑββὰ 
ἰβαίογ ; εύεη ὈΥ (6 νγὰγ ἐδαὶ ἢς μαά 
ποῖ ρΌΠ6 νν 1 ἢϊ5 ἔδεῖ. 
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4 ὟΝ ο Βαῖῃ ττουρῆς ληά ἀοπα ἐξ, 
8] πρ {πε ρεπεγδίίοηβ ἔγοτη (6 δ6- 
δἰπηϊησ ἡ 1 τῆς ΠΟΚΡ, τῆς “ ἤτβῖ, ἀπά ὁ εμρ 4 
νυ ἢ τἢς ἰλ8ῖ ; 1 σηι ἢ6. ἃ 48. τα. 

ς ΤῊ ἰ5168 βᾶνν 12, ἀπά ξεαγεὰ ; τῆς ἃ πὰ τϑῦ 
ἐπ οὗ τῆς ελγῖῃ ὑγεγε δίγαιά, ἄγεν 
ΠΟΔΓ, ἀπά οδπΊα. 

6 ΤΊ μεν Πμεϊρεά βνεῦῦ οπα ἢἰ5 πεῖρῃ- 
Ὀθουγ; ἂπά δυθῦν ογη6 8αϊὰ ἴο ἢ]8 ὕτγο- ΣΑΟΥΒΗΝ 
{ποτ Βα οὗ ροοά ςουγαᾶρα. πὴ; 

7 80 {δε σαγρεηῖεγ εηοουγαροα {δε Ἴοτ, ἐλε 
Ι σοϊἀβπιἢ, ἀπά 6 τῆδις βπιοοιμειῃ ἰῸν, τὰ»- 
τυ τὴς Πιαπιπιεσ " ἢἰπὶ τῆαϊ 5πιοῖε ἐμ φ τὴς 
τἢε δην]], " βαγίπρ, [τ ἐς γεδάγ ἔογ τὴ χοσα. 

1. ἌΤΠΕ παίϊοῃβ ᾶἅγὸ ἰηνϊ θὰ ἴο ὄὌχδπγῖηθ [86 
᾿πηρογίδηϊ ἕδοϊβ 5ιι πο ἴο {Π6Ω]. 
Κορ εἰρη ὀεύογε ἐν Οτ, "15ἴδη ἴο 

ΤῺ ἴῃ ΞΘ 66: σραϑίηρ ἔγοσι [ἢ6 ΠοΙῪ Ῥγο- 
)εεῖ5 ἢ ΙΓ ἢ γοὺ πᾶνα ὁ ννελγιθά "ἢ γουΓ- 
56Ἰνθβ (566 οἡ χὶ. 10). 

ἀεὶ ἐῤόρε οριο πεαγ) δπὰ ἴδκθ ἃ οἷοβε υἱενν 
οἵ {πὲ ουὐϊάδεποθ, οὐ νι ἢ (ΠΟῪ ἅγὲ ἴο είν 
1ὨΕΙΣ νϑσγάϊςῖ. 

ἃ. ἢῥο γαϊεά μῥ...1 Ἐλίδοῦ, δοσογάϊηρ 
ἴο {π6 Μαϑογεῖς ἀϊνιδίοη (νι οἢ 15 δαρρογίοα 
ὈΥ 1ῃδ6 ρδγ  !]θ! σπὶ οὗ υ. 29): ῥο γαϊε 
ΟΠ6 (νυ. 2:),0)Ὸ»" ἐδε βιυιυιβίῃβ, Ὑ ΒΟΣ ΗΘ 
Ψ111 0811 1π χισῥίιεοισπες 9 ΗΠ )οοῖ;---ἴο 
ἔο!ονν Ηἰπὶ, ἀπά ἴο σλῖτυ ουΐ Ηἰ5 τξῃΐθοι 
τηδηάδίο δραϊηϑὶ Βαῦυϊ]οη κὶ 

Α Ἰαῦρὸ ὩΣ οὗ σοχηπιοπίδίογβ, Ὀοΐἢ 
Δηςσθηΐ δπὰ πιοάογῃ, ἔοϊονν {πὸ ΤΑγριπὶ ἰη 
Τλλκίης {Π15 τοῖοσ ἴο ΑὈγαῆδιη. Βιιῖ ἔπογα 
ΔΙῸ 5ἴΓΟΠ ΡΒ ΓΘΆΘΟΠ5 ἔοσγ ἰδ κίπρ τ (ΝΠ ἢ ΑΌΘη- Εἰ, 
γιγ., δέϊεγ, 1) 61.) ἴο τείογ ἴο αγγιι5. (1) ΤὴΘ 
γνογὰ τοπάογοά, γαμεά πὸ, 15 ιϑοὰ ἴῃ Ὁ. 2ς 
Δηὰ ἴῃ χὶν. 12, ῃ]οἢ τὸ τηδάθ Ὀγ αἰπιοβί 4}} 
ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο Ογτιι5:---ἢ Εὐγᾷ 1. 1, “ὙΠΕ 
[οτὰ σἰγγοά κῷ ἴλ6 5ρὶπὶ οἵ ὥγγι :" --οἰη ςἢ. 
ΧΙ. 17, “1 1] σεν εὐ 1δὲ Μεάει δραϊηβῖ 
ἐβηορ. ἀρτρνια ἴῃ ἸΪογ. 11. αὰ, “ἼΠς [οτά 
ῥαὶῤ γαϊεὐἱ μὸ ἴῃ βριτιξ οἵ {π6 Κιηρβ οὗ 2ῤε 
Μείσ.." (42) ἴῃ χίν! τα, "" Οαἰδης ἃ Ὀϊτὰ 
ΟΥἨ ΡῬΙΘΥ γον» δὲ «ὠπγλείπσ " (Ο. μ᾽ 15 οὗ 
Ογτγυβ; οΡ. τ. 2ς Ὀοῖονν. (3) 445 δεγὲ ἴῃ 
ν΄. 1. ΜὸῸ6 Βᾶνθ, “Ηδ ν}}} σίυε παίίοης ὀφζογε 
δί»η διὰ «μόάμε ζιπσι;" 50 ἰὴ χὶν. σ, ἴἴ Ι5 ὑτο- 
τ δὰ {παὶ (Π6 1 ογὰ “6 Ψν}}} σαῤδάμε παιορς 
ὀεζῶγε Ἀἷτὰ (Ογτι5), ἃπὰ Ἰοοβϑὲ {με Ἰοϊπ5 οὗ 
ἀιπσ:" δηὰ Οὐγχιδ ΠιπΊϑο (1η ΕΖγαὰ 1. 2) 5ᾶγ5: 
ΕΠ ἾΓΠ6 1] ογὰ ῥα σίυεη »ὸ αἱΐ δε ἀιηρ ον 
97 1ῤὲ εαγιῤ." 

ϑαυε ἐῤδὲ παΐορς...}] Ηθ ὙΨ1ΠΔΠΙι:εκῖὶγθ (ογ, 
ἀο νοῦ ἀρ, 05}. χ. 12, 5. αν.) παέίοη δεγογε 
ῥίνη, σμά Ἰλᾶκο ῥίρμ χείρ ουεγ ἀἰηρι; Ἠθ 
Μ|111 εἰνθ 88} 4: ἄϊμω!, ἄς. 

8. Ηε ρωγνπφά...ἢῚ Ηε ΒἈΔ11 ῬΈΓΣΒΟΘ 
δεν, δὲ ΒᾺ 411] 888 ὉΒΤΟΘΚὮ «Ὧν. ὙΠΟ 
ποχί οἾἶλυ.38 ΓΙ 5 ΠΠΟΓΑΙΪΥ : "ΒΥ ἃ νγὰγ (Ἰτοἀάθη) 

ΜΠ Ὠἰ5 ἔδοϊ 5}8}} δὲ ποῖ ςοπιθ.᾿" ὍΤῊ5 ΠΙΊΔῪ 
ΤΏΘΔΗ :--- Ηδ 5}4}} ποῖ δάνδηςσθε 53] ΟΥΥ ὉΥ 
ἀπ6 οτάϊπαγγ τοιΐοβ, Ὀυϊ συν} οὐ τἰηρεδίθη 
ἴγᾶςκο : ́̓--- ἔνθ, 1 πΊδῪ Ὀς, δοηρ (ἢ6 Ὀδὰ οὗ ἃ 
νοῦ (ςΡ. χῖνο σ, 2). 

ΤΠ6 γὰρ ἀ Ὑ οἵ ΟΥτγιυ55 πιονοπηθηΐ δηά 
1Π6 ναϑί οχίθπξ οὗ ἢὶ5 σοηηυοϑῖθ. “ δάπηξ οὗ 
ῃο0 ἀοιδι᾽" (Οτοῖο, " Η. οὗ Ο.᾽ 1. 244). 
ὙἼΠΘ ϑρᾶοθ Ψ ΠΟ δ6 ονείτδῃ ςογογοαὰ ΠῸ 
ἰε585 ἴλη ΒΗ͂Υ ἀερτθθς οὗ Ἰοηρίτυ6, ἔτοτῃ {π6 
οοαϑὶ οἵ Αϑὶὰ Μιποσ ἴο ἴμῈὸ Ὅχυβ δηὰ [86 
Ιπά 5 ̓" (Ὁ. 248). 

4. δνο ννὰβ ἃ ἰδδΐῖ «υὐγομσδὲ φμέ 1818 
Οὐοτἤγονν, ργθραστῖηρ ΤΟΥ ἰἴ ἀν ΠΡ ΠΊΔΗΥ 5116" 
Πρβϑίνο επογαίοησ, ΜΝ ὨΙσἢ ,ονε ἐῤε δεσίπηϊησ 
(ἤθη ΓΠΟΥ ὁ“ψνογα ποῖ,᾽" Κουμ. ἵν. 17) Ηβ 
ϑιιπιπιοηοα ἰηΐο Θχὶϑίθηςον 

17 1ῤὲ Μοκ...1] Ἐδῖδεγ, 1, ἐθε ΠΟΚῸ ἯΔΟ 
δι ΡΙσδῦ: “πὲ ΨιῸᾺ Ὁ89 ΙΔ8Ὁ 1 δὶ Ηθ; 
ΟΥς “1 πὶ {Π6 54πΊε " (Ἀ5. ο“!. 27}; ΟΥ̓ ΒΙΠΊΡΪΥ, 
ἍἘΑΜἢ (ΕΧΧ. ἐγώ εἰμι). ὕρ. ΧἸΙΙ, το, 1.3, 
χ͵ν!. 4; Ποῖ. ΧΧΧΙΙ. 30. 
Τῆς ἐππάφπηθηΐαὶ ἐγ ἢ, (ἢαὶ Οοὰ ἰ5 οἴογ- 

ὩΑΪΥ [ἴῃς βδᾶπηθ (85 Ηδ 15 ἴῃ6 οἡ]Υ) ϑ8ε!- 
Ἔχιϑίοης Ῥογβοηδὶ Βοίηρ, 15 ἀρᾶϊη δπηὰ δρϑίῃ 
ἰηβιϑίθά οὐ ἴπ ἴμοϑθ σμαρίογθ ἢ 566 Ἐβρθο δ!  ν 
ΧΙ]. 9. 1ο, ΧΙΥΙΪ, χ2; δηὰ ςρ. Χὶν. ς, 21, 22. 
Το Ηἰπὶ π6 ψνῇο]Ὲ γαῆρο οὗὨἨ σγθδίι γε δχ- 
ἰδίθῃοθ, ἰη 4}} 115 σγοὶθβ, πηυδὲ ὑ6 νυἱϑβι Ὁ ]6.:-- 
δηὰ ἴο Ηἰπὶ ΟὨΪγΥ οσδη ἰἴ Ὀδ 50. 

δ. Τἢε σᾶτεὸσ οὗ Ογγιϑ, ἴῃ6 σΟΠΗΙΕΙῸΣ 
ὙΠῸ νΟΥΒὮΙΡ5. ΠΟ ἰαοὶ, 5ΌΓΡΓΙσοὸ5. πα δἰδγπβ 
[Π6 παίίοηβ. ΤΏΘΥ γράοιυ Ὁ]6 ΠΕΙΓ σι ρογβ οι 8 
ΘΗογίβ, δπὰ ἢαϑίθῃ ἴο πιδηιϊΐδοϊισο “ἃ ρᾶγ- 
Ἐἰσυ Υγ βοοά ἀπά 5Ξίγοηρ 5861" οὗ 14ο]8 (81: 
Ε΄, δίσδομου), ἴο πιθϑῖ 50 βγεδῖ 8Δῃ ΘΔ ΓΡΌΠΟΥ. 
--ννε μᾶνς ἴγαςθβ ἴῃ Βιδίουυ οὗ διιςἢ ςοΠὶ- 
τηοϊϊου5 δανηρ ἴάκοη ρἷδοθ. Τὴ ΟυπΊδη8 
ςοηδυ θα ἴἢ6 Μ|ηΠθϑδη οτὔᾶς]θ, “Ὁ δασιηθα δ 
[Π6 ροννεῦ οἵ {86 Ῥογβίδῃβ " (Πφγοά. 1. 1 ς9). 
Απάὰ Οτζγαϑιι5 ϑεηΐ γοιπαὰ ἴοὸ 4}} {μ6 ρῥσγίης!ραᾳὶ 
ΟΥ̓ΔΟΪ65 ἔογ {Π6ῚΓ δάν!ςθ. 

ῬΏΘΥ ἀγέαυ πεαγ)ῇ ἴο 5866 ον [Π]5 χιοδί 
Ποηίγουουσυ ννου]Ἱὰ Ὀς ἀεοϊάεά. 

7. “αγίπο, ΠῚ ὦ: γεαάν...1] Ἀδίδοῦ, 9 δα νὰ 
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δοάεγίηρ : δηὰ ἢς [βϑιεηδά [ἴ τ ἢ4115, 
ἐῤαΐ τἴ Ξϑῃου!ά ποῖ 6 τηονςά. 

8 Βυϊῖ του, [βγδεὶ, σγί ΠΥ β8εγνδηΐ, 
7Άςοῦ ψνβοπι 1 μανβ ὄςδμοβεη, ἴῃς 8εθά 

ἃ τι. οὗ ΑὈγδπᾶπὶ ΠΥ “ ἔπεπά. 
ὙΠ Τροις ψῇοπι 1 ἤᾶνα τακθη ἔγοηι 
ΡΑΡ.43.1. (ἢς. δηάς οὐ τῆς δαγίῃ, δηά οδ] δά 
εα Ολτρα, τῆεε ἔτοπι ἴῃς Το πλεη τῆεγοοῦ, δηά 
ἤαπιδο α. 5αϊά υιηῖο ἴἢεε, Το γέ ΠΥ βεγνδηῖ; 
δὰ Ι πᾶνε ἍἽῃοβεῃ ἴπεθ, δηά ποῖ ςδϑὲ ἴδδς 

ΑΥΆΥ. 
Ιο 4 Κδαγ ἴδοι ποῖ; ἔογ 1 4η1 

ἢ ἀδεε: 6 ποῖ ἀϊδιιγεά ; ἕογ 1 
απ τὴ Οοά:  ν}}] βιγεηρίῃεη. πες; 
75, Ὑ 11} Πεὶρ τῆεε ; γεα, 1 ν}}} ἀρ- 
οΪά {πες ψῖὰ τὴς Πρπῖ Πδηά οὗ ΠΊΥ 
ΓΙΡἢςΘΟΙι8Π 688. 

ἢ 11 Βεἢο]ά, 411} {ΠῈΥ τῇδξ ννεῦα ἰη- 
“παρ, 6. ςρῃβεα δρδίηϑὲ ἴπ 66 54} θεὲ “δβῃδπιεά 
Ζεο. 4.3. Δηἀ σοπίουπααά : {86 Υ 54]1 θ6 48 πο- 

δ Ὁσυϊ. 7. 
6. δι το. τς. 

“4 Ἐχοά. 23. 
32 

ΟΥ̓ ᾽Λ86 υοἰάέεγίπισ, Τὸ 15 κοοά. ΘὍΠ6 τηρίδ]]1ς 
ςοδίηξ ἰ5 ρογίεςξ. ΑἹ] ἰῃαϊ ἤονν σεπηδίηβ ἰ5 
ἴο 566 {πὶ [15 Ἔχοει]δηΐ ἸΔ0] Ὀ6 τηδάς ἔδϑί, 
ΟΥ̓ 'ἴ πῆρ δῖ, ρεγοδηςο, [4]]. 

8. ἐῤομ, ]εγαθὶ, τὶ "ιν “ἐγυαη!} ἘἈδίδοτ, 
Τρομ, Ὁ ΙΙΒ͵86] ΤΥ δοσυϑαῦ:--- [ἢ6 ννο]6 
οἵ νυ. 8, 9 θείην 4 ἀεξεπρέοη (πὴ ἴΠ6 νοςᾶ- 
ἔἶνθ ς456) οὗ πε ρεύβοη δα ἀγεβϑεὰ 1ῃ υ. 1ο. 

Οἡ πὸ {{π|6 “1. “ἐγ ὑαηὲ᾽" 866 Νοῖς δὲ ἴΠ6 
οηὰ οὗ ἴῃς (δαρίογ. 

αςοῦ «ρον 1 ῥᾳαυε ερουοη}] οὗ ΤΥ ονγῃ 
ἔγθο Δηἀ βροηΐδηθοιιϑβ ἰονε :----. αὐ. α. Τ)ϑαξ, ἵν, 
37. ΥἹ1. 6, γ, (Άοπι. χὶ. 5). 

“εεα 977 “ὀγαῤα»ε γιγ τη ά (α (Ὦτο. χχ. 2)] 
1Δὸ τ᾽ δ Ἰονθὰ πι9 (-. εὐ. «. Εχοά. χχ. 6). 
ΤΠΘ ρ»υθδῖ ῥγοπηῖϊθο βίνοη ἴο ΔὈΌγδηαπὶ ννᾶ5 
δίνεῃ ἴο Ηἷπὶ φῆεγ δὲ ῥαά ῥγουεά δὶς ἰουε 10 
Οοά (Πονίηρ ἔγοπι ἐδ: τη Οοά᾽ 5 Ἰονεὴ ΌΥ 
ἍΝ ΒΟΙΙΥ τοι βηϊηρ [σᾶς (15 “’ ΟΪΥ 50ῃ, νγῇοπὶ 
με Ἰονθὰ ") ἰο Οοά᾽β ἀἴβροβαὶ. ((ρ. [ΑπιῈὲ5 
1. 23.) 

ΚραϊἐιδἝαρ, ““ Ἐτιοηά οὗ Οοά;,᾽ ἰ5. ἃ {π|6 
οὗ ΑὈγϑῃδπὶ ἃπηοηρ ἴῃ6 ΜΠ ατητηδάδηβ (' Οὐτ.ἢ 
ΙΝ. 124}; Ώεησς Ἡθύτγοῃ 15 δ] θὰ Κῤαλέ, 

9. ο«υῤο»ι] ῥαυε ἑαζεη... 111, “ἸΔΙὰ Βοϊά 
οὗ 1 ΧΧ. ἀντελαβόμην (1υκε 1. ς4, “. «υ.}): 
ψυ]ρ. “᾿ ἀρρτοβοπαὶ.".-- ΠξΠοὔῆραγὸ ΗθΌ. ἱϊ. χό, 
“ΗΦ6 ἠαἰά ῥοϊά 9 (ἐπελάβετο, ἃ5 ἴῃ ΘΓ. ΧΧΧΙ. 
45, ΧΧ.)ὺ δὲ «“εεὦ 9, “ὀγωῤανι." 

ἐδε δίς νιθπ ἐδέγεο] 80 ἴπθ [ον δὴ ἱπίου - 
Ὀτεΐογβ (45 ἴῃ Εχοά. χχῖν. χα; [Π6 ΟΠ]Υ ΟΠΟΣ 
Ρίδοθ ψσἤογε ἴπ6 υνογά οὐσιιγ8). ϑυπΊπΠΊ., [0] - 
Ἰονγοά ΌὈΥ πῆΔΠΥ πποάσγῃ5, “ ἔτοπὶ ἴΠ6 σΟΓΠΟΙΒ 
[πεγεοΐ." 

10. 1 αν» «υἱὴρ ἐδεθ (ΧἸΔΙ. “}}] ἴο ΕΠ] 
811 [δὲ ννᾶ5 ἱπιρ] θὰ ἱπ ἰῃ6 ΠάπΊ6, 1»ι»ριαημ- Εἰ, 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ}. [ν. 8---τό. 

τἈΐηρ; δηὰ ἔθ εγ τῆδέ 8ἰγίνε σῖτα (ἢες ΗΘ. 
8|8}} ρεγ5ἢ. ᾿ ἐὰν εἰν. 

12 Το 8Π411 5βεεΐκ ἤδη, δηὰ 5384]: 
ποῖ Πηά τἢσπὶ, δύεμ ἢ τηδτλ τΠδῖ σοη- ἐπες ἥῳ 
[οπάθ4 ψ  τῃεε: ᾿ΙΠΕΥ τηδξ ὙΨΑΓ ερκέρ- 
Δραϊηϑὲ τῃ6ε 5811 ΒῈ 25 ποιῃίπρ,, ἂπά ἐἯτυ. 
48 8 τῆηΐηρ οὗ ποιρῆϊ. ἐμᾷ ρῤμ το ὴ 

12 Εογ 1 τὴε ΓΟΚΡ τῦγ Οοά νἹ}} 
ΠοΙά τὴγ τίρῃς μαπά, βαγίπρ υπῖο δες, 
Εελὺ ποῖ; 1 νν}}}} Πεῖρ τῃξε. 

14 Ἐξεᾶγ ποῖ, τῆου. ννοσὰ άςοῦ, 
σπά γε 'τηβη οὐ ἴβγδεῖ ; 1 ψ}} Βεὶρ '» ιν. 
[Π66.. 541 τῆς ΓΟΚΡ, δἀηά τὴγ τα- 
ἀξδεπηεῖ, [6 Ηοὶν Οπεα οἔ [53τδεὶ. 

Ις Βεμοϊά, 1 ν}}} πακε {πες ἃ 
Πανν 5Πδλγρ {Πγοβϑῆϊηρ ἰπβίγυπηεης Πᾶν- 
ἴηρ ἰτεεῖῃ : που 5841: [γεβῇ τῆς τποιη- ! Ηεν, 
[21πΠ8.0 ἀπὰ δεδὶ ἐῤέγι 531:η8]}, δηά ςῃδῖς 
ΤΩΆΚε τῆς 1115 45 σῃ δ, 

16 ποι 8παῖῖ ἔδη τπεπὶι. δηά τπμε 

δε ποὶ ἀἰμ»ιαγεά 1 ΟΥ̓, Ἰοοῖς ΔηχΙ ΟΌ5ΙΥ δρουξ 
ἔογ ΠΕΙΡ (Ψ. 23, “. 40.). 

1 «υἱἱ εἰγεησίδεπ...) ΤΑῚ Ἀδνο σοι κ᾽ ἢ- 
ϑπθἀ ἐῤεε, γεα, 1 ΔῪΘ ΒΟΙΡΘΣ ἐῤεε. (51}}}|ΑΥ]Ὺ 
ἴῃ στ. 13, 14.) 

11. ἐδὲν “«ῥα}} δε..7 Ἀδίδεσ, πμ9 τὰϑι 
Ὁπδὺ 810 εὖ Βὺχιῖο πιῦς ὕπ90 “ῥα! δὲ 
9 ποίῤῥέης, δὰ ἃ Β}811 ῬΘΣΊΒῈ, 

18. «αγίηρ] ἨΡδσ ὑμεῦ 58:08, 

14. ἐδοι «υογῦῦῖ «ζ..εοὖ}] Οτοδίισο οὗ [ῃς 
ἀιϑὶ ([οὉ χχν. 6); ρτχοβίγαϊθ δηὰ με  ρ]εϑ58. 

ἐόν γοάδεομεν, 1δε...1 ἘΔΙΠοΓ, ἐθε Ηοΐν Ομε 
9" 1εγαεὶ ἐς ἐδγ Κράφεριοσ. ΗῈ, Μ1}] Ρεγίοσγπι 
πε ἀμ τμαΐ [4115 ἴο τῃ6 πεχί οὗ Κη ([,δν. 
Χχνυ. 48, 49), δηά Μ}}} γεάεεηι ἴῃθ6 ἔγοτὴ 
Ὀοπάδλρε (.. «εὐ. «. ΧΧΧΥ. 9, ΧΙ 1, 14, Χ]ν. 6, 
22, 23) 24, Χ]ΥΙ. 4) ΧΙΥ. 17, 20, ΧΙΪΧ. 7, 
46, ἸΪϊ. ο, Ἰῖν. ς). 

Οὐ:ς. ἴο δοςοπρ] 5} (ἢαΐ ννοσκ {πὸ Ἀ6- 
ἀδοπιεσ ΗἸπλϑο] Γ ὈδοδπΊθ 6.48 ἃ ογπὶ, δηὰ 
ΠΟ τη8η᾽ (5. χχὶϊ. 6). 

16. 1 «υἱἱ! »ιαξε ἐδες α πεαυ...1 1 δ Υ9 
Σαϑδὰθ ἐδέε 88 ὦ ἥδε... Βοΐοτο, ἴῃ χχὶ. 10, 
ΧΧΥΠΣ, 8, ἰϑγδοὶ μαά ὕδοη {ἢγεϑηοά---ν ἢ 
ἴπ6 ΠΟΑΥΥ ἀγὰγβ οὗ Αϑϑυσιά δπὰ Βδθγϊοη. 
Νοῦν 586 δῃου)ά Ὀδοοπηθ ἃ ϑμδγρ [Ὠγοβῃϊηρ 
ἰηδίγυτηθης οὗ 4 πεαὺ Κιπάὰ, δαυΐηφ ἐεεὶϑ, 
οὗ, ἐ" ψΠ} τυνο-εἀροά (5μ|κ65).} (ΤῈ νογὰ 
ἔογ ““ἰννο-εάροα " Οσςιγ5. οἰϑονν ἤοτο ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ρ5. οχ]χ. 6.) Ὑμδῖ {μ6 δίς δῃὰ »πομπίαιπε 
ΑΓῸ ΔΙ]ορογίσαὶ ἰ5 εὐἱάθπίὶ (ςρ. 11. 2). [5Γ86], 
Ἰαίοὶγν α ψουτῶ, 19 ΠΟῪ “" θΟΔΙΏΡ 5Π18]] " 
(πραυγ 9“. «ν. α. ΜΙίςδὴῃ ἵν. 13) ΘΠρΡΙΓο5. πὰ 
κιηράομῃηθ; 80 48 ἴο βοραγαῖθ (ἢθὶγ ροοὰ δηὰ 
νου 1655 ο]οτηθηΐ5.--- (ἢ παῖ ΤΥ [ἢ Ϊ5 
πόαν ἰπδίγυπιεπὶ δα ἀπο Ὀυΐ [86 ““ Μοτὰά 



γ. 1--ς- 22. ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ,1. 

πα 5}}4}} ΟΔΥΓΥ ἴποπὶ ἄνγᾶγ, δηά 
(6 νυν ἢ] νν Πα 5041] βοδῖῖεγ τἤεηὶ : δπά 
ἴμοιι 5ῃδϊ]: γε]οῖίςα ἰῇ τῇς "ΟΚΡ, ἀπά 
8ῆ4 1 ρΡΙΟΤΥ ἰπῃ τῆς ΗΟΪγ δπηε οἔ 15- 
ΓΔΕ]. 

17 ϑῥεπ τῆε ροογ δῃά ἤδεαγ 53εεῖς 
ννλῖοι, δηά ἐῤέγε 1Σ ποπο, σηπά τῆεὶγ 
τοηρὰς ἔΔΠ]ετ ἢ ἔοτ τῆϊγβο, τῆς ΠΟΚΡ 
ψν}}} Ποᾶσγ ἴδηι, 7 τῆς (Ζοά οὗὨ [5γδε] 
Ψ}}}} ποῖ ἔογβαϊε τῃεηλ. 

“εἶαρ. 35. 18 1 0] ορεη “τίνοιβ ἱπ ὨΙρἢ 
ΓΞ ἷδοαβ, Ἀπά [οπηϊαίηβ ἴῃ τῆς πιίάϑι οὗ 
ἡ Ῥμὶ. το. [ῃ6 ν]}εγβ8 : { νν}}} πιαᾶίκε τῇς “νυ ετ- 

Π688 ἃ ΡΟΟ] οὗ νγαῖοσγ, δηά τῆς ἀγγ ἰδπά 
ΒΡΓΏρ5 οὗ νναῖου. 

Ι9 1 νἹ}} ρίδης ἰπ τῃ6 ὙἹ]ἀαγΠ 658 

οὗ ἴ6 1μοτὰ ᾽" ϑροίκθῃ οὗ ἱπ χὶ. 8: νυ ϑςἢ ἰδ 
ἐς ΒΠΔΓΡΟΓ [ἤδη ΔΩΥ ἰννο-εὐροά ϑυνογὰ " (ΗΘὉ. 
ἷν. 12: (ΟΡ. ον, 1. τό, χῖχ. 13, 15)} 

16. Τδοω ταί! Κη] ΟΥ, ἩϊΠΠΟῪ (ΧΧΧ. 
24), ΕΧΧ. λικμήσεις (ἴδε νοτά υϑεὰ ὈΥ 
Ὑπεοά. ἴῃ Ὠδη. 11. 44: ςΡ. Μαῖϊ. χχὶ. 44). 
ντ ἴῃς βδοσοηά πλϑπλθοσ οὗ ἴῃ6 σνεῦϑθ, ςρ. 
ΧΧΙΧ, 10. ' 

17. )Ρέόρη... Τὴ Ηδθγ. τεργϑϑεηΐβ 11 85 
Ω ὕμεί, ΜἈϊσἢ τπλονοβ [Π6 ἀἰνηθ ΠΟΙ ΡΔΞ5ΒΙΟΏ : 
Τρε ῥοον απά πεεάγ ἃτο βϑθοκίπᾷ, ἄς. ὙΠδ 
ΑΓΕ. ραγαρῆγαϑοβ: “Ἴἢ6 ΡοοΥ δηὰ (Π6 πϑθὰν 
ΔΙῸ Ἰοηχίηρ ,ῶγ ἱεασβῥίη, ἃ5 ἴῃς ἘΠΊ ΓΒῚΥ [ῸΓ 
τναῖεγ." ὍῊ5 νν85 {γι οἵ [5γδεὶ (566 οἡ ἢ]. 1) 
ἃ5 611 45 οὗ {ῃ6 πδίϊοῃβ. [ἴ 15 οὈβογνδὈϊθ 
[δῖ [Π6 βϑδσοὴ δήϊοσγ νυ]ϑάοση--- ῬὨ]ΟΒΟΡΉΥ --ἰη 
Οτξεεςο, [ηάϊα, δηὰ (Πίηδ, 5θε 5 ἴο ἀδίς ἔγοηιὶ 
δῦουϊ [Π6 {1π|6 οὗ [Δ᾽ 5 σαρί(ν!γ. 
“Ζαἰρ|9] 5“.«υ.4. χῖχ. ς, ΝΪϊΕ. “τυ .᾽" 
«υἱὐΐ ποί ζογεαάε ιῤορ] Ὑδουρῃ, ἱπάρεά, 

ἔμοιγ Ἰδηὰ 6 μογσαζεη (ΥἹ. 11). 

18. ἐπ δὶ ρίας] Οτ', “Ὀατγα Ἀ1]-ἴορ5:" 
.-- ΤΟΟΚΥ ργοπηϊηθηςθβ, διιο ἢ 85 ννεγα ἑουηά 
“ἴῃ (Π6 ν»]Π Δ] γΠ655 "Ὁ (566 [6Γ. ΧΙ. 12, 5.40.) 
106 ᾿οαϑί ᾿ἰκοὶγ ρίδοθβ ἔογ βπαάϊηρ ννδῖεγ. 

Οὐ». Ἐταϊηθηξγ ἐ} Π]}1δὰ ἴῃ Ομ Ῥᾶγθ “"ΓΟΟΚΥ͂ 
ΚΗΟ]] " (]ὁΒη χίχ. 17); ννβεύθοῃ νγᾶβ ρἰδηϊθά 
ἘΠ6 ἴγθο οὗ 1ἰΐθ, ἔγοτῃ [Π6 ἔοοϊ οὔ ννηϊοῇ τίνοῦς 
(θεΐίος {μη ποθ οὗ ραγδά 56) μᾶνθ βοννεά 
ἔοτῖῃ ᾿πΐο ἴπ6 ψοῇά, ((ρ. ΕζΖεκ. χὶνῇ, 8, 9.) 

τααἱεγ ὙΠΟ δίά' αὐ ννὰ5 ἃ Ὀγτοδά δὶ νδι]εῪ 
Ὀεΐϊνγοθη στ άμεβ οὔ ἢ1}|5 οσὐ τόςκ5. ἴῃ [Π6 
ἀοϑογέ δυο ἃ νδι οΥ ψουἹὰ Ὀ6 νετῪ ἢοΐ δηὰ 

. δυςῦ νᾶβ ἴῃς ΨΑΠΟΥ οὗ ὮτΥ Βοῃαβ 
(ἔζεκ. χχχνὶϊ. 1).--- ῊΘ ἱπηαρΈΓΥ οὗὨ [ἢ15 νεγβα 
Πδὰ Ὀδθη ἐπιρἰογοὰ ἰπ χχχ. 2ς, χχχὶϊ 2, ΧΧΧΥ. 
ό, γ. 1 Ν}] στϑοὺσ ἴῃ ΧΙ. 20, ΧΙ ν. 3, 4) 
᾿ν}}}. τ᾿. ὟΝῈ ΠΙΔῪ ἱπίογ ἔτοπι Χ]ν!, 21 (Πδῖ 
1 σοπίδίη5 ἃ γείθσεπος ἴο [5γ86}᾽5 ΘΓ] ἢ ΒΊΟΥ 
δ τῆ νυ] άοτηε55. 
ΤΙ ἱπιᾶρε οὗ [τ ϑίγοδμι ἔτοπὶ ἰδ βιηἴθη 

(ἢε ςεάλτγ, τς 8ῃϊτἢ ἔγδθο διὰ δα 
ΤΆΥτίε, Δπηὰ τῆς οΟ1] ἔγεε ; 1 ψ1}}} 8εῖ 
ἴῃ τῆς ἀεβεγὲ (ἢ6 ἢν ἴτεθ, σηδ τπ6. 
Ρῖπε, δηά τῇς ὈοχΧ ἴγεε τορϑίδεῦ: 

20 Ἴαῖ ΓΠΕΥ ΠΠΔΥ 866, δηά Κηονν, 
ΔΠ4 ςοηβίάοι, Δπ4 υπάετγϑίδηα ἴορο- 
(Βετ. τῆδῖ τῆς Παηά οὔ τῆς ζΟΚΡ Βδῖὴ 
ἄοπο τἢϊ85, ἀπά τῆς Ηοὶγ Οης οὗ [5- 
ΓΔΕ] δίῃ ογεαῖθα [{. 

21 'Ργοάιιςς γουγ σδιι86, 541 τῆς ἐΜΕΕ 
μ2Φ ἔθ 

ΓΟΒῸ ; δτίηρ ἰογτῃ γουγ βἴγοηρ γ4-- ον μασι 
50γ6. 54:1 {Π6 Κίηρ οὗ [Δςοῦ. 

22 [,εἴ τλδῖὰ δγιηρ ἐῤέηι ἔογίῃ, δηά 
δῆενν ι.5 ννῆδιί 5}4]} μάρρεη : ἰδεῖ {πεπὶ ᾿ ἙῊΗ; 
8Πιανν [ΠΕ ἐΌγηιογ τἈΐηρ8, ψγμδῖ {πεν ὁε, ἐΜον, με 
ἴῃαῖ 6 ΤΥ ᾿ σοηβιάθγ {ἢ 6πὶ, Δηά ὑροιίμεαι, 

Ἀοςοκ ννᾶ5 εὐπδοάϊθα ἴῃ τυιὰθ τί ΟΥ̓ [ἢ6 ΘΑΓΥ͂ 
ΟΒυγοῦ (Πὲ Ῥτοβϑοηϑβέ, ὁ Μαζί. δὰ Αρ. Ρ.12). 
ὝΠΟΓΟ 15 Δη 1 βου 4 Ὁ]6 θοδυΥ, ννῈ ἄτα ἰο]α, 
ἴῃ [Π6 οχργοβϑίοη οὔ [Π6 15γδϑ 65 συβῃϊηρ ἴοὸ 
186 ἐουηΐϊδίη; “186 τβὶ (ἢ γιϑεϊδη5 [ἢ }5 5θΐ- 
(ἰης ἑοσῃ ἴΠ6 ἸΟΥ͂ ἈΠΒΡΘΑΚΔΌΪΟ οὗἨ ἁ πανὶ 56θη 
{πὸ ἑουπίαϊη οἵ αἀϊνὶπο ᾿᾿δ οροπθαὰ ἴῃ ἃ ἀδϑοσῖ 
ἃ ἰῃουδαπά ({π|65 ᾿οσο νγναϑίς ἂἀηὰ αι ἴμδῃ 
186 Αταδίδη " ([0.). 

10. ΤὨΘ νυν] άογτθϑβ 15 τυπιϑά ἰηΐο ραγδά 56. 
--ϑριαθ ννοοὰ ννᾶβ ϑϑὰ ἰὴ ἴΠ6 ἰΔΌσγπδο]α 
(α ρεάρε οὗ ραγδάϊ5ε) ἰπ (6 ἀδβεγί, Εχοα. 
ΧΧΥ. τ; οάαγ, Αγ, διὰ οἱἑ-έγεε ψοοὰ ἴῃ ἴῃ6 
ἴοηρὶθ, α Κ. νἱ. τς, σό, 23, 21--3. Μργιίρω 
ὈγδΏςμα5 δηὰ οἱδοέγες ὈΓΔΉΟΠ65. γογῈ υδεὰ δὲ 
{πὸ Εδαϑὶ οὗ Ταῦθογηδοῖεβ (ΝΌ ἢ. ἰχ. 9). ὙΤῈΘ 
}ίπε δῃὰ 186 δοχ-γες (οΥ, δοσοσγάϊης ἴο οἴοΓ5, 
{Π6"" ῥἰδηθ-ῖσοα "“δηά τη "Ἰγο ἢ .)) τὰ πιοπιϊοπθᾶ 
ἴῃ Ιχ. 12 (ἴλ6 ΟἿΪΥ οἴμεσ ρίαοαε γῆεγα [86 
Ὑγογβ. οσςιγ) 85 δορὶ ογθὰ ἴῃ ἴδ απο ΙΔ ΓΥ͂ 
οὗ ροιβοὰ Ζιοῃ. ΤΏ686 ἔγεθϑ δῖῸ 4}} ἔγασγδηξ 
δηά ἀυγαῦϊο, (ρ. Ϊν. 12. 

20. εγεαίεά 11 ὍΤῊΪ5 πονν ογοδίίοη θορᾶπ 
ἴο 5μὸνν 11.561 οἡ ἴηθ ρἷδιη (ὀίζ' αΦ) οὗ Ἰϑυγα, 
Ὠδῃ. 111. 1τ6--.ι8. ὙΠὸ δ οὗ ἴμοϑε ςοη- 
ἔξββϑοσβ, ὙΠῸ ΟΔΙΠΪΥ ἴουκ τἢ6 5:46 οἵ {π|8 
δραϊηϑῖ ἃ σοηϑοηςθηΐ ννου]ά, ννᾶ5 βιιροιπιδίι γα]. 
Τπῃε ϑριὶτς οἵ Οοά δίοπο σουϊά ἤἢδνο γαϊϑοά 
ὉΡ 5υςἢ ἃ τηδγῖγσ ΟΠυγοῇ οὐ οὗ ἴδ6 παίϊοῃ 
ὙΠ ἢ ἴοσ πίηθ σδηζγι65 ἢδὰ Ὀδθθη σοηῃβίδης! ῦ 
το αρϑίηρ πο ΙΔοἸ δ ΓΥ. 

Οὐς. ἴῃ ἴδαῖ νἱσΐογυ νγ5 Δῃ δαγποϑὶ οὗ ἴῃ 6 
ΟΒγΟΝ 5. {Πρ ονεὲῦ (ἢ6 " φξοϊάρη οἰ ᾿ἢ 
(αν. 4; ορ. 1« 7]ὁδη νυ. 4). 

41, Δ. Το οδδ] ]θηρο οὗ νυ. 1---ς τὸ- 
δἰδίθοα, [,μἰἴ τῃ6 Ὠεοαΐδθη ροάβ γίνε ργοοῦ οὗ 
ΒῸΡΟΓΒυπΊαη Κηον]οάρο, οἴ ΠΕγ ὉΥ ἀδροϊατην 
(86 ἴγὰ6 πδίυγο οὗ “ἴπ6 ἔοιπτηοσ {Π1ηρ5,᾽ 50 
τδαῖ (6 ἰβϑιιθ, οὐἠ “Ἰαίζογ οηὰ,." τῇδυ ὃ6 ἴῃ- 
[οστοὰ τπογοΐγοπι ; Οὐ ΌΥ δ οὔςθ ΡῈ] 5 1ηΚ 
νΠδῖ ἀνοηΐβ τὸ ΠΟΙΆ ἴο ἴᾶάκθα Ρὶδοθ.---- 

22] 



252 ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ,]1. [ν. 23--20. 

ἵκηονν ἴῃς ἰδζίζοσ επὰ οὗ τῃεπὶ ; οἵ ἀ6- 
οἶδγα υ8 τῆ] ηρ8 [ῸΓ ἴο σοπηα. 

23 ὅδενν τῆε τλίηρ8 ἴῃ ἅγα ἴο 
οοπηδ Πογθδίζοσ, τῆλϊ νγα ΠΊΑΥ ΚΗΟΥ͂, 
τμαῖ γε ἄγὲ ροάβ: γεᾶ, ἀο ροοά, οΓ 
ἀο εν]ϊ, δῖ νγεὲ τιΔῪ Ὁς ἀἰϊδηηαγαά, 
ἃΠα ῬεΠοΪά 1} τορεῖθογ. 

ἐ τινος 24. Βεἢο]ά, γε ἀγε ' οὗἉ ποιδίηρ, ἀπά 
ἐκ γουγ Μοτί ' οὗ πουρῇξ : 8Δη Δδοπηίηλ- 
ἐλ γας τίοῃ ἐς δὲ ἐῤαὲ σῃοοβεῖῃ γοι. 
νιον." 25 1 δᾶνε γαϊβεὰ ὑρ οπδ ἔτομῃ τῆς 

ποιῖῃ, δπὰ ἢδς 5}4]}] σοοιῃβξ : ἔτοπι [ῃ8 
γιβίηρ οὗ τῆ6. 811ὴ 5}]1} ἢ6 ς4}}] ὑροη 
ΠΥ ΠᾶπΠῚΕ: πὰ ἢς 5}4}] σοπιθ τἵιροῃ 
ῬΓΙΠΓΕ5 ἃ8 Μῥοη τηογίεσ, Ἀπ 458 ἴῃς 
Ροϊῖεγ τγϑδάδει οἶδγ. 

26 Βο δαῖῃ ἀεοϊαγεά ἔτοηι ἴῃς 

Το ψογά ἴου όγρηοσ βδὰ δἰγοδαγ Ὀθθη τἰϑοά 
ἴῃ ΙΧ. 1, Η. νῖ!. 22, οἵ δὴ θδυ]οσ, 45 ζοῇ- 
{γαοϊθά ἢ ἃ ἰαέογ, ογεὶς οὗ διϑίοσγ. (ώρ. 
Ϊ. ,ό; ἴμεν. χχνὶ. 4ς:; 5, ἰχχχίχ, 49: Ηδρξ. 
ἴϊ,.3, 9; Εγὰ 11. 12.})ὴ [ἢ ΧΙ. 9, ΧΙ. χϑ, 
19, ἴῃ6 ““ ξοπηοῦ τΠίηρ5 "ἢ τὸ σοηϊγακίοα ἢ 
ον (ῃίηρ5," [δῖ Οοὰ νουϊὰ ἀο; νιοὴ 
ἐς ηρνν (Πϊηρθ " σογτεβροῃά ἴο {6 “ ογθδίίοη ᾽ 
Οὗ ν. 20 Ποῖα; ςρ. Ιχν. 17, 18. 866. δἷ50 
χὶν!. 9, ΧΙν ]. 3. -- δα ΠἸθογ τοηδγκ8 (δέ 
1ῃ6. ““ογιλοῦ τΠϊηρ5) ποθ (6 εορργηθηζέ- 
ηιοηΐς οὗ Ὠιδίοτυ, ννΒιῖσἢ ἴο ἴπ6 ραρδῃ παῖϊοῃϑ 
Ὑ ΘΓ υγαρροα ὉΡ ἴῃ ἀλγκηθθθ. [5 γᾷ6] Κπανν, 
ἔγοπι ἴῃς Ὀεριπηιηρ, [4 Οοαἷβ ρυζροβο οὗ 
Ὀϊοβδίηρ [ἢ ἠδίίοηβ (Οδη. ΧΙϊ. 1, 2) 5ἰοοά 
ΝΟΥ ραϊπδὲέ {πΠ6Ὸ ρδγνϑγῦθο δι ! οη ννῃϊς ἢ 
ὈΛ1 Βάθοὶ (Οεη. χὶ. 4); δπὰ (μδῖ ἃ ἰοΐδὶ 
Ονογίηγονν οὔ {πῸῚΓ οὐ παίϊοηδὶ Ἴσοηβίϊίιι- 
το ννου]ἀ ργεσθάθ (ἢ6 σγοαῖ θροόςῇ οἱὗὨ Ὀ]655- 
ἴῃ (Ὠθιῖ. ΧΧΥΙ. 4.5, ΧΧΧ. ς, 6, 9). 

22. ,ῶγ ἰο εο»ρ"δἘ) Οτ᾽, ὕὑπαῦ δ΄Θ σοχιῖπᾷ. 
ΤΠοθο ΠΊΔΥ ἀεποῖο [Π6 πρασοῦ ΓΑηρο οὗ διΐῃ ΓΟ 
ὀνθηΐϑ (45 [6 ονουίηγονν οἵ Βαῦγϊοη ὈγῪ γσγιυ5). 

28. ἐῤαὶ ἄγὲ ἴο εοῃθ)] “5. «ὐ. α. ΧἸΊΝ. 7, 
χῖὶν. 1. (ΟΡ. Μίοδῃ ἵν. 8.) [1 {ΠῈγ ουπά 
{Π|5 ἴοϑέ οὗ “" ἔογεκπον])θαμε"" ἴοο Παγά, 16 
{Π6πὶ δὲ ἰθαϑὲ σῆδθιν [ΠΘΙΓ ρον ῦ ΌΥ ἀοίης σοοά 
διὰ (οίηρ ευἱΐ (]ετ. χ. ς ; ςρ. οἢ. χὶν. 7). 

24. οὗ ποίῥίηφ... Οὖἵ (πιᾶγᾷ.), ““γΟΓΘ6 
(ΠΔη ποίμιηρ " (ςρ. ΧΙ]. 17). ἥογιφ, Ὀδοδιιδθ 
“εἰμαάϊηρ τιθῃ ; βοπλθίπλθ5 (45 ἴῃ [6 σαϑὸ οὗ 
Ογαῦϑβιι5) ἴο ἴδπιρογαὶ γαυΐη.---δο, ἴῃ {πὸ ποχί 
οἴδιιϑθ, “"γοὺΓ νοῦ 15 γοῦβο [ἤδη ἃ Υἱρογ." 
ΟΡ». Ἰιχ. ς, 6; “τῃαῖ νυν ἢ ἢ 15 σπιβῃθα Ὀσοακοίῃ 
Ἰηΐο ὦ υἱρέγ.. (ΠεΑγὶν 9“. αν.) 186 δεῖ (.. «υ.) 
οὗ νἱοϊθηςθ 15 'η {ποὶγ μη 5." 

απ αδογπαίοη)] δυΐ. νἱ. 26. Απ Ἰάοἱ 
ΤΏΔΥ 6 ἃ πηογα ποίπίηρ ; Ὀὰζ 40] ἸνΟΥΞΗΙΡ ἰ5 ἃ 
Ῥοβιεἶνα δοιγοθ οὗ σοστιρίϊοη. 

82δ. απά δὲ «ῥαὶ! εο»6] Ἐλδίδπογ, δα ἃ Ἀ9 

δερίπηΐηρ, παῖ νγα ΠΊΔΥ πον ὃ δηά 
δείογεῖπις, παῖ γα τηΔῪ 8ᾶγ, ἴω ἱς 
τ ρῃΐθουβ ὁ γϑᾶ, ἐῤεγε 12 ποὴς ἴπδῖ 
βῆσννεῖῃ, γεᾶ, ἐῤέγε ἰς ποηθ τῆδι 46- 
οἰδγεῖῃ, γεᾶ, ἐῤέγε ᾿ς ποηδ τῃδὲ Πϑδῖ- 
δ γοιγ ννογάϑβ. 

27 Τἢε ἢγϑε ῥα τα} ἴο Ζίοη, 
Βεμο]ά, θεῃο]ά τἤεπὶ : ἀπά 1 νν}}} γίνε 
ἴο [εγυϑαίεπι οπα τῆδὲ Ὀγίηρεῖῃ ρΡοοά 
ἘΙΔἸηρ8. 

28 Εογ 1 δε 614, δηά 2ῤὲγε τυᾶς 
ΠΟ τηδῃ ; ανεη ἃπιοηρ ἴῃοπι, Δηἀ ἐῤέγε 
τυᾶς πο σουη86]16γ, τηδῖ, ἤδη 1 δεκοά 
οὗ ἴΠδπὶ, σου]  Δηβννοῦ ἃ ννογά. ἘΉΕΕΣ 

290 Βεμοϊά, τὰν κγεὲ 411 νδηϊῖγ ; 
(Π6ΙΓ νοῦ κ8 27.ὲ Ποίδιηρ : ΤΠ6ῚΓ π|ο]ὶ- 
ἴ6Π ᾿Π]ΔρΡῈ8 αγ6 ϑνὶηἀ Δηα σοηξβιβίοη. 

15 οοπθ. ΤΠ ἔυΐιγε ϑἰδηάς ουΐϊ ἴο Η!5 ἐγὲῈ 
ἴῃ ἃ5 αἰθᾶσγ οὐ] πὸ ἃ5 ἰξ 1 δὰ δἰγεδάυ ἴλκθη 
Ρΐδοο. 
ον ἐδε πογὶδ.. ὕἤσονι δὲ γι σης ΟΥ̓ δὲ σιωι] 
γι σοι πρὰ ἴῃ Πίτηβο! ἢ ἴννο ΠΟ Δ 165 ; 
ἢ15 πιοῖμοῦ θείης ἃ Μίϑάο, ἢϊ5 ἔδίῃογ ἃ Ρογξίδη. 
ΤΠΟ Μααϊΐδη εἐπιρίγε ἰδυ ἴο ἴΠ6 πουίῃ οὗ Βδὺγ- 
Ἰοπίᾷ νὰ Ι..3, 9); Ῥογϑβίᾷ ἴο {πὸ δαϑί. 

σῥαΐ δὲ εαἱ! μροηῇ ΟὐἊἉ, “"ῥργοοϊαὶπὶ:᾽") ἃς 
Ογτὺ ἀϊὰ ἴῃ ἢΪ8 δἀϊςῖ, ΕΖτγὰ 1. 2 ([)6}.). 
γίπου )]ὴ Ἡρδγ. σεφαμίρι.---ϑοα ἴπ΄ [6γ, 1. 

57, Ε26Κ. χχίῖ. 6, [ζδηῃ. 1}. 2, 2) οὗ Αϑϑγ- 
Γίδη δηὰ Βαδγυ)]οηΐδῃ, ἴῃ [ογ. 11. 28 οὐ Μροάϊδη, 
Τυ]οῖβ, Αὐοσογάϊηρ ἴο δρίθροὶ (ἴῃ Π 6] 1250} 
Δ ΈΠΟΓΘ 5 ΟΣ ΥΟΥῪ [{Π||16 ργο ΠΥ ἴῃ (6 
Εἰγπιοϊορίοθ νη οἢ σα Ὀε 5ιιξροσίθα ἔοσ [Π6 
ογά σασαπ ἰὨγου ἢ ἴἢ6 οἱὰ Ρεγβίδῃ. [1η- 
ἀροὰ [ἴ πιὰ Ὀὲ 5δίοϊῃυ ἱπίογιθα ἔγοπι {Π6 δῦονθ 
ῥᾶϑβᾶρεβ [ἢδί {πῸ ννογὰ ννᾶ5 Αϑϑεγγίδη. Ὑν θη 
ΑΠδ2 ρῥαϊά ἃ ν]ϑὶϊ ἰο ΤΊ Δ ἢ-ΟΊ]οθοσ δὲ ἢ δ- 
Τηᾶσοι5 (2 Κ. χνί. 10), Βα ψου]ά, οὗ σουγβθ, 
Ὀδοοπὶθ δοιδιηϊοά νυ ἢ συςἢ οἤ[ςῖα] {{1|65, 

ῬΙΟΓΙΟΓ] “5. αὐ. ὦ. Χ. 6, “τηῖγε,7 χχῖχ. τό, 
“ἰ οἴαγ.᾽" 

06. Ηε ἐς τἰσῥιθοι 9] Τἢϊθ ννᾶ5 {Π6 δο- 
Κηον]οάρτηοπίς ἀγάννῃ ἔτοπὶ ἰ5γαεὶ, συ ἤθη ΠΟΥ͂ 
ςοπϑιἀογοά πονν Οοά μιδὰ ἐοτγενγαγηθά πη 
ον ἐδὲ δεορίππίισ οὗ ἴῃὩ6 σοηῃϑοημθησοθ οὗ 
ἀϊσοῦδάϊθηςθ ; ΠΤ δη. ἸΧ. 11, 14. 

7. ΤΡε ἥγεὶ «ῥαϊ “αγ... Οτ, ““ Βείογθ- 
Παπὰ 15 1ἰ ϑδιὰ ιπίο Ζίοη, Βομοϊά, Ὀὑεμοϊὰ 
πο. ὙΠ ννᾶ5 Ζίοη᾽ 5. ῥγίνιθρο, ἴο ἤόαγ 
ἴῃς διΐυστε βροόοκθη οὗ ἴῃ ἀοβηϊθ δηὰ ῥγδοι8δ 
ἰληριαρο, 85 1ἴἢ 1 ννοῦθ ργεβοηΐ ἴο ἴῃθ ὄγό. 
50 Ἰῃ νΥἱῖ. 14.) ΧΙ, χ7,) ΧΧΥ. 9.) ΧΧΥΙ, τό, χχχίϊ, 
1, Χ]. 1ο. 

28. ἔὸον 1 δεδεϊ] αραὶῃ πὰ δρδίῃη: ὃδυξ 
ἐδέγε «υας πο γ»ιαπ (1. 2), ουὮΥ οὗ [6 πᾶπιδὶ 
ΠΟΠΕ ἴο δυο ἐμ σΠΔ]]ΘΏρΌο, 

γ΄ 



γν. 10] 

490. Αοοογάϊηρ ἴο (ε Μαϑογείὶς ἀϊνἰβϑίοῃ, 
ΒοΒΟΙὰ ὕπο. 811! (ἤοϑε ἸΔΟἸδίογβ (50 1)6].); 
ὙΔΗΪΌΥ διὰ ποῦ 0 ΒΒ 8ΔΙΘ ὑδμὸοὶῖ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΕΙ. 

ὝΟΥΚΕ; [Π6 ροάς [ΠΟΥ ἢδνο τηδάθ (Χυὶϊ. 8). 
«υἱπά από εοηιίοη (Ηεογ. ΤΟΗὉ}] υπϑυδ» 

δίδηΐιδὶ δηὰ ἔγιι 1655. 

ΝΟΤᾺῈΣ οα (ἨΗΔΡ. ΧΙ. 8. 

ΤῊΕΞ ΘΕΕΒΥΑΝΤ 

[5γλ61᾽8 πδί:οηδὶ νοςσδίίοη ννᾶ5 ἴο θὲ οὐ 8 
ϑεγυδηΐῖ (ει. Χ. 12, 20). 80 Ἰοηξ 85 {ΠΟῪ 
δενοὰ Ηἰἴπι Ἰογαιγ, ἱμπον Βδά ἔγυθ ἔγεθάοῃι. 
ἌΝ Βοη (ΠΟΥ Τεαϑοὰ ἴο ἀἐο 50, Ηδ αδἱἹονεὰ 
οὶ ἴο [4]] υπάεγ ἴΠ6 ἰγγαηηγ οἵ μεδίῃοῃ 
Ὠδίϊοηδ; ὁ ἴΠδΐ ΠΟΥ ΤΔΥ Κπονν ΜΥ ϑογνίοο, ἢ 
5214 Οοά, ““δηὰ (δς ϑογνὶςθ οἵ {π6Ὸ Κιηχάοπιβ 
οὗ [86 σουπίτ65," (2 Οἤγο. χιϊ. 8). Βυῖΐ {μεῖς 
Ὁοραδίοπ νγὰ5 ὩΟῖ Δηπυ]]εὰ (πὶ. Χὶ, 29). 
ὙὟΠῈ ργόσηῖβα ἴο “όγαφα»"): “εεάὐ (Οεῃ. χχιΐ. 
18) βίοοὰ ἥπη. ὍΤηδε ὈΟάΥ ςσοτγρογαῖο τπαὶρῆῖ 
ΒυοΥ ἀϊσϑοϊυξίοη, δηὰ ἴπῸ ἔδηλ} 65 οὐὗἨ [5Γδ6] 
Ὀδ βοδίϊογεαά {κὸ “ ἀγγ Ὀοῃθϑ " (ΕΖεΚ. χχχυῖ!. 
2) οὐδοῦ ἴῃ6 ἔδοθ οὗ ἴῃ6 δαγίῃ: γεῖ ἔπογα τὸ- 
τηδποὰ Δη πάθος Ὁ]6. “ὁ ΠΟΙΥ 56θὰ " (νἹ. 12} 
--αὴ ᾿Ἰπάσϑίγιςσς Ὁ] 6 φογηλ, 1ῃ Ὡς ἢ [Π6 σοη- 
ἘΠΟΪῪ οὗ [5γ6}} 5 [16 νγὰβ ργεϑετνοά. ΤῊ 15 
ὁ: ΠΟΪΥ 5664) ννὰ58 {6 {π6 Ζεγαδὶ, (Π6 σεγυαπὲ 
97 δὲ 1ογά, Οοὐ 5 οἰκεῖ; βοββϑόβϑοῦ οὗ ἴδ 
Ὀ]οσβίηρ οπίδι]ϊθὰ οὐ ΑὈγαμδπὶ, 2ῤε Εγίεπά οΥ 
Οοά. ὙΤῆὸ {|6, ΘΕΈΚΝΑΝΤΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΓΟΚΡ, 
'5 [5 Δρρ]οὰ ἴο “15γδεὶ ᾽" οὐ “" [δςοῦ " Ὠετα 
ἴῃ σὺ. 8, 9, ἀπά ἴῃ ΧΠΝν, 1, 2, 215, χὶν. 4, 
ΧΙ. 2οὸ (Ὁ ποῦ ἴῃ ΧΙχ. 3; 566 1ῃ6 ποῖο). 

ΤΠ6 οΟἴδοσ ρἷδοθβ οτα 16 ἘΓΠ6 οσουϊβ 
ἃΓῈ ΧΙ, τ, τρ΄΄, ΧΕΙ, στο, χ]ῖν. )ό, ΧΙ. 3) 5. ό, 
]. το, 11]. 13, {Π|. 11. [Ιἢ βδοῃὴθ οὔ ἴδποϑὲ 'ἴ ἰ5 
ονϊάρηΐξ τ[ῃαἱ 4 Ῥοΐξοῃ 15 δά ἀγεββοά, νγῆο, ννῆ 16 
Ης [5 50 οἹοβοὶν στεϊδίθα ἔο [5ϑγδθὶ δὲ Ηδ 
σᾶ ὈὉδ [115 τεργεβοηΐηίίνο, 849 δὲ {πὸ ϑ81Ὼ6 
{{π|6 ἃ ἰγαηϑθοθηάδηϊ ρογβοηδιγ, ννὩ]ς ἢ ΘηΔΌΪ]65 
Ηἰμ ἴο 5ἰδηὰ ουίδιάθ [95γ86] δῃὰ ἴο δςῖΐ ἰηἀθ6- 
ῬΟΠαΘΠΟΥ οὗ 1 οὐ ὄυθη ἰπ δπίδροηϊβπι ἴο 1, 
ΤΏ ἴῃ Χ]Ιχ, ς, 6, Ηδ 15 βϑῃδυρὶγ ἀϊϑιϊηρι ϑηοά 

ΟΕ ΤῊΕ [(0ΕὉ. 

ἔτοπι ἰβγδϑὶ ; δηὰ ἴῃ οἷ. 111 ΕΘ 15 τοϊθοϊθὰ ΒΥ 
9γδϑὶ, νγῇοβο ᾿ηϊυϊεῖθ5 Ηδ Ὀθᾶῦβ υἹσδγιοιιϑὶγ. 
[{ 15 ᾿πῃροϑϑὶὉ]6 ἴο ϑένεσ (15 “" ϑογνδηΐ οὔ {6 
ΙΤογά,," ᾿ῃθ ψνῃοσλ “ ΗΙ5 9οι] ἀθ  ρ θἢ,᾽ οἡ 
ὙγΠοπὶ Ηἱς ϑριγιῖ διά θ5 (ΧἸ]. χα), νγθο “" 5841] 
8εξέ. Ἰυάφστηθηΐ ἴῃ πὸ δαγίῃ,᾽" δηὰ 20. «υδονό 
ἔααυ ἐξε ἱπίοε “ῥα «υαἱ (ΧΙ. 4), πὶ [Π6 
Ὠῖνηθ Ῥογβοη βρόκϑη οὗ ἴῃ ςοἢ. χὶ. [πάρορὰ 
(ϑε6 αὔονθ, Ρ. 13) πὸ ἰδησιιᾶρο οἵ 11]. 12 
ἌΡΡΘΔΑΓΒ ἴο [ΔΕ ΠΕΠΥ͂ Η πὶ ἢ “16 Κίηρ, (ἢ6 
Ιοτγτὰ οὗ Ηοϑβιβ.""--- ἴῃ ΧΙ. τοῦ, ΧΙ. το, χὶῖν. 
46, ἴποΓδ ΤΔΥ δε τοοιὴ ἴοσ ἀοιιδί 45 ἴο νγῇο 1 
15 [ῃδῖ 15 βϑρόκθὴ οὗ 

Οὐ.. [Ιὰὶ ἰ5 ἃ οἰγουπιϑδίδηςσθ της ἴο Ὀδ 
ποϊοα παῖ (ἢς {Π||6,| ΘΕΈΚΝΑΝΥ ΟΕ ΤῊΕ ΓΟΕΡ, 
Οσουττηρ, πΙποίθοη {1π165 ἰῃ σὨ δ. Χ]]---Ἴ}}, ἀδ,-. 
ὥῤῥεαγς αὔεν 11}. 1; “ΜΥ ϑεγνδηΐ 5}4]]} 
ἸΟΒΌΗ πλᾶηγν, ἴοσς Ηθ 95}4}} θθασ {πεῖγ ἰπὶ- 
4165. ὙΠῸ τϑάθοη 15 οὔνίοιβ. Ηΐ5 ψοσκ 
85 ϑεσυδηῖΐ [5 {ποηοθίου ἢ βηϊδμεά (ΗδΌ. χ. 12). 
Το ““ Ἐπνεγασίιηρ (ονοηδηῖ "" μᾶ5 Ὀδθη 69- 
(ΔὈ]15π6ἀ (ν. 3). 

Ου {πὸ οἴμογ μδηά; ἱῃ [6 οπδρίοσ [Ὁ]]ονγ «5 
᾿πῷ 111 ννὸ βᾶνθ ἃ ποὺν ἴογῃι, ΘΕΚΝΑΝΤΒ ΟΕ 
ΤΗΕ ΚΡ. ὍΤἢὶα Ὄὀχρχθβϑίοη, νης ἢ ἀοος 
οΐ οσςσγ δί 4}1 Ὀδίοτγθ ᾿τν, οσσιγβ ἴθη {ἰπ|65 ἴῃ 
Ἰῖν ----͵ἶχνὶ (Ἰἰν. 17, ἰνὶ. 6, ΙΧ. 1γ, ἴχν. 9, 
13," 14. 1ς, ἶχν]. 14). ΤῊ γοϊδιίοη Ὀδίνγθθη 
πεθ6 ἴννο σουηρ  ΠἸΘΠΊΑΓΥ 50γίοβ οὗ ἴδο(5. 5 
ΠΥ οχρ διπθά ΟΥ̓ 11}. το, “δ 5411] 566 
Η!Ξ5 Ξθθὰ,." δηά 11]. σὲ, “" Ηθ 5}8}} 566 οὗ (6 
ἴγανδὶὶ οἵ ΗΙ5 5ου]." ὙΤἈγουρῇ ἴἢ6 οὈδάϊοησο 
οὔ [6 οἂς Εἰρμίθοιι ϑογνδηΐς τῇδηγ μδὰ 
στη πιδάς τἱρῃίεου (Άοτα. ν- 1ς---19). 
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α Μαιῆ. 
χΔ. 18. 

ΒΗΟΙ στὰγ 8εγνδηῖ, βοηὶ 1 
ὉΡΠΟΪά ; πλὶπα εἰεςῖ, 15 τυῤοπι 

ΤΥ 800] ὅ ἀεἸ Πρ μτετ ; 1 Πᾶνα ρὰζ πὴΥ ὁ ΜαῖΝ. 3 
βρί τ ὑροη ἰπὶ: ἢς 8841} Ὀτίπρ ἑογτῆ ρὲ τ ὦ 

ΓΟΒΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΗ]. 

: 781: οὔῆεέ οὐ σλγτέ, ργακα τοίϊὰ νιφεξριθες ἀραὶ 
εο»ιφίαρςγ). 5. Οοά"ς φγοριΐδέ πρίο ἀϊΐρι. 10 
“4: εχλογίαζιορ ἐο ῥγαΐξε Οοά 70» ἀϊΐς φοεῤβεὶ, 
17 41 γεῤγουείλ {.ε 2εορίε οὗ ἱπεγεάμἐϊ}. Ἰυάρτπεηξ ἴο τῆς (ἐπ 68. 

ΩΗΑΡ. ΧΙ. [Ιπ ςοηϊγαϑι ἢ ἰῃαῖ 506 Π6 
οὗ ἀεϑοϊδείοη (ΧἸϊ. 29) ΟἿα 5 Ἰηἰγοάιιοοα, νγῆοϑ8 
ὙΟΥΚ 5}|4}} τοϑΐογε ΠΊΟγΔΪ οὔάοσ διθοηρ [δ 
ῃδίίοπβ. [Ἃηἢ Ηἰπὶ Ὀο(ἢ [Ξγδοὶ ἀπὰ Ογγὺβ ψ]}}} 
βηά δὴ δηϊἴγρεο. Ηδ ν}} 6 ἘΠΙΥ͂ ψνΒδῖ 
ῖσγδϑὶ ννὰβ8 ὈΥ̓ νοςδέοη, ““ἴ6 δεγνδηΐ οὗ ἴ86 
Τοτά," εϑιδὈ Πϑϊηρ ἡπάρστηοπε οἡ (π6 δδτίῃ. 
Ης ν}]]] Ὅ6 ἴο πιδηκίπα δἵ ἰαῦρθ, ἴῃ τοραγὰ 
ἴο {ποῚΓ σρίγιΐυδὶ σοηάϊξίοη, νν δὲ Ογτιβ νγ85 
τὸ ρον ἴο ἴΠ6 σδρίϊνε [6 νγ75,---ἰ μεῖν Πθογαῖοῦ 

τῇ ἀδγίκης58. 

1. »» “γυαπ ὙΠ Τάγε. δά 5, “Με9- 
8:2}. Ἐνεη ΑὈδγθδη6] (υοίοά ὈΥ Ηδηάῃ.) 

βᾶγβ8, (ῃδὶ ΠΟΥ ο ἀο ποΐ ἰηΐογργεῖ (ἢ 15 οὐ 
Μκκείλῃ ἃῖ6 βηγλ οη νὴ ὈΪΠάηεθα, ΓΧΧ, 
ὁ παῖς μου (Μαεῖι. ΧΙ]. 18). 

"προ εἰ] ὙὍὙΠὲ σνογὰ 8 υϑοὰ οὗ Μοϑεϑ, 
Ῥς, οΥἱ. 23, Ὧπά οἵ ϑὅδι, 2 5. χχὶ. 6. Ηδε ἰ5 
[π6 εβδοίνα Μοαιϊδίογ - ἴδθ δϑϊἀδϊηρ Κίηρ,. 
ΤὨγουρὴ Ηἰπη, πηούθουθῦ, ἃ ὩδΥ [5.86] 588} 
Ὅς ἔοποὰ (μδὲ ΓΙΏΔΥ Ὀδαγ ἴμ6 116 “. ΕἸεοςὶ ἢ 
(αἰμ!. 20, χὶν. 4). 866 4150 ἴχν. 9,19) 22; δηὰ 
ορ. Ερῆ. 1. 4. 
εἰσ διε! }} ἘΤΘαΌΘΠΕΪΥ υϑεὰ οὗ Οοὐδβ σώ» 

ἐεῤίαπεο οὗὨ βδοτῆοεβ (5. 11. σ8, Η. 19). [ξ 
ΒΡΡ 65 {86 δη  Ποβῖ5 οὗ, 4. ([κκο 1... 22.) 

1.7 “ρίγὶ; μροη δὲμι] χὶ, ἃ, ΙΧ]. Σ. 
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Δ δε 5}4]1] ποῖ οἴγ. ποῦ ἢ ἀρ, 

ΠΟΙ οδιι86 ἢ8 νοὶςεςὸ ἴο ὃς Πεοαιά ἰπ 
τῆς εἴγεοῖ. 

1 ν, ἀὔν- 2.4 δτυϊβεά γϑεά 584}} με ποῖ δγεακ, 

 ἤξεν. 
με ἐξ. 

ἩδὉ. 

οην απὰ τῆς ἀ ἀρταν ΒβΑχ 5}41]}] ἢς ῃοΐῖ 
᾿φυεηςῇ : Πα 58ἢ 
τηεηῖ υπΐο {τυ τ1ἢ. 

4. Ηε 5}]} ποῖ [21] πογ ὃς 'ἀἴβοοιυ- 
γτλρεά, {11 ες ἤᾶνε δεῖ Ἰυπάρηγεηϊ ἴῃ 
πε φαγί : ἂδηὰ τῆς [5165 8}4]] νγαῖῖ 
ίογ ἢ 15 ἴανν. 

ς 4 Τπηι καἰ (σοά τε ΤΟΚΡ, 
ἢς τῃλι οτγοαῖθά τῇς ἤξανθηβ. δηά 
βδίγεϊο πο τπεπὶ οὐ; πε τῆδι βργεδλά 
ἰοστῇ τῆε δαγῖῃ, δπά τῃαϊ ννϊςῆ σοπι- 
εἴ οὐκ οὗ ἴἴ; ἢδ τῃλῖ ρίνοῖῃ Ὀγοδίῇῃ 
ἀπο τῆς ρεορὶε ὑροη 1ἴ,) ἀπά βρ|Π| ἴο 
τῆεπι τῆδτ νγαὶκ {Βεγεὶῃ : 

δηπρ ἑοσὰ Ἰυάρ- 

ὀγίη ὥογίὁ...} ΟὐἍ, οδὰβο ἡμάφριοηΐ ὯΟ 50 
1οτῦ (υ. 3, “. «“υ.).. Ηἰς τιρῃΐεθοιιβ βΌυθΙ- 
πιοηΐ, ψν πο δά Ὠϊμβοῖο Ὀθοη αἀϊδρίαγεά 
ἙΠΙΘΗ͂Υ ᾿πδιἀ6 ἰσγδοὶ, 53}411] πον χὸ ξογὶ ἴο 186 

, ἸοΠΒ -ορργεβϑϑοα ἡδίίοηβ (ςρ. 11. 32; ΗδΌ. ἱ, 4). 

4. Υεῖ ἰῃαΐ πρῆϊν νοῦ 58.4}} 6 σΑγτιοὰ 
ΟἹ ὈΠΟὈΓΙΒίνοΙΥγ. 11 “ραϊΐ ποὲ γγ, ἃ5 ἰῇ 
ΒΟΙρ 655 στίθέ (χχχιῇ, 72), πον δὲ πρὸ ἃ μου 
85 ἴῃ {ΠΠῸΠΠΡἢ (“. «υ. α. ἰῃ “. 11}. οὗ, ἴῃ Α]ΐοσ- 
οδίϊοη (Ἰν1}. 4}: ποῦ ΡῈ] 15ἢ Η!5 ἀοϊηρβ ἐπ ἐδε 
“σίγεέεί οβἰθηἰ δ ΠΟ 5}Υ (Μ δῖ. νἱ. ς, χὶῖ. τό). 

8. Α ὀειώωεα γεε] ὐϑεά ἴὴ χχχνὶ. 6 οὗ ἃ 
παϊίοη νἤοθο ΡΟΥΕΙ ννᾺ5 ϑεγΊΟ ΒΥ ᾿πιρδῖγρά. 
Ης νουϊά ἀδαὶ ἰθὺ εν νυν ἢ {πὸ Ὀγιδοα δηὰ 
Ορργοβϑδεὰ (Ἰν})}. 6, “. «υ.) ἴῃ [5γϑεὶ, νι τῆς 
ἰον]γ δηὰ σοπίπῖο οὗ τηδηϊιηά. 

“γνιοζίησ) ΟΥ (πιᾶγρ.), ΔΤ ΌΤΙ. 
[6 τὴ αχ (Χ]. 12} ννῖς ἢ Τοσπηρὰ ἴῃ6 Πεδὰ 
οἵ 4 ἴογοῇ, οὐ ἴῃς ψῖςκΚ οὗ ἃ Ἰαπὴρ, βᾶνθ ΟἹΪΥ 
ἃ ἴθθθ]ο Ἰρμῖ, Ηδ ννουϊὰ ποῖ Ὄχι ηρ! ἢ ἰτ; 
Ὀιιξ ννου]ὰ {τἴπὶ ἴὲ ἃπὰ ΒΌΡΡΙΥ ἴἃ ΜῈ ἔτοϑῃ 
ΟἿ]. (ΟΡ. Ιχὶ. 3.) 

δίησο [ῃὴ6 ννοσγὰ οὺσ γεε 5 ϑοὰ οἵ {πε 
εὐ ὈΥΠΟΠ65." οὗἨὨ τὴς οδηάοϊαῦγυπι οὔ {Π6 
(Δ Όογπδο] ἰῃ Εχοά. χχυ. ,11τ---.,ς, {Π6 γεεά 
δηὰ αχ τὰν Ὀ6 ρατῖβ οὔ {πὸ βᾷπὶὸ ἤριΓΟ.---- 
Τῆς τοιοτγίης, βΒιςΚογίηρ, “Ἰάτὴρ οὗ αν "ἢ 
(ι Κ. χί. 26, 2 Κ. νιῖ!. 19) 5βοι!ὰ γοῖ στον 
δίγοπρ δηὰ ὈΓΙΡἢϊ; ςρ. 5. ΟΧΧΧΙΙ. 17. 

ὄγιις γι ἡμώάσηιοπί ἐσιο ἐγ} οδὰδο 1ἰ 
ἴο 50 ΖΤοτῦ (νυ. 1) 1π ἐγωΐ,-π-τοῦ, “ δοςογά- 
ἴηρ ἴο (χχχὶϊ. χα) ἔγυ ἢ 1. 1Π15 ἐσ Ὀοίης [Π6 
νἱοϊογίουϑ ἀἰϑρίαγ οὗ Οοα 5 ἔα] 655 (ΜΠ]ςδἢ 
Υ]]. 20). 

4. Ηε «ῥαϊ! ποὶ 7αἰ]..7 11ἴ, (σ. «υ. 4. ἴῃ 
΄. 24): Ηἐδ «ῥα ποὶ ὈΌΤΗ ΑἸΤΑΙΥ μοῦ ὯΘ 
ὈὉΓυΙδοᾶ:- 45 1 Ηδ Ηἰπιϑοὶ ννεγα {ΠπῸ ᾿ΔΠῈΡ. 
Ἐδοθ]6 45 Ηἰβ Ἰιρῃξϊ ἀρρϑαγοὰ ἰῃ 186 ἀδγξ οἵ 
Ηἰϊς «εγυϊπμάς, ἰὰ ψουϊὰ ΠΠ]πηθ {πὸ ννου]ά 
(δ, 4):--.ἶΗ’ς6 νοιυϊὰ «εἰ (οΥ, εϑίδὈ}15}}}) ἡμάσ- 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΗ]. [ν. 2- το, 

6 1 τὲ ΓΟ μάνα οΔ]]6ἀ ἐἢδς ἰῃ 
ΠΡ θουβη655. δἀηὦ ν}}}} Ποῖ 4 τῆ ϊπα 
Παπά, δηά νν}}} Κεαρ πες, δηά ρῖνε 
ἴἢε6. ἔογ ἃ Ἴσονεπδηΐ οἵ ἴῆε ρεορῖο, 
ἴογ “ἃ Ἰίρῃς οἵ τῆς (ὐεπῆ]αβ ; ς “δδρ. 49. 

7 ἼΤοορεη τῆε Ὀ]Ϊπά εγεϑ, ἴο 4 Ὀγίπρ, ἴμκε κα. 35 
3.27. ουξ τῃ6 ῥτγίϑοπειβ ἤοπιὶ ἴπε ρῥγίβοῃ, α ἐπῶν ὅς 

απά τἴλεπὶ τῆαῖ 5 ἵπ “ ἀδυκηεββθ οἰ σιωκε,, 18, 
οὗ τὴς ρτγίβϑοη ἤοια. Ηεῦτ. «. 

8 1 ἀπὶ τε ΙοκΡ τ τπδὲ ἐς ΠῊῪ βαρ. 
ΠδῖΩΕ ; δήά τὴν 76 Ιογυ Ψ}]} 1 ποῖ ρῖνευ,εβαρ. 48. 
ἴο Δποίῃεσ, ποθι ΠΕ ΠῚῪ ργαῖβε ἴο ργδ- " 
γε Π ἱπηᾶρεϑ. 

9 Βελοία, [6 ἐὈΓΠΊΕΓ τῆϊηρβ ἂζς 
ΠΟπλΘ ἴο ρᾶ88. ἃπά πὲ τῇϊηρβ ἀο ] 
ἀδοίαγα : Ὀαίογα {πὰῪ βργὶπρ οπῃ 1 
1611 γοιι οὗ τἢεπι. 

ΙΟ δίῃρ υπῖο ἴῃε ΙΟᾺΡ ἃ πον 

γηδηὶ ἐπὶ 1δὲ εαγίὁ (|6τ. Χχὶϊ. ς). {δε ἱ!θοε 
(Θβρθοῖ!ν ἴδ σοαϑίβ οὗ 6 Μεαϊξογγδηθδη) 
βδῃοι ὰ «ὐαὶὐ ζῶν δπὰ Ἰοης ἴογ (υ. «υ. α. 11. ς, 
“ἐ ἔγῃπὲ ἢ: σρ. οἡ Ϊοῦ ΧΙΪ!. 1ς) [86 .}}} ἀθοϊδγα- 
ἔοῃ οὐ Ηὴν» ἰααυ πὰ ἰοδοπίηρ (ςΡ. 1]. 4, Ἰχ. 9). 

6. ἐμ γισδίεοι πε} (Χὶν. 12}.) ἰπ [Π6 ΡυΓ- 
βιιδηςε οὗ ΜΥ τιρμίθουϑβ ρἰδῃ. 

Ω εουεηαηΐ οΥ᾽ ἐῤε ῥεορί] ὍὉΠ6 οχργοβδίοη 
ΟΟΟυΓΘ ἀραῖὶη ἴῃ ΧἸχ. 8: ΜΠΕΙΟ {ῃ6 ςοηίοχέ 
(νυν. ς--- 2) ἱπλρ] 165 ταὶ τἢογ, ῆο ἂγὲ σοῃ- 
βυϊυϊοά ἃ ““ΡΘΟρΙε" ὈΥ ἰῃ]5 ΠΟ ΓΠονοπδηΐ, 
ΔΙῸ ἰῃ ἃ ἰαγβα τηθᾶϑιιγε Οδηί 5. (Ορ. Ρ5. 
ΧΧΙΙ. 21. οἷ“. τϑ ; ἢ. ΧΙ, 21.)---|ῷΊ 15 ὀνιάθηῖ 
(παὶ ποῖμοσ ᾿ϑγαθὶ αἴ ἰγρθ, ΠΟΥ ΔΩῪ βθοίίοη 
οὗ 1ἴ, ποῦ γεῖ γτστιβ, σου]ά 6 βροκϑη οὗ 85 
θείης “16 Ἄσονοηδηῖ,"---ἰῇθ στουημὰ οὗ ἰδ 
ΡΘΟρΡ ο᾽5 δυιἀϊηρ ἴῃ σοπηπλιηίΐίοη νυν Οοά. Τὸ 
564] δυςσῇ ἃ σογθηδηῖΐ ἃ τ ΓΙ ΕΥ “" ϑογνδηΐ 
οὗ [6 1οτὰ " νγὰ5 πεεάεὰ ([μκ6 χχὶϊ. 20: 
ΗδεδὉ. ΧΙ. 17). 

7. δὲν ἐδαὶ 4} ἐπ ἀαγάπμες (ΤΡ. ἰχ. 1) 
ομδ ΟἹ {δὲ ῥγμοη-ῥοισε, οὐ, ἀπ βθομ (7εΓ. 
ΧΧΧΥΙ. 1ς, 18, “. 4υ.). ΟΡ. χχίχ. 18. 

8. 14»η16 17,.0Κ}} ΜΝ Ώοϑο πᾶπὶὸ [ΗΟ ΑΗ 
νγ85 τηδηϊ  ϑϑίοα, ἤθη δ ὀχοουϊοα “υάςπηοηξ 
ου 41} [πὸ βοάβ οὗ Εργρί" (Ἐχοά. χὶϊ. 12). 

9. Το πεεὺ ἐῤίηψ! ὮΘΓΘ, 85 ἴῃ Χ ]. χ8, 19, 
ΔΙῸ 5ΌΓΠ 845 ΓΡΩΌΪΓΟ Δῃ ΘΧουοῖδο οὗ [ἢδῖ οΓθ8- 
{ἰνα ροννοσ, νυν ῃ] ἢ ννᾶ5 50 πιυςἢ ἀννοὶξ οἡ ἴῃ 
΄. ς. Τῆς “οπηεσ {πίηρμ5,᾽" σοηϊγακιθα στῇ 
(ἢ θπι, πιυϑὲ Ὀ6 [6 δα οι σγο]ο οὗ [5γ46}}5, δπὰ 
οὗ ἴθ νου] 5, ῃἰϑίοσυ. (866 οἡ χἱὶΐϊ. 2ο; δηά 
ΠΡ. 2 ὕοτ. ν. 17.) 

ὀεόγε ἐδὲν σργίπα ξογι δ] “. «υ. α. Ὅφη. 1]. ς. 
Α5 ἴδε Ἰανν οὗ ἴῃς νορείδοϊθ᾽ 5 ἴθ 15 σοηϊδὶποὰ 
ἴῃ ἴδ ρόπτι, 50 15 ἴπ6 ψνῃοΪα ογάογ οὗ δυθηῖβ 
ἴῃ ἴΠπ6 πιογὰὶ ννου]ὰ ργθἍθχιβίθηξ ἴῃ [86 Ὠινὶπα 
Ιἀθᾶ. (Ὅρ. χἰϑ!. σο, χὶν. 8, “. «υ.) 

10. «οπχ...«ἐπΔ 0. ἐδὲ εαγὶῤ...σεα.. 4.2} 



Υ. 11-10.] 

ϑοηρ, ἀπά Ἦ18 ῥγδίβα ποτ [ἢ επά οἴ 
(ῃ6 δαγῖῃ, γε τῇδλῖ ρὸ ἀονῃ ἴο ἴῃς 
868, Δη4 [41] τῃδῖ ἰ5 τπγείῃ ; [ἢ68 1568. 
Δηἀ τῆ6 ἸΠΠδθιτληῖβ τΠεγεοῦ. 

11 [εἰ τε νη] άσγηθβϑ8 δπά τῆς 
οἰτε5. τῃεγεοῦ ἢ ὑρ ἐρεῖν τοίεε, τὴς 
νΠ]Αρεβ ἐδαὶ Κ εάδλγ ἀοῖῃ ἰμμδθϊς: ἰἸεῖ 
[6 ἹπΠΔΙΔη8 οὗ ἴΠ6 τοςῖκ 5ἴηρ, ἰεῖ 
τῆ δπὶ 5ῃοι ἔγοπλ [ἴῃς ἴορ οὗ [6 πηομη- 
1Δ1}8. 

12 [εἰ (Πεπὶ ρἷνεα ρῥ]οΙγ υπίο {πε 
ΤΟΚΡ, δηά ἀδοΐαγε ἢἷ8 ῥγαῖϑε ἱπ τῇς 
ἰ5]Δη63. 

12 ΤΏ ΓΟᾺΡ 588}1] ρὸ Ὁ πῃ 88 ἃ 
ΤΑΙΡΉΓΥ τλδη., ἢε 5}}8]] 511Γ ρ 7εδ]ουιβῦ 
{κε ἃ πιδῃ οὗ ννᾶγ: ἢδ 5}4]] σσγ, γαᾶ, 
ΓΟΆΓ; Ἦἢδ 5}4]1 ' ργθνδὶ δρδίηϑε ἢΐδ 
ΘΠ 6 ΠΊΪ68. 

14 1 πανε ἰοηρ {ἰπ|ὸ Πμοϊάδη ζΩΥ 
Ρεᾶςε ; [πᾶνε δέξῃ 511}}, σηά τείγαϊ η- 
εἀ τηγϑεῖξ: ποῖυ Ὑ}}}} 1 οΥγ [ἰκὲ ἃ ἴγα- 

ΙΗεῦ. ,. ΨΆΠ]ΠΠΡ νοπηδη ; 1 0}}}} ἀεβῖγου δηά 
οἵ, τω μΊ. ᾿ ἀδνοιιγ δῖ οὔςδ. . 

ΕΗ. 
{ἀε μεἶνσες 
ξλεγεέολ 

ΟνΡ. χχίν. :ς, 16. Εὸογ ἴθ ὀχργθϑϑίοῃ “ὁ ὩΘῪ 
50, 8566 ποΐδ οἡ 5. χουν]. 1ἱ: δηά ορ. [86 
Εχοιγϑαβ δὲ Ρ. σού (νοὶ. 1Υ.). 

11. οὔιίδε γουξ] "" οἵ 8εῖα 7) {πα 15, Ῥείτα, 
ΧΥΙ 1. Νον δνθὴ [ἀμ πηθᾶ ΤΊΔΥ ΓΕ] ΟΙΟΘ6, 

18. « »παη 97) «ὐαγῇ ΟΡ. Ἐχοά. χΥ. 4: 
Ῥ-, χχῖν. 8. Ης «ῥα εἰν ῤ (566 οἡ χἰϊ, χ7) 
Η!5 5 απο, ἡεαίοια» (οη Ιχ, 7). 

14. 1 ῥαυε ἰοηρ ἐΐ»ο..ἢῚ ΟΥ, 1 δαῦυε 
ῥοίάεη Μν ρεαοε (Ἰχῖν. 12) ἔσοπι οὗ οἹὰ (Ἰν]]. 
11) 5. 4ὐ.}: ορ. Κ5.]. 21. [ῃ ογάοσ [δῖ Οοαβ 
ννουὶς ΟὐὗὁἨἁ Ὀϊεδβίης [86 ἡδίϊοπβ (1 δῖ “' ΤΥ βίεσΎ 
Κερί βθογεῖ βίηςε ἢ νυοσ]ά Ὀοζδη," Ἀοπι. ΧΥ!. 
25) της 6 σαγγιοὰ ουὐξ, Ηδ τπηυβῖ πὸ ΙοηϑοΣ 
5δῃενν ξογθεαγάπος ἴο Ηϊβ5 δποπηϊος (]π5|ἀ46 [55 
τοὶ οὐ νι πουΐ, σαγηδὶ οὐ 5ρι: Π118]). 

Ϊ ῥαᾳας ὀεοη “«{|}...ὺ ΟΥ,1 κορὺ βι19πο9; 
Ἰχοδιταϊπθὰ »γε, ((ρ. οῃ Ἰχὶϊ!. 1...) 

ἐξε α ᾿γαυσίἑηρ «υογπαη ΨΜὮΟΒΘ Ἰοης ρεγοά 
οἵ 5116πηἴ θη γαηςθ 15 σπάθα ὈΥ βιιάάδη ἴῆγοσϑ : 
---50οῃ ἴο θὲ [ο]]ονγοὰ ὉΥ ἸΟΥ ([οὈλη χυῖΐϊ. 21). 

1 «υἱ] ἀεεέγογ...1 Οτ᾽, 1 «αυἱ ἀϑβοϊαῦο απά 
ΒΉΥΔΙΙΟΝ ὌΡ δὺ 0Π09.---80 (6 δησίεπε γογ- 
δίοηβ ; 850 ἴοο Οὔθοη., τοίοστίησ ἴο Ἐζ76Κ. 
Χχχνὶ, 24΄ (5. 40.) δηὰ {Π|8 Βδιτήοῃ!ζαθ Ὀεϑῖ 
ἢ Ὁ. 1ς. ΜδΔΗΥ τροάογῃϑβ: 1 νν}}} Ὀγοδῖῃο 
ἔογιἢ δηά ἄγᾶνν ἰῃ ΜΥ Ὀγεδίῃ ἰορείβοσ ;"--ϑ 
ΟὨΘ ὙΟ 15 δ κὶηρ ἃ βεύόγο οἰοσί. 

16, 186.Ὁ. Το οπὰ οἵ συ. τό, “6.6 ἐδίπρε 
ὮΔΥΘΊΙ Δ ἀο.9 ἀπ|0 ἐῤεηι, απ ἈΔῪΘ ποῦ 701- 
ΒΑ ΚΘῚ ὑΏΘΙῺ.,,) (ΔΚ65 ι.5 Ὀδοῖκ ἴο [Π6 ὈγΟΠ156 
πῃ χ]. τ1)ὴ. Ώεοη Οοὰ Ια νυαϑίθ ἴῃ σγθϑθη 
1116 οὗ Ηἰ8 ἰαηὰ, δηὰ Ιεὰ ΗΪ5 ὈΠ πὰ Ῥεορὶθ 
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15. 1 Ὑ1}1} πιλῖε νγδϑέε τηοιυηίδὶ ἢ8 
δηά ἢ1115. ἀπά τ ὺρ 41] τῃεῖγ μετ ; 
δἃηὰ 1 ν}}} πγᾶκα (ὴ6 γίνεγβ ἰ5ἰΔη 48, 
Δηὰ 1 νν1}] ἀγγ αρ τῇς ροοΐβ. 

16 Απάϊ ν]Ἱ]}] Ὀτίπρ ([Π6 δΙπὰ ὈῪ ἃ 
ὙΑΥ ἐῤαὶ ἸΠΕΥ πεν ποῖ; [1 1} Ἰελὰ 
πεπὶ ἴῃ ραῖπ8 ἐῤσὲ πε ἢᾶνς ποῖ 
Κποννῃ : 1 ν}}}} πιᾶκε ἀλγίκηθ85 Πρ 
δείοτα τῃθῖ, δηά οτοοκεά τπϊηρβ 
ἐρίγδίρῃς. ὙΠεβα τῆίηρβ Ψ]] 1 ἴρ  πὸὶ 
ὈΠῖο ἴἢ6π|, ἀπά ποῖ ἔογϑακε {Πεηλ. 

17 ἢ ὙΠΕΥ 5384]1} θὲ 4 τυγηεά θαςκ, ΖῬΩι. 9) 
ΠΟΥ 5841} Ὀς ργεδ! δϑῃδπχεά, τἢδῖ 7|.ρ. -. οἱ 
(Γυ8ῖ [ἢ ρ͵Άναη ἱπηᾶραβ. ἴῃπαϊΐ ϑΔΥ ἴο δ Ὁ οἱ 
1ῆε πηοϊϊεπ ἱπιᾶρεβ, Ὑε6 4γὲ οὐγ ΠῚ 

8. 
18 Ηεατ, γε ἀεαῖ; δηὰ ἴοοκ, γε 

ὈΠΠ4, τῆδῖ γὲ πηΔῪ 866. 
Ι9 ὟὟΒο ἐς δ)πά, Ὀυϊ ΠΊΥ βεγνδηῖ 

ΟΓ ἀελῇ, 45 ΠΥ πηεβϑεηρεῦ τῤαὶ ] 5εητὺ 
νη ἡ; δ] πά 48 δέ ἐῤαὲ 1: ρετίεςϊ, δπά 
Ὀ]ΠΠη4 45 ἴῃς [,ΟΚΡ᾽ 8 βεγνδηῖ Ὁ ἜΡΒΕΕ 

20 δεείηρ ΠΊΔΠΥ͂ τ πρ890 ἢ δυζ τῆου :-. 

δίοης ϑίσδηρο, ἀδγκ, δηὰ Ἵογοοκεοὰ ραΐῃϑ, Ης 
τη ῃϊ ϑθεπὶ ἴο πᾶνε δυδηάοποά ἴπεοιη. Βιυῖ 
ἴδε ρυγροβθο οἵ 811 (δὲ ννδηάθγιηρ 1η ἴῃς ἀδβογέ 
οὗ {ΠὈυϊαίίοη νγᾶ5, ἰο Ὀσηρ ἴμοπὶ ἰηΐο ἐπ ἰδηά 
οὗ δυϊάϊηρ “ρ δι." 

17. «ρα δὲ Τμγπο] ἅτ ἐμγηοά :----ἀτίνθη 
Ὅδοκ ἴῃ ςοηβδιδίοη ἔγοπιὶ ἴΠ6 γᾶν (ΠΟΥ δά 
τηδλικοὰ ουἱ ἴοσ τποιηϑοῖνεβ (5. «οὐ. α. |6γ. 
ΧΧΧΥΙΙ, 22, ΧΙΥἹ. 5). 

18. 956. Το ἀοαῦ δηὰ Ὀ]πά ρϑορῖθ τὰ 
ἰηνιοἀ ἴο ςοηϑίοσ ἴνγο ρτεαΐ ἔδεί5: (1) 186 
νΟΪ ΠΙΔΓΎ Βυχμ]δίϊοη οὗ Οὐ 5 ρογίεςϊ ϑεγνδηξ 
[Ὠγουρἢ στ ῃοπὶ Οὐ β ἰανν 15 ἴο θ6 πιαρηιῆρθά, 
νυ. 19---21 5} (2) ἴοῖγ οννὴ παίίοηδὶ βυβεγης 
δηά 15 σδυ65, νυ. 21---ἃς. 

19. »»γ πόσην ἰῥαὶ 1 “πη ἘδΙΒοῦ, 
«υδο»»! 1 Ὑ111 56} ἃ ;-- ον θην [ἢ 6 58π|6 νυ ἢ 
Ηΐπι, ψο ἴῃ χὶνῇ!. 16 588γ5, “ Απὰ πονν {Π6 
Ιοτὰ Οοὰ δίῃ ϑοηΐ Μο:"---τῆο "“ ΜοθθοηΡοΡ 
οὗ {Π6 (ονοπαπηὶ " (ΜΔ]. ). 1). Ἠδ Ὀδοδπιθ 
858 Οἠδ (Πδΐ ννᾶ5 ““ ὈΠπά,᾽) 845 15 δὲ βιππιθὶοά 
ἱπίο 186 ἵγὰρ Ηἰβ5 δῃοπλ65 ἰδὰ ἔογ Ηἰπι :--Ὁ 
ἼΚο 4 ἀθαῦ πιδη, ννο δοαγὰ ηοΐ᾽" (58. χχχνυ. 
13), ἃ5 [ἢ ἢ6 ὙΟΓΟ 1ῃ56η51:0]6 οὗ {86 ᾿ηϑυ}15 δηὰ 
ὈΙΑΞΡΠοηλο5 υἱἱογεά ἀραϊηϑὲ Η πὶ ΟΥ̓ ΗῚ5 ονγῃ 
ΡθΟρίε. 

δὲ ἐραὶ ἐς ῥεγζξ ἢ Οτ, “ἴη6 πιουϊοσίουβ 
Οπο:" Ἰὰς “δε ἰδδῖ ἰβ ἴο θὲ τενγαγάθα ᾽,) (566 
Ῥγον. χὶ. 21, ΧΙ. 14; 2δὸ οπῖγ ρίας: ντοτα ἴῃ 
Ῥυλὶ οὗ ἴῃ6 νϑγὺ 15 υϑεὰ οὗ ἃ ρεῖβοῦ). Ηδ, 
186 41}}-πλουτοτίουβ, βϑιισγω θα ἴο ὈδΑσ [Π6 Γδ- 
σομήροηθε ἰμδί νγὰβ8 ἀϊ ἴο (π6 “' δ'ῃ5 οὗ 188 
σνοτ]ά," 
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οὔβθγνεβϑῖ ποῖ ; ορβηΐῃρ; ἴῃ δαγβ, δῖ 
ἢς Πεδγεῖῃ ποῖ. 

21 ΤΠε ΓΟΚῸ ἰ5 νψεὶ] ρΙΘαβϑαά ἔοσ ἢ18 
ΤΡ Ὠτεουιβη 8 ϑάκα; ἢθ ΨΨ}|}} πηλρη 

"ον, δἴπα, τῇς ἴανν, δηά τηδΐί ἢ 12: μοπουγδθϊο. 
22 Βιι (ἢ 5 ἐς ἃ ρεορὶα τορρβά δηὰ 

"Οτ, ἐὰν βροί]εά ; ἢ ἐῤέγ αγε 411 οἔ τῇδπι 5παγεά 
αἰ ἐᾷς Δα διά ἰπ ῥγίβοη Ϊῃ ΠοΪ65, δηά τῇς 
ων, ΠΟΙ5685: [ΠΕΥ ἃΓε ἐν ἃ ΡΓΕΥ͂, ἀπΠἀ ποπα 
ἔλο. Εἰ νογεῖῃ; ἔογ δ 8001}, ἀπά ἤοῃς 
ἐγεσάέηφ. ϑδιῖτῆῃ, Β δϑῖοσα. 

23 ΒΟ δπιοηρ γοιι νν}}] σίνε δὰγ 
ἴο {ἢ]15ὺ τὖδόο ΜῈ} Πεάγκθη δηά ἤθᾶγ 

ΗΟ δ ̓ίογ τῆς εἴπγε ἴο οοπλε ὃ 
ἐἐνκεῦ 24 ὟΝδο ρᾶνε Ϊαςοῦ ἰογ ἃ 8ροὶἱ], 

Δηὰ ἴβγδαὶ ἴο τῆε. τγοόῦθεῖβ ἡ 44 ποῖ 
τε ΙΟΚΡ, ἢε δραίπϑε ννβοηι νγε ἤδνε 
δ πΠη6α ἡ ἔογ {πεῈῪ νοι] ποῖ νγαὶκ ἰπ 
ἢϊδ νγᾶγ8, ποιοῦ γεγο {ΠΕῪ οδεάϊεης 
ὑπο ἢϊ5 ἴανν. 

25 ΤΓΒβειείοτε ἢς βαῖῃ ρουγεά ὕροη 
Πὶπὶ (Π6 ἔγΥ οὗ ἢΪ8 δῆρεγ, δηά τῃε 
βδῖγθηρτῃ οὗὨ δαί: δηά [τ δδῖῃ δεῖ 
Ὠϊπὶ οἡ ἤγε γοιπά δϑουΐῖ, γεῖ ἢε Κπεν 
ποῖ; δηά ἴξ θυγηαά Ἀπ, γεῖ Βα ἰδ ά 
11 ποῖ ἴο Πραγί, 

420. δεεηρ...1 πον παδῦ 5001 "457 
ἐδίηιρ!, δμὶ, Ἰλδυκοβῦ πο1:--- ΤΆΔ ΠΥ ΡΤΊΟνΟΙ5 
ἀοοάβ, νοῦ, ἃ Ηδ ἢδὰ τοΐ τοξιϑεα ἴο 
ἐγ ΑΥ " {Ποπὶ (ΡΒ. οχχχ. 2; [οὉ χὶν. τό .“.«υ.), 
τορι ἤᾶνο Το] ἄἀοννῃ ἀεβίγαςίίοη ὕροη (ἢ 6 
ἄοεῖϑβ. 

οῤεηὶηφ ἐδ ἐαγ} ἘΘΑΊΥ ἀνγᾶτο οὗ ἴποϑ6 Ὀϊῖ- 
ἴογ Βρθεθοδδβ; 1που ἢ 845 οὴ6 ΠηΟ Ὠδασγὰ ηοΐ, 

1. Τῶόε ΤΟΚΡ Ὑ88 α«υεἰϊ ῥίεα.. Ἠδςε 
σεφμίεςεεά ἴῃ [Π]5 ΑὈαϑοπηθηΐ οὗ {πδ πηογϊοτίουβ 
Οπο, »γ Ηἰς γι φρίεοισηεασ σαζε, ταὶ Ηδ 
της Ἔσχϑῖθιε Ηἰ5. υηϑιχογνίηρ τἰρ ἢ ϊθουβη658, 
δηὰ γοῖ 50 ὴῪ [6 ρεηϊζοης δίπποσ. Οη {Πδΐ 
δοσοιηΐ “2626 ]ογά «ὐας ρίεασεά (:. «υ.) ἴο 
Ὀταΐθο ΗΠπὶ" (ἸἸ. το). 

»ιαξε 1ὲ ῥοπομγαόίθ] Οὐ, “" κἰοτγίουβ :᾽ 50 
1πΠδξ 115 ΒΡΓΟΠΊΔΟΥ 5ῃοι]ὰ θ6 “ ἐ5.40}}5 δ ᾽ 
(Άοαι. 111... 21), δηὰ [5 πλδ͵ δῖ 6 νἱπάϊοαϊοα 
τηγουρμουξ [6 υηΐνογϑο. 

22. ὙΜΏΠΟ τῃ6 δογνδηΐ οὔ (ἢν 1 οσά 15 (8 
ῬΔΓΙΘΠΕἾΥ βεθκίηρ ΠΟΥ 5αϊνδύοη, ϑγδοὶ Ἴσοῃ- 
{{πι65 βία οση, δηάὰ τηϊϑὲ Ὀ6 σίνεῃ ὕρ ἴο 
Ῥυπιϑῃσηθηΐ. 

χοῤῥεά απά “ῥοϊ]εα) ΒΡΟΙ1θα απ ΣΟΌΡΘθαᾶ: 
ὅ. «υ. α. ἴῃ: ΧΥ]]. 14. (ΟΡ. ΧΥ ΠΣ. 2. 

“παγεά ἐπ ῥοίϊ ἢ Ὕάκθοη ἴῃ ἘΠΟΙ͂Σ Θποτ165᾽ 
ϑηλτοβ, δηὰ οοη ἰῃ 5βυδίοσταηθδη ἀπη- 
ξδοηΞ.---80 Α. ΕΖγα, Κυοῦ., Ὠ εἰ. 

44. ἀϊ4 ποὲ ἐδε Ζ0Ε}) ὍΟβ6, ἰηκέγυτηεηξ 
ἴδε (μδιάθαῃ νγᾶϑ (ΣΧ. 15). 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΙ. ΧἼΙΜ111. [ν. 2:--. 

ΓΗΑΡΤΈΕΕΒ ΧΙΠΠΠ. 
1 7λε Ζογα εονιΐογέαλ 1Δ6 ελεγολ τοῦῇά δὲς Κγο. 
ῬΣ 5. 8.12 ἀαῤῥεαζεί ἐο ἐάε δεοῤίε 70» τυΐΐρεδι 
9 ἀΐς ονεπίβοίοιον. τᾷ 472 »υ»νείεειᾳ λεγε 
ἐάε ἰξείγμείορ οὗ δαόρίρονε, 18 ἀγα λὲς τυορεαἷδ- 

εἰκέυεγαρεε ὁ λὲς 2 
" μα ἠῤι ΤΠ οὐ 

Τ᾽ πον ἴῆιι5 8341 (ἢ6 ΓῸΚΡ 
[ἢδῖ σγεδῖθὰ τῆες, Ο [δοοῦ, ἀπά 

ἢε τῆλε ἰγπιθά τῆθο, Ο [5γδεὶ. Εδδγ 
ποῖ: ἔογ 1 μάνα γεάδεεπηεά ἴδδα. 1 
ἰανε σα]]ο4 ἐῤέε ὈΥ͂ ΠΥ πᾶπις ; ἴδοι 
αγὶ ταϊπηα. 

2 ὟΝ θη ἴδοι ραβ5θϑῖ Γβγουρἢ (ἂς 
νγδῖειβυ 1 τοἱἱΐ ὧὲ νυϊτ τῆἢθα; δηὰ 
ΚὨγουρἢ (6 τχίνεγβ, ΠΕΥ 5841] ἠοῖ 
ονεγῆονν τῆεε: ψῆθη ἴδοι νγαϊκαβῖ 
τῆγουρῃ τῆς ἄτα, τῆοιι 8841: ποῖ ὃ6 
Ὀυγηςδά ; πείθῃ ογ 504]} τῆς ἤδη [ίη- 
ἀ]ε ἀροη ἴδεα. 

2 ΕοτγΙ!Ι ἀπὶ τῆς ΓΟΚῸ ΤΥ Οοά, τῆς 
Ηοὶγ πε οἔ ἴβϑγδεὶ, τὴγ ϑανίουγ: 1] 
σᾶνε Εργρῖ 2» ΤΥ τγάπβοπι, Ετηϊορὶᾶ 
Δη4 ὅδε ἰογ τῃεε. 

4 ϑίπος του νγαβδῖ ργεςίοιιβ ἴῃ ΠᾺΥ 
βίρῃς, τῆοιι ἢαβὲ θεεη ποποῦγαῦ]ε, ἀπά 
Ι μανε ἰονθά τες: τῃογεΐίογα ψ}1} 1 

ἀρσαΐησὲ «υὐδὸορε «υὑὐ ῥασνε εἰπηε] Α5. ἴῃ 1}, 
Ἰχ, χὰ, ᾿χῖν, 186 ῥγορμοὲ ἰἀθηςβοβ Εἰ πλϑοὶ ἢ 
ἢ τ) σδἰηδι] ΡΘΟρΡΪΘ. 

ἐῤεν «υομά πο ΟΡ. Χχνΐ!, 12. 

258. ἐὲ δωγπεά ῥίνη] «. «αὖ. α. ΧΙῊ], α (“ Κιη- 
ἀ16 ἀροη ᾽,) :--- ξιΠΚιηρ ἰπϑίδηςε οὗ ἔπ6 ἀου]6 
ϑρϑοοῖ ἴῃ ὙΠΟ [5γ86] 8 ργοϑθηϊοα ἴῃ [Π 656 
σμαρῖοιβ. Ὑπὸ σογγιρί παίϊοη 15 ϑιιθ)θςοϊθά 
ἴο 186 ἤγο οὗ Ἰυάρτηδηξ : Ὀυξ ()6 ““ 15γΓ86] οὗ 
Οοά"" 5υϑετβ πὸ δΒιυτγί. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΜΠΙ. 1. 7 δαῦνε εαἰϊρά ἐῤεε ὧν 
ἐδν παριε] (Χ]ν. 2), ξινίπε [Πθ6 ἃ ἀσθβηϊίο ο4}} 
ἴο ἃ βϑρθοῖῆς ψογκ. (ᾧ. ἔχοά. χχχὶ. 2, χχχῇῆ. 
152.) Ηδρῃςθε ἴῃ Χ]νἹ]. 1.2. [5Γ86] 15 βίγ]θά, “"ΜΥ 
ς4116ἀ."" 

Ὡ. «υαίεγ:... γε] Ῥ5. ᾿Ιχνΐ. 12.--- [6 6π|- 
Ῥίγεβ οὗ ἴῃ6 ννου]Ἱὰ νγεγῈ ἃ5 στη ρ Υ τῆνογβ (ν11}. 
4); 186 ῖγ ρογβθοιτηρ Παίγοα 45 ἢγθ.-- -Οἡ οπα 
τοι κδῦϊθ οσςδϑίοη ἴῃ6 ἰδίίοῦ ραγί οἵ 1ῃϊ5 
ΡΤΟΠΊΪ56 νγ85 ἐεγαλίν ΓᾺ]Β]1οὰ (Ὅ δη, 111. ᾿7,.27). 

9. Τρ ϑαυΐοιιγ) Α' Πδὰ Ὀδδη ἰδίου ργονθὰ 
ἴῃ Ὠιϑβίογοδὶ ἕδοϊ, χχχυϊ. ,ς. 

1 σαυῇ Οτ, “1 παᾶνὸ ρίνεη." Ἐργρῖ, 
Ουκῃ, «πὰ ϑδέρᾳ (Μοιόθ, ορ. οὔ 5. ἰχχὶϊ. 
10), Μεγ ποῖ ραγίβ οἵ (6 Βαυ]οηίδῃ ΘΠΊΡΪΓὸ ς 
Ὀυϊ δον 5μουϊὰ Ὀ6 δά θά ἴο [πὸ Ῥογβίδῃ 6πὶ- 
ΓΘ, 85 [6 γτεννασᾷ οὗ [53γ80}᾽ 5 ̓ψὰιν ἀρ νε ον 
ΒΟΥ ὙαγῈ δου! } Υ δηποχοὰ ὈΥ̓͂ ΟΔΠΊΌΥ5ε8, 

ἴδ δοῃ οὗ ὕγτγυβ (ορ. Εδιδ. ἱ, 1). 
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σῖνε τηεῃ ἴογ περ, δηά μεορὶς ἴογ 
ἐ ΟΣ, (ἢ "Πα. 
“οὔρῳ. 5. “δα ποῖ: ἰογῖϊ σγὶ νἢ ἴῃς : 
Ἶετ. 390.10. 1 Ὑ}ν}}1} Ὀγίηρ, (ΠΥ βεβὰ ἔτοπι ἴῃς αδϑῖ, 

46. 27. Δῃᾷ ρσδίῃοι ἴπδς ἴτοπλ ἴ[ἢ6 ννεβῖ ; 
61 ν}}} ϑβᾶΥ ἴο τῆς ποιῇ, Οίνε ὑρ; 

ἃηἀ ἴο τῆς 8ουῖῃ, Καορ ποῖ δδςῖκ: 
ὈΤΙΠΡ᾽ ΠῚῪ 350η8 ἔτοπῃ ἔλγ, δηά πιγ ἀδυρῃ- 

᾿ ἴοΓ5 τοπλ {Π6 οπάςβ οὗ [6 δαγίῃ : 
 Ἐνεη ἐνετὺ ομς [ἢδῖ 18 ς4]16ἀ ὉῪ 

ΓΩΥ ΠᾶτηΕ : [0 1 ἢᾶνα ογεαῖεά ἢ]πὶ ἔοσ 
ΓΩΥ ρ΄ογγ, 1 πᾶνε ἰογηιεά ἢἰπὶ ; γε, 1 
ἢανε πλδάς ἢϊη,. 

8 4 Βπηρ ἔσῃ {μὰ δ] πὰ ρεβορὶε 
ἴῃδιῖ ᾶνε εγεβ, δηά τῃ6 ἀεδῇ της ἢν 
ΘΔΓ8. 

4. δίηπ.ε] ὙΠαὶ ἰ5, “" Ετοπιὶ [ἢ ς {ἰπὶ6 [Π4ῖ.᾽" 
ἴϑγδοὶ Ὀδοδπὶα “ργοοίοιβ,"" ἤθη (Π6 ῬγοπΊῖθ6 
οὗ ἃ Ὀϊοβϑίηρ ῸΣ 8}} Ὡδίίοηβ νγᾶ8 αἰ δοῃοὰ ἴο 
ἈΠ|. 

«υἱϊ 1 σίυε πη (Ἡδῦτ. σόα») ζῶὼγ ἐδεε] 
85 ἴῃ6 ῥγῖος οὗ (ὨΥ͂ γτοοονεσγ. Ἐργυρί, Βαὺγ- 
Ἰοη, Ῥ60}198,---4}} ΠΊΘΓΕΙΥ [οΙηροΓΔ] ᾿ηογοϑῖβ,-- 
Βῃου]ὰ ρῖνε νγὰὺ Ὀείογε {πὸ δάνδησε οὗ σοάδβ 
Κιηχάομη. ΟΡ. ἰϊν. 17, ἰχ. 12. 

5--. Τ 5 ργοπιῖϑο, νι ἢ δὰ Δη ἰηϊἰα] 
ΕΟ] ΔἸ ππθηΐς ἰπ ([ἢ6 τεῖατι ἔτοπὶ ΒαῦΌγΙοη (ςρ. 
Ἐς, ΟΥ̓]. 2), δηὰ ἃ ἰαγροσ οπο ἰῃ ἴπ6 ψαίμπογης 
ἴη οὗ Οεπί]ο σοηνετίβ (ορ. Μαῖξ. υἱ]. 11), 
Ἰοοῖκβ οἡ γεῖ ἔυσγίμοσ ἴο [86 14] τϑοονεσῦ οὗ 
[5γδεὶ. 

8. [5γὯ6] 941} 6 υγιίηθβϑοβ ἰο ἴῃ6 νοτ]ὰ 
οὗ ἴῃ6 ἀϊνιπα ῥγοϑοίθηςθ, 

Βγίης ζογιίῥ, ἱπῖο [π6 σγθαῖ σουγί οὗἉ 4551Ζ6, 
ἐδ ὀίῥπά ῥεορίε ἐδαὶ δαὺξ εγες, ἴἰμ6 [εν (ἸΧ. 
1Ο; ΤΡ. θεῖ. χχυῖ!. 28, 29). ὙΠΕΥ βίἰδηὰ 
ὙΠ} {Ποῖγ [ἂνν δηὰ Ῥγορῃοίβ ἴῃ {ποῖ Παπά5, 
τοδάϊηρ ἰἢθηὶ, δηά δι ποηποδίηρ ἔποπι, γεῖ 
ποῖ ρογοσνίης {ΠΕῚΓ ἴΓὰ6 ρυγροτί. ΤᾺ 5 (ΠΟΙΣ 
ὈΠΙπάπο55 ννᾶ5 ἔογοϊο! , δηά 15 ρθηδὶ σῃαγαςίοσ 
Ῥτοοϊαιπηθά, ἴῃ [86 νοῦ ὈοΟκ5. νοὶ {ΠΕῪ 
αν ῥτΖοὰ δον 11 1561}. 

9θ. Ζεὶ αἱΐ,. Οτ, “ΑἹ! γε πδίοηβ, 284- 
{πὲγ γοὺυ ἰορεΐῃογ, δηὰ ἰοῖ ἴ1η6 ὕῬΘΟΡ198 85- 
61 0]6.. (ἕδη ΔηΥ οὗ ἴμεπὶ ἐξείαγε ἐῤὲ:,----ἰἢδ 
διοαὶ σοπληρ ουθηΐ, [5146}}5 δ] νοσδησθ ὺ ΟΣ 
1οῦ ΒΘ Σα ἐῤεαυ τῷ ζογημεν ἐδίπρ 7--- ΧΙ Πς 
{16 ραϑὶ Ὠἰδίογυ οὗ με νου], ἴῃ νγε]]-δἰτοϑιθα 
ἀοςιχπηορηί8. [ ΠΟῪ πᾶν ποῖ υςῖ, ἴποη Ἰεῖ 
ποῖ ΠΟΑΓ ἰΠ6 βδοιξὰ σεοοσάβ, δηάὰ οοηΐοββ 
ἴδοι ἴο Ὀδ6 ἔπε ἐγωζϑ. 

10. Το Βοδίδοη ροάβ ἢδλγνθ Π0 5: ἢ τς 
Πε659.35, Βυΐ Οοά μ48. βϑγδϑὶ τῦαδθ σεδαῦ ἴο 
ὍΘΑΓ ἱποοηίσονογε ! Ὁ] ες ἰδϑε ΠΟΩΥ ὈΟΪῈ ἴο [86 
ἐ ρα ΤΠ ογ᾽ δηά [ἢ6 ““Ἰαίοτ ̓  Ὀοοῖκ5 οὗ δοσιρίυχο - 
--ἰὰς ἰδίοτγίςα! Ὀοοκϑβ, ϑοπιὸ οὗ ἔποπὶ νυτι ἴθη 
δούθῃ Τσοηΐιτε5 Ὀοΐοσα 186 ἀδῖθ οὗ 115 σβᾶρ- 
ἴεγ ; διά [8εϑὲ Ῥσόρμῃδοῖθβ, Ὡς ἢ γεσ ἀδ- 
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9 [εξ 411] τῆς πδίίοηβ ὃς ραιπογεὰ 
ἴορεῖποτ, δπὰ ἰεῖ τῆα ρεορὶς ὃς 858- 
δε} 0]εἀ : ὄν ῃο ἃπιοηρ ἴΠπεπὶ οἂη ἀε- ὃ «βαρ. φε, 
οἶαγα (8, Δπ4 5ῃενν υ8 ἰογπιεῦ τ ηρ8 
Ιες τδπὶ Ὀτίπρ ἔογμ τ εῖγ νυν ἘΠ 5868. 
τμαῖ ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ 6 1υ8τ|Η6ἀ : οΥ ἰεῖ 
(πὶ ἢθδῦ, δηά 54, 1 15 {γτιτἢ. 

ΙῸΟ Ὗα8 476 ΤῊΥ Ὁ] 65868, 541} τῇ 6 
ΙΟΚΡ, Δπὰ πὰ βεγνδηῖ ψβοπὶ 1 πᾶνε 
σἤοβθη : ἴῃδῖ γὰ ΤΏΔΥ Κηον δηά δ6- 
ἰΐενα πιθ, δπά υπάειβίδπα τπδῖ 1 ἀπ, μ8ρ. κε 
6: “Ραίογα πὶεὲ ἴβεγε νγὰᾶβ ' πὸ (σά ς- ἃ “. ὃ 
ἰογηχθά, πεῖ ΠεΓ 541] [Πογα Ὀς δίζοσ Π16. κοίλῥῃ 

11 ἰ, ευεμ 1, 4 πὶ ἴῃς ΓΟΚΡῸ ; δηὰ {πε 
Ὀεβι46 τὴς ἐῤέγ 15 Πο ϑβϑανίοιιγ.  ΟΒΒΡΩ 5 

12 1 ἤδνα ἀεοϊαγεά, δπὰ ἢδνε βανεά. Ηοϑ 13. 4 

“7 

᾿ϊνεγθὰ ϑουθεὴ Ἴδηΐυγιθ5 Ὀείοσε ἴ86 Ὀϊγί οὗ 
ΟἸ γιὲ. [ἢ νἱγίιθ οὗ (86 ἰϊδίογοδὶ] Ὀοοΐβ, 
{Π6 [ονν7Ὲ γα νυ] Π65565 ἴο {Π6 ἀοςίγίης οὗὁὨ ρΡυ ΓΘ 
ΤὨδοιση. ὍΤὨ15 ἱπάθοα (Ἰξ ἢᾶ5 θθθη οὐϑεγνθά) 
νγὰ5 ἴδε νογῪ [Πἶ οὗ [86 Ῥδορὶο,----ννὰ5 ννῃδ 
Τυδθ ἴποπὶ ἃ Ρδορῖὶθ; δηὰ [ΠΟῪ τηδιπίδι ποὰ 
(δὲ 1 νγὰβ γουθαδαϊοὰ ἴο ἴμοπὶ ὉῪ σοά, “Ὁ 
Ὀορίη ἢ [Π6 Ὀορπηΐϊηρ οὗ Ὠἰδίογυ ; δηὰ {15 
δυξυί ἀοσοίππε Ὀορίη5 σι ἴθ. ὙΠΟΥ τα 
1: «υἱΐριοσ.6: ἀπά κοη  25:0γ, ὄυθῃ ἴο ἴογίιγο 
δηά ἀσδδίῃ. (Ὁσ Νονυτώδῃ, "τ, οὗ Α5.᾽ ΡὈ. 
417) 418.) ἴη νὰ οὗ [6 ρῥσγορπείοδὶ 
Ὀοοκβ (ΠΟΥ ἃτο {6 ρύεαῖ υυἱΐποϑθοβ ἴο (δ6 
Οοβροὶ. ““Νοίδιης οουἹἱὰ 6 τροτο ὙΠΉΚΟΥ 
1[04η ἴΠ6 ονθηΐβ νυ] ἢ πᾶν ὈΘΙΔ]]δη [6 [οννὶβ 
πδίίοῃ. δ οδίης ἐξε ἐδερε δας ουεν ὀξοη 7 γε- 
ἐοἰά 07 257 οὐδοῦ παίϊοῦι, ΟΥ̓ ᾶ5 ἜΥ̓ΟΣ Πδρροηθὰ 
ἴο ΔΩΥ͂ οἴδογ,.. ΤῈ [εὐν5, πεγεΐοσε, ἅτὸ ἃ κιηπὰ 
οὗ βἰαπάϊηρ πισγάοΐθ; Ὀδίηρ ἃ πηοηϊπΊεηΐϊ οὗ 
ἴδε ννοπάσθσ] δ] δ] πιοηΐ οὗ {πΠ6 πλοϑὲ Ὄχίγδου- 
ΟἸΠΑΓΥ͂ ΡΤΌΡΒΘΟῖο5 ουοῦ ἀε]ϊνογοά, νης Ρτοσς 
Ρἤθοε5 (ΠΟῪ δοπηβεϊνοβ ργέϑοσνθ δηὰ δεαγ 
«υἱδηξῖς 10, ἰὨΟυΡὮ 2ῤεν ἀμ ἐδεῖγ ἐγες 1Ἰο ἐδἔδ 
ἡώδίνιοπε οΚ ἐδενι." (ΑΌΡ ΜΝ Βδίοϊγ, " Εν!Ιά.᾽ 
ΡΡ. 89, 90.) ὦρ. Ὀσ Ριυιϑεγβ ' ὕπιν. δοιτη.ἢ 

ΡΡ. 63, 229, 230. ᾿ ; 
απά 797 “ἐγυαη] ΜῺΟ 15 Πόγὸ ἀἰβε! ηρι ϑηοά 

ἔτοπι ἴπε πδίοη 85 ἰῇ χὶϊχ 6. Ταγρ. “ΜΥ 
δογυδηΐῖ, [86 Μοβϑδῃ." Ηδς ννᾶβ ἴο ὃ6 6Π|1- 
ΠΟΏΓΥ ὦ «αυἱϊπεῖς 1ο δὲ ῥεοῤίες (Ἰν. 4: ερ. 
Κον. 1. 4). 

11. δευϊάάε τς 
5Δἢ, ἐμοσγεΐοσγε, οσουϊά 
(Μεαῖί. 1. 21:.---2 .) 

12. 1 δσυε ἀεείαγεά... ΟΥ̓́ 1 Ττιγ89]17 
ἀεείαγεά (Ὀείογεμαπά), σμά “αὐυεά (Ἰῃ δοςογά- 
ἃἅπος ἢ (δὲ ἀδοϊλγαίίοη), απά να 1185 98 
(ἔμ δοςουπὲ οὗ {πδὲ ἀεἰϊίνεγαποθ). ΑἹ] {8 
μβδλὰ Ὀδεη νοσπεοὰ σϑσθηῖγ ἴῃ ἰἢ6 Αϑϑυγίδῃ 
σγοὶε οὗ 5414}}}8 ργορῇβοὶαβ.--- 1 γ7εεἰ πᾶν 
ἄοηα [μ15; απά Ζδέγε «υαῷ πο “σἰγαηφε (ξοὰ, 
Ιευΐϊ. Χχχῆ, σό; {εγ. 11}. 13),-- 

Α ΠΊΟΓΕΙ͂Υ Ὠυμηδη Με9- 
ποῖ ψογὰκ οὐμἱ 5αἰναίίοῃ. 



238 

δηά 1 ἤανε Ξῃεννεά, νψνῆῇθη 2ῤέγ τας 
ΠΟ β8ἴγδηρε ψοά διλοηρ γου : {Ππεγείογε 
γε αγὸ ΤῊΥ γ ΠΕ 5568, 541 τἴῃ6 ΓΟΚῸ, 
{παῖ 1 αη»ι (οά. 

12 Ὗελ, δείογε ἴῃε ἀδγὺ τὐας 1 πὶ 
Βα; 4δπὰ ἐῤέγε ᾿ς ποῃδ ἴ[ῃδλϊζ οδη ἀδἰνογ 
ουξ οὗ τ Βαπηά: 1 νψ}}}} ννογκ, δηά 
ννῆο 5}4}} '4]εῖ τοὶ 

14  ΤΠυβ 54 τΠῈ ΓΟΚῸ, γουΓ 
“χεάξεμηεγ, (ῃ6 Ηοὶγ Οης οἵ ἴ5γδεὶ ; 
Εογ γουγ 8,κε 1 ἤδνε βεηΐ ἴο Βαῦγ- 
ἴοῃ, δηά ἢανε Ὀγοιιρῆς ἄονγῃ 81] τπεῖγ 
ἴποΌ ] 68, ἀπά τς ΟΠ] ἀδδηβ8, ννῆοϑβα οὐῦ 
'ς ᾿ῃ τῆς 5}1Ρ8. 

Ις ἴ απὶ τε ΠΟκὉ, γουγ Ηοϊγ Ομπο. 
(δε ογεδῖογ οὗ [βγδεὶ, γουγ Καὶ ἱπρ. 

1Ι6 Τυβ 541 τῇς ΙῸΚΡ, ψἢοἢ 
- ΚΖ γΆλΚΕῃ ἃ νΝᾺῪ ἰπ [ἢ 6 868, ἀπά ἃ ἔρδίῃ 

. ἴῃ ἴῆε τ] ΠΥ νγαῖοϑ : 
17 ΝΏϊςΒ Ὀγίπρεῖῃ ἔοπ τς ςἢΔ4- 

τοῦ δηὰ ἤοῖβε, τῆς ΔΙΙΔΥ͂ δπὰ τῆς 
ροννεῦ ; ἴΠ6Υ 5}2]] 16 ἀοννῃ τορεῖδογ, 

ΙΘΑΙΔΗ. ΧΙΗΜΠ1,. [ν. 13---22. 

{ΠΥ 5}}2]} ποῖ σίβε : [Π6Υ γα δχίίηςΐ, 
(ΠΟΥ δῖα ψφιθηοῃεαα 88 ἴονν. 

18 4 επιθθεγ γε ποῖ τῆς ἔογ- 
πλεῖ [ἢ] ηρ5, ΠΕΙΤΠΕΓ σοηβιἀ6γ τῆς (ΠΙ Πρ 8 
οἔὗ οἷα. 

19 Βεβοϊ]ά, 1 νν}}} ἀο ἃ ἔπενν τῃϊπρ᾿; δ᾽ (οτ. 5 
ΠΟΥ [τ 8}4}] βργίπρ ἑογῃ ; 5}.4}} γε ποῖ δ. οχ. « 
Κπονν ἰτὐ [ ψῈ} ἐνεη πλάκα ἃ νγὰν ἰῃ 
τῆς νυν] άογπ 655. σημά γίνε γβ 'ἰπ τῆς ἀεβογί. 

20 Τῇε βεᾶβὲ οὗ τς βεϊά 5}4]]} 
Ποποὺῦ τῆ, ἴῃε ἀγάροηβ δηά {δε 
ΕΤονν]8: δεσδυβϑε 1 ρῖνα ννδῖετβ ἰῃ 'Ὸγ, κ,, 
ἴῃς ἩΠάδγηθθ8. ἀπά τνεῖβ ἴῃ τῆς ἀε6- ΓΗεν. 
βογί, ἴο ρῖνε ἀγίπΚ ἴο ΠῚΥ͂ ΡΕΟρΙΪΘ, ΓᾺῪ δ με σΩΣ 
σἤοβεη. 

2ι ἐΤῊϊ8 ρεορὶε πᾶνε 1 [Ὀγπιβά ἔογ ἐἴακε ς. 
ΤΆΥ ΒΕΓ; τΠΕΥ 5}}4}1} 8μενν ἔογβ. πὴγ ἢ 
ΡΓΔΪβα. 

22  Βυϊ τἢοιι Παϑ ποῖ ςδ]]δἀ τροη 
τι6, Ο Ϊφοοῦ; δυῖ ἴῆου ἢαϑὲ θθθη 
ὙΘΔΓΥ οὗ πιε, Οὐ [βγδεὶ. 

22 Του Παβϑὲ ποῖ Ὀγουρῆῖζ πη {πε 

α»ποη γο] ὙΠαὲ γστοαΐῖ ἀδ! νούάηοα ππάετ 
Ἡδολοκίδἢ ἕοσπηιθὰ ἃ σπις 8] ἰεσῖ;-- ἰοῦ ἢ οο- 
οὐγτοὰ δογ [υὐδῷ Ὠδὰ ΡΈθλΙΟΙΥ τεπουηςοὰ 
ἢ 056 4]16η βοάϑ. 

ἐῤῥαὶ 1..7 111, ἀπᾶ 1 κα»: Οοά:--- χοῦ οὐ 
ἰεσΕ ΙΠΟΠΥ͂ ΡΓΌΥ65 ἰξ. 

138. ὀείογ ἐδε 47 νγὰ38] [{11.ὄ “ἔτοτῃα (ἢ6 
ἄἀδγ ν᾽" ὙΒΙΟΝ ΠΊΔΥ Ὀδ ΟἸΠΟΓ, βίησθ {ἰπ|6ὸ Ὀοζδη 
(Ξ0 ΧΧ., Τατγρ., Ν ]ρ.), οσ (οΡ. ΕζΖεϊκ. χ νη. 
35}» “ ἔτγοτι το-ἀδγ᾽" (ἔνν., Κποῦ., 1)6}.). 

«ὐδο «δαὶ ἰεῖ 43] ΟΥ̓́ ΤΟΥ͂ΘΙΒΟ ἐξ (566. Οἡ 
χὶν. 27).--- Βαίδαπη, {86 ΟΠ πὰ ρῥγορῆεῖ, ψπὸ 
Πδὰ 5 ογὲβ ορεπρὰ ἴο 866 [5Γ86}5 διΐαγο 
Βτοδίηδβϑ, νν85 ἈΠΑΌΪΘ ἴο “Τόν οσϑο " Οοα 5 σοσΚ. 
50. 5ῃοιυ]ὰ ἴ 6 Ψ ΠῈ “π6 ὈΠΠπα Ρϑορὶς τπδὲ 
δὰ ογοβ." ΑΑραϊηϑξὶ (Πογ ἱπίθεης ΠΟΥ σψου]ὰ 
δίες.. τῇς Οδυτςοῇ οὗ Οοά. 

14. 1 ῥδαυε “ἐπὶ (ΜΥ 3ληοιῆθα οηδβ8, χΙὶὶ. 
3) 19 Βαῤρνίοη; απά 1 Ὑ1λ0ι') Ὀστῖπε ἄοντα 
811 ΟΥ ὕπο 85 Τὰ κιῦϊνοθΒ: αη4 ἐδε Οραΐ- 
ἄεαης (ἴῃς ρῥγουάοβι οὗ 411) 'π ὑπο 1; ογοῦδ 
ΒΆΪΡΒ: οηςθ Ἀδὰ ἢ 5ηουΐϊβ οὗ τ ἢ, 
ΠΟΥ βδοιρῃξ 85 ἃ τηϑθδηϑβ οὗ βιρὰῖ. 

16. γομΓ Κὶπφ)] βίποε [6 Εχοάυ5 (Εχοα. 
χν. 18); ἴο ΨΏΙΟΠ ουὐθηΐ τ. χό, 17 ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 
4Πυἀ6. (δες ἔχοά, ΧΙν. 4) 9, 1ό, 22.) 

17. 1δὲ αγ»7 απά δὲ ῥοαυεγ}) ΟΥ, 1δὲ 
γδ]δηὺ σπά ἐῥὲ Βύτομ. 

ἐῤεγ «ῥα! ποί γε] Χχγυϊ. 14 (". «υ.). 

19. ἀπε ἐδίηΦ] Α Οτεαῖογ Ἀϑάεπιρίίοη 
ἴδδη ἴμ6 οἱὰ ομϑ;--ὰαὶ Νενγ Ἑονρηδηΐ (6γ.Ψ 
Χχχῖ, 12. 33}, 5ρΓηρίηρ ουξ οὗ [παῖ “πεν 
ἔδιηρ ἰὴ (ῃ6 φαγί ἢ " ([Ὁ. . 22), 186 [ποᾶγῃᾶ- 
ὕου. 

2420. ΤῊΙ5 “πον ἰδίην " νου] Ὀτηρ 
ἴϊ 4 τοσονδὶ οὗ ἴὴ6 οὔτ ψνῃϊςἢ δδὰ τυὐτηοὰ 
5γδ6] ἰηΐο ἃ ἀθϑοτί (ςρ. χχχιϊ, 9, χχχυ, 1, 6); 
ὙΙΟἢ δὰ πιδάθ "" οι" [πὸ διηΐ οὗ 
180 κ818 διὰ οδύγϊομοα. (16 ψογάς [ἢ 
ΧΧΧΙ͂Ν. 12 ἃ1Ὸ [6 54Π16 88 ἤοζθ. 
«υαΐογε. γί υεγ] ΤῊΘ Δ] ΟΓΥ 15 οχροιιηάοά 

ἴπ χὶῖν. 2. ΨιγΌΔΙΥ ᾿ἴ [5 580 Πεῖο ΌΥ τ. 1215 
νῆσος ἢ οὐρῇ ἴο 6 ϑεραγαϊρα ἔσγοπι Ὁ. )λο Ὁγ ἃ 
ϑειηϊςοϊοῃ ΟἾΪΥ. 

21. Τρὶς ῥεοῤρίε ῥαυε 1... Ἀδίμοσ, μὰ 9 
ῬΘΟΡΙΘ ὙΒ1Ο} (Εχοά. χν. 13, 16) 1 ,γογ»ιοά. 

»γ ῥγαμ 6) 1,ΧΧ. τὰς ἀρετάς μου (848 ἴῃ 
1: Ῥεί. 11. 9). ΟΡ. οῃ ΙΧ. 6. 

42. ΗἱϊΠοτῖο [ϑγαοὶ ῃδά ποῖ δηϑιγογοὰ (86 
Οτοδίογ᾽ 5 ἀθϑιρῃ. 
ῥας ποί,...»ι6] ΤὮῊΘ ῥγοπουη 5 δπρδαίϊο. 

ΟΥεῖ οἡ Με (ΨἘὴο δᾶνθὸ δῆενγῃ ἰῆθεὲ 50 
ΤῊΌΓὮ ον) μαϑὶ ἔθου ποΐ ο4]1οἀ." ὍΠὸ ορ- 
μληννθα '58. (85 ἴῃ 5. 1. 8, 1ςὶ (Ρ. οἢ Ὁ. 22), 
νΘ η 45 ΚΊΙηρ Π6]Ρ ἴτοπὶ Οοὰ 45 {πεὶγ Ἰουην 

Βεηοίββοΐοσ, δηὰ {πἰπκίηρ ἴο ῥγοριε δῖα ὈΥ͂ 
ουϊιναγα γιίο5 ἃπη δυιϑίεγε Μδϑῖοσ. 

ἐδοι ῥᾳοί δέεπ «ὐεαγν οΓ᾽ »Ἰ)] ΟΥ, ἴο1194 
(υν. 23, 24) 'ῃ τοξατὰ οὗἩ 6. ]Ιπεοϊοδὰ οἵ 
ΟΔ]]ΠἸρσ ἴο ΤΠΥ ΠΕΙρΡ δὴ ὀνογ- ὅτδσίουβ Ἀ βάθοιηογ, 
ἴδου Ππαοὶ Ἰοοκεὰ οὐ Ηἰ5 βοῦνιος ἃ5 8η ᾿γκϑοπιθ 
Ὀυγάεξη, ᾿ἱπηροδεὰ ΌὈΥ Δη δχδοΐης ἀεβροῖ, ψΠ0Ὸ 
566 5 οἵ ἴπε6 βοὴθ ἔυρο μιῆς ἔογ ἢϊ8 ονγῇ 
Εταϊβοδίίοη. (Ορ. Μιοδὰ νἱ. 3.) 

23, 324. Το δα!’ ποὶ ὀγομσδὲ »πο... ἢ 
Ἐδίμοσ, Τρορ Ὁτουκμῖοδῦ ποῦ 70. 8690 
ὑπ ἸατιῸ (||. 7, “. 4.) οΥΓ 4167 δμγπὶ οὔενω 
ἐηρ’. ΤὮΥ ἀΑΠΥ τπογηϊηρ δῃά ουδηϊην 5Δ ΓΙ ΠΟΒ 



γ. 24---.8.} 

γὐρέντι ἃ: ̓ 512]} οδτθϊε οὗἩ τὰγ δυγπε οβεπηρβ ; 

ἀδάε. μοῖμοῦ μαβῖ του Ποποιγεά πὲ ἢ 

ΤὮΥ 5δογίβεθββ, 1 ἢᾶνὲ ποῖ οδυξβεά τῆες 

ἴο 8εῖνε ψ τ 4πη οβεπηρ, ποῖ νγεδγιβά 

(δος νυ ᾿Ἰπσδη86. 
24. Του ἢαϑῖ θουρῇῃϊ π|6 Π0 ϑνγεεῖ 

σᾶπε ὙΠ τηοποΥ, πειῖμεγ ἢμαβϑὲ που 

"ΗΘ. , ἰ Ἀ]1εἀ πιε ννῖτ τμε ἕλε οὗ τὴ βδςτγὶ- 
ἀν τξ, οσ, ἄς θα: δῖ ἴδοι δϑῖ πιδάς πι6 ἴο δ5δ6γνε 
αὐωναααὶ- ἕ 
ἐν ερίρέρς. ὙΤΊΤΗ ΤῊ 5[πη5. ἴμοὰ μιαβῖ νγεδγίεα πα 

γνἢ τῆϊμα ἰῃἸ 4 1168. 
Ὡς 1. ευεη ἷ, ἀπι ἢς τῇδε ἢ δΙοτίειῇῃ 

ουξ τῊΥ τγαπϑργεβϑίοῃβ [ῸΓ πλῖπῈ οὐχ 

βαἶζα, ἃΔπ4 ΨΨ}] ποῖ σεπιθιθεγ ΤΠ 

818. 
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)ό Ρυϊῖ πιὸ ἰπ τεπιθηδγαηςε : ἰδεῖ 

ιι8 ρΙελ4 τορεῖμεγ: ἀεοΐδγα ἴμου, τῃάῖ 
του πιαγαϑὲ δὲ 7υ51Π66. 

27 ὮΥ βτϑὲ ἔλῖμεγ μαῖῃ 5ἰπηβά, 

δπὰ ΤΥ ἰτρᾶομοῖβ πᾶνε τγδηβργεββεά εὐῦλο ̓ς 

Δραϊηδῖ [η6. 
8 Ὑπδεοτγείογε 1 πᾶνε ρτοίδπθά ἴῃς 

 ρυϊποεβ οὐ τῇς βαποίυδγυ, δηὰ δᾶνε γἰλο ον ς 

ρίνεπ 7λοοῦ το τῆε οιιγβα, ἀπά [βγδεὶ ἷ 
ἴο ΓΕΡΓΟΔΟἢ 68. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΙΗΙΝ. 
τ Ονά εο»ογίείλ ἐλς ελμγελ τῆλ ἀΐς ῥγονεῖσες. 

) 7Τὰε συαρέν οΥ ἑαϊοίς, ο αμα γον ΟΥ̓ ταρὲ 

"παξεγς. ἧἵ 4Ἶ2 ἐχλογέοίλ ἐο ῥγαΐδε Οοά ΜΓ 

λὲς γεάερεῤίίονε αγιαἱ σγερβοΐεμον. 

“,«.᾽Σ͵κμχὃὃ  - ------.ο-ς.--------ς-----οΙοοο-οοο-.---
-ς-. 

ψὰβ τὸ δάναηΐαρε ἴο Με: ἴξ νγᾶβ ὙΠΟΪῪ ἴο᾿ 

(γ οὐπ βοοὰ,--ἰμαῖ ἴδοι ταὶ μεσ Πᾶνα 

ἔγοθ ἅςοθββ ἴο ΜΥ ςονεπδηϊοα πλετοίεβ. 5:1}1- 

Ἰατῖγ; ἩΡ 18 γ σαογίβοες ἴλοὰ ἀϊάβὺ ποῦ 

ΕἸἰου ν Μο ζυ. 20): ἰξ δάάοὰ πουρδξ ἴο 

ΜΥ ποποὺγ {μαὶ ποὺ νναβῖ δἰοννεὰ ἴο ρῥγὸ- 

βοηΐ, δηὰ ραγίακε οἵ, {πε Ρϑϑος-οβε πη ρ5:--- 

{που ρἢ στοαῖ ννᾶ5 ἴῃ6 ΠΟηΟΓ {Πογο υ ρτγδηϊοὰ 

ἰο 1πθ6, οἵ δοίης δἀπιιεά ἴο [ΕΠ] ον ΒΡ νὴ 

(6 Μοβὶ Ηἰρ. 1 οδιιβοὰ ὕμ90 80 ΙΔΡΟΌΤ 

([Αἰὰ πο “εγυΐε ἰΆ5Κ οἡ {π68, “. τυ. α, ἴῃ τ. 24) 

πῃ χτῃθ8] -οὔζοσῖπα: ψΏΙΟΠ ννὰ5 δὴ ΕΑΞΥ 

οδἰαϊίοθ, σοπάεβοεπάϊπριΥ δοςερίθα ὉΥ σοά 

ἃς "ἃ νοοῖ οἀουγ:" -- ΠΟΙῸΣ ταϑάθ ὕμ99 

1ο ἴο!1 1π τϑερϑοῦ οὗὨ ἐποθηδο; [Π6 οἴἵοτι- 

ἱπρ δεῖπς (ἰκο {πὲ 1ἈΌογδοῖὶθ ἀΥγδηΡ ΠΊΘη 8 

ΒΘΠΟΓΑΙ]Υ) ΟΠ ἃ 5Π|8}} βοδὶθὶ 85 ἰξ ἴο ΤΑΙ] ΠΊ1ΖΕ 

π6 ἀδηροῦ οὗ ἴμ6 ουἱϊνναγὰ τε 5 ὑείης μοὶὰ 

ἴο δ πιο οτίου5. Τῤομ δοιμρδίοεί ποῦ “«ὐεεί 

εαπε (Εχοά. χχχ. 23) αἱ πιοπεν ἴου ΜΘ; 

{π6 ΒΟΙΥ Οἷἱ νγᾶβ ἔογ ἐὸν Ὀεπεῆξ, {πδὲ [Ὠγοι ἢ 

(Π6 πη πἰβσῖγυ οὗ 186 σοπεοεογαῖεά ῥτϊεδῖ του 

τηϊβμίοβε ἤᾶνα δῃ δἱοποπηθηΐ τηδάδ [ῸΓ 51η:-- 

απά «υἱὲ ἐῤδε Καὶ 4 τὸν “αεγίβεος ἐδομ ἀιὰ ὺ 

ποὶ σϑῖσοβῃ Μ0;--ἰξ ἰξ ψνέγε ρτδοουΒΙῪ 

(Δκθη ὈΥ Οοάὰ 85 Ηἰδβ 5μᾶτγε, ἰξ νγὰϑ ἴῃ ογάοῦ 

1ηδὲ Ηἰ5 ρθορῖὶδ ταῖς πᾶνε ἃ βυταθο οὶ οἰεάξε 

οἵ {πεῖς σοπιηλυπίοη ἢ Η ΠῚ. 
Βιυὶ 115 νγα5 ποῖ ἴπε ννποὶ] οὗ ἴῃς σᾶ56. 

Ηε μδὰ ποῖ τηδάδ ἔβοπὶ ἴο ἴοἹ! ἔογ ΗΪ5 ξοοάὰ; 

Βυϊ ἐδεν δά τοἀυςοὰ Ηἰπὶ ἴο ἴπ6 ὨΘΟΕΒΒΙΥ οὔ 

βογυϊϊυιο, ΨΟΣΙΙ͂Υ, ἡδοι δῦ οδυδοά ΜΓ0 

ἴο ἸΔΌΟΌΙ (45 ἃ 5εγνυδη) ὅν ἐδ «σἰπα; ἐδοι 

δα: λδὰθ Μο ἴ0 011 ὉΥ͂ ἐῤίπε ἐπί φωιῖε:.---- 

ΤΠ6 ποχΐ σψϑῦβα ἱπέοιτῃϑ υ5 οἵ {86 πδίυγε οὗ 

(πη6 Ψψοτκ Βεῖὸ βροκοὴ οὔ: ἰξ ννᾶ8 ἔογ {π6 

διοϊπς ουἱ οὗ ᾿5γδεὶ 5 5ῖπ5.---89. [ῃδὲ Βετδ 

ψγὸ ἧδνο 8η δχρίδπδίϊίΐοη οὗἩἨ ἴμε πιγϑίειυ τὸ- 

βρεοϊίϊηςξ ἴδε “ϑεγναπέ οὗ ἴδε [ογὰ." Ης 

ψἢῆο ὁ θοτα οὐγ ἱπίυ ες" (Ἰ. 11) νγᾶ8 
ποηθ οἴδοσ (μ8π [ἐπόνδῃ Ηἰπιϑεϊξ, 

Οὐ-:. ἴῃ ο΄. 3 106 0 ΧΧ. μᾶ5 οὐκ ἐδούλωσά 
σε: ἴῃ Ψυϊρ. “πο ἴδ βούνῖγο ἔεςϊ." [Ιῃ Ὁ. 24 

ἴδε  υὶς μᾶ5 “5εῦνιγα πὴθ ἔεοϊβει,, ργα 5 

ταϊηὶ Ἰαθοτγοπι." - Οομαρασε ἴδ6 γε] Κπόννῃ 
εἰ Ταπί ἰαδον πη 511 οδϑϑιι5.᾽} 

25. ἐῤαΐ ὀίο ει ομὲ (Χ]ῖν. 22)}] ἃ5 οἠδ 

ταῖς ογᾶϑε ἃ τοσογά οὐ ρυε (5. Ἰϊ. 1, 9, Η 

4, ΧΙ} 4. «υ.). ΕΧΧ. ἐξαλείφων ((ΟΙ. 1. 14). 

ὃν σιὶπε οαυη ταἰε] ΧΧΧΥΪΙ. 35, ΧἸΝΠ 1. 

Ἠΐδ πάοτγίοοικ {παῖ ννοτῖκ οὗ εχρίδίοπ ἔγοτῃ 

ὯΟ οἴδοσ πιοῖϊνο [ΠΔΠ 5Βροῃ ΘΟ. 5 Ἰονθ. 

8ἃ6Θ. 1 τηὄῖς Ὀ6 ποῖ γα, ἰοὲ {ποι σΟΠῚΘ 

ξογννατὰ δηᾶ ργεβθηΐ {πεῖγ ονγη βίδίθπιεης οὗ 

{π6ὸ δοοουπὶ δεῖννιχε Οοά δηὰ {πεπ|.---ρωΐ 

γιὸ ἐπ γεριοιόγαπος οὗ ἰὯΥ ξοοὰ ἀεεάβ; ργὸ- 

ἀυοσίης [με ὈοΟΚ, ἰπ ψἈΙΟἢ ΤΩΥ 5ογνῖοεβ ἅτῈ 

τοςοτάρά (ςρ. Ἐπίδμεγ νἱἷ. τ, 2). Μεοίαγε ἰϑομ; 

ταᾶκα (ἢ οὐ τοοῖτα]; ἐδαὶ ἐδομ γ»ιαγϑεὶ δὲ 

λυ που, δπὰ ποῖ Οοά (-. «υ. 4. Ἐ5. 

. 4). 
ΟΣ. Ὄς. Τὶ οἰαπάς ἴθ ἴπ6 5ᾶπιῈὲ τοϊδίϊοη 

ἴο Ρ5.], (ῃαῖ “. Ὡς 5ἰδηάβ ἰπ ἴο ν΄. 22---24. 

47. ΤῊΗῪΤν γε γαίδεν βιππαθὰ)] ΤῊ5 Πδ5 

Βδθη τοξεττεὰ ἴο Αάδπι (Κίπιι, [. Η. ΜΊςΒ., 

ΚποΡ.), ἴο ]δοοῦ (Ενν., δεῖπεςκε), ἴο Αδίοῃ 

ἡπῶνς ζε.: ἴο Αὐταμαπὶ (ἐγόπηθ, ἘἈ Δ5Η], 

το, [6}.), ψνῆο 15 βιγιεὰ ““γουγ [αι ποτ ᾽ ἴῃ 

Ἰ1:. 2. ((ρ. [χἰπν τό; Μαίξ. 1... 9; 7 θη Ὑἱ. 

49.) Ἐνεηπ ΑΡγαμάτα μὰ πὸ οἰδίπὶ ου {δε 

δτουπά οὗὨ πιοηϊξ (Άοπι. ἰν. 1-- 5).- -Ἐ πε οοη- 

ποχίοη ψ ἢ τ. 28 ἕλνουγβ ἴμ6 τείεγεησε ἴο 
ψαεοὺ ("τὸν ζαίδεν," ἰνὶ!. 14.) 

απά ἐδν ἱεαεῤεγ.] ΟΥ (ΠΊΔΓΡ.}), ᾿πύθτρτοῦ» 

ὁσ8 (]οὗ χχχίϊ. 23; ορ. 2 ΟἾγο. ΧΧΧΙΣ, 31, 

5. «ὐ.}} ον σῆο ψεγὲ ἀρροϊηϊοά ἴο βίδηά 

βεΐνεεη Οοά απὰ [5γϑεὶ: ἴο Ὄχροιπά Η!8 

ψ1}, οὐ ἴο ῥγεϑοηΐ {ποῖγ τεαυοβίβ:---ῶθ ΜΟϑαβ 

δπὰ Αδζοη (Ρ5. χοῖχ. 8); Πανὶ ἂπά δοϊοπιοῃ 

διὰ Ἠδζοκίαῃ: ἴῃ6 στοαὶ Ὀοὰγ οὗ ἴδε ργίεβίβ 

δῃὰ ργορβείβ ([ετγ. χχχῖϊ. 32). ΑἹ] μά ἐγαμεα 
τε σε4 (“. «υ. α. ἷ. 2). 

48. 1 ῥαυε ῥγοίαπε διὰ ἀεδργίνεὰ οὗ 

{πεῖν βδογοὰ ἀϊρηῖτγ (5. ἰχχχῖχ. 39) 
δε ῥγίποος ΓΚ ἐδὲ «αποίμαι}} ὙᾺῸῈ οδίεξ, 

ῥτοϑίβ (συ Οἤγσο. χχῖν. 5). 
ῥαυε εἰνεη...] ΟΥ, Ζ ΜὙ111 εἰνγο υαεοῦ ἐο 
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ἐτμΡ ἀς ΕἼΤ πονν ἢεᾶῦ, 40 Ϊδςοῦ τὰ 
ετ. 30. το, βεγνδηῖ; 4φηἀ 15γδεὶ], σῇοσι 1 ἢλνε 

46. 27. 
σἤοβεη: 

2 ΤΠ βῖτῃ της ΓΟΚΡ τΠδῖ πηδάς 
τες. ἀπά ογπηδά τῇδε ἔγοιῃ ἴῃς ννοπλῦ, 
τυῤ᾽εὐ ΜΝ} Βεὶρ τῆεε; Εεαγ ποῖ, Ὁ 
]Άςοῦ, πιν 8εγνδηῖ; δπά ἴδοι, |68ι- 
τυ, ψοπι 1 πᾶνε σἤοβεη. 

δ βαρ. 3. 4 ΒΟΓΙ ν}] ὄρουγ ννδῖεγ 'ροῇ ἢΪπὶ 
εἰ 2. .8, ἴῃλι ἰ5 {Π]γϑῖγ, δηά βοοάβ προ τῃ6 
λομα 7.3}. ἀγγ ρτουπά : 1 Ψ|] ρουγ τὴν 8ρί τς 

Ἰροη μι 8664, Δλη4 ΠΥ δ εβδίηρ ἀροη 
τϊπε οἤβρηηρ : 

4 Απά {ΠεῪὺ 5381] βργίπρ ὑρ α: ἃ- 
τποηρ ἴἢε ριᾶβδ, ἃ5 Ὑγ] ]ονν8 ὈΥ τῆ6 
ψνΑῖου σουΓβ68. 

ς Οπε 5}8]] βαγ. 1 σπι τε οΟΚΡ 8; 
ΔΠὰ Δποῖπεγ 5041] ς8}} δέῴμεεί Ὁγ τὴα 
ΠΆπιῈ οὗ δοοῦ; δηά δἃποῖπεγ 58}2]]} 
δι. ϑογδο εὐἱτ. ἢ]5 δηα υμτο τῆς ΓΚ, 
Δηἀ βιιγηδηια ῥίμεε Ὁ τῇς παᾶπὶα οὗ 
15γδε]. 

͵ 

4 εἰγς (Ἡδρῦγ. εδέγερι, χΧχχῖν. ς), Ὀἰδεην 
1 ὉΠΟΥ͂ δηδίποπια (1 (οτ. χνΐ. 22; ΟἿδὶ. 1. 
8, 9); απά Πιγαρὶ 109 του λιῖπ ΒΒ (]ϊ. 7) “. «ὐ.;} 
οΡ. Εζοκ. ν. 1.5). 

Οηαρ. ΧΙΙ͂Ν. Ουἱ οὗ {δ΄ῇ5 παίοη] τιΐῃ 
ἃ πεὲνν [εβῃυσγαη (Ὁ. 2) 584}1] ὈῈ ἔοιπηβά, 

1. 7εῖὶ που] (Χ] Δ. 1). Οτ, πᾶ 5ΟῪ:--- 
δρεῖηρ ἴῃαΐ χηδιίοιβ ἤᾶνθ σοπθ ἴο 5:0ἢ ἃ 
ΡΆ35. 

ἃ. ὕζονι δὲ «υονιδ] (υ. 4). Ἐτοτι ἔμο εἶπιθ 
θη 6Γ4 πδίΐοῃ ννᾶϑ Ὀοττὶ δῖ οποθ, ἴῃ ἃ ἀδγ"" 
(ςρ.ἶχνὶ. 8), αἵ τὴς Ἀδὰ 864 ἀο]νογαποθ. ΕΤΟΤΩ 
(μαϊ ἀδγ οηνναγά ἃ βρίΐυδὶ ννουκ πδὰ Ὀθθη 
Βοΐηρ Οἡ ἰπϑίάθ ἴπ6 Ἵσθοβδθῃ Ρθορὶϑ.---Εογ 16 
ΠΑ 7 ρμγμη, 505 ποῖθ οὐ Ὠδυῖ, χχχὶϊ. 15. 
ΤΠΟΙΧΧ, Πεῖθ, ὁ ἠγαπημένος Ἰσραήλ: Α4.; 
5. ΤῊ. εὐθύς. 

8. 1 «υἱἱ! ροωγ ΟΡ. χχχὶϊ. τς. 

4. αρηοης ἐδε φσγα.} Ὑ86 “ὁ γτα55, ἴῃ χὶ. 
6---- ὃ τεργεδοηϊοα ἔγαὶ! πηδηκιη. [ἢ {Π6 τηϊάϑε 
οΥὨ 1π6 ροῦϑηΔΌ]6 στᾶσα {πὸ ποὺν 5786] βῃου]ά 
Βουγίϑη τη δοϊάϊηρ ϑίγοησίη. Οὔ. ᾿ΙχΥ. 22. 

δ. Τρῖβ [οϑπυγαη ννου]Ἱὰ σοηϑῖϑε οὗ τῆθη 
ὙΠῸ βᾶνο {πολβοῖνεβ, ὈΥ̓͂ Δὴ δεῖ οὗ Ῥοϑϑοῃδὶ 
5ο᾽  -ἀοήϊοδζίοη, ἰο Ὀ6 Οοὐ᾽ 5. Ρεορίϑθ.---Οπδ... 
αποίρῥεν.. ««ποίδον; Ἰ᾿ὰϊ. “" [ἢ15...{Π|5...1Π]15,᾽) 85 
ἴῃ 5. Ἰχχχυῖ. 4, 5. 

εαἰϊ! ὨϊπΊΘΟΙΕ ὁγ ἐδ παριεῇ Οσ, “" ῥγοςϊαϊ πη 
πὸ παπιθ:᾽) 45 ἰῃμδῖ ἴῃ ἡ ῃϊς ἢ ἢ αἰογιθά, 

σμόσεγιδε..ἢ Οτν, ““ῥα ττιῦθ «υἱ δὲ 
δαπά, ΤῊΕ 1.0Κ}᾽5:᾽) -- σηγΟ Πρ Πἰ πΊ5 6] ἢ 85 
δ ψηὴ0Ὸ Ὀοϊοηρβ ἴο ἴπὸ [οσὰ, ὅ8ο Μυΐϊξ. 
(ἐ βογθεῖ τῆδηι βιᾶ: Ποχληο.)" 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΕΙΝ. [ν. 1--9. 

6 Τι 84ἰτἢ τῃς ΠΟΚΡ τῆς Κὶπρ οὗ 
ἰβγδεὶ, δῃά "8 γεάβεηλεσ [ῆς [ῸΟΚῸ οὗ 
Ποβ88.; 41 κηι ἴη6 βγβίῖ, ἀπά 1 χη ἴῃς 
Ϊλϑῖ ; δῃὰ Ὀεβιάς τὴς ἐῤεγε 'ς πο (σοά. Ἐν. -. 8, 

7 Απά Ψ}ο, 458 1, 5841} ςδ]], δπὰ ἃ 5. 13. 
8041} ἀεοίαγε 1ἴἴ, δηά 8εῖ [τ ἴῃ ογάεγ 
ἔογ πα. βίῃςε 1 δρροϊηϊεά τῆ6 δηςϊεηΐῖ 
ΡΘΟρΪὶο ἡ δηά τῆς τῆϊηρβ τῃδὲ ἅγε σοηλ- 
ἱπρ.) Δα 5884] σοπλε, ἰδεῖ τῃδπὶ βἢδνν 
πηἴο ΤΠ ΘΠ}. 

8 Εξδγ γε ποῖ, ποίτμογ Ὀς δγαιἀ : 
αν ποῖ 1 το]ά {πεὰ ἔγοπι {παῖ τἰπ|6, 
ἈΠ ἢᾶνε ἀεοϊαγεὰ “ῇ γε χγέ Ἔνβῃ 
ΓᾺΥ ]ΠΕ886ε8. [8 τἤεγε ἃ (ὐοὰ δεϑἰάς 
τε ἢ γε, “ ἐῤόγε ἐς πὸ ἰ οά; 1 Κπονν πὐοόον φ 

΄ οἶδρ. 4ε. 
ΠΥ ΎΜΑΝ 

ποῖ 45}. 2. 30. 
9 ἦ ὙΠ ΕΥ τπδῖ πιᾶκα ἃ ργνεῃ ὑρρε, 2 8 

ἱπηαρῈ “γε Δ]1 οὐ τῆδηι νδηϊτν ; δηά ' εν. 
τμεὶγ ' ἀεἸεςῖδ]ς ταΐπρβ 58}} ποῖ ῥγο- "Η δ. 
βι; δηά ῆῈγ αγέ τμεὶγ οὐνῃ υνίτπεβ5- το 
εβ8; [ΒΟΥ 868 ποῖ, ΠΟΥ Κπονν ; τῇδϊ ΖῬϑὶ σσᾷ. 
ΠΟΥ ΠΊΑΥ Ὁ6 Δϑῃδηηδά. ᾿ 

6. ἐῤὲ Κίηρ 9,7 Τγαῆ Ορ. χὶ. ᾿ς. 1 
νγᾶ5 ἴῃ6 {π|6 υϑοὰ ΟΥ̓ ΝΑΙΠΔη8ε) ((ἢς “" Ι5γδοὶ τς 
Ἰηάθθα)), φέρ Ὠ6 Ὠδὰ οοηϊεβθθα [εβσ8 ἴο ὈῈ 
“ η6 ϑοη οἵ σοὰ;" 45 1ῃουρῇ τὲ ἱπηρ]οὰ ἃ 
γεῖ ϑίσοηρεσ διστηδίοη τορασγάϊηρ ΗΙ. Νὸ 
ΒΙΓΟΠΡΈΓ ἰογΓπὶθ οοι]ὰ 6 ἔουπα [ΠΔη ἅγὸ ιιϑοὰ 
Πογο: δ 1.0 κὸ, ἐδὲ ΤΟΚΡ 9. σε, ἐδὲ ΕἸγεὲ 
απά δὲ 1.61, δεείάε ΜΏΟπὶ ἐδογε ᾿ς πὸ Οοάδ, 
(ῶνΡ. Μεαίί. χχυῖϊ!. 40, 42.) 

γ. δα} εα}} ϑυπιπιοηΐηρ ἴδ6 διξαγα 
ουθηΐ ἱπίο δοίηρ, ΧΙ]. 4.:--σπαᾶ “οἰ ἐξ ἱπ ΟΥΟΦΙ' 
͵)ῶνγ Με, ατταυιξίηρ ἴθ ἀείδι:]5 οὗ 1ξ 50 ἃ59 ἴο 
δι} ΜΥ ἀεβῖρηβ. Οοά μαδὰ ἀοπὸ [ἢ ϊβ ἴῃ τὸ- 
ξατὰ ἴο ϑγδοὶ ουοσ βίποθ Ηδ Ἴσοηβετυϊοὰ Σ ἃ 
Ὠδίίοῃ. 

ἐδε απείεπὶ ῥεορ 7 στοτὰ Ηδ᾽ δδὰ “" ςαττίοά 
411 106 ἀδγϑ ο. οἱά ;," 1χ|}}. ο (.. «υ.).---ΑΑςοοτγά- 
ἴῃς ἴο Κιίπιοδι (1Ό., Κπηοῦ., τ 16 ἐῤίηφε 
ἐδαὶ γε εονηίπσ τὸ ἴἢ6 ΠΟΔΓΕΤ οἶ455 οὐ διζτα 
δυρηῖβ: ἴπ6 (πίηρϑ «ὐδίερ εραϊδ εονριθ, (6 ΤΊΟΓΘ 
τοιλοΐῖθ 6] 25 ἢ ΞΌΡΡοϑεβ 1151 [Π6 ΓΕΎΘΓδ6. 
Βυΐ [6 ἀϊδιϊησϊίοη ἀρρεᾶγς ἴο [16 σδίμοσ ἴῃ 
{π6 σἐγεπφὶ οἵ ἴῃε τοβρεςᾶνο ἴοιτηβ: (1) 1Π]ηρ8 
ὙΏΙΟΝ ΑΓ ὁπ ἐδεὶγ «υαγ; δῃὰ () να Ὡ ἢ «δαΐ 
φεϊμαλίν αγτίυε. ΟΡ. ἴῃ τ36 οὗ [π6 δ ἴοΥ νετ 
ἴῃ χ]Π, 9, ΧΙν Ϊ. 13, ΧΙΝΠ]. 3, 5; ουΐ, ΧΥΙ. 22) 
ΧΧΧ, 1. 

8. 2» δαὶ ἐπ] 850. Α.ΟΌ Υ͂. ΠΕΜΕΣῚ; 45 
ἴῃ χὶν. ἂἵσ, χὶνὶ. 8;---τοτα (6 ἀδίς οἵ ΜΥ 
τογ 5 ροΐϊηρ ἕο. [ἢ ΧΙν"]. 3,7, 1ἴ 15 τες 
ἀογοὰ ““ ποπὶ ἴθ ὈΟΡΊΠπΙηρ.᾽" 

γεα, ἐῤεγο ς πο Οο4] ἘἈδίδμοσ, δᾶ ἐδεγε ἐς 
Ὧ0 ΒΟΟΚ (Χνϊ!. 1ο, ΧΧΥΪ. 4). 

9. ἐδεῖν ἀεϊεειαδίε ἐδὶη "]} ΤΙ ἰάοἱ5 1πεῪ 
δὰ 30 οδοϑμδὰ δηὰ ἰοπιάϊι (ς». ἱ. 29) “5. 40.) 
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10. ὟΝΒο Βαίῃ ἰογπηεά ἃ ροά, ογ ψβῖο ἢς " βἴγεηρίῃεπεῖῃ ἔογ Εἰ πη56 1} ον, ὰ 
το θη ἃ ργάνθῃ ἱπιᾶρα ἐῤαὲ 15 ργοῆῖ- δηιοηρ ἴῃ6 ἴτΓεε8 οὗ ἴῃς ἰογαβῖ : ἢξ ονγαζε. 
ΔὉ]ε ἔογ ποιμίπρ ἡ 

11 Βεδο]ά, 411} 18 ἔε! ονν8 30.411} ὃδ6 
ΠΡιαὶ. 97. 7) Δϑῃδπχεά : δηὰ {πε τννογκηγεη, ἴΠῈῪ 
ξμαρ. τ. 59. ΥΦ Οὗ πτεη : ἰεῖ τμδτὰ 4}1} ΒῈ ραϊμεγεά 
ἜΡΟΝ, τὸ, τορεῖδετ, ἰεῖ τῃεπὶ ϑιδπά ὑρ ; γεέ τῆ Υ 

50.2}} ἔβαγ, σπά ἴπεν 5}4}} θὲ δϑῃδπηεὰ 
τορδῖπογ. 

“76.10.3. 12 Τῆς 5} ἵν τε ἴοηρβ 
γε ιϑὰ, τ. ΒΟ φνογκεῖῃ ἰπ τῆς ςοαΐβ, δηά [- 
" Οτ, τα ΞΘ] ΟΠοῖ [τ ν ἢ ΠαπιπΊεγβ, ἀπα νγοσί- 

᾿ς 6ἷ[ἢ [ἴ ψν ἢ ἀπε βίγεηρτῃ οὐ ἢ18 ΔΓΩῚΒ : 
γεα, 6 5 ἢυηρτγ, δηἀ ἢ]5. βίγεηρτῃ 
[Α]εῖὴ : ἢς ἀπηκεῖῆ πο ννδῖεγ, δηά ἰ5 
ἔλιηϊ. 

123 ΤΠΘ σλγρεηΐογ 5τγεῖοῃετῃ ουῖ 
ῥὶς τὰαῖες, ἢς τρλγκεῖῇ τ οὐἵ ἢ ἃ 
Ἰηε ; Πα δέει ᾿ς ἢ ρΙαπεβ, δηά 
ἢς πιαγκοῖῆ 1 οὐὖὐ νι τῆς οοπι- 
Ρᾶ55, δπά πιδβκεῖῃ ἰξ δῇεγ τῆε ἤριγε 
οὗ ἃ πδῃ. δοςογάϊηρ ἴο τῆς ὈθδυτΥ 
οὗ ἃ πδῃ ; τἢδῖ ᾿ξ πιᾶν γθπλᾶῖ ἴῃ πε 
ἢοιιβ6. 

14 Ηε πενίῃ Πἰπὶ ἄοννη σεάδΓϑ, 
δηά τακοίῃ τῆς οὐργεβθ δπὰ τῆθ οἀκ, 

ἐρεῖγ οαυπ «υἱϊπεἢ Τὸν ποοὰ πὸ νῖῖ- 
ΠΟσ565 ἴο σμαγδοίογ,- -ἰἤοϑ6 5:5: 11655, 56 η56}655 
Ἰά0]5. 

10, 11. ἐῥαὶ ἱα ῥγοβέαδίς ζὸγ ποίη] ΤΙ ἰῖ, 
(50 ἃ5 ποΐ ἴο ρῥιοῆϊ." ,ΚἴοῪ 15 ἰῃεγὲ (οδη 
(Ποῦ 6 ΔηΥ}) 50 ἱπίοῃξ οπ πηδκίηρ συγ οὗ 
ἀἰΞαρροϊπιπηοπὶ ἔοσ ἢ πλϑο]  δηὰ αἱ δὲν Ζέ]ίοαυς, 
--- 41} ψγνῆο ἴδΚε ρατί ἰῃ ἴἢ6 δπίογργϑοε 

11. 4δὲ «υογάριεη, {δέ ἄγε 9 νιεη] ΟΥ {δὲ 
ΔΙΛΊΣΊΟΘΙΒ ὉΒΘΙΏΒΟΙΥ͂ΘΒ 4γΓ6 ΟΥ »ιεη. ΜΝ Ὲ ἢ 
411 τΠοῖσ 5Κ1}}, [ΠΟΥ ἀγὸ Ὀυϊ ῥωγιαη. 

δὲ σαϊῥεγεά ἰοσεοίῥογ} ἴο 566 ἰἔ 1ῃοῖγ υπᾶ- 
ὨΙΠΉΪΥ ἴῃ οττοσ Ὑ}}}} 6 οὗἁ ΔΗΥ͂ 5ογνῖοθ. 

10. ὙΠῸ σΠοΪῈ ρσγόσθθβ οὗ ἱπηᾶρθ- Δ Κη 
5 πονν γενϊοννοά. ΕἸγϑὲ σουηθβ8 ἴπ6 πιακίηρ οὗ 
ἴῃς 26, ΟΥ̓ Κτανίης ἴοο]. 19 ΣΟῚ -ΒΙΔῚᾺ 
(πιλκεῖ ἢ) δὰ δάσο (Ϊ6Γ. χ. 3); αμά «υογξε!ϑ 
ἐξ ἐπ 1δὲ εοαἱ.. «οἱ 18 ΑΤῚᾺ ΟΥὨ ΒγοΙ ΌὮ; 
-ἰῃὸ ξΞαἰὰ βἰγοησίῃ ἀθροπάϊηρ οὐ ἢ15 δᾶνιηρ 
ἃ ἄμ ΞΈΡΡΙΥ οὗ πιεδαῖ ἀπά ἀπηκΚ. 

13, ὙὝΠΕοη [πὸ σλγροπίογ ι1ι565 ἢϊ5 γωΐ πὰ 
ἤπε (ον, ““ρθηῆςϊ}}; πουκοῦρβ. 10 πιὰ 
61}18018, ἄζς. ; ἂδπά δ Ϊ͵λϑῖ ργοάϊιοθβ 5οπιθ- 
Κη [ΠΔῈ τοβοπλ Ὁ] ε5 ἐδε δεαμίν οΓ τὰ (Η. 
αάκη»ι), ἴο ἀὟΟ11 1π 89 ἄοπθ,---(Πο οἰϊοῖ 
δυλτάϊδη οὗ ἴδ ἔλπη]γ ! 

14. Βυῖ {πὸ σδγροηΐοῦ σΔη ΟὨΪΥ͂ 5πᾶρα ἢ 15 
Τλλίοσιαῖὶβ, ποῖ Ἵγεαῖθ ἴθθπι. νΠθηος ἀϊά 

νγο:. Υ. 

ΡἰΑπῖεῖἢ δὴ 5ἢ, ἂπά τῆε τγαὶπ ἀοχῇ 
ΠΟΙΙΓΙΒἢ 27. 

Ι5 ΤΏΕη 5841] 1 θὲ ἔογ ἃ πιδῃ ἴο 
Ὀυγη : ἔογ ἢς ΨΜ1}]1 τα τῃεγεοῦ, δπά 
γγΆΓηλ ἢ Π]561[; γεὰ, ἢς Κιπάϊθτῃ τὲ, 
ΔηΔ Ὀακειῆ Ὀτγεδά ; γϑα, ἢθ πιαδβκδιῇ 
ἃ δοά, δηὰ ννογβῃιρρεῖῃ 2ὲ; π6 πιακ- 
Θ(ἢ ἰξ ἃ ργάνεῃ ἱπηᾶρθ, δηά (}]] ει ἢ - 
ἄονγη {δετγεῖο. 

16 Ηε Ὀιυγπαῖῃ ραγῖ τπετγεοῦ ἴῃ τῆς 
ἢτε; ψ τῇ ράγὶ τῃεγεοῦ ἢε δαετῃ ἤσβῃ, 
ἢς γοδβίετῃ γολϑβῖ, ἀπὰ 15 δα τ|5ῆ6 4 : γεᾶ, 
ἣς ννδγηλθῖῃ ῥίπιφε, ἀπά βαϊτῆ, Αἢδ, 
Ιλ ννάγῖῃ, ἱ ἤᾶνα βεεη τῆς ἄγε: 

17 Απά τε τεβϑιίάυε τπεγεοῦ. ἢδ 
τηλκοτῇ ἃ ροά, δυέρ ἢ15 ργάνεηῃ ἱπλᾶρα: 
ἢε 8Π|Ἔἢ ἀοννῃ ππῖο ἰἴ, δπὰ νψοῦ- 
δῃ!ρρεῖῃ ἡ" Δηά ργαγεῖῃ υὑπῖο 1ἴ, δπᾺ 
βαϊτῃ, [)ε]νεῦ πιε; ἔογ ἴῆοι γέ ΠΥ 
οὐ. 

τ 18 ΤΏεΥ πᾶνε ποῖ Κηοννῃ ποὺ πη- 
ἀεγβίοοά : (ογ ἢς ἤδῖῃ ἴϑῆυῖ {ΠΕ ]Γ Θγεϑ8. "πε 
(παῖ {ΠῈγ σαπποῖ 866; ἀπά τΠεἰγ Βδαγῖβ. 
τῆλε (ἢεν σαπηοῖ πηἀεγϑίδηάα, 

{πον σοιμοὺ ΗΞδὺ τὰδῦ οὐῦ ΟῚ εεάαγ:,... 
διὰ Ὧ6 ἐπεομγασείῤ ῥίηιοὶ πὶ ἐδὸ ἱγεες οΚΓ;. 
ἐῤε ζογουΐ, 845 1ἢ ἴῇσυ, ρ᾽δηϊοα ἴῃ ἴπ6 ργοιπά 
δηά ποιιγίιϑμῃοά ΟΥ̓ ἴῃ6 γχαϊῃ, ἽσουἹὰ Ὀ6 τηογὸ 
οΟἸοϑοὶγ 8]1|δὰ ἴο ἀθιγ [ἢΔῃ στηδῃ 15. Ετοπὶ ἢγϑξ 
ἴο ἰασῖ {πὸ {Ππιπρ ἢΔ5 ἀοπο ποίην ἔοσ [56]. 

186. Τὸ ροάϊρτοο οὗ {ὴ6 ᾿'πλᾶῦο 15 ΠΟΥ 
Ποχηρ οῖθ. [ἰ 5 οὗ {π6 ἔδπλγ ἔγοπι ἢ] ςἢ 
Γλδη ρμοίβ ἢϊ5 ἤιο]. Ὑεῖ ἢ6 τλᾶκοβ δῃ 160] οὗ 
ἴϊ, απά γαἰοει δ ἀοαυη τῤέγείο. “ΤῊΙ5 ἰαϑὶ νοτῦ, 
ὙΏΙΟΙ ΟΟσσυΓ5 ΟΠΪΥ ἴῃ [54]. Χὶν. 1ς, 17) 19, 
χ]ν!. 6 . δηὰ [ζ8η. πὶ. ς, Ηἶ, 5θθπὴ5 ἴο ἀθηοῖθ 
(Π6 σΕΓΟΠΊΟΩΥ οὗ Ὀονγίηρ, ἀοννῃ 50 85 ἴο ἰουςῆι 
[δ6 στουπὰ ψ}} [ηὴ6 ξογοθοδά..---- Που Ὀ11659. 
ΑἾ42Ζ, ννῆο ννᾶβ 80 αἰϊοηζινο ἴο {πὸ σῆδρο οὗ 
16 Ἰλαπηᾶϑοι5 αἰΐαγ (1 Κ. χνΐ. το, 11), Ψψου]ὰ 
Ὀε οὈϑεγνυδηΐ οἵ τηοάδβ οἵ ργοβίγαίίἝοῃ. 

16, 17. Οπὸ τηδῖίη ῥαγέ ἐδέγεοῦ 1ῖ5 υϑοὰ 
ἴος ναιτηῖῃ, ἃποῖμεσ ἴοσ σοοκίηρ (υ. 19): 
ἦῤε γεπὐμε ἐῤξογεο,----ἃ ΤΟΊ ἔγδοίοη--ὐό για βο 
εἰ ἴο ὍΘ ἃ δοά, ἴο Ὀ96 δῖ8 σγαύυεη ὑπαᾶςέ. 

18. ὙΠ οσοπάϊξίοη Πεῖδ ἀοϑοτι θα τϑϑοῖη- 
Ό]65 (Ὠαΐ οἵ [ϑγδεὶ ἴῃ 1. 2, Υἱ. 1ο, δηά χ]δἕ, ἃς. 
Νο ἄοιιδί {Ππ686 δαγηοϑῖ δηὰ ρῥγοϊοηρεά δχ- 

οὔ [Π6 (ΠΥ οὗὨ ἰάο]-γουβῃ!ρ ννετα 
τρθδηΐ ΓΙ ΘΗ. ἕογ {Π6πὶ. 

δὲ ρα “φδιι... ΟΥ, “Οης δὝαίῃ ρ]αςϊογοά 
{ποῖγ ογεϑ, [πὲ ΠΟΥ 966 ποῖ, δπὰ Ἐποῖσ μοαγίβ, 
(μδΐ [ΒΕΥ ἀΐϑοεγῃ ἠοΐ." ((ρ. 2 Οοτγ, ἱἰν. 4.) 

ς, 
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ΙΗ, 19 Απά ποηες 'ςοηβίἀεγεῖῃ ἴῃ ἢ 8 
ἀΐρ ἀεαγί. Ἀδλτγῖ, ΠΕΙΓΠΕΓ ἐς ἐδόγε Κπόνϊεάρε ΠοΥ 

ὈΠΑΘγβίδΠά!πρ ἴο 547. 1 ἢᾶνε διυγηεά 
Ραγί οὗ ἴξ ἴῃ τῆς ἤτα ; γϑᾶ. 4130 1 δᾶνς 
δακεά Ὀγεδὰ ὑροη {πε οοδὶβ τῃογθοῦ; 
Ι πᾶνε γοδϑῖεἀά ἢδβϑῃ, δηά δδΐθῃ 2]: 
Δπὰ 8041} 1 πιᾶκε ἴῃς γοϑίάιις τῃεγεοῦ 
Δ δδοχπηϊπδίίοη ἡ 5}4}} 1 []] ἀονγῃ ἴο 

ΕῊεΡ. ἢτῃ6 5ΞἴοςΚ οὔᾳ ἴτε 
δία  τολίο 
ὀνπει φ 4 20 Ηε (ξβοάφρτἢ οὐ 4565: ἃ ἀε- 

49 ςεἰνεά πεαγῖ ἢδῖῃ τυγηοά ἢἰπὶ 45146, 
(Παῖ με σδπποῖ δ] νεγ 5 50]. ΠΟΥ 
ΒΔΥ. 1: ἐῤέγέ ποῖ ἃ 1ἴδὰ ἰπ ΤᾺΥ τίρῃς 
Βαπα ἡ 

21 ἢ Βεπιεπῖδεῦ ἴπ656, Ο Ϊλοοῦ 
ἈΠ [5γδεῖ; ἔογ ἴδοι αγί ΠΥ β8εγνδηῖ: 
Ι“ανε ἔογπιεά τε; τῃουι. γί ΠῚῪ 
βεσναηῖ : Οὐ [5γδαὶ, ἴῆοιυι 5βῃλϊ: ποῖ δὲ6Ὲ 
ἰοτροτΐβη οὗ π1ε. ᾿ 

22 1 να δ]οϊίε ουξ, 48 4 [ἢ ϊοκ 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΧΕΙΝ. [ν. 19--25. 

οἰουά, {γ ἰγδηβρτεββίοηβ, Δπά. 25 ἃ 
οΪουά, τῊγ 51Π8 .: γεξυγῃ ὑηἴο ΠΊῈ ; [ὉΓ 
[να γεἀβεπηδά {ἢδς. 

22 ϑίπρ, Ο γε Βεᾶνεῃβ; ἔοσγ τῃς 
ΓΟΒῸ Βδῖῃ ἄοπε 2: : β8ῃουξ, γε ἰονγεῦ 
ΡΑΓῖβ οὐ ἴδε εἀγῇ : Ὀγεαῖς ἔογιἢ [πο 
8] Πρίηρ, γε πιοιηῖα!η8,) Ο (ογεβῖ, δηά 
ΘΝΕΤῪ ἴγαα τΠογαίη : ἔογ ἴῃς [ΟΚῸ Πδῖῃ 
τεάδειηβα [ΔςοὉ, ἀπά ρ]ογιπεά μἰπιβεϊ 
ἰη [ϑ5γδοὶ. 

24 ΤΏ ιυ5 βα ἢ τῆς ΙΟΚῸ, ΤᾺΥ ταὰ- 
ἀδεπιεῖ, ἀπά ἢς ἴἢδῖ ογηιθα ἴῆες ἔτοπὶ 
(ἢε ψόπν, 1 σπὶ τῆς [,ΟΚΡ τῆδέ πηδῖκ- 
εἰἢ 411} ἐῤίηπσε; τῃδξ βιγεῖομεῖῃ οτἢ 
τῆς ἤδάνεηβ δίοῃε; ἴπδξ βργἊδάβιῃ 
Δογοδά τῆ6 δαγίῃ ΟΥ̓ πλγϑεῖϊζ; 

ἃς Τπδῖ ἐγιυβίγαϊεῖἢ ἴῃς τοκαη5 οὗ 
(ἢς 1ἴ4τ8, δηά τῃλκαῖῃ αἰϊνίπειβ τηδὰ : 
τΠδῖ τυγηθῖῃ υνῖβε σι ὈΔοΚνναγά, δηά 
ΤΆ Καῖ τῃεῖγ Κπον]εάρε (οο] 5} ; 

19. “1π4 ποπὲ εοποίεγείδ... “. «υ. α. Ἰουί. 
ἷν. 29, ΧΧΧ. 1. ΑΘ [ἢ]5 Θχργθβϑβϑίοη ἱπηρ}168 ἃ 
γείμγηπρ ἰο γίσδί ἐδομσῥί:, ἴὴ6 νϑγϑί ἢ 5 566πὶ 
υπε βοα ἴῃ τοπάθείηρ 16 ἔνγο ἰδϑῖ οἸδυϑ65 ἴῃ - 
ἰογτορδίνοὶγ. 

40. Ηρ Μεεάειδ οὐ. στο} ΜὮΪΟἢ πάνθ ὯῸ 
πυϊτνο ρόνγοσ. (866 σ Μαοι]Ἕδη, " Μίη. οὗ 
Ν.᾽ Ρ. 142.) Ορ. Ηοϑ. χίϊ. 4; Ρτον. χν. 14. 

α ἀφοειυεά ῥέαγ] σαττιθὰ ἌνΑΥ ὉΥ 1ΠἸυϑοη5 
(ςρ. οἡ ΧΧΧ. 10); ὙΠΟ ἢ ἀΓῸ δου γ ἀἰβαρροϊπθης 
ἢϊπι, ἀπά γεῖ τγοΐδίη [ἢεῖσ ρόννογ. 

1 ἐδεγε ποὶ α ἰδ... 15 ποῖ {παξ ψ ΏΙΘΒΙ 
ΔΙῺ ΟἸἸησΊπρ ἴο δη Ὁητρα ἐγ ̓ --- [εγ. Χ. 14, ΧΥΪ. 
19; (οπι. ἱ. 2). 

41. Οὐ ὑκαεοῦ απά Πεγαεῆ 5μου]ά Ὀδὲ ροϊη(οά, 
Ὁ [άςοοῦ; δηά [5.86], ἔου..." 

ἐδοι «δαί ποὶ δὲ ζογροίϊφη οΥ »ι] 80. Α.ἥ 
Ἐζ2τα, Κιπιοῆϊ, Ψνηγ., Ἐν, Οδθεη., Κηοῦ., 
Ὠε]. Μορβὲ δποεοίθδηξ ψϑυβίοῃβ πᾶνε, “ἴδοι 
δῇα! ποῖ ἔογρεῖ Μὸ :" Ὀυΐϊ [6 οἴδοῦ γοηάογίηρ 
ΠΑΓΙΊΟΠΙΖΟ5 Ὀοίζον ἢ (Π6 ἡδχί νοῦβο. Ῥρηῃϊ- 
ἴοηΐ [5γ46] πρεάρά ἴο Ὀ6 δϑϑουγοα ἰἢδί, ἴῃ βρίθ 
οἵ ἴΠ6 ἀδτκ οεἱοιιὰ οὗ 5ϊη ψνῃ ἢ ἕο [26 {Ππὶ6 
ἢιὰ ἔγομῃ ἴποπὶ (π6 ““Ἰίχῃξ οἵ Οοά δέ οουη- 
ζεπδηςθ᾽" (Ἰχ. 2), ΠΟΥ σεῖο ποῖ Τσοηπξηρδα 
ἴο ΟὈ]ϊνίοη. (ΟΡ. χ]. 27, ΧΙΙΧ. 14.) 

42. ὀίοιἑεά ομ}] ΟΥ̓, “ ϑυσερί ἄννᾶυ " (-. 
«ὖ. α. ΧἸΝ!. 2). 

α ἐῤίεξ εἰομά,. ἃ εἰοιἢ Ἐαῖδοτ, ἃ οἱουά... 
8 ἄδτὶκ οἱοιά, 

γείμγη] Τθδῖ 15 411] Ηδ δ5Κ5 ἔογ : Ὠδαῖ. 
Χχχ. 2, ὃ; Ηα5. Χὶν. 1. 

285. δίηφ, Ο γε δεαυεμ.} (ΧΙΙΧ. 1.3}, [Ὁγ 
ἘΠΕ ἴοο τε]οῖσα ὀνεῦ {μὰ σεϊυσγηίηρ πὰ ρᾶγ- 

ἀοποά 5πηοσ ({1ὰκὸ χν. το). Α οΘοιϊηράατίβοη 
ΟΥ̓́ΧΠΙΧ. 13 566ΠῚ8 ἴο 5ῆονν [ἢδί ἐῤε ἰοαυεγ ῥαγίς 
οΓ ἐθε ἐαγέρ ἅγὸ σοῃίγαϑίθα νν ἢ [πῸ ὁ Ποάνθης,᾽" 
-- ποῖ ψ ἢ [Π6 ““ τηοιιηίδί 5," ψ ἢϊς ἢ ἕο] ]ονν8 : 
--ἰῃὸ ϑαυ δῖ Ἰαγρὸ ὑθίης νἱθνγοὰ ἃ5 ἃ γτορίοη 
οὗ ἀαγίζηοββ (νυ! ἢ 15 ἴμ6 1Ιῴδδ δεθοςίδίθαὰ ψ ἢ 
[86 Θχργοβϑίοη “ἴοννεῦ ραγίβ οὐ [Π6 θαι :᾽" 
866 Κ5. ἸΧ]], 9, ΟΧΧΧΙΧ. 1). 

ἐδε ΚΟΚΡ ῥαὶδ ἄοπε {1 Οτ, “" ἄοῃε (811): 
ςΡ. Ὁ. 24. 80 ἴῃ Ρ5. χχίϊ. 21. 

ὀσγεαξ ϑογίῤ...} 868 οἡ χίν. )γ. ΤῊ ἰτθοβ 
οὗ (6 ἔογεξκξῖ ννουϊά πὸ Ἰοῆροσ δ6 πηκίϑυϑοά 
( 14) ἴο ἀϊδθοποιγ Οοά δηὰ ἀορτδάθ τηδη. 

Ὁ [Π6 ΠσΟΠΙΓΑΙΥ, πε τεϑίογαϊίίΐοη οὗ πίδῃ 
ψνουϊά ὈΠηρ δη Δοσαϑθίοη οὐ εἰρη ἴο [86 
ὑγοΐθ ουϊνναγαὰ οσγεοδίϊοη. 
ξἰογβε4 Ὑ111 κἸοτιῖν. 

24. ἐδαὶ »ιαξείδ αἱ ἐῤίηρ] ΟΥ, ““ἴῃλὲ 
ἀοείῃ 4]] ;᾽) Ἔχοουεηρ νυῃαΐονοσ Ηδ ἀδϑίρτιϑ. 

σἰγείοῥεῖδ.. σργεαάε}}] Α.. Ἐξ2τᾺ (8}]5 αἰίθη- 
οη ἴο ἴΠ6 ιι56 βετὸ οἵ (6 ργεϑοηΐ ἰδηβ:; ἃς 
᾿ρ  γίηρς ὑπαὶ ἴῈ 15 σοα νγῆο σοπεπυδ!]Υ ὑρ- 
Πο] 8 πεάνθη δηά δφδτίἢ ἰῃ οχἰβίθηςο. 

ὁγ »πγεεἰ7 80 [πὸ Κοτιὶ; 1 γα] “’ ΠῸΠι 
στ Μγϑ61:,"---80 {παὲ 1 ογξίπαίοὰ ἢ Με, 
ΧΧΥΙΙ, 29ς. ὙΠῸ Κοιμῖν χορδάς: ““ῆοὸ νγᾶβς 
νὴ ἢ Μοὶ" ΓΧΧ. τίς ἕτερος. Νυἷξ. ““π0]108 
τηθσιπηι.᾽" ᾿ 

256. 9 δὲ ἠαγ] Οτ᾽, “' οὗἉὨ 1165" (χυϊ. 6); 
--οὗ ἰδ ᾿Ἰγίης ϑβυϑίθιῃϑβ οὗ ἀϊνπδίοηῃ. 

»ιαζεῖῤ. ὁπ ϑυβεγηρ μοὶ ἴο 6 ἀθ- 
τηθηϊοα ὈΥ {ΠΕ οὐ ατί (". αὖ. “. Τοῦ χίΐ. 

ἐμγπρέδιννοις δαιξαυαγα] ἴῃ Ὠοροῖθβα ἀοῖραξ 
([,4π|. 1. 13). ΕΣ »παζεί δ... ͵ ἱοοίὁ, ἴδ 
ΕΧΧ,, μᾶ5 μωραίνων : ΠΡ. Σ Οον. 1. 2ο. 



Ἡδςδ. 
ἐνωΖέε:. 

ν. 16---ἰ.] 

)6 Τμαῖ σοηβηπιεῖῃ τ(ἢς ννογάὰ οὗ 
Ὧ15 βεγνδηΐῖ, δηά ρεγίογσιηειῃ ἴῃς σομη- 
86] οὗ ἢἰ8 ΠΊΘβϑαηρεῖβ ; [δῖ 8411} ἴο 
7ετυβαίεα, ΤΠ που 54] δε ἱπηδθιτεά , 
δΔηά το ἴδε οἰτίε8 οὗ [ πάλῃ, Ὑ ἃ 5}8]} 
δε Ὀμ11τ, δηά 1 υν}}} γαὶβα ἂρ τῆς ᾿ ἀ6- 
ςαγοά ρίδοεβ τπογθοί: ' 

27 δῖ 5δίτ ἢ το τῆς ἄεερ, Βε ἀτγ, 
ἃηα 1 ν}}}} ἀγγ ᾧρ (ὮγΥ τίνει : 

28 Τ δῖ βδίτῃ οὐ ὕγτγιβ, 172 ᾿ς τὰΥ 
Βῃορθογά, Δηα 541} ρεγίογπη 411} ΠΥ 

26. Τραὶ εοπβγ»ιο}}ὴ ΟΥ, “ὁπ ΔΌ} 5Π 6 ἢ 
(ερ. [6γ. χχῖχ. το)," ἐῤε «υογά γ Ἡΐ “εγυαηὶ, 
--ογθ, ρογῆαρδ, [541] 40 ἢ πΊβο (οΡ. χΧχ. 3): 
ἴΠ6 “᾿ ΤΕΒΘΘΉΡΟΓΒ ἡ Ὀοῖηρ ἴΠ6 ῥσορμεῖβ βϑηθ- 
ΓΑ] Υ. 

ἐδαὶ «αἰ 1ο..}] Οτ, οὗὨ (πὰ 50 ἰπ συν. 
27, 28):--8}8 8881]. ΤΏΘΥ 5881]. 

27. «ὐἱ ἀνγ μρ...1Ὶ Οὖ', «υἱἕΊ ταῦῖκο ἐδγ 
γίυεγ: ἂντν Ἰδαπᾶ. ὙΤἢθ “ ἀδορ᾽" ἀρρϑᾶτβ ἴο 
ἀεηποίας [6 Ευρῆγαΐοβ (ορ. |6τ. 11. 46); ἴῃς 
εἰ ΤΊ γοΓ5,) Ὀδηρ [83 νὙδιῃοὺβ ϑἰγθᾶηβ. ὉΤἢ6 
δπλρίτο ἰγρίβοὰ Ὀγ ΕὈΡὨγαΐεβ βου] ὃ6 ἀτγοὰ 
ὉΡ (7εὉ. 1. 28). 

48. οὗ μηδ Ἡδεῦγ. ζογο; νν Ὡς 
ταθδηΐ ἴῃ δηςιοηΐ Ῥογβίδῃ, ΤΗΕ δ0Νν. ΤΙ 15 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ δίαίοὰ ΌΥ Κι οβίαβ (ᾳυοϊοά ἴῃ Οεβεη. 
“1 Π65.)} ψ πο δανίης τεϑί θὰ δος {{π|6ὸ ἴῃ 
Ῥεγϑία 8. 8η πὶ ροδομδῦϊο τυἱϊΐηοβθ. [Ι{ 15 
Βιρρογίοα ΌΥ̓ 16 Αδωγ δπὰ Ἡμν οἵ ἰδίον 
Ῥειβίδῃη. “ Αδυϊξδάδ οχρ]δῖηβ ἄῤων- “δέ ὉΥ͂ 
“1ἢδ ϑρίθπάουγ οὗ ἔθ δυη᾽" (Ηξεηάη.).---ΑΟο- 
σογαϊηρ ἰο δίγαρο (ΧΡ. 3) δὶ5. οὐ δὶ ὩΔΠ16 
νγ5 Αγρτγδάδίεβ : 380 [8δῖ [86 πάσης “"Ογτσι5᾽, 
νν85 ΟΠ6 οὗ ΠΟΠΟΙΙΓ. 

ὙΠῸ ΟΠΪΥ οἵδε ἱπϑίδης οὗ ἃ ρειβοῃ β Ὀεῖηρ 
ΡΓοΟρμοϑιθά οὗ ὈΥ πδπὶθ 50 ἰοηρ' ΡΓΕΝΙΟΙ5ΙῪ 15 
(Πδὶ οὗ ]οβίδῃ (1 Κ. χιϊ. 2); ννῆο (τεπηδγκκ5 
Με Βιγκ5) ἱπῆιεϊορά Ἰυάρτηεπε οἡ [Π6 ἰάο]- 
ξοάβ οὗ δαπηδγιᾶ, 8ἃ5 ΟΥσιβ ἀἰά οἡ ἴδοϑε οὗ 
ΒΑΌγ]οη. 

»γ “δοῤῥεγά] ἴο ξδίμοσ ΜΥ ϑἼοαδίζογοα ἤοςκ, 
δηὰ οἄγὸ ἔοσ (ει. Ὑιγηρψα ποῖςθ5 (Παΐ, δο- 
ςογϊης ἴο Χοη. “Ογγ.᾽ ΝΙ11, Ογχιδ ὨΙΠΊ561Ὲ 
νγ45 οπὰ οὗ σοιηρδπηρ ἴῃς ἀιιιε5. οὗ Κιηρ5 
δηἋ Ξῃορῃογάϑ. 

ευέη «“αγίηρ} [{ ἰ5 5811} σοά ψῆο εἶνεβ {Π6 
τηδηάδίο :---«αγίηρ οἵὗὨ εγι αίεηι, ΒᾺ6.. ἀπά οὗ 
ἐδε ἱεριρίο, Ἠθτ... ὙΠΟΓΕ 15 ΠῸ ΓΡΔΘΟΠΔΌΪ6 
ξτουηὰ ἴον ἀουδιίίπρ ἰμαξ {πὸ φαάϊςξ ἰδδυθά ὈῪ 
ὥγτγυϑ ἕοσ {πὸ γου]άϊης οὗ [εγυϑβαίθιη ῃδά 115 
ΟΥΙΚΊΏ ἴῃ {π|15 ργορἤῆθου οὗ ἰϑαίδῃ (566 αὔονο, 
ῬΡ. 8, το). Νοῖβδιίηρ, ᾿πάἀδδά, σδη ὃΘ ἴῃ 56] 
ΤΟΥ ΡγοῦΔ Ὁ] 6 τη ἴπδι ΠΔηῖεὶ 5ῃ οι] πᾶν 
Ροϊηϊοὰ ουὔξ ἴο {Π6 σοπαίογοῦ Ὀοΐῃ [ἢ]5 ρ45- 
δᾶξε δηὰ [86 (πο ἰοθ5 ἀθῇῆπιϊθ) ργορῆδθου οὗ 
}ετεπδῃ (|[εἐτ. χχν. χ τοι 

Οὐ.. Ὑπὸ ἘΠ|6 Ὁ ΜΥ ϑῃορπογα 7 τϑς ΓΒ 1Π 
Ζεςΐ. ΧΙ, 7 ;-ποῦ Ομ, ννβο ἰ5 δι] ϑὰ Ὁ. ε- 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΤΙΝ. ΧΙ. 

Ρ᾽εάβασε : ὄνεη βαγίηρ ἴο [εγυϑδίθηι, 
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Του 5Π411 δ Ὀμ}1ῖ: δηά ἴο ἴῃς ἴδ- “ΑΝ 
ΡΪε, ΤῊγ ἐουπάδτιίοῃ 5114}} 6 ἰδ]. 

1 Οοά εαἰοίά Ογγμς ,0» Δὶς ελμγελ᾽ σαξζέ. «ὁ 
Δ λΐς οριν»ἐροίοηο,ν ἀκ ἐλαδέρρερείλ οὐξάέφηεέ. 
20 4714 εοκπυϊιεείά 144 τρὶς οὗ νακὲν ὃν ἀξ 
σασίην 2οιοε. 

Ηὔ ςατὰ τῆς ΓΚ ἴο ἢἰβ λη- 
οἰηϊεά, το ὔυγυβ, ννῆοβε γρῃξ οσ, 

Ββαηά 1 ἴμανε Βοϊάβη, το βυδάιις πδ- σὐτα 

δονδῆ, “ΤῊΣ τδη [Παΐ 15 ΜΥ [Ὁ] ον. Βοίἢ 
1815 {116 δηὰ τΠαὶ οὗ "" ΜΥ Αποϊηϊοα " (Ἷἢ χὶν. 
1) 5ῃὸνν (Παΐ Ογτιιβ, [6 δεῖμα] ᾿Ιδεγαῖου οἔ 
(πὸ [ϑνν5, ννᾶβ αἷϑο ἃ ἴγρε οὗ ἴπε νου] 5 
ϑανίουτ.--- 8 ἴννο οἵ ἴῃς πηοϑί ἐπηποηΐ ἢϊ5- 
ἰοτςο-ἰγρίς8] ρογϑοηδρεβ (γπι5 πὰ Μεὶ- 
οὨΙΖοά6 Κ) ψεγα Οδηί]ε5: οἠδ αἵ ἴῃς σομη- 
ταθησοηηρηΐ οὗ [ἢ6 "" ΕΟΙΤΏΟΥ ᾽ σγοῖθ οὗ ἐνοπῖϑ, 
[Π6 οἵμον δὲ {πὸ σογηγηθπορηθηΐ οὗ {Π6. “ 1,4- 
ον." Ο γτιιθῖ8 ννοσκ διιθά τὴ ἴο ργεῆξυγο 
(Πε ϑὼπ οὗ Κιχῥιεοιυπέν ὑπι ἵν. 2), ῶο 
5ῃουϊά ονετίῆτγον τηγϑῖῖς ΒΑαῦγ]οη,---[ἢς οτὰ- 
Ρίγο οἵ ἀδγκηρββ. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΙΝ. 1. 20 ῥὲς αποἰπίεά, 1ο γι] 
(αϑῖ ἴῃ (ἢ6 τιοιϊὰ οἵ 5. χυἹ. φο; ““ἴο Ηἰ5 
δηποϊηϊοά, ἰο αν." (Οοιηρατο (π6 ἀρρ] ςᾶ- 
ἄοῃ οὗ, "" ΜΥ 5αποιβοαά ομσβ᾽" (ΧΙ. 3), .ἴο [86 
Μδεάαϑ. 
Τὸ οεδαγασίοσ οὗἩἨ Ογτσιιβ πᾶ5 Ὀδθη δάπικοα 

ὈΥ Ὀοϊῃ δηοίοης δηὰ πιοάεεη τοῦδ ἴο ἢᾶνο 
Ὀδεη 5 Πρ. ΑΥΪΥ ποῦϊθ. Οτεεῖκ τυτοτβ ἔου (ἢ ς 
τλοϑὲ ραγί σεργοθθηΐ δἰπὶ ἴο πᾶνθ Ὀδδη 6Ποῖ- 
ξοιϊὶς δπὰ ραίιεπί, 1υ5ῖ δπά ριπιάθηϊ, πηᾶρηδ- 
ποι 5 ἃπὰ πηοάεκί, δηὰ χοϊϊ οι 5- τηϊη θά, 
ΖΕ 3.5 ς 4115 Πἰπλ ““ ΚΙΠαΪγ,᾽) ογ, “ στδοῖοιιβ 
(εὔφρων). Χεπορβοη ϑεϊθοϊθα δὶπὶ 85 ἃ 
τιοάεἰ-Ρσίηοθ ἔογ 41} παϊΐοηβ. ῬΡ]υΐζαγος βαγδ 
(δαῖϊ “1ἢ νυϊϑάοπι ἃηά νυἱγίιιθ δηά ριοδίποϑβ 
οἵ 500] ἢ6 ἄρρϑᾶγβ ἰο ἢδανε Ὀθθη ἔ8γ ἴῃ δάνδησδ 
ΟΥ̓ 8ἃ1}1 Κίηρβ." ιοάοτιιβ τπλακοα ὁπ οἵ ἢ 5 
ΒΡΟΆΚΟΙΒ 5ΔΥ ἴῃαί ΟΥΓ5 ψαϊπθαὰ ΔϑοοΠ Δ ΠΟΥ 
ὈΥ 5 ϑεξοοπιπηιαπαὰ πὰ ροοά ἔδει! πρ ἂπὰ 
ξοητ]εηθθ5. ὙΠῸ διηάδιηθηίδὶ ῥτιηςὶρὶς οὗ 
ὙνοΓ] Ϊγ ΡΟ] ἰς5," 8.γ5 Πε] 125 ἢ, "δὰ Ὀδεη 
ξΥΑΒΡΙ Πρ; 56 ββῆηθ58; ΟΥὐγυβ, ἴο 58 εἴεστιδὶ 
Βμοηουγ, δοῖϊθαὰ οἱ ῬΌΓΟΙ Ῥυης!ρ]65.") [1{451]}Υ, 
{ποῦ 15 ηὸ ἀουδί {Παὶ 6 ννγὰ5 ορροϑεὰ ἴο ἰά0}"» 
ΔΊΓΥ ; ἃπα ἃ ϑνουβῇΡΡεΓ οὗ οης Οοά. 

ἼΠΕΓΟ ἰ5 ποπθ {ἰκὸ ἢϊπὶ ἰῃ {Π6 δησϊοηΐ ννοσϊα, 
ἌΝΠδη ννὸ ἀ5κ, πονν ἢ6 σᾶπιθ ἴο δ6 βυςἢ, [ἢ6 
ΔΏβννο --- ἢ ΟἿ δάεαιδίς δησϑννοι--- ἰ 511ρ- 
ΡΙΙοὰ ὉΥ 1ῃ 686 εἰ τειν Ογτὰ5 ννὰ5 Οοὐδβ 
“ἰ δηοίηϊεά :᾿ ἐχίγδογάϊηδ τ ἐπάυϑθά Ὀγ Η]πὶ 
ψ ἢ ορίτιαὶ ρῆ5. Ης διδεὲὶ ἃ βϑρθειδὶ νο- 
οδίϊοη ἕγοπι “πο Οοὰ οὗ [5146] " («. 32); νν88 
(ἐ χα δε ὉρΡ ὉΥ Ηἰπι ἰῃ τἰχηϊθοιιβηθ55 ᾽ (νυ. 12}} 
“]ονοά " Ὁγ Ηἰπι, δπὰ εἤοόβθη ἴο “" ρεγογλ 
ΗΙ5 1] οὐ Βαῦγίοη"" (χὶνι!. 14). ΝΥ εἰ 

9 2 

Σ. ἢ 

ςἤδρ. 45. 
ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΙ. 13. 
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ἄοῃϑβ δεΐοτε ᾿ἰπὶ; πα 1 νν1]] ἰΙοοβς τῆς 
Ἰοΐπβ οὗ Κίηρβ, ἴο ορεῃ δεΐογε ἢϊπὶ ἴῃς 
ἔννο ἰεανϑά ρδῖεϑ; δηά {6 ραῖεβ 51} 
ποῖ ὃς β8ῆυϊ; 

2 1 νν}}] ρο Βεΐίοτε ἴῃῆ66. δπά τῆᾶκε 
τῃε ἐν ΙΕΥ Ρίδσεβ βιγαίρῃῖ: 1 ν}]}} 
Ὀγθὰκ ἴῃ ρίεςεβ ἴῃς ραΐεβ οὐ Ὀγᾶβ8. δηά 
ουζ ἰῃ ϑυηάεγ ἴῃς ὈΑΓ8 οὗ ἴσο : 

24 ΑΔ 1 ν]}} ρίνε πες τῆς τγεᾶ- 
8.1Γ68 ΟὗἩἨ ἀλίκηςβθ, δπὰ ἢιἀάδη τίς ε8 
οὗ 8εςῖεῖ ρίδοεβ, τπδὲ ἴῆῇοι πγαγεαβῖ 
Κηον ἴπδῖ 1. τῆς ΓΠΟΚ, ννὶςἢ ο8]] ἐῤέέ 
ὉΥ ΤῊ πᾶπιε, πὶ τπε (ΟΟἀ οἵ ]Ξ5γδεὶ. 

4 ον Ϊδςοῦ ΠΙΥ ϑ8εγνδηῖ8 ϑ8δἶε, 
ΔηΔ [5γὯ6] πηὶπα εἰεςῖ, 1 ἢανα ὄνεη 
ΤΑ] ]εἀ {πες ΌΥ ΤΥ πᾶπιὰ: 1 Πᾶνε βυγ- 
πλιηεά τἢδ6. τπουρἢ ἴοι Παβδῖ ποῖ 
Κηονγῃ ΠΊ6. 

τς (Π6 (δ δι] [ϑγδοῖ το ἴδκο σουγαρα, 
ΠΕΠ Ἠδ δᾶ} 5 σΔΡΕΝΠΥ ἱεγγηϊπαῖθά Ὀγ {Π6 
ἂρρθάγδηςς οὗ {Π]15 “" πὸνν (Πϊηρ, "᾿---ὰ τ ΠΥ 
ΓΌΪΟΕΓ οὐ πδίϊοηβ Ζϑαὶοιβ ἔογ βοοάποββ δηά 
}υδίςε δὰ ἰσυῖῦ, ὙΝῊΥ β5βουϊὰ ἢδς ποῖ ποὺν 
ΓΕΒ ΠΊ6 ὮοΟρΘΟ, δηὰ Ἰοοκ ἔογ ἃ Πι ἰσηθπὶ οὐ [ἢ 6 
γεῖ πιοῖθ βὶογίοιιβ Ὀγθαϊςϊοἢ 5 σοῃοογηϊηρ {δέ 
Αποϊπίοά Οποὶ 

ο σμδάμε παίίομσ7---580 ἴδαξ “πὸ πδίϊοῃ 
ὙΠ ΙΟὮ Π6 διϊδοϊκεά σου]ὰ δϑοδρο ἢἰπὶ᾽" (Ηδετγοά, 
1. 204). 

1 ΑΝ ἰοοτό (οΥ, αηρίτά) ἐδ Ἰοΐπς οὐ ἀἰπρ" 
Ἄνθη ΒεΙβῃδζζασ εἂνν ἰῃ6 δαηάννττρ οἡ 
ἴθ ννα]}, “16 Ὀϊπάϊηρε οὗ ἢὶ5 ἰοΐῃβ νγοσὸ 
Ἰοοϑοά " (Ὦδη. ν. 6). ὕ. οῦ ΧΙ]. 21. 

δὲ ἰαυο ἐεαυεά σαϊο} 4. «υ. α. ἴῃ ΄. 2, 
“9414: 977 Ὀγα55, Ηεγοάοίιι5 (1. 179) 5805 
[Πδί {πὸ γαΐος οἵ Βαδυίοη ννεγὸ οὗ Ὀγαββ. “Οη 
[μαι ἐεϑίῖνε ηἰχῆς [Π6 ραΐθβ οὐ [πὸ Ὀδηκ οὗ 
6 τίνον ὑγογὸ ΘΗ ἀηθατγτοὰ (0. 191). 

Φ. :1ὲ ἐγοοῤεά ῥίαοες σἰγαΐσ δ Οτ, “186 
Γιρροὰ ρίδοος (ΧΧ. ὄρη) Ἰενθ]." ρ. ΧΙ. 
16.--- ΤΕ βοσοπα [δ]ὲ Μ᾿ ἴῃς γϑῦβο ἰ5 (ργοῦδ- 
Ὁ]γ) φυοϊεοά ἴη 5. ονἱϊ. τό. 

8. “γεασμγει} 85 ἴῃοβε οἵ ἴῃς ““Οο]άρξῃ ᾽ 
Οἰἴἵγ (16τ. 1... 37..}} 13}, 8δηὰ οὗ Οταϑβιι5:---ἰῃ6 
Ἰλίίογ θείην δϑιπιαίθά (ΌὉΥ Βτεγεννοοά, ἴῃ 
Ἡδπάη., οη ἀλῖα 5:0] 16ὦ ὈΥ ΡΊ]ΙΠγ) δῖ πλοτὸ 
(ἤδη 12ό τα] οη5 ϑἰ θη. 

1, 1δὲ ΖοκΡ..ἢ ἈἘδίμοσγ, 1 δπὶ δὲ Ζογά; 
(Ὁ ὉΆἈ8δὺ 0411 ἐδεε ὁγ ἐγ παριο, ἐδεὲ Οοά οΥ 
1εγαεί. 

4. 1 δανεὠγπαριεά δε] ΟΥ᾽ "' ἀδοιρηιδίο 
ἔπος ;"-- οἰνίηρ Ὠὶπὶ ἴἤοδε ΠΟΠΟΙγΑΌΪς Ἐ1||65, 
“ΜΥ ββεορβεγά," ““ΜΥ δποϊηϊοὰ " (8 εὶ.): 
δηὰ ἶι- ἰδίοσ πᾶθ, ὥγγι (Χ]ῖν. 28). 

ἐδοισὸ ἐδοι...1 ΟτΥ, “ἈΠῸ του Κπενγαβῖ 
Με οἱ." [Ιοπς Ὀοέυγο 6 Κπὸνν Οοά, ᾿ς ννᾶ5 
6. κηονσι " Ὁ Ηΐπι (16τ. ἱ. 5). 80 86]. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙ. [ν. 2--ῷ. 

ς 41. 4πη| (ἢ ΓΟ, δηά ἐῤεγό ἱ4 κ Ὅεσε, ς. 
ΠΟΠΒ αἾ56, ἐῤεγ ἷς πο (ὐσοά Ὀεβἰάε πιὸ: 
Ι ρἰτάεά τπες, τμουρῃ που ᾿αβϑὲ ποῖ 
Κποννῃ πιὸ: 

6 ΤΠδῖ {ΠΟΥ τηλὺ Κηον ἤοπὶ ἴῃς 
Γβίηρ οὗ {πε διη, δηὰ ἔτοπι τῃ6 νγεβῖ, 
τηδὲ ἐῤέγε ἰς ποῆς Ὀεβϑίάε πθὲ. [ὅπηι 
τῆς ΠΟἈ Ὁ. ἀπά ἐῤέγε ἱς ποπα εἶβα. 

7 1 ἔογαι τῆς ἸΙρἢϊ, δηά ογεαῖα ἀδγῖς- 
ΠΕβ8: [1 πιᾶκε ρεᾶςε, δπη4 ογεδῖε δν]]: 
[τῆς ΙῸΚΡ ἀο 8]] {ἢεβὲ ἐδέησε. 

8 ἴζτορ ἄονγπ, γε ἢξᾶνεηβ, ἔγοπι 
αῦονε, δπά ἰεῖ τῆς 51κ1ὲ5 ρουγ ἄοννῃ 
ΓΙΡΒτθοιι5η 688: ἰεῖ τῆς ελγῖῃ ὀρεη, δηά 
ἰεῖ τθπὶ Ὀτγίηρ ἔογῃ βαἸνδίίοη, δπά ἰεῖ 
ΓΙΡΗςΘΟυβη 6858 ϑριηρ ὉΡ τοροῖδεγ; 1 
τῆς ΓΟΚΡ ἢᾶνε ογεαλῖβα 1. 

9 νοε υπἴο Πίπι (ἢδῖὲ 5[τνεῖῃ ἢ 

δ. 1 κἰγάρά 6.6] ἃ5 δ ριγάοά ἢ ανὶά, 
ἐν ἢ σέ γε ῖ μ᾽" (5. χυῆ!. 22; ΟΡ. οἡ σ΄ 1). 

Θ. δονοσγαὶ ἱπιρογίδῃηξ πηογνεπιθηΐβ ἰπ [ἢ6 
ἀϊγεσςοη οὗ πιοποίμοίϑπ) (ποίδΌΪγ, ἴῃς Ῥγίῃα- 
βοτθδῃ, ορ. Οτοίε, " Ηἶβι. οἵ Οἵ." 111. Ρ. 112) 
μδὰ {Ποῦ σοχηγηθηςειηθηΐ δϑοιξ {μ6 {πῆς οὗ 
Ογτυ5. 

7. εγεαΐς οὐ ῇ ὍἘο ““ 6Υ]]" ψὩΙΟἢ 15. [86 
ΘΟ σἢδϑιϑοπηιθηΐ οὗ ϑίη (111. 11; ΑπΊοβ ἢ]. 6 ; 
ΠΡ. οη ςἢ. χχχὶ, 2).---Ζογοδϑίσγίδηϊϑηη, νυ ῖς ἢ 
ΑΓΟΘ6, ὈΓΟΌΔΌΪΥ, βοοὴ δῖε Ογτιι5᾽5 [ἐπλ6, βροῖκὸ 
οὗ ἔνο Εἴογιαὶ ῬγηςΙρΙ65, ἰσϊ δηὰ ἀδγκποβϑ, 
ΜΓ Ις ἢ ἡνεγε ρεγρείυδιν δὲ νγᾶσ, ὙΠῈ ργεϑεπῖ 
γεῦβα ( [ἐγοπιθ) βυρρὶ θά, ὈΥ δπιιςοϊραίοη, ἃ 
οοττοσῦνε ἴο (δὶ ΟἸΤΟΓ. 

8. ΤΠεο ἢπ] αἷπὶ οἵ 4}} (ὐοά ἶδβ ργονϊἀδηξίδὶ 
δοῖβ νγὰβ {ηδἰ [η6 κίπράοπι οὗ ἤδάνεη,--ηὰ 
τπογοίη σι θουϑηθθς δηα ϑβαἰ δίῃ, .--- οι 
θ6 ρἰδηϊθα ὑροη θδσίῃ. 

Ὦγοῤ ἀοαυ")]) ἴῃ ϑῇοννογβ (ΠΘΑΓΙΥ «. τῦ. ἀ. 
Ῥουΐῖ, χχχὶϊ. 1, “ ἀἴ51}});}; ἐξέ δὲ «ἀίσε 
δύτϑδια ἀοτυη γι σῥίεομεηει., ΝΥ ὨΪΟἢ πλυδὲ 6 
ΒΌΡΡΙ Θά ἴο ἴΠ6 ἀεϑεγί ννου] ἃ “" ἔγοπὶ οὐ ὨΪχἢ" 
(Χχχί!, 15): -πτλοὲ ἐῤε εαγίδ᾽ οῤέη, ον, ἰδαῖ 
ἐς (ἢ6 ΨὙΪΠΪΟΙ 15 ΟΥ̓ δῃὰ ροπο," ὑπδῦ ὍΠΟΥ 
ἸΔΔΥ ὍΘΑΙ ἿΖτυϊῖ5 ΟΥ̓ «αἰυσίίοπ; δπὰ 101 
ὯΟΣ Οδ1 869 γιρῥίεοισμει ὍὉ ΒΡΥΙΩΒ ΤΟΣ 
(ἰχ!. 1) δῦ οὔῃοῦϑ.--- Τὴ ἔνο ψογάβ ἔογ 
εἰ Ὠἰοου 5η6 55 Αγὸ ἀἰβογοηῖ;---ῆς ἤσβί (2 δά) 
Ὀοίηρ ταῖμοσ ἴπῸὸ πορηι, ΟΥἨῺΏἐῤεέ ῥγίπαρίε,χ, οὗ 
τι θοῦ σποββ, [6 βϑοσοπὰ (εάσφαρ) 115 6πὶ- 
Ὀοάϊπιοπί ἴῃ [6 σμαγαςίογ ἀπά σοπάϊςοί. Τδρ 
Ἰνίηρ ῃπποῖριε ἀεβοεη 8 ἔγοπι μεάνεπ, δηὰ 
(ἢ6 αυϊοκοηρα θα ϑβῃοοῖβ ἕοστί ἢ “" ἴγθος οὗ 
ΤΙΡὨϊοου5η655᾽" (ἸΧ]. 1; [ἢ τένεγξβαὶ οὗ νυ. 72).- 
ΤΠο Ἰαίξεγ ψογά (μεάαφαθ) ἰ5 υϑοὰ (45 Πογθ) 
ἴῃ ΡΑγΑ]]6] 15πὶ ἢ σαἱυαέδομ ἴῃ ΧΙΥΙ, 11, 1. ς, 
ό, 8, ἵνὶ. τ, ᾿ῖχ. 17, [χὶ. το, [Χ]ΠῸ Σ΄ 

9. ΤῊΪ8 οπιρὶογτηεηὶ οὗ Ογστὰβ ἴο Ὀ6 (δ 

32. 39. 
Ῥ 4. 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΙν. 

ἢι3 Μακεγ! Ζεΐ τῆς ροϊθῃεγά εἰγίυέ 
5.76. τὲ. δ. γΊ[ἢ τῃ6 ροϊϑῆεγαβ οἵ τῆς εαγῖῃ. 541] 

ΠΣ τῆς ΟἾΔΥ 540 ἴο ἢϊπὶ τῆς ἐφβῃϊοπεῖῃ [ἴ, 
ὟΝ Βδῖ πιαίκεβῖ τῆου ἡ οὐ τῇγ ννογκ, Ηε 
ἢδῖῃ πο ἢδπάϑ ἡ 

Ιο Ὗνοε υπῖο ἢϊπὶ τῃδῖ βαιτῃ υπῖο 
ῥὶς ἰαϊῃετ, μδῖ θερεζίαβε τποι ἡ ογ ἴο 

Υ. το---14. 24. 

νΘη8. δηά 41] τῃεῖὶγ ἢοϑέ πᾶνε 1 Ἵοοιῃ- 
τηλπάεα. 

12 1 ᾶνε γλιβϑεά ἈΪπῚ ἃρ ἰπ Πρἢϊῖ- 
ξουβηξβ8. Ἀπ 1 ψ1]}} 1 ἀΐγεος 411 ἢϊ5 ἔτ, ναᾶὲ 
ὙγΑγ8: ἢδ 5}}}} “0114 τὴν οἶς, ἈΠὰ «5 Οἶτοα 
ἢ 5}8}} ἰεῖ ρὸ πὶν σδρῖίνεβ, ποῖ ἔου μευ Ύα 
Ρτίοβ ποῖ γενγαγά, βατῇ τῆς ΓΟᾺΡ οἵ “83Ρ. 4- 

ἴῃς ννοπιαῃ, δῖ ἢδβῖ τῆου Ὀγουρῆϊ 
ἰοττἢ ὃ 

11 ΤὮιι5 54} τὴ ΙΟΚΡ, τῃ6 ΗοΪγν 
Οπε οὗ ἴβγδθὶ, δπᾶάὰ ἢἷἰ5. Μδκεοι, Αβκ 
πια οὗ [Πΐῃρ8 ἴο σοπηβ σοποδγηϊηρ ΠΥ 
30η5,) Δηἀ σοποσγηϊηρ [ἢ νγοσκ οὗ ΠῪ 
ἢδηά8 σοπιηηδηά γε ΠΊΕ. 

12 1 μᾶνεὲ πιαάς τὴς δαγῖῃ, δηά 
σγεαῖεα τῇλη ὑὕροη ἰἴ: Ϊ, δυδη ΤΑΥ͂ 
Παηάβ. ἤᾶνε βἴγεϊοῃεα οιἱἵ τῆς ᾿θδ- 

Ι, οτα δ “" ϑῃορῃογά " δηὰ “" ἀηοἰηϊθα οἠθ ᾿ ννᾶβ 
ραγτὶ οἵ Οοὐἷβ σουηβ6]; υνῃιοἢ ποπὸ οὗ Ηἰ5 
ΟΥΠ ΡΘΟΡΪΘ πλιιϑὲ ς4}} ἴῃ πιιοβίίοη. 

εξ τθθ ῥοϊῤεγά...1 ῊΪ5. τεπάογίπρ 15. [ἃ- 
νουγοά ὈΥ [6 ΓΕΟΌΓΓΙΠΡ ργεροϑιτοη, “νυ Π ἢ." 
Υεῖ, 45 ἴῃ6 νεγὺ σοι]Ἱάὰ βοάγοθὶγ Ὧδ ἀϊβρεηϑοά 
νυ 1. (ἢ6 ἤονν οὗ [πΠ6 νϑσϑε νγεῖὸ 50 τῃδυκοῦν 
ἰπἰοστιρίοα, [ἃ 15 5 Πρ] ΘΓ ἴο ἰγδηϑίδῖθ: “ ἤ06 
«δὲ, Δἔἄαζεγ! ἃ ῥοϊῥεγά δτλοὰα ῥο ῥητά: 
Ὁ 1δὲ εαγίδ,," --α 41} ταδάθ οὐκἱκώΘ οἵ ([11.) 2ῤὲ 
ξγομπά (Οεη, 1. 7, 5“.4«υ.). στὸ} μιαὰ ἴῃ 
Ἰ56 1} ἢο οἶαῖπὶ ἴο βίαπά αὔονθ ἴῃς σγεϑὶ οὗ 
ΤΔη πα, ΑἹ] 411Κὸ ννοσὸ ἑοιπηθὰ οὗ {π6 ἀϑί. 
(ϑο νυΐϊξ., 5γγ., Κηοῦ., δῖίογ, 1 6].) 

δραΐ ῤὲ εἰαγ... ΟΡ. χχίχ. τό, ᾿χῖν. 8 
(οπι. ἰχ. 20) :--τοῦ 5141} ἐῤν «υογὰ [Ὁ πηδῃ!} 
5ΔΥ, Πἶε ῥαΐρ πὸ ῥαριαίς 7.--- νν ον 6] νην 
[5.46] ἀἸὰ ρῥγαςςς δ! 5ΑΥ οὗ ἢ15 Μακοσ. Βὲ 
ἀϑϑοιγοά, [4 Οοά ἰογπιθα ἰῆδθ δἱ ἢγξί, δηὰ 
15. πον Τσιοδίηρ ἴΠ66 δηονν,- --ἂδ Ηφ δὲ ἢγϑί 
ἕοπηθά {μ6ὸ (ὐθπ!] θα, ἂπὰ 15 πονν δῦουΐ ἴο 
σγοδία {ΠῈπὶ ἅπονν,---νν ἢ ρεγίοςξ ννιϑάομλ δηά 
ξοοάπο55. 

10. «πίο ἢὶ5 Καίδογ.. ἡ ΟΥ̓ ὁ ἃ “αιδεν.... 
9 ἃ «υογριαη.----Γθ αυδϑίίοηθ Ἔχρῖθθθ. 1η50- 
Ἰεηί ἀϊδοοηϊοηξ : ῥα! ὀεφε τε ἐῤομῇ.. ΤΥ 
ὉΤαΥδἰ]θδὺ ἑῤοι (ΧΧΙΪ. 4. 1ν. ας ἰχυ]. 7, 8)} 
--Ἰέννο, [5γᾶε], ΤὭΥ ςδιἸάτγοη, τὸ ἴο ὃς ἴῃ15 
ολϑὶ ἄννᾶύ, 5 γεὶγ ὸ ψοῖε πδὰθ ἴῃ νδίη, 
Το νυ ῆβδῖ ρυγροδο ὑνόγα ἵῃοβα ἰοηρ [ἤτοεϑ οὗ 
ὩδίϊοηΔ] ΔξοηΥ, ἰἢ Ογτι5 15 ἴο Δοσοιηρ) ἢ ἃ 
Ειολῖοσ ννοῦκ ἴδῃ 1)ανι ἃ» 

11. 1ο εογῖφ εοποογπίη)] ὙΠΕόγὸ ϑμουϊὰ δ6 
ἃ 561η] οοη δου δορισ. 5 [ΪὨηυἷἶγε οὗ Με 
πὸ {Πιηρ5 ἴπαΐῖ ἀγὸ ἴο σοπῖο," ---ἰἤοβο ξυΐαγο 
δυοηΐβ, νν ΙΓ ἢ νν}}}] Ἔχ ρ]δίη 411 [Πμαῖ πονν (υ. 1.5) 
18 50 τηγπίογιοιι ἴο γοι;;--ηά ἴπθη, ποῖ 
Ὀείογο, ““σοποεγηϊηρ ΜΥ Ομ] άγοη δηὰ ςοη- 
ςεγηϊηρ {Π6 ννοσκ οὗ ΜΥ ιδηάϑ γε ἵὩΔῪ ςοπὶ- 
τοδυὰ Με;" Αἴε,) ὙἼΟ ἔσυ. 12) δᾶνε ἰδϊὰ Μγ. 

Ποβῖϑβ. 
14 Τῆι βατἢ τῆς Γοκ, Τῆς ἰΔ- 

δουγ οὗ Ἐργρῖ, ἀπα πιεγομδπάϊβδε οὔ 
Ετηϊορία δηὰ οὗ τῆε ϑαθεδηβ, πεη οὗ 
δἴδζιιγο, 5Π.411] σοπὶς ονεγ ὑπῖο ῖἴῇδ66, 
Δηὰ τῆεὲν 5858}4]1] 6 τῃϊηθ: τῇδ 5}4]] 
ςοπα δίζεγ τἢες ; ἴῃ σἢδίῃβ τυ 5}4]} 
οοηλα ονεῖ, δηά {ΠῸῪ 5}}4}} (4}1] ἀόνγῃ 
απο τῃε6., {ΠΕῈΥ 584}} πηᾶκα βυρρὶ!- 
σδίοη ἀπῖο ἴῃε6, “αγίπσγ ϑυγεὶγ (σοά 

ςοπητηδηάϑβ οἡ 4]1 (ἢ6 Ποϑβί οὗ ἤθάνεηῃ, δϑβϑιβηΐης 
ἴο ἐνοῖν οὐ ιἴ5 οννὴ ρἷαςθ δπὰ ἀυϊγ.--- ον 
σου]ὰ ΠΟΥ ρτεϊοπά ἴο Ἵοοττοςὶ Ηιϊπὶ ἴῃ ἴῃς 
ἀτταηροπιθηΐϊ οὗ Ηἰ5 ργονι ἀθηξ8] βοῃθπηθ, νν ἤθη 
[Πογ Κπονν ποίῃιηρ οὗ 115 διΐυγο ἀδνοϊορπιθηΐ, 
ὀχοθρί 50 3γ ἃ5 Ηδ ννᾶ5 ρ]θαϑϑά ἴο γδνθᾷ) [ἢ 

18. 1 ῥβαῦες γαϊμεά ῥίρι τῷ (Χ]1. 24) ἐπ 
σι φῥιεοισπει, (ΧΙ. 6)} ἴο ΟΑΙΤΥ ουΐδ {πὸ ἀδ- 
ογὸὸ5. ννῃϊςῦ 1 [6 πιρῃίθουβ [πάρα 5516, 
(ώ». χὶ. 4. “. «υ.) 

»ῃν εαῤίυε6] {|| “Ὁ ΜΥ ΤσΔΡΕνΝΠΥ ᾽ (. φυ. 4. 
]6γ. Χχιχ. 22). Ηε ἢδὰ ϑεπί ἐμαΐῖ σδρι ν ΕΥ̓͂ 
Ὡροη ΗΝ οαυι ῥεορίε. 

πο ῶγ ἈΛτΘ ποῦ γεαυαγ] ΤΘγυα]επὶ μδὰ 
Ὀθεη Ὀγουρῃί ἴο τὰ ΌΥ τυ ΐοῖβ ἃηαὰ ῥγιθϑίβ, 
ΨΠῸ Ρυγουθὰ δέου. “ τονναγά "ἡ δηὰ “γα "ἢ 
(ΜΊςοαῖν 1}. χα. “. «υ.). [ἴ 5ῃου]ά Ὀ6 τερυξ 
ὈΥ οηθ, ὙΠῸ δείθα ἔτοπι ἃ αἀἰδιηϊεγοβίθα γεραγὰ 
ἴο. Οσοάβ ςσοπηπηδηὰ (ΕΣ 2Γτὰ 1. 1--4). Οοά, 
ννῆο ἱπῆϊοιοά [Π6 σαρεν Υ, νν85 α͵50 [86 τϑδὶ 
δαῖμον οὗ ἴπ6 ᾿ΙὈθογαϊίοη. ((ρ. 11. 2.) 

14. ἴη χὶ, 3, Εργρί, Κυῃ, δηὰ ϑδ608 
ὙΟΙῈ ρίνθη 85 [5γδ6} 5. “" γα ηϑοη)." Ὑῆδί 
᾿ς] Βυπλ Π!Ἰδιοη νγᾶ5 ἴο Ὀὲ ἰο]οννοὰ ὉΥ ἃ 
ἀϊεγοηΐ ὀνεηῖ:---[πογ σῃου]α συγγοηάοσ {πο - 
βοῖνεβ ἴο {π6ὸ (μυγοῇ, 45 νυ] }]Ππρ ἵγοόρῆϊοβ οὗ 
Οοὐΐἷξ ροννογ;---ἰπη. ἐραΐπε, ἴῃ6 πᾶ] 550] 0}6 
Ὀοπάς οὗ δ δηὰ ἴον (ςρ. 5. οχίϊχ. 8: 
(ἢ. Ιχ. 11). 

»ιεη ΟΓ «ἰαἰμσο] ὙΜαΐ 15, “" [4}1}} (Ν πη. ΧΗ, 
32). ὙΠ δαθεᾶπβ ἅγὲ ἀεβοεά ὈὉγ Αξδῖπαγ- 
οἢϊάος (Οτοξι5) 45 βίη ρ ΑΥΪῪ Παηἀ5ΟΠΊ6. 
ἡ ἀσαυη μπίὶο ἐδεε] Ορ. Ἀδν. 1.9; 1 Οοῦ. 

Χῖν. 2ς. ὙΠ6 ρἤγᾶϑο, ρ»ιαξε «ὠῤῥ]εαΐίοπ μπΐο, 
5 (ἢ6 βαπὶὸ [παῖ 15 δορὰ πῃ τ Κι. Υἱῖ!. 3ς,) 42: 
γγΏογα 1{ 15 τοηἀογοά, ῥγαν ἰοαυαγά. 

ϑωγεῖν...7 1ππ| ΟἿ] ἴῃ ΤΠ Θ6 15 σοα (Ἐὴ, 
δηὰ {ΠῸγῸ 15 ΠΟηΘ οἶβθ, πο Οοὰ (Εἰὐ)οῤίρι) αἵ 
4}};"--ποὸπὸ ἔωογ οὔδ πιοπηθηΐ ἴο Ὀ6 οδι] θὰ Ὁ 
[μὲ ΝΑπιθ. 
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ἐξ ἴῃ (ἢδα; δηά ἐδεγεέ ἱς ποης εἶδα, 
ἐῤέεγε ἴς πὸ (οα. 

Ις Ψεπὶ]ν τῆοι αγὲ 4 (σοά {εδδῖ 
δίάεβε τῆγϑεϊ, Ο Οὐοά οἔ ἴβγδεὶ, τῆς 
ΘΑ ΊΟΙΙΓ. 

Ι6 ΤΠ ΠΕΥ 5841} θῈ δεῃαπιθά, δηά 
αἶδο ςοηίοιιπάεά, 41] οὗ δηλ: {ΠῈῪ 
8Π4}} σο ἴο ςοπβιβίοη τορεῖμεγ ἐῤαΐ 

“ οβαρηΐι Ωγ ἄγλλίκοῖβ οὗ ἰάοΪ5. 

ει, 30. 
:. 

17 κί ἰϑδεῖ 85Π4}1 Ὅς βϑανεά ἴῃ 
τε ΓΟᾺΡ νι 84η ἐνεγδβιηρ βαϊνα- 
οη : γὰὲ 5314}} ποῖ δε δϑῆδηχεά ποῦ 
ςοηΐοιιηάεά νγνοῦ]ά νυιῖθουῖ δηά. 

18 ΕῸΥ τἢιι8 54 τῆς ΙΟΚῸ τδδῖ 
οἴθαῖεσά τῆς ἤεάνθηβς; (στοά μδἰπιβεϊ 
(δῖ ἐογηιθά τῆς δαγῖῃ δηά πηαάς ἰξ ; 
ἢῈ δπδῖῃ δϑιδθ 5ῃ6 4 1ἴ, ἢς οτεδῖεα 1ἴ 
ποῖ ἰῃ νδῖίῃ, δε ἰογηιεα ἴτ το δὲ 1η8δ8- 
Ὀιτεὰ : 1 ἀγὶ ἴῃ6 ΓΟΚῸ ; δπὰ 2ῤ6γὲ ἱ'ς 
ΠΟηΘ6 εἾΪ56. 

19 1 πᾶνε ποῖ βϑροκβη ἴῃ “ϑββογεῖ, 
ἴῃ ἃ ἀδλικ ρίδοε οὗ τῆε εἀτῖῆῃ: 1 ϑαϊά 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΙ. ἴν. 1:5---4. 

ποῖ υπίο τῆς 8664 οὗ λοοῦν, δεεῖκ 
γε πιεὲ ἰῃ ναΐη: τῆς ΓῸΚΡ βρεαῖ 
ΓΙ τεουβηςβ8, 1 ἀδοίλγε τῆϊηρβ τῆδὶ 
ΔΓα τὶρῆϊ. 

20 ἢ Α5886πι|δ]ς γουγβεῖνεβ ΔΠ4 ςοπΊ6; 
ἄγαν ΠΘΔΓ τορεῖῃου, γε ἐῤαί γέ 68- 
ςαρβά οὗ (ες παῖϊοῃβ: τῆεΥ ἤἢᾶνα ΠῸ 
Κπον]εάρε τῃλῖ 8εῖ ἃρ τῆς ψοοά οὗ 
{Πεῖγ σγάνεη ἱπιᾶσε, ἃπὰ ῥγαὺ ὑπο ἃ 
δοά ἐῤαΐ ςλπηοῖ βᾶνα. 

21 ΤῈ] γα, ἀπά δγίηρ ἐῤδηι ΠΘΆΓ Κ 
γεα, ἰεῖ τῆδπὶ ἴλκε σομυηβεὶ τορεῖθοῦ : 
ννῆο Παῖῃ ἀεοϊαγεα τ 8 ἔτοπὶ δηςίεηξ 
τἰπι ἡ τὐδὸο Βαῖῃ το]ά ἰτ ἔτοπη τῆδέ 
εἰπε ὃ ῥαὺς ποῖ 1 τῆε ΓῸΚΡ ἡ δπά 
ἐῤέγε 'ἰςξ Ὧὸ (Τοά εἶβε δεβιάε πιὸ; ἃ 
7.81 (ὐοά ἀπά ἃ δανίοιιτ; ἐῤέγξ ἰς Ποπα 
Ὀεβίάε πια. 

22 Ἰ,οοΚ υπΐο πι6. δηά δε γε βανεά,. 
411 τὴε επάβ οἵ τὴς βαγῃ : ἴογ 7 ὅπηι 
(ὐοά,, πὰ ἐῤόγέ ἰς ποης εἶβ6. 

22 1 μιᾶνε ϑύνογῃ ὈΥ πιγϑεὶξ, τΠ6 

156. ὙΠ 5 δπηουποοπιοηΐ οὗ ἴπ6 ΟδΒυγο 8 
ἔυϊυγο βἸΟσΥ ἄἀγανν8 ἔγοτι [ῃ6 ργορῇδὲ ννογάς 
οὗ ἀενοιυΐ δάἀπιίγαϊίοη: Κζεγ γ, Το αγὶ α Οοά 
ἐῤαὶ ῥίιάσε! Τδγοεῖῦ; ΝΟΥ ΚΙΏΡ 1 ὈΠΞΘΘΑΓΟΠΔΌΪΥ 
ΤΑγϑίεσιοιιβ ννᾶγϑ; “" πιά ΤΥ ἴϑος" ἤἴτοπι 
Ι5γ8 6} (ν1}}. «1... [χῖν. 7), γεῖ ἘΠΕΓΘΌΥ Ργεραγηρ 
ἔοτ ἃ νδϑβίεσ ἀϊβρίαγ οἵ ΤΥ ϑοοάῃεββ 85 ϑαυΐομγ. 
(Ἐ Ερῃ. ἢϊ. 9.)-- Τὸ ΕΧΧ. [ᾶ5: “Ἐογ 
Ὠοὰ ἃγὲ Οοά, δῃηὰ νῈ Κπενν ἴἴ ποῖ᾽" (φ. 

Ὅτ. χχνὶ. 16));--ϑί ΑΓ ϑδυϊοά ἴο θ6 
15γα6}᾽5 σοηίδϑϑιοη, Ώθη ᾿ξ 5641} τϑσορῃϊζΖο [6 
νου] 5 ϑαν] ουΓ. ᾿ 

16,17. ΤΡεν «ῥα! δε... Ἀδίδον, ΤΡΟΥ 81 
σεῤανγπεά.. «ΤῸ ροπε.. Πγαρί ἴα αυτά ὉΥ {δὲ 
1 οκῦ (5. αὐ. α. Ὠεδαῖ. χΧΧΙΙ. 29; οΡ. Ηοϑβϑᾷ (. 
7) «υἱὲ απ φυεγίαειης ταἰυσίοη ;--- ἃ ἀθ] νεγ- 
Δπσθ ὈΠΙῚΊΚΟ (Πδὶ ἢγϑί οπὲ ἔγοπὶ Εξυρὶ; [ἢ6 
ΡΟΝΟΥ οὗ ΜΥΒΙΟὮ ϑοοπχοὰ ἴο 6 Ἔχδδιίθαά δῆϊεσ 
900 γρϑᾶτβ. (Ορ. Ηϑθθ. ἰχ. 12.) 

18. 2ῥαὲ εγεαίεά...1 Ἐλδίδοτῦ, ἐδαὶ ἐγεαϊεά 
ἐδε ῥβεαυξ; δὉὰ9 Βδ1η6 ὁ; Οοά; ἐδαὶ ον» 
ἐδεὲ εαγὶ μά »πιαάε "ἐ; ὉᾺ6 Ββδιὴθ οεἰαόίμῥεά 
ἧ... 

δὲ ἐγεαίεα ἐξ ποὲ ἐῃ υαἱμ] ΗΟΌΥ. ἐοδμ: “ἃ 
γαϑίε;," ἃ βοθπθ οἵ ἀἰϊἰβογάεσ δηὰ ὈδγγΘηη655: 
«--δὐςῇἢ 45 [5126}}5 σἱῃ πγδάθ Ῥ᾽θϑίῖπο ἴο Ὀ6 
([6γ. ἵν. 22). ΗἬἜ διδὰ ὑγουρῃξ ᾿ρῆς δπὰ 
ογάεσ δηὰ 116 ουΐξ οὗἩἉ ἴῃ νγαϑίε Ἄεαγίἢ (Οεη. 1. 
42 ὅ); Ηδ νουϊ]ὰ 4150 γεϑεοις ἴῃς ννου]ά ουὖΐ οὗ 
ἴδιο σοηδιβίοη σδυβοὰ ὈΥ πιδη᾿β 5ἰπ, δη4 πηᾶκθ 
ὧς (6 ἀροάο οὗ ““ τ ϊθουβηθ55 " (2 Ῥεῖ. 11. 1.3). 

10. ποί...1π “φογεὶ (ΧΊΝ. 16}}.--Ὀυῖ, ἔτοπὶ 
ἴἢς ἢτβῖ, ορϑηϊγ; ουζ, ΧΧΙΧ. 29, ΧΧΧ. 11. 
Ἡς ἀϊά, ἱπάρεά, διάβ ΗϊΪπιβοὶῇ ἔγοπι {πεπὶ 

(νυ. 12); Ὀυϊ ἴῃδῖ ἴοο δὰ Ὀθθὴ ΟΡΘΏΪΥ ῥγο- 
οἰαἰπιθα Ὀείογεμαηὰ 45 ἴΠ6 ογάἀαϊποὰ ροπδὶυ οἵ 
τε ]] ]οη (Πευῖ. χχχὶ!. 20). 

ἡπ α ἀαγᾷ ρίας οὗ 1ε ἐαγΊ ] ἴῃ ἃ 1869 οὗ 
[19 ΙΔπὰ οΥὁὨ ἀδηιτπθδ. ((ρ. [6Γ. 11. 21.) 

δεοξ γ6 »]Ὺ ἱπ υαἱη} ἩΘΌγ. ἑοῤμ τ 18):-Ὁ 
ἃ5 ΤΏ ὙγΔηογηΡ ἰῃ ἃ ἴγδοκ ὶεβ5 ἄσεγὲ (Ρ5. 
ον], 40, “. «υ.). Τραΐ νγἃ5 ἴῃ6 Χϑβϑ}] οὗ 140]- 
ὙνΟΓΒὮΙΡ (οἢ. χ]ῖν. 9, “. «υ.)ὴ.. Οοάὰ διαά ποΐ 
Ὀδδη ἴο ἰ5γϑὸὶ] “ἃ νυ] ]άογποβϑ, ἃ ἰδηά οὗ ἀδγκ- 
1655" ([6ἐγ. ἢ... 41). 1 {δὲν βουρῆς Ηἰπὶ 
(θεῖ. τν. 29; [εγ΄ χχῖχ. το--- 13), ἴΠῈ Ὺ ψου]ά 
Βηά Ηἰπὶ ἐὐογ κὶπὰ δηά δι Πῆι]. 

1.φρεαῖ γἰσῥιεοισπεέσς, 1 ἀεείαγε ΘΑῸΛΙΥ 
(Ρ5. χονι. 9)] Νόονν, 485 οὗ οἱά, ““πι᾿:ὲ δῃά 
γχύφδέ (5. «υ.) 15 Ης᾽" (θδαῖ. χχχῇ!. 4). 

Ο. ΤΠπε δάάγοςθ ποὺ ἴυπ|8 ἴο ἴποϑα οὗ 
[6 παίίοηβ πο ““βᾶνε δϑοδρεὰ," ---Πο 580» 
γα {π6 Ἰυάρτηοηῖϊ ΒΓ ἢ 845 συσερί οὐὸσῦ ἴμ6 
ἸΙἀοϊ]αίγουβ νγοτ]ά. 

ἐραὶ “εἰ “Ρ] Ἀδῖμεσ, ἐδαὶ ΘΑΥΤΥ͂ (“. εὐ. ὦ 
Χ͵ν]. 3,4: ΠΡ. 1):--οεαπηρ Ποηλ δἱοῦι ᾿ῃ 1ΠΟΙΓ 
ῬΓΟΟσΟβϑίοηβ ([670 Χ. ς; ΑΠΊΟΞΒΎΥ͂. 16, “. «ν.). 

4]. {οὶ γε..7 ΟΥ, Β5ΟΤ γε απά ὀγίπρ 
| Τοτῦ (“. αὐ. α. ΧἸ]. 22); 5ἴδίαε γὙΟῸΓ οδ56 
δηά δάάδυςε γουγ ονυϊάθηςο.---ῥο ῥα ΒΘ ν- 
οά ἐ; ὕονι ἐδαὶ ἐρεῖ (866 οἡ χὶϊν. 8.) 

α ἠὲ Οοά απά α ϑαυϊομγ]---πιτηρ [Βο86 
διιγιθυῖο5. οὗ ἡυ5ιϊςε δηὰ τλϑγουΥ, Ὡς ἢ 'π [86 
ξονοεγηπιεηΐ οὗ ἃ 5:π{π|] γὰςδ πὶ ῃς μάν ϑεεπιθὰ 
Ἰῃσοιρ 016 (Ε οτα. 111. 26). ΟΡ. οἡ νυ. 8. 

22. 7οοῖ μηΐο »ι) Οὖι “ἴυγη πηΐο Με 
(. «ὖ. 4. ΧΙΠ. τ4, |.. 6; δα. χχχὶ. 18, 20) 



ν. 24--6.) ΤΘΟΘΑΙΑΗ. ΧΙΝ. ΧΙΝΙ. 

ψγογὰ 18 ρῥῸπε οἷξς οὔ ΠΙΥ͂ πιοιῖῇ “ἢ 
ΓΙΡΗτεοιιβη68585. ΔΠ4 5114}} ποῖ τγεΐυγη, 

Υ Άοα. χ4. Ἴ Βαϊ αητο πιε ἐνεγν “Κηεε 588] θονν, 
ῬΜΙ 5.10, ΘΥΕΤΥ τΟηριιε 8041} βνγεδζ. 
δωννίγε 24. ἰδυΓεὶγ, 5}4}1 ομδ 84γΥ, ἴῃ τῃς 
ἐλαίαν [ΟΒῸ} ἤλνε 1 Οὀ᾿᾿ τὶρῃτεοιιϑηεϑ8 δπά 
ἐλε ΖΌΚΡ ϑίΓΕηρΡΊῃ : φύέη το Ὠϊπ 514] πσιθπὶ σοτηε ; 
σίγλϊεοκε. Πα 4}} τῇς ἀγα ἰησεπβεα δραίηβι ἢϊπὶ 
μεῖς ἀπά 9} }] Ὀς Δϑῃδπηδά, 
! οὗ. 2Ζς ἴῃ τὴε. [ὸκῸ 58}]} 4}} τῆς βεεά 
κάρρα ΟΓ [5γΔΕ] δὲ 7050 64, Δπ4 5}4]] ρΊοτγ. 

(ΗΑΡΤΕΚΒ ΧΗΥΙ. 
ι 71ε ἑάοῖς οὐ ϑαῤγέο» εονἑα' πο ταὺέ ἐδε»εφείσες. 

3 Οὐοα ταυείά ἀτ’ δεοῤίε ἐο ἠὲ “πᾶ. 5. ἼἽ]άρίς 
αγέ πο εογεῥαγαῤίφ ο Οοα 70Υ 2οῖυεῦ, 11 07 
2γεώεπέ σαῤναξίονε. 

ΕΙ, θονγεῖῃ ἄοννγη, Νεθο 5ἴοορ- 
εἴ, τΠεὶγ Ἰ4ο]5 νγεῦαε ὕροη ἴδε 

δελϑῖβ, ἀπά προῃ τῃ6 οδίίδ: γουγ 

1ΧΧ. ἐπιστράφητε: ςρΡ. τ ἼΠ685. ἱ. 9.-- ΓΘ 
πονν [5γαθὶ ννᾶ5 ἴο Ἔλ Όγᾶςσθ 

αἰ τδε ἐπάς 9 ἐδὲ εαγ:] ἃ5 ἴπ 11}. το; 5. 
ΧΧΙΪ, 27. 

28. 1 ῥανε ταὐογη ἐγ »ιγεο [1---τἰὴθ ννογὰ 5 
ιϑρὰ ἴῃ ἴπ6 Ργογηἶβϑα οὐ ὈΪοβϑὶηρ ἴο αἱὐ παιίοης, 
Οεη. χχίϊ!. τό (ορ. Ηεῦ. νὶ. 13). Τῆδῖ τηοβῖ 
ΘΧΡΓ 55 ΡΓΌσΏΪ56 ἔγτοπὶ Οοά᾽β πιουῖἢ (ΧΊΝΣ. 3) 
μαὰ ροης ζογιὁ (1γ) σγἰφδίεοισπέ. (50 {86 Ταγ- 
ξυτὴ :---ἴοσ {Π6 σοπδίγαυςίςοη, σορΡ. ΧΙ. 2ς), δηὰ 
8ῃοι!) ὰ ποῖ γείμγη (Ἰν. 11), Ὀυϊ δάνδηςε νἱὸ- 
ΚοΠΠΟΌΚΙΥ; ὑπῈ1]] ἜνεσῪ οησιιθ ϑῃου]ὰ σευεαγ 
δ] ἴο [δε οπς 1υοτὰ (οι. χὶν. χα; ΡΒ, 
1ϊ. Χο). ὙὍδε οδῖῃ οἵ δἱ!ερίδηςθ 1561} ἔΌ]]ονν5 
ἴη ἴ)6 ἢγχϑι τῃοπλθεῦ οὗ υ. 24. 

Ω4. δωγείν... Ἀδίῃοῦ, ΟἹΙΥ πὶ τ᾽Ἀ89 Ψοτά 
(δαιῦδ ομθ ππο ΜΘ) 16 γί ῥίεομαηεις ἀπά 
σίγεπσίδ. ὙΠῈ6 “υηΐο Με" 15. εαρῃαῖῖς (Π|. 
«ςς Τ]ηῖο ΜῈ διαίῃ οποὸ 541 ᾽)), 851 5. ΧΧΥΊΙ. 8. 
ΕΝΘΥΥ ἴοηριδ 5141} τπῆᾶκα ἴθ σοῃξεββίοῃ ἴο 
7θμονδὴ Η:πιβοῖ. ὙΠ ννοσγά ἔογ “""πρῃίεου5- 
Ὠ655᾽ (ὈΡγορεην, “ΤΠ ΘΟ 5 Ο5565, ΟΥ̓ “ΤΡ ὨζΟ- 
Οὐ ἃςῖ5᾽,) ΟσσιΓΒ 1Π [5Γ86]}5 σοῃξεβϑίοῃ οὗ 5}, 
οἷ, Ιχῖν. 4 (3). Αρατῖ ἥἴοπὶ σοά ἵπογ δά 
ὯοῸ ἐτρμίθουβ δοίβ:" δηὰ ψνεσὸ “" Ψψιουΐϊ 
δίτοηρῖι " (Άοπι. ν. 6). 

ευεη ἰο δἰ] ἘγΘα ἴο Ηρη (". αὖ. α. ἸΧ. 13) 
“ῥα ! ομ8 εορπε; ἴῃ ΡῬϑηϊΐθης σῥαριθ, Ἐ,26 Κ. ΧΥῚ. 
623. Τὸ νογάβ, “ἡ δὲν ἐδαὶ 19 ἐπ" 
εὐμοδά, ὅζα., ὝΕΥΙΘ ϑοὰ ἴῃ Χ] ΟΣ ἴῃ τορασάὰ οὗ 
{πῸ ““ δεγνδηΐ οὗ [ες 1, οτά,᾽" 

256. [ᾳ5 ἐδὲ ]οκΡ...] Ον. 2 Ὅσον ν. 21; 
ῬῺ]]. ἢ. 9. [π Σ Οογ. ἰ. 31. {15 νεσβ δπὰ 
7εγ. ἴχ. 22 ᾶγὰ σοτῃηθά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝΙ. Τὸ ςοηΐταϑσι Ὀεοΐννθοη ἐπ6 

ΟΑΓΓΙΑΡῈ5 :0 67 6 ἨεΑΥΥ ἰοδάδη ; ἐδέγ ἀγέ 
ἃ Ὀυγάδη ἴο 16 Ὑγεδγυ ὀεαςὶ. 

2 ΤΕΥ βἴοορ, ἴπῈῪ Ὀον, ἀοννῃ ἴο- 
ρεῖδοῦ; {Π6Υ σου]ὰ ποῖ ἀεϊϊνεῦ τῆς 
Ὀυγάεη, δυὰς ᾿ΠἸΠΒΘΠΊΒΕΪνο8 δῖα ροηθ' πεῦ 

δεν 
1ηἴ0 -σδρείν!γ. 

{4 Ηδεδγκοη υπῖο της, Ο Βουβε οὗ 
]Άςοῦ, δηὰ 411} τῃε τεπιπδηῖ οὗ τῆς 
Βουβε οὗ [βγαεὶ, ννῃὶσἢῃ ἀγα Ὀοῦπα ἐγ 
πις ἔτοτα ἴῃς θ6}}γ. νυ ῃ]ο ἢ ἀγα σλγγὶθά 
ἔτοπι (6 νγοπὶῦ : 

4 Απά εὐέη ἴο γομγ οἷά ἂρε 1 σηὶ 
Βε; δηά δύεηῆ ἴο Πολῦ ἢδὶγβ νυν} 1 
ΟΔΓΓΥ γος: 1 Πᾶνε πιδάε, δηά 1 ν]}}} 
θεᾶῦ; ὄδνεὴ 1 ν}}} σᾶῖγγ, ἂμά ν}}] 
ἐδ] νοῦ γοι. 

ς 4 “70 ψδοπι νν}}}] γε [ἰκεη πιε. α οδαρ. 48 
Δηἀ τηλΚε γῖό δα], δηὰ σοπηραῖε τη6, 
τῃηδῖ ννεὲ πλᾶὺ ὃς ἱἱκεῚ 

6 ΏΕΥ ἰδνίϑἢ ρο]ά οὐκ οἵ τπε Ὀδρ,, 

“(σά οὗὨ [5Ξγϑεῖ, (με δανίουγ,᾽" δηὰ ἔπε Βε]ρ- 
Ιε55 ροάβ οὔ ποαιῃεηΐϊδηῃ ὕδὰ Ὀδθὴ τηδάς ἴῃ 
χὶν. τς, 2οβ. [{|5 Ποὺ ΠΊΟΓΕ 5ΡΘΟΙΔΙΠΥ Δρρ δὰ 
ἴο {86 ἀοιε5 οἵ Βαῦγϊοη. 

1. Με Ἀδὺἢ Ὀονθά ἀοιυ"}) ἃ5 οη6 ψγ80 
βίη κ6 Ὀεηθδῖῃ ἃ τποσίδ] ννουηά, [πάρ. ν. 27; 
4 Κ. Ιἰχ, 24.--.Βοἱ ννὰβ ργοῦδοὶΥ (Ὁ βεη.) (86 
5816 ἃ5 Βαδὶ, (πε Ῥῃωπηιοίδῃ ϑυη-οά. ΟἿΠΟΙ5 
ΙΆΆκΚο Βε] ἴο μάν ὕδθεη ἴῃς ρίδηεΐ Τυρίϊζεσ, 
δηὰ Νόῦο 16 ρἰαποεῖ Μοεσυτυ. ὍΤῃδ ἔογπιοῦ 
ΠΑΠῚΘ ΔρΡΡΟΑΙΒ ἴῃ Β. ἰπβῃδζαγ, δπὰ Βο] 6582" 
2ΖΔΥ; ἴπ6 Ἰαϊίοσ ἴῃ Λίοὀμτςῃδάηθζζασ δηὰ δ᾽α- 
φο- ΡΟἰδββαγ, --- Ασοογάϊηρ ἴο Ηεγοάοζυς (1. 
181---3), ΧΟΥΧΕ5 οδιπ]θὰ ἄν ἕγοιῃ [(ἢ6 
ἴδιρὶε οὗ Βο]ὺ5 ἃ βοϊάθη ϑἰδῖιιβ, βαἱά ἴο 
πανθ Ὀδθη ἔννεϊνα ουδ15 ὨΙΡΉ.---Τρεὶγ ὑπασει 
((π ψ ῖοἢ ἐῤεν, Βε] «πὰ Νέεῦο, ἀννθῖῖ) ὧγα 
μῤοη (τὸ, θεϊοης ἴο) ἐῤε δεασίς οἵ Ὀυγάρφη. 
7ομγ εαγγίασεοι... δίδου, Ἐ86 τλλη κα 

πμαῦ γ9 οδυσιϑὰ (ἰῃ ργοσθϑββίοῃ, χ]ν. 20), 
ἄγε ὍΟΣΙΘ ΒΘΔΥΪῚΥ͂ (-. «ὐ. α. ἰῃ ν΄. 3), ὦ 
ὀωγάεη, ὅζς. 

Ὡ. Τῤὲν βἱοονρθά, ἐξέ Ὀογϑθᾶ ἄονῃ δ 
0809 ---ἰῆο ἀοί(165 ἀϊὰ 50, ἴῃ ἀδβραῖὶγ; ἀΠ40]6 
ἴο ΓΕΒΟῸΘ πὶ ἤθᾶνῪ πι8455 οἵ τηρίὶ, ἰῃ νυν μος ἢ 
(11.) “ἸΠ ΕΓ 500] " νγᾶβ διρροβεά ἴο σχϑϑιάθ; 
850 ἴῃαϊ ῬΆΘΙΣ ΒΟ] ΔΌΣ ΠΟ. ἐπ|0 σαῤῥδυγο 

8. αυδίιεῦ ἄγε ὀογηξ : ἃ ὨΟΑΥΥ Ἰοδά, 
ῥ. «υ. α. ἴῃ Ὁ. χ) , ον δε δεν (χ]ῖν. 2). ΟΡ. 
Ὠρδαΐ, 1. 41. | 

4. 1 αν» ῥε] ὉΠΟΠΔΉΡΘΔΌΪΥ ἴῃδ βᾶτηθ (ΧἸΙ. 
4} ὄσθη {που (ἢ6 ἰοραὶ ἀἰθρεπβδίίοπ ὁ" νγὰχ 
οἷά " (Ηδεδ. νιῖ!. χ 3). ; 

Θ. Τόεγ ἰαυΐῥ...} τ. ΦὙΤΠΕΥ {παῖ ἸΑν 58... 1" 
ἃ5 1ξ ροιπίίηρ ἴο ἃ ρῥίοΐιγε; ςΡ. χὶ. 22. Νὼὸ 
Δξυταθηΐ νγ85 ἡδράεά, 
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Δπά ννεϊσῇ 5Π]νεγ ἴῃ τῆε Βαΐληος, σπά 
ἢΐγε ἃ ροϊάβπηῃ; ἀπά δε πιδκεῖῃ [ἴ 
ἽΈΠῸ: {ΠΕΥ͂ (4}] ἀοννη, γεᾶ, τβεν νσογ- 
5}1ρ. 

7 ΤΒεγ Βεᾶγ ἢϊπὶ ὑροη ἴδε 5Βου]- 
ἄετγ, {ΠΕῪ σἌγγὺ ἢϊπι, ἂπά ες δίπι ἰπ 
5 ρίλςε, ἀπά ἢε εἴδπάεῃ ; ἔτοπι ἢ! 5 
Ρίδες 5881} με ποῖ γεπῖονε: γεᾶ, σπέ 
5021} ΘΙ ὑπο δίπι, γεῖ ςᾶπ Βε ποῖ 
ΔηϑινΕΙ, ΠΟΙ ϑὅᾶνε διπὶ οιξζκ᾽ οὗ ἢδΙ5 
τγουδὶς. 

8 Καεπιεπηθετ τἢ]|5, ἀπά 5ῃενν γουτ- 
δεἶνεβ πηεπ: ὑγίηρ Ζὲ ἀρϑὶπ ἴο πηϊπά, 
Ο γε ἐγδπϑργεβϑοῦβ. 

9 Κειπεπιδεγ τῆς ἰὌγπιεγ τἢϊπρβ οὗ 
οἷά : ίογ 1 δμι (ὐοά, δπάὰ ἐῤεέγε ἐς 
Ποης εἶβε; 7 “πὶ (ὐοά, δηά ἐῤεγε ἰ: 
ποης [ἰκε πης, 

Ιο [εεϊαγίπρ τῆς ἐεπά ἴτοπι τῆς 
δερίππίηρ, ΔΠ4 ἔτοπι δησίεηϊ τπ1εὲ8 κέ 
ἐρίπρε τῇλῖ ἅτε ποῖ γε ἄοπε, 3 γίπρ, 

ἢ Ῥιαὶ.332: ὁ Μγ σροιιηβεὶ 5}|4}} βιδλπά, δηά 1 υ"Ἱ]] 
Ρεον, τῷ ἀο Δ]] π)γ ρίεδϑιιγε : 
τ ΩΝ 11 ΟΔΙΠησ ἃ γάνεπουβ διγά ἔτοπι 
Ἡεῦτ6. 17. (ῃς εδϑῖ, 'τῆς πηδη (Πδὲ εχεςυζειῃ 
»"αν 27 ΤῊΥ ζουηϑ8ε] ἔγοπη ἃ ΔΓ σΟΙΠΙΓΥ : γεᾶ, 

' Τ᾿ Ἶονε ΦρΟοΚεη 2, 1 νἹ}} Ἴ ἔπι 

ἴ ἴο ρμας5 ; 1 δᾶνε ριγροβεά :, 1 νυ} 
αἶοο ὁο π. 

12 4 Ἠελικεη υπἴο πιε, γε 5ϊουῖ- 
Βιελιτεα, τῆλῖ γε ἔλ ίτοσι πσῃιςουππαβς: 

11 1 ὈΓπσ ΠΕᾺΓ ΓΩΥ͂ ΓΙΡὨςεΟυ5Π688 ; 
1ἴ 5Π4]] πος δε ἔχγ οἵδ, δπά τὴν ς2]- 
ΥΑΓΙΊΟΩ 5}4]] ποῖ ἴἌΙτΥ : ἂπά 1 ΣυἹ]}} 
Ρίδος βαἰνδίοπ ἰπ Ζίοπ ἰογ [βγδεὶ ΠιΥ 
δ τγ. 

(Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝΙΙ. 
1 Οοα᾽; γμαΐσσιφη προπ δαῤγίοι απα Ολαλάίας, 

6 μ»γ ἑλῶσ μπηιέγαζμίμεις, ῥητά, τὸ σπα 
συεγῥοέάπει;, τ τά ἐξ παγεεδέξ. 

ΟΜΕ ἀἄονη, Δπά 11 ἴπ τῆς ἀιιῖ, 
Ο νἱγσίπ ἀδυρῆτεγ οὐ Βαδγίοη, 

511 οἡ ἴδε ρτουπά : ἐῤέγε 'ς πο ἴἤγοπε, 
Ο ἀδυρῆτεγ οὗ τὲ (δ ἀεδηβ : ἰογ 
ἴἤου 5Πδὶῖς ἢο πῆογε ὃς οδιἱεά τεηάεγ 
Δπὰ ἀε]!ςδῖς. 

2 Τακε τε τ] 5οπεβ, ἀπά ρτὶπά 
ΓΕΔ] : ὑποονοῦ (ΠΥ ἰοςκβ, πιᾶῖα θάᾶγε 
ἴῃς ἰερ, ὑποονογ ἴῃς ΓΙ ρἢ., μᾶ85 ονεῦγ 
τῆς τίνεῖβ. 

2 ΤῊΥ παίζεάηαβ5 5Π21}} δε ὑποονοτγ- 
εἀ,, γεᾶ, ΤΥ 5ῃλπ)ε 512}} δε βεεη: 1 
1 κα νεηρεδηςε, δηά 1 νψ}} ποῖ 
τηεεῖ ἐῤές 4: ἃ τηλῃ. 

8. Ἀοριηιδεν 1ὶ.]--- [ἢ!]5 ἱπιροΐεηςο οὗ {ΠῸ 
ἰ4ο]-ξοάΞ: οὗ Ὡς ἢ γου ννέετε νγδγπθὰ ΤῸπὶ 
(δ. Ὀεριίηπίηρ, Πευῖ, χχχὶ 37--Ξ29: ἀπά 
“δέαν γομγαείυε, πιόπ (ΟΥ̓ “ κἰλπά ἤγπι,᾽" Ψ]ξ. 
“ Πιπάλπηη!ϊ ὅ); ὀγίησ 1 ὍΔΟΙΚ 10 ν»επάᾶ, Ο γε 
ἐγαφγόμογε. ΤὮΪ5 ἰδσῖ ἴεσπὶ 5ἤενυβ 1ῃδῖ [5- 
ΓΔΕΙ 15 δή ἀγοϑϑθά ; 566 χὶν]. 8, “Ἴ Ποῦ νναϑῖ 
οΔ[]οά “ ἐγασυκγειον ἔγοτα ἴπ6 ννοπλθ." (Ορ. Ι. 
2, 28, ΧΙ]. 27, χ. 13, 5. «υ.) 

10. Μν εοισμεἰ (οτ, ΡΪΔη)} Ορ. χῖν. 24: 
Ῥ5, χχχῖϊ. Ιο, ΣΙ. 

11. Οαἰίης γον ἐδὲ βππατιίπα (Χ]]. 2) ἃ 
ὈΙΣΔΟΖΡΙΘΥ; Κορη- 5 5 ῃϊθα, συν, δηα βίγοηρ, 
8ἃ5 ἴΠ6 δᾶρὶθ ΟΥ̓ 106 νυ]έιγο :--ἰο οἰδεδηθο [ἢ6 
ΕΔΓ ἴτοπὶ [Π}15 γᾶηκ δηὰ ἔοι"] πηᾶ55 οἵ ἰάοἸδί συ. 
ΟΥγτι!5 ννγᾶ5 5:5 ΪΔΓΙΥ γαρι ἃ 1πη 15 πηονοτηδηΐβ. 
[ἰ [5 γεπιδγκεοή, 1ῃαὶ 6 ἴοοῖκκ ἔογ δβ δηϑίβῃ ἃ 
ξοϊάδη δᾶρ]ο βίδηάιηρ ἢ οὐϊδίγοίς ρα νυῖηρβ 
οη ἴΠ6 ἴορ οὗ ἃ βρέδσ. (Χο. " ΟΥγ. νι]. 1. 

ἐδὲ »παπ οἵ ἨΚ1δ8 εομποεὶ (50 ἴπΠ6 ΚοΙηιν) 
ονι α 7γ εομρῖγγ} ΠΏ] ΑΥῪ ἴῃ ΧΙ. ς, οὗ 
Οὐοά΄ 5 “" 5δης([βο ομ65.᾽" 

. 12. γε «ἰομεδεαγίε] Ορ. χὶν"!, 4; Εχοά, 
ΧΧΧΊ, 9; Εοκ. 1]. 4, 11..2.} πῃ νης ἢ ΙΑϑὲ {Π6 
ΠΧΧ. [58 σκληροκάρδιοι, ἴῃ6 ννοτὰ υϑοὰ ὈῪ 
δΥΠΊΠ,. Πογε. 

,).6ν 7ορι γιφῥίεοιωπε ἢ Ὀδοδυθα (ΠΟΥ δά 
“ τεπιονοὰ (μεῖς Βοαγί ἕὰγ " ἴτοηὶ Οοὰ (χχίχ. 1.3). 

18. »" γί σῥίεοιω πες. ΟΡ. χὶν. 21--- ὃς. Ἠς 
σοι] ὈοΟΙΏ »"απι: Ἦϊβ ον στρ ῃϊδουϑηςαβ 
(Άοπι. 1. 17). δπά ςοπιπιιπιοδῖε ΠΡΗςοουϑηθ58 
ἴο ““πιδηγ " (111. 11). 

»} σίογγ] ἴθ ννῇοπὶ ἴΠ6 Ἔχ! ]θηοΥ οὗ ΜΥ 
ξτάςε ν0}}} ἴδῃ θὲ αἰδρίαγεά (χῆν. 23, Ιχ. 2ι; 
[ετ. χχχιν. 9). 

΄ηαρ. ΧΙΝΠ. Νοῖ οπὶγ δῖθ ἔπε ροάς οὗ 
Βδγϊοη ργονϑά ἴο Ὀδ ἱπιροϊεηϊ : ΒΑΌΥ]Οη πεῖς 
561, 506 ψγῆο οἰΔι᾽ πιο ἴο ἐπ τιετηοϊ δΔηἋ ρϑευἝ εβα 
(υυ. 8, 10), 514}} θὲ ἀοϑοϊαϊοά. 

1, σἱγχσὶη ἀσμσῥίογ] ὐϑοὰ οὗ Τ γτο, χχιΐ, 
12. Βαῦγ]οη Ὀοαϑοιεὰ (Ηετοά. 1. 191) [δδῖ 
806 ἢδά πονεῖ Ὀδθη σδρίιγοά. 

σἰἑ ὁπ ἐδ σγομπά: ἴῇογε 15..7 Ἀδίποσ, τ 
οἹ ἰδὲ σγομγηά ὈΤΟῚΘ19885, Ο ἀσωσ ῥίον 977 δὲ 
Οβαϊάξαπ. (ΧΙ. 19), οὐ, “οὗ (Βα θα (85 
ΑΟΝ. ἴῃ [6γ. 11. 24. 25: ορ. ςἢ. χὶν!!. 20). 
ὕπάογ [6 Ῥεχϑβίδηϑβ ἴπὸ ϑϑδί οὗ δζῃρίσγε ννᾶ5 χὰ 
δῖ δ.58. 

Ὡ. 56 πιιιδέ πονν ἀο τηεηϊδὶ ννοτῖς (ἔχοά, 
ΧΙ. ς), δηά Ὁδ Ἰρὰ ΑΥΝΑΥ 85 ἃ σδρίϊνϑ. 

μπσοῦον ἐδ ἰοε.] ΟτΥ (45 .ΧΧ.), ἸΏ νϑ] 
(ϑ8ε6. οἡ ϑοηρ οἵ 50]. ἵν. 1): “ οὐεγ {δὲ 
γίυεγα, ἈΝΨΑΥ ἴτοπι ΤΏ οὐνὴ ἰδηά, ἱηῃΐο δχίϊθ. 

8. 1 οαυἱ] αξε τεπρεαποε) ἰδϑυϊην ἴδ ὧδ» 
οἴϑο, "’ 858 516 Ββδ(ἢ ἄοηδ, ἀο ἴο μεν (ες. 1. Σ 5). 



Υ. 4--11.] 

4 “1: 3ῶῶγ οὐγ τεάεδεπιεῖ, ἴῃς ΓΠΟΚῸ 
οἵ Ποβῖβ ἐς ἢϊ8 πᾶπι6. τῃ6 Ηοὶγ Οπα 
οὗ [5γδ6]. 

ς δ11 τῆοιυ 51|1|6ηξ, ἀπά ρεῖ ἴδε ἱπῖο 
ἀλγκπεβθβ, Ὁ ἀδυρμίεγ οἵ τῇς (Πα]- 
ἀεδηβ: ογ ποὺ 8ηδλὶϊῖ πὸ πιοῦεὲ ὃ6ὲ 
ςΔ}164. ΤῊΘ ἰλάγ οὗ Κιηράοπηβ. 

6 41 ννᾶβ ννγοῖῃ νυν ΠΥ ΡΘορὶε, 
Ιπανε ρο]]υτεά πλὶπα ἱπμετγίίδηςς, δηά 
ἵνεη ἴῆεπὶ ἱπῖο της Πδηᾶ: τῇοιι 

ὅϊάει 8ῆενν [Π6 ΠῚ} ΠΟ ΠΊΘΓΟΥ ; προη ἴῃς 
Ἀποίεης Ππαϑῖ ἴποι νεγΥ ἤδάν}γ ἰαἰά 

ΙΘΑΙΔΗ. ΧΙΝΙΙ, 

Ι 5}}2]] ποῖ οἷ σς ἃ νίάονγ, πείτποῦ 
804]} 1 Κπονν τῃ6 ἰοβς οὗ σμ]άγεη : 

9 Βυῖ τπε8ε τνγο δέῤίηρε 58.4}} σοπιθ ᾿ς κμΡ. 58, 
ἴο ἴΠε6 ἴῃ ἃ πιοπιθηΐ ἰῃ οἠς ἄδυ, (ἢς 
Ιοβ8 οἵ ςδι]άγεη, δηά ννἱάοννῃοοά : {ΠῸῪ 
8041} σοῖς προη ἴπδ6 ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ ρεΓ- 
ἔεςτίοη ἔογ τῆς πιυϊτιταάθ οὗ ΤΥ 80οτγ- 
σαΓ65, σπά ἰοῦ τῇς ργεαῖ ἀδυπάδηςε οὗ 
της δησῃδηϊζπηεηΐβ. 

1Ιο  ογ τποι ἢλϑὲ γυϑίεα ἴπ τῆΥ 
γοΚεάηεββ : ἴδοι ἢαβῖ βαἰά, Νοης 
866 π|6. ΤᾺΥ νυ δάοπι πὰ τῇ 
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[ἢ γοκε. Κπον]εάρε, [τ Βατῆ ' ρεγνεγιθὰ {π6ε ; ' Οτ, 
“εν. τ6. 7 ἢ Απά (δου ϑ8δἰάϑι, 1 5Π4}} θὲ “4 δπά τῃοιι μαϑὲ βδά ἴῃ τῃΐπε Πεαγί, ἱ μἐάδε ἐσ 
᾿ Ϊλάν ἰογ δνεῦ: 59 {πδΐξ ἴδοι ἀϊάβῖ ὅπηι, ἀπά ποηὲς εἶδε Ὀεβϑίἀε πλε. ἀμίοβ 

Ὡοῖ ΙΔΥ ἴπε86 ἐῤίπρε ἴο (ΠΥ Πεατγῖ, 
πΠεῖῖθογ ἀϊάβε γεπλεπιδοῦ ἴῃς ἰδίίεσ επά 
οὗ 11. 

8 ῬὙπδεγείοτε ἤθᾶγ πον (ἢ15, ζῤος 
ἐῤαὶ αγὶ σίνεη ἴο ρΙεάδαγεβ, τῃδς ἄννε]}- 
αϑῖ ΠΠΓ ΝΣ ἴΠλῖ ϑβαγαϑδῖ ἴῃ {Π|πΠ6 
ἢεαγῖ, 1 ἀπι, ἀπὰ ἤοπς εἶδε θεϑβι ες πιε; 

«υἱὲ ποῖ γιοεῖ ἴἰῃ66 ἃ5 ὡ »πα"] ΟΥ᾽, ““Ψ}}}} ποῖ 
ΤΆΔΚΕ [ογπὶβ ] τδῃ.) ΟἸΠοῖβ: “1 Μ01] ποῖ 
ΒρΡΑΓΕ ΠπΊδΔη." [Ι᾿ ΔΠΥ οᾶϑ6 ἴπε πηδδηΐηρ πλιισῖ 
Ὀδ6, [αἱ Ηδ ννουἱὰ αἰϊονν ἢο μυπΊδη τγεἸθητηρϑ; 
ψνουϊά δάπλις πο σοπάϊίίοης οἵ ρϑᾶςθ, 45 1 1ἴ 
γνοΓο ἃ τοσο ῥώριαρ αιϑϑίίοη. ὙΠῸ ΟΥ]] ννᾶ5 
ἔατ ἴοο ἀεορ-ϑεδϊθά ; ῃβαά Ὀδθὴ οὗ ἔδλγ ἴοο ἰοηρ 
σοπίηυδηςθ. [{ ννᾶ58 [0]] {{π|ὶ6 ἔοτ νθηρθδᾶηοθ 
ἴο 5ἴδρ ἴῃ; ἔογ ἴῃ πὸ οἴποὺ ννὰγ σοιυ]ὰ ἴῃ ννοῦὶκ 
οὗ γράθπιρίίοη (Ὁ. 4) Ὀὲ ΔοςοπΊρ] ἰ5Π66. ----80 ἰη 
Ηοϑ. ΧΙ. 14, 1 νν1}] γαηϑοόσπῃ., ἰ νν}}} γθάθοτῃ᾽" 
ἷἰς ξοἸ]οννθὰ Ὀγ, ““τερεηΐδηοθα (οσ, σε θη! ηρ) 
5}4}} Ὀ6 Ὠϊά ἔγοπι ΜΊΠηδ ογοϑ5.᾽ δ0 ἴοο ἴῃ χχχν. 
4:9. ᾿ἰχ. 17--2ο, ᾿Χ}}},.4,) Ὑδηβθδησα 15 ἴπε δηΐθ- 
ςεάεηϊ οὗ τεἀετηρίοη. 

4. ομν γεάδορριογ} (Χ]Ϊ. 14. ΧΙ ν. 6). [{ 18 
[Π6 Ἔχοϊατηδίίοη οὗ [6 ΟΠυτγοῦ (561 8ῃ δηὰ ἢ 5 
ἐἰ οά-ρῖνοη" οὨ]άγθη) βάθη] τοσορη!Ζίηρ 
115 νἱηάϊ!ςδίοτ. (ΟΡ. χὶν. 1ς.) 

Θ. 1όανε ῥοϊμιεά...1 1 ντοΐζαπϑά͵, απά 
ξανο. 866 ΧΙ, 28. 

μῤοη ἐρε ἀπείη] ΟΥἉ, ὠβον ἐδε 68ἃ ἀϊἀ πὶ 
ἐδοιε ταῦ ῖκο ἐδν γοξε στῆ ατϊουοῦθ. ΤῊϊ5 
τγαὶξ οὐ ᾿πδυπιδηϊν ἀἰὰ (πη τῆς 1Π γα] 56η56) 
τοις ΒΑΌΥ]ΟΠ 8 σοηάδιςΐ ἰονναγά5 [5γ80] ([.4Π|. 
ἷν. τό, Υ. 12; 2 ΟἾἶτο. χχχυΐ. 17; ορ. 1 θμῖ. 
ΧΧΥ. ςο)ὴ. Βαῖΐ (ἢε Δ]]Θρογίοδὶ 5θη 56 (ςρ. υ. 
12) 5 δεϊίεσ ϑιιϊϊοὰ ἰο {π6 ςοηίεχί.--- ΜΌΟΓΕ 
Γεβροςῖ ἔογ (6 υθηογΌΪε ““ΠΟΔΓῚ Παῖγ5" (ΧΙνὶ, 
4)) οὗ [5γ86] πλῖρῆς ἢάνὸ ἰοὰ {Π6 ὨΔΌ ΡΥ "Δ Υ 
οὗ Κιηράοχηῃ5᾽, ἴο δάορϊ ἃ ξΕΠΙΟΥ ἀδπηοδηοιιγ. 

7. αἱαάγ)ὸν συεγ 80. Βδθυ]ο Β 5 ΟΈβϑοῦ 
ΟΔ]οὰ Βοσϑοῖ ἼΠ6 Εἴεγηαὶ ΟἿ ;᾽) Ῥοδϑθης 

11 4 Τπετείογε 5881] δν}] σοπης ὑρ- 
οη δα ; ἴδοιι 58η4]} ποῖ Κπονν | ἔτοπὶ 
νγῆσπος ἰτ τίβεῖῃ : δηά πιιβοῃϊο 5}]]} 
[Δ}}] ἀροη τῃεε ; ποι 5η41 ποῖ δὲ δϑϊ]ε 

οοπια ἀροη ἴΠ66 βιαάξηϊγ, τοῤἼεὐ τῃοὰ 
850] ποῖ Κηοῦν. 

[δὶ ἴο ΠΟΙ ννᾶϑ5 βίνε, “ὁ᾿πηρογιιπὶ οἷο ἤπ6᾽ 
(νιν... 

“ο δαί... 1.1, ΠΕ] ἔθου Ἰαϊάἀοβέ ποῖ..." 
[6 τεροαδίεα ἢεγ Ὀοδϑί, 1πῚῈ} αἵ ἰαϑὲ 56 οεδϑοὰᾶ 
ἴο τοῆθοξ Ὡρὸπ ἐῤε ἠαέΐον" ἐπά (Ἶ]6τ. ν. 31).- 
[δε Δ] ἰ55ι16---οὗ Ποῦ ὑτίάδ δηὰ ογιοὶγ. 

8. εαγεΐε. εἰν} νυνὶ ποι ΔΗ ΧΙ Ε Υ, οὐ βυιϑρίοίοῃ οἱ 
ἄδηρεῦ (υ. το). Αςοογάϊπρ, ἴο Χεπορδοη [88 
ΒΑΌγ]οηΙΔη5 ἰοοκοα οη Ογγὰ5 νυ] ἢ σοπίετηρί, 

16», απά...ἢ Αττορδίίην ἴο Πογβο ΙΝ ΠΥ 
ων ς, 6, χὶνὶ. 9). ϑιΠΜΠ ΔΙ οὗ {Ππ6 Ἰδῖοῦ 
ΔΌγΪοΠ : ““Τογγάγαπὶ 64 βοπεπΊ4016, Κ ΟΠ] : 

Ουϊ ρῥᾶσ δϑξ Π181] εἴ Ὡ18}1] βεσυπάυτμ." (Μαγ- 
[ἰΔ], ΧΙΙ. 8.) 

Θθ. ,η...ν... Οὐυ, ""δηγάϑε᾽" (458 ἰῃ συ». 
12,13). Το βου ΠΥ ρῥγοάπορα ΟΥ̓ ΠΟΥ “5οσοθ- 
τΘ8" (Όδη. 11. 2, 10) νγὰϑ ὁοπ6 Πἢίθε σαυβο οὗ 
ΠΟΥ σοΙαρϑο Ὀοίηρ᾽ 50 βυάἀάδη δηά 50 Ἴοϊῃρ]εῖοθ, 
--Τῆο βάπιὸ ννογά, "βου ε 65," 15 υϑεὰ ὈΥ͂ 
Μι|οδὴ (νυ. 12, Η. 11) ἴῃ ἀδπουποίηρ ᾿υάρτηεδηξ 
ὌΡΟη [586]. 

11. οὐῇ ΤΒεῈ νψογὰ (μαΐϊ νγὰ5 υϑεὰ ἴῃ 
Ὁ. το οὗ {πεῖτγ “νυν Κοάμπαββ;"-ρἢγϑιοδὶ ον] 
ἀορρίηρ {πὸ βἴερϑβ οὗ τῇοσδὶ. 
ον" «υδεπεθ ἐξ γε] [{ϊ1ῖ, (118 ἀλννπιην 7 

ψυΐρ. ““ογαπι ε]115.) ὉὙΠδῖ ἀδγ οὗ [γ ψοθ 
504}} Ὀυγβθῖ οα ἴπδ6 Ὀποχροοίθαϊγ, δ5 ψιπουξ 
ΔῺΥ ἄσαυπ. [ἴ δά, ἱπάδεά, 115. ΡγΕΠΟΠΙΪΟΣΥ͂ 
5:55, τοὰ δηὰ Ἰονγεσιηρ , δῖ δου, νυν] 4}} (ΠΥ͂ 
Κορηπ655 οὗ υἱβίοῃ, σου]άϑξξ ποῖ ἀἴβοθγῃ {Π6η].--Ὁ 
Οἰδοῖβ (Τάγρυπι, ἈΔ5Ὁ], δος, Κπορ., Ὠ 6}.}} 
ἐῃονν ἴο ἀορτγεσαΐίς ἱξ,} οσ, “ἴο ΠῚ 
ΑὙΤΑΥ.ἦ 

ΓΉΗΣΡ. “ἴ8 

πων ἡ 

ἴο 'ρυῖ ἴξ οὔὅ: δηά ἀεβοϊδιίομ 5}4]]  Ξ ον, 
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12 ϑιδλπά πονν ψίἢ τὨϊπε ἐποπδηῖ- 

τλεηῖβ, ἀπά νυν ἢ τῃς πηυ]ττυιάς οὗὨ τῆν 
δοΙζεγίεβ, ὑνῃογειπ ἴδοι ἢλϑί ἰδροιιγεά 
ἔτοπη (ἢν γουτῇ ; 1Γ 80 δε τῆοιι 58]ῖ 
δε 4δ]ε ἴο ργοῆξ, ἰξ 8380 θὲ ἴποιι πιδγεϑβῖ 
Ρτγενδιὶὶ. 

12 ἼΠουι ἀγῖ νγεδλγιεά 'π ἴῃς πηι]- 
τἰτυάς οὗ τὴγ ςουπϑβεῖϊβ8Ύ6 [,εἰ πον 

" ποῦ. (τἋΠε ἰδϑίγοϊορεγβ, [με βίδγραδζεγβ, ' [ἴῃς 
φέσισε»Ύ οἡ : 
“42 ἀεα- ΤΟΠΙΠΪΥ ργορηοπτοδίογϑ, βιληα τρ, δά 
ἵ, βΆνα ἴπε6 ἔτοπι ἐῤέεε ἐῤῖηρε τῆδι 5}2]]} 
“ἀαέ ξίτε ξσοὴς ὕροη ἴδεε. 
ἀκα, 14. Βεβοϊά, {ΠΥ 581} δὲ δ βιιδ- ΦΟΝΩΖΤῊ 

πὐδέγτ δε; τῆε ἢγε 5041} θυγη τῃεπὶ; {ΠῈγῪ 
βου βΟῖΒΟΝ 50] ποῖ ἀο νοῦ ' το πη βεῖνεβ ἔγοπχ [ἢ 6 

Ροννεσ οὗ τῆς ἢλπιε: ἐῤέγε «ῥα ποῖ 
ὧξ ἃ (οδ]ὶ ἴο ννδίπι δῖ, μοῦ ἤτε ἴο ἰῖ 
θείογε ἴϊ. 

Ις Γι 5}}} {πὲ} θὲ υηῖο {πες 

ΙΘΑΙΔΗ. ΧΙΝΙΙ. ΧΙΝΠΙΠΙ. ἵν. 19--- 2. 

ἢ τυ βοπὶ ἴδοι Παβὶ ἰδδουγεά, σεν 
ΤΥ πηεγοπδηΐβ, ἔτοπι (ὨΥ γοιῖι : {8ῈγῪ 
521} ννδπάεσ Ἔνεγυ οπα ἴο ἢϊ5 4υλγίογ; 
ΠΟΠΕ 5}]] Ξξᾶανε ἴἢςεε. 

ΓΠΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝΗΙ. 
1 Οοά, Το εογευίπες ἐάς δεοῤέε οὗ ἐλεεῖ ογεξμσισε 

οὐτώμας». γευεαίαΐ ἀὲς »γοῤλεκιῖεσ. ἡ ἴεταυσὰ 
ἑάερε ,0» ἀξ: στισρε σαξζ. 11 476 εχλογίοϊα ἑάενε 
49 οὐσδίφρεξ, ὀέεεαϑ:ε οὗ ἀξε ἀνα 2γουΐ- 
ἄσιςς. τό 4714 ἑαν»ιεπι οί ἐδεῖγ δαεξιυαγάμει. 
20 472 Δοισεγγχιείν ἀεἰένεγαά ἀἰς οιε ο7 Δαδγέρη. 

ΒΑΚ γε 1815. Ο Βουβε οὗ Ϊ|4- 
οοῦ, βίος ἢ ἂγὲ ςδ] δά Ὀγ τῇς 

πᾶπλε οὗ ἴϑγδεὶ, ἀπά γε Ἴσοπια ἰογῇ 
ουῖ οὗ τῆε νναΐειβ οἵ [υάδῃ, νῆηϊςοἢ 
δνγΘῶΓ ΟΥ̓ ἴῃς πᾶπιεὲ οὗ τε Ι͂οκΡ, ἂπά 
τηᾶλκς πηεπιίοη οὗ [Π6 (σοά οἵ ἴ5γδεὶ, 
μὲ ποῖ ἴῃ {γυῖῃ, ΠΟΥ ἰῃ τὶρἢϊζεοιι5- 
Πεβ88. 

12. «υἱΓ... «υἱ 6} ΟΥ, “πιά ̓" (451 υ-. 9). 
Αϑίγοποπιυ πδὰ ὕδοη οὐϊεϊναῖϊοά δἱ Βαθγίοη 
ἕτοπι ἴῃε δαγ οὶ {{π|65: δηά δϑίγοϊίοσΥ νεηῖ 
ὙΠ} 11.--τΑ,ὯΚ. ἃ ἰδίογ ἀδίθ, ἰὴ ἱπγρετγδὶ ΚΒ οπγο, 
ἴῃς τεῖτη5 ρα άκι ἀπὰ »ιαι δεριαζίεὶ νους ὨΘΔΥΪΥ 
ἐπί γομΔ ΡΟ 4016. 

2.7, “ο δε] Οὐ, "ρεγοθδηςσο" (α Κ' χνηῖ. 27}:- 
ἦδοι “ῥαδ ῥγευσιΐ; οΥἉ, ""σδιδὸ ἴεγγοσ :᾿ ---ϑὸ 85 
ἴο 508γῈ ΑννΑΥ ἴπ6 ΔΡργοδοῃίηρ εὙ]]. 

18. 58})6 ἴο!]5 ἴο ΠΟ ριιγροϑθ. 85ἢ}6 15 φτυεαγ δα 
δηὰ ννόοτῃ οιμ, νὰ [Π6 ΘΓ νη μάς 9. ΔοΓ 
εομπσείς (ΠΡ. ἵν]. το). Ὑεῖ, 5'πος 5η6 ρϑύβδνυθγεβ, 
[πε ργορδμεῖ σμ δ] θηροθ ἤῈσ ἴο ι.56 ΠΟΓ ΓεσΟΌΓΟΘ5 
ἴο ἴῃς υἱπιοσί. ΟΡ. χα Κ. χυῇ, 27; [τ΄ 11. 28. 

εἰ! ποαυ...1] Μόοτα ὀχδοῖῖγ : “Πμεῖ ἔΠεπὶ βίδηὰ 
πον (υ. 12) δῃηὰ 5ᾶνθ ἴδοε,- - πον παῖ ἢδνο 
Ῥοπίηοποά οὐδ ἴΠ6 ἤράνθηβ, ἰῃοϑο δἴδυ- Κ4Ζ6ΕΥ5, 
ΡῬτορποσβί δίς δὲ ϑβαςῇ πονν-ποοη,.--- ἔτοπὶ [ἴῃ6 
τὨϊη;5 ἰμδαῖ 5}4}} σοπὴθς Ὡροὴ {Π66." 80 Α. 
ΕΖΥᾺ δηὰ τηοϑὲ σομπηπηθηϊδίοσα ἴκα (πὸ ἰδϑῖ 
εἴδιιϑε; νυν ῃϊς ἢ ϑθοπηβ ἀεξεγγοά ἴο 1ῃ6 ἐπὰ οὗ {86 
ΨΟΙΒΟ ἴῸΓ δγοδίογ Ἐπιρῃδϑβ: “ [με {Π6πὶ ϑᾶνθ 
ἴἢ6ε.,---(γὸᾶ, 5ξᾶνθ ἴπ66) ἔγοπι ἴπε (Ὠϊηρθ ἰμδῖ 
“ῥα αἰσωγεάίγ ἐονῖθ ἀροῦ ἴῃ 6ε,.".--ὰβ δὰ Ὀδθη 
5Βλἃ ἴῃ συν. 9, 11. (ώφ. οῃ χίϊν. 7.) 

14. ῬΔΓ ἔγοπ βαυΐηρ οἴ οίβ, [656 ννῖϑθ Τηδῃ 
ἀο ποὶ ἀε] νοῦ {ΠεπΊϑοϊνοϑ, Τ2εν 819 δ: «ἰμόδἰε 
Ἢ 24, 4.40.) ἴῃ {πὸ ἥαν»ις οἵ ἀϊνίπο νυγαῖῃ 
Χ. 17, “.40.). ἼΠΕΥ ροτ5ἢ αἰ ΓΈ ΠΥ, Ἰοανῖηρ ἢῸ 

τετηηδηΐ οὗ Ἢ νάϊ ὈΘΠΙηἀ {Ππόπὶ; (ςΡ. ΧΧΧ, 
14:1) “πὸ εοαί αὐ αὐδίοῦ α »ΙΩΠ »Ὧ7 αὐαΓγηι 
ὀί»ι, πὸ γε (οὐ, ᾿ρ ἢ) ὀφίογε «υδίορ ῥὲ ριὰαῦ 
4.2. [115 ἃ πηᾶ255 οὗ “θεέ. 

16. Τρω... Ἀδίδμογ, ΟὗὨ ΒΟ τοσῦδ ππῦο 
4:ι|ὃ9 Δ.ΥΘ ὕὉ89 ὕπ᾽ }6 85 ἩΒΟΙΘία ὑοῦ πδβδῖ 
Δο1194 («.12, 2.40.): ὍΠΟΥ ὑπδῦ ὑγδύζιοκοά 
ΠΟ Ύ866 750» 17 γομδ Ἀδγνὸ Ὑδιᾶοσϑά 

δε ομό ἰο δἰ’ ΟὟ φμαγίεῦγ (ΟΡ. ΧΙ. 14); 
ὌΠΘΙΘ 158 Π0.6 ἴἢ0 «ασὖὺὸ ἔδεε. 

Οὐ.. ὝΠΜειο 15 ππιιοἢ ἴῃ σὺ. 11---ἰς (δῖ 
566ΠΊ5 πιεδηΐ ἴο γερουπα οἡ [εγυβδίετη (845 νγᾶ5 
(86 οᾶϑ6 ἰῇ 50 ΠΊΔΩΥ. ρᾶϑϑᾶροβ οὗ Ῥαγί [).Ψ 
Οοιηραζο νυ. 11 1 ΧΧχ. 11, ΧΙ, 2ς: συὐ.13, 
Ις, “ἴτοπι ἴῃγ γοιίῃ,᾽) ἢ ἢν. 6, 5. σχχίχ. 
Ι, 25) [6Γ. 111. 24, 25), ΧΧΙΙ. 21:-ον. 14 ΜΠῈ 
ν. 24, ΧΧΧΊΠΟΙΣ, ΧΧΧ, 14:---αηά (6 εἰπρἢδις 
“ΠΟΥ 15 ΠΟΠΘ ἴο ϑᾶνὸ [66 (τ. 1 ς) Πρ. συ. 13) 
νὰ θυ. ΧΧΥΠΝ, 29, 21, [6Γ. ΧΙ. 12. ΤῊϊ 
Δεϊΐ Δρρ]οδίίοη 15 ἴῃ ἀρτοοθηῖ νὰ ἴ.6 ἴομδ 
οὗ γϑῦυκα ἴῃ οἢ. ΧΙν"!. 1, 2. 

σηαρ. ΧΙΝΙΠ. [ἢ {περτγοάϊςϊοα ἀον τ δ)} 
οὗ Βαῦδγϊοῃ,---ν ἤοϑ6 τηαρηίἤοθηςο δὰ ςοάπςοὰ 
ὄούθη ΗἩϑρζΖοκίδῃ,--- [ἀδῇ τρις πα τϑάϑοη ἴο 
Δὐρδπάοη ἔὼὸσγ νοῦ ἴῃ6 ΠΌΘΟΥ νη ἢ δὰ 
Ταλγκοα 115 ραϑῖ ὨϊϑδίογσΥ. δῃουϊά [ἴ ποῖ πον 
ννο]σοπλθ 1ἴ5 ϑαυϊοιγ, Δηἃ δηΐου ἸΡΟΠ ἃ ΠΟΥ͂ 
Ετὰ οὗ ΕΑἰραθϊθουβηθθθ δηά Ῥεδοθ (υν. τό, 
18)} 

1. Ηεαν γε ἐῤὲε]---: ἀηὰ τεσοξτῖΖο ον νδίῃ 
ΒιυπΊδη νν]δάοπι 5 ἀρατί ἔγοπι σού. 

απά ἀγε εοπό γ᾽ ομὐ οζ...1Ὶ Ἀδίπογ, σπμά 
λδευϑάὰ ,Μογ (ΕΖ6Κ. χὶνῆ. 8, 12) Υσοχζα... 
ΑΠογ [86 σαρενιγ οὗ ἴΠ6 ἴθη {πῦ065, Ζίοη 
ὈδοΔΠΊΘ σοη οϑϑθαυ 1Π6 Ὠεδά οὗὨ [5γϑο] : [δὴ 
ννᾶ5 Ρ]ΔΙΠΪΥ “οὐδ ϑδαπεϊυδγυ" (5. σχιν. 2). 
οἰ δα ϊναίοη ννᾶ5 οὔ ἴῃς [6νν5᾽ (][Θδη ἵν, Ἢ 
Ἡξεῆςο ἴο ἢᾶνα ἰδδυθά (ποῖ τη γοὶῪ Ὸπὶ ἴπα 
εἰ ξομηίδίη οὗὨ [5γ86],᾽ 5. ᾿χν"], 26, Ὀμ1) ἔτοσῃ 
(6 νυδίοιβ οὔ [8 ννᾶ5 τχδάθ ἃ 5ϑυδ]οςῖ 
οὗ Ὀοαδπίϊηρς. 

»ιαῖε »ῃϑη 1105) Α'58 οὗ δὴ οὐ]οςξ οὗ γοϊρίους 
αἰἥδηςο ; χχυϊ. 12. (ἕν. Ρ5. χνὶ. 4, Χχ. γ5-ἰ.ῖ 
5. ἱπ ρδγδ  ο ϑπὶ ἢ "΄ Θυνοασης ὅπ [οϑῆ, 
χχῖῃ, 7.) Νοῖ ἐπ ἐγ δ; --οποὶ Δα μοτπρ ἴο ἘΠΟΙΓ 



Υ. 8-οἍὕ ο. 

2 Εογ ΠΟῪ οΔ]Ϊ τπδπηβοῖνεβ οὐ τῆς 
ἮΟΪΥ οἰγ, δηά ϑβίδὺ τῃδπηβεῖνεβ Προῃ 
ἴης (ἀοὰ οἵ ἴ8γ2ε],; ΤῈ Ιοκῦ οὗ 
ἢοβῖβ ᾿ς ἢΪ8. ΠΑΠΊΕ. 

2 ἴδανε ἀεοϊαγεά τῃς ἐογηλοῦ {ΠΙΠρ8 
ἔτοῃι τῃ6 Ὀερίπηϊηρ ; ἀπά [ἢοῪ νγεηῖ 
ἔοστἢ οὐ οὗἩ πιγ πιουῃ, ἀπά 1 8πεννεά 
{Πεπὶ ; [1 αἰά ἐῤέγι βυάἀάξη]γ. ἀπά {Π6Ὺ 
σᾶτηδ ἴο ρΆ88. 

4 Βεοδιιβε 1 Κπεν {παῖ του ἀγὲ 
Ἰοὐυβεπαία, ἀπά ΤΥ ὩδοΚ ἐς δὴ ἴτοη 
δίπενν, Ἀπὰ τὴν ὈΓΟΥ ὈΓΔΒ8Β ; 

ς 1 πᾶνε ἐνεὴ ἔγτοπιὶ τῃς Ὀερίη- 
πίηρ ἀεοϊαγεά ἐξ ἴο τῇδε; Ῥείοτε ἰξ 
ΟΔΠΊ6 ἴο ρᾶ85 1 5Πῃενγεά 21 ἴδεε : ἰεβῖ 
του 5ῃοι ἀεβὲ ϑᾶγ, Μίηθ ἰάοἱ] μαιῇ 
ἄοπε τπ6πὶ, ἀπά ΠΥ ργάνεη ἱπΊαρα, 
Δηἀ ΠΥ πιοίζεη ἱπλᾶρο) παῖῃ οοπλ- 
τηληάεα τἢεπ,. 

6 ποι Παϑὲ πελγά, 8ε6 411 τἢ!}85 : 

οαἱ 9.7 αἰϊοσίαπεε ἴἰο Οοά; ορ. 61. ἵν. 2; 
ςἢ. ἶχυ. τό. ᾿ 

Ὡ. Πογ] ὌΠ ι5 δβϑῖψῃβ (Π6 στουπὰ οὗ (86 
σδᾶγρε τηδάθ ἴῃ τ. 1 (ποὶ ἐπὶ ἰγμὶ δ). ἔον ἐδῶ 
εαἰΐ τρενρηεοίυες ΟΓΓ 1ὁε ῥοὶγ εἰΐγ: γεῖ, ΜΏΘΓΘ 15 
Ποῖ ΠΟ] 1Ππ655)---Τ πὸ Μδοσδθθδῃ οοΐϊῃ5 ᾿ιδὰ 
Ο ΟΠδΘ 546 (ῃ6 ᾿πϑοσιρίίοη, “"5εκοὶ οὔ [5» 
τοὶ," δηὰ οὐ ἴδπε οἴμοσ, “" [οτιβϑαίοπὶ [Π6 
Ηοἱ]γ."--Τ 6 πᾶπιο, “ἼμῈ Τογὰ οἵ Ηοβίβ," 
γνᾶ5 δβρθοῖα! γ δϑϑοσίδϊθα ἢ ἴὰ6 ἂγκ δηά 
ἴερὶε ; ἰῃ οΟἴδποσ ννογάβ, νὴ ἴμ86 δοίδμεις 
οὗ Οοά. (ζῶ. 2 58. νἱ. 2; 5. χχίν. 3) 10.) 

8. ,ον»ι ἐδὲ δοσί»ρπὶηρ}) 111. “« ἔγοπι [ἢδὲ 
ἘὈπιε᾽ (υ. «υ. “. ἰῃ νυ. ς7 7. 8: 566 Οἡ Χ]ΙΥ. 8). 

1 414 ἔῥε»».. απαἢ Οτ᾽ «μὐδεπν 1 Ὑτοπὺπεϑῦ, 
απά. ΤὟὙῊΪ5 15 τοίοσγοὰ Ὁ Ν τηρᾷ δηὰ οἴ μοΥ5 
ἴο 5414} 5 δα! εῦ ῬγΓΟρἤθοῖο5 σοησογηΐηρ 56 η- 
ΠΔσθογθ. ὍΤΏδ Τσοηίοχί σαῖῃοσ Ἰοδάβ. οἠθ ἴο 
ἴλκο ἃ οἵ {πὸ ΔΙ] ΒΙπιθηῖϊ οὗ [π6 ῥγορῆθςοῖθϑ 
ςοησογηίηρ Βανγίοη; ἴδ “ἐπονν {Π1πρ5.᾽ δοίης 
1ποβὸ (ἢλϊ ἅγθ δοοὴ ἴο Ὀ6 δπηομποβα ἴῃ οἢἢ. 
Χ] Ιχ---ἰν. 

4, 6. ὝΠΟ ρῥγοάϊοϊίοη ννᾶβ πηδδηΐ ἴο 6 δῃ 
ονϊάθηςς οὗ Οοὐ δ ννογκίηρ. Ορ. θυ. χχχι, 
26----29. 

Θ. ΤΡομ Ὀθασάθει: σεε 1 81]:--- 9660 Δ]]} 
{Παΐ νγᾶ5 ρυ ] 15ηθαὰ Ὀεξογομαπὰ Μιώμεά.---.- “πᾶ 
αὐἱ!] γ9 ποῦ ΥΟΌΣΒΘΙΥΘΕΒ ἀεείαγε (ἰ1}} ἰῃδῖ 
ΟἴΠοῖβ πΊΔΥ Ὀαϊονο νηί ἢᾶ5 Ὀδθη ἄοπθ. Οτ, 
δίποο ἴΠ6 νϑγὺ 5 ΔΌϑοϊ ἴθ, [ἃ ΤΏΔΥ ΓοΙῸΓ ἴο ἘΠΟΙΓ 
δηπουησίηρ (Πδ δον νι Ογοὶθ οὗ ονθηῖβ; [ἢ6 
παν βίη: ΜΠ ῖσἢ 2,» δὶς γιό ΜΕΤΕ τδὰδ 
Κποννῃ. 

διάάφη ἐῤίησἢ [1{π|| “"συαγάρά, 7 οΥ, ““τὸ- 
ϑογυοὰ." ον. ἄοηπι. χνὶ. ὡς ; ΕρΏὮ. “1. ἡ (“1 
Ἐγ Ύ, ΜΟΙ, ἔγουη ἴἢ6 Ὀεριηηίης οἵ [ἢ 

Ι5 ΑΙΑΗ. ΧΊΎΊΝΊΤΙΙ. 

δηἀ νν}}} ποῖ γε ἀεοίαγε ἐῇ 1 δᾶνε 
δῃεννεά {πες πον ΤΠῚΠρ8 ἔτοπι (ἢ 8 
τἰπιθ, ὄνθη πιάάεη τπΐηρβ, δπὰ ἴβδοιι 
ἀϊάδε ποῖ Κπονν {ῃεπ]. 

7 ὙΠΟΥ͂ δῖα Ἵγελίεά πονν, δπά ποῖ 
ἔτοην ἴῃς Ὀερίπηΐϊηρ ; Ἔνθ Ὀεΐογε τῃ68 
ἀἄδγ ννῇεη τῆοι Πεαγάεϑε τῃεπὶ ποῖ ; 
Ιεδῖ τοι 8δουϊάεϑε 88γΥ, Βεβο]ά, 1 
Κηον τΠεπὶ. 

8 Υελ, ἴπου Πειλγάεσθς ποῖ; γεᾶ, 
ἴοι. Κπενγεδὲ ποῖ; γϑᾶ, ἔτοπι τῃδῖ 
τπις ἐῤαὲ τῆϊπε εἂγ νγᾶ8 ποῖ ορεπεά: 
ἔογ 1 Κπενν τῆδλι τοι νου άεβς ἀεαὶ 
ΝΕΓΥ͂ ΓΕΔ ογοιβγ, Δπά νναϑί Ἵδι]βὰ ἃ 
[ΓΆΠΒΡΓΕΒΒΟΓ ἔγοπὶ ἴῃς ὑγοπλῦ. 

9 ἦ Εογ ΠΙΥ͂ πᾶπιλεβ 8ᾶκεὲ Ψ|]} 1 
ἀδἔδγ πιῖπα δηρεῖ, Ἀπά [ῸὉΓ ΓΔΥ ργαῖβα 
Ψ111 τείγδίῃ ἕογ ἴμθο, τηδῖ 1 σὰῖ [με α 
ποῖ οἵδ. 

ΙΟ Βεβοϊά, 1 πᾶνε γεβηβά ἢδς, 

νοῦ] Παὰ Ὀδθὴ δια ἐῃμ Οοά ; ννῆο σγοδίοα 4]]} 
τϊηρ5 Ὁγ [εβ85 (ἢ γιϑί.᾽" Οὔ. υ. 7). 

7. {δὲν ἂγε ἐγεαϊεά ποαυῇ]ὶᾳ Ορ. χὶϊ. 2ο, 
Χ]. 9, ΧΙΠΙ. )η. Ὁ Πδῖ 15 μεγραξίοσ ἴο θ6 5ρο- 
Κοη οὗ γχεϊαίεβ ποῖ ἴο [ῃ6 οἱὰ βεγίεβ οὗ [ενν]5ἢ 
ΒιβίοΟΣΙΥ : Ὀὰῖΐϊ ἴο ἃ ΒΙΡΠΟΙ ογάογ οὗ (διηρβ, ἃ 
πεν στγεαίίοῃ, ὙγΠΙΟἢ Δἰγοδαν 5 ἀερίςϊεα 85 
ἃ ΓΟΔΙΠῪ ἴῃ 5414}}8 ΡΙΌΡΠοςΙο5 : γϑ8, ὀεύογε 
δὲ ἦαγ, διὰ ὑπ δ ἐδοι δᾶπι ποῖ ῥὲΎγεωγαὶ 
(ογ, ἱἹπάροά, μοαγά οἷ; ςρ. ἰχίν. 4). 

ἐσὲ ἐφοι “ῥομέάευ! “4γ...7 1ἴ ννουϊὰ ἀρρθᾶγ 
ἔτοῃι υ. 8 τῃδῖ {Π|5 ““ Ἰεβῖ "" σοῖδγβ ἴο (Π6 βίγοῃρ 
Ἀ5ΘΟΤΈΟΠ5 πηδάθ χοβροοῖηρ [Π6 ΘΠΓΓΕΪΥ πεοὺ 
σπαγαςῖεγ οὗ [86 {ἢϊηρ5 δρουΐ ἴο Ὀ6 βροκθϑθῃ 
οὐ ὝΠΕΟΥ μιὰ ἔδι]θάὰ ἴο ““Πθαγ ᾽ἢ ΡΓΟΡΕΙ͂Γ, 
δηὰ ““Κπον " δάρηυδίεϊγ, {πῸ ἰοδοπίηρ οὗὨ (ἢ6 
ἶανν. Βυΐῖ {Π6 {πίηρβ δῦουΐ ἴο Ὀ6 βροκθη οἵ 
ὈΥ ἴδε Ενδηρο σαὶ ργορμεῖ Ὀοϊοηρ ἴο ἃ πον 
ΟΥΕΣ οὗ {Ππηρβ. 1,εἴ ἴ[ἢδπὶ Ὀαννᾶγε οἵ πη κιης 
ἴοο γον ἴμδὲ {ποῪ ἔμεν {ΠΕῖγ ἱπιροχί. 

8. διαγάξεέ ποί.. Ἐδίδοῦ, Ἀδδὲδ μοῦ 
δοδᾶτάᾶ, δεῖ ποΐ ἘΠΟΝΩ, γέ, ὥοα ἐῤαΐ 
ἐΐρις (. 1) ἐρὶηθ ἐαγ ἈδΌΝ ποὶ ὉΘΘ ΟΡΘπθᾶς: 
δηά 511}} σοπίϊηι!65 ο]οϑθά:--ὐὖγ 1 ΚΗΟΝ Ἴδαὲ 
(θεῖ, χχχὶ. 272) ἐφοι ψ110 ἀκα] ἱγεαορεγοισῖν, 
απά ἐῤαὶ ὈΔΥ Ὡδιὰθ 18, Τγαηόργ 5950 ὕγομε 
ἐδὲ «υοριὸ.---Μίοδϑε5. δὰ στοργονθάὰ ἰβϑγαθὶ ὺ Ὁ 
(ΠΕΣ ὈΠΠΠη655 δὲ [86 θερ πη οὗὁἨἉ [Π6 δδγὶϊοῦ 
ογο]ς οὗ βγδεῖῖς ῃϊδίοσυ᾽ ( θυΐ, χχῖχ. 4, Χχχὶ, 
21): 54:14} ι.1505 5: 1}}8Γ ἰδησυᾶρε ἴῃ τοραγὰ 
ἴο [86 Ἰαΐεγ σγοΐθ, 

9. ἀεεν νηῖπο ἀπσογ] Ῥτουΐηρ Μυϑε} (16 
τνογάὰβ ἱπιρ]γ) ““51ονν ἴο ΔΠΡΈΓ." 25 νγᾶ5 βαἱὰ 
ἴπ {86 ργοοϊασιδίϊοη οὗ 21. παριἊς (Ἐχοά. χχχίν. 
6). 

γογαίπ ον ἐῤε] Οὐ, “"τονναγάς ἴΠῸῸ:--- 
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ἴον, ἦν Ἦμξ ποῖ ἔν ἢ 5Ϊνογ; 1 Πᾶνα σβόβεη 
4868 ἰη [ἢς βιγηᾶςε οὗ Δ !ςτίοη. 

11 ἔογ της ΟΠ 84Κε. εύδη ἴογ 
ΓλΪηῈ ον 8λΚε, ΜΠπ|Μ|ῚῚ ἀο ἠὲ: ἔογ 
ἢονν 8ῃοιϊά γι} παπιφ Ὀὲ ρο]]αϊεά αὶ 

“ὦ ὡς δηὰ 41 νν}}} ποῖ ρῖνε ΠΩΥ ΒΊΟΥ ὑπῖο 
Δποῖδθογ. 

12  Ηεαλγίεη υπῖο της, Ὁ [δοοὸῦ 
δηὰ ἴβϑγδοὶ, τὶν ολ]|]οἀ 1 απ ἢε; [ 

ὁ οἴαρ, φι. απὶ τῇς ᾿ ἤγει, αἶδο αηι ἴῃς 51. 
Πα μΝ ̓ 12 Μίηε μιδηά Αἰδὸ ἤαῖῇῃ ἰαἱὰ τῇς 
μι Σ  ἰουπάατίοη οὗ τῆε δαγίῃ, δηὰ Ι ΠΥ 
ΡΟ ἢ γτίσῃς μαπα πατῇ βραππεά ἐπε Ἠθανθηβ: 
ζακλαιι οὐ ς, Ις8}}] υπῖο ἤθη, πεν βιδπα ἃρ 

πο τορεῖμεγ. 
14. ΑἹ] γε, 4556 πιῦ]6 γουγβοῖναϑβ, ΔπᾺ 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧΊΝΤΙΙΙ. 

ἤδαγ; ὑπο ἢ ἀπιοηρ τπθπὶ πλίῃ ἀ6- 
αἰλγεά τπεβ8ς ἐῤίπγεῦ Τῆς ΟΚῸ ΒΔ 
Ἰονεά Ὠίπι: πε ν»] ἀο 58 ρ]δάϑιιγε οῃ 
Βαῦγϊοῃ, δπά ἢ18 δγηλ ἐφαίἑ δε ομ τῆς 
Οαϊἀεδῃϑβ. 

Ις ἴ, ευέη 1, Ἠάνε δβροΐδῃ ; γεᾶ, 
Ι μᾶνε ολ!θά Ἀΐπι: [1 Βᾶνε δτουρῃξ 
ἢϊπι, ἀπά ἢδ 581] πιδίκα ἢΐ8 νγᾶγ ργοβϑ- 

ΓΟΙ5. 
16 4 (οηπιε γε πϑᾶγ υπΐο πι6, ἤΘΑΓ 

γε 1185; 1 ἢᾶνε ποῖ βροΐζεῃ ἴῃ 86- 
ογεῖ ἔτοπι ἴῃς Ὀερίπηϊηρ; ἔτοπι (ἢς 
τίπια τῆλ ἴ νγδβ. ἴῆετα ἄγε ἴ: δηά 
πον ἴὴῆς [,ογτά (σορ, δηὰ ἢ 8 ϑρίπ, 
Πδιῇ 8εηΐ πΊα. 

17 ΤὭυβ 54 (τς ΙοκΡ, τὴν Κε- 

[ν. 11---ἰ7 

“ ποῖ κιιῆεογληρ Η5 Πο0]6 ᾿πά! σηδίίοη ἴο αγίϑο ἢ 
(Ρ5. ἰχχυῇ!, 38). 

10. πο α«υἱ! “1Ὁεγ] λίδοῦ, “ποῖ 85 
νοῦ :"--ποῖ ἔογ [ἢ6 ϑδακὸ οὗ ϑβοιηδίπίηρ ἰηῃ 
πες {παῖ 15 οὗ ἱπιγπϑὶς ναΐιθ, νῃῖ ἢ 1 ἀ6- 
δίγο ἴο οὐίδίη ἔος ΜΥ ον θησγις;πιοηῖ. ΜΥῪΥ 
τοῆηιη 5 τηρᾶηΐ ἴο ογοαίθ ἴῃ (ποθ ἃ 96η86 
οὗ (ἢγ ουεγῖν, ἴῇ ογάθσγ {πδὲ ἴποιι πιαγοϑὶ Ὀ6 
ἃ δῖ τρορίεπί οὗ ΜΥ γγᾶςσθ. 1 ῥδαυἊε εῤονεη 
δες (ὈΥ δῃ ἃεῖ οὗἉ ἴγϑε ἰονθ) ἐπ ἐδ βέγπιαζε 
ο αὐὔιεοη: ἤθη ἴδοι ἤδάσξε Ὀὰϊ οπὸ ρ]6ᾶ : 
“ ΠΟΟΪΚ ἀροη »}» φἡηιείίοη " (5. χχνυ. 18).--- 
Τὶς Ἰαΐογ οἰθοίίοη μδὰ [15 φγοίοϊῖγρε ἴῃ (ἢ 
εατ]ετ, νβεη Οοά ὑτουρης ϑγαεὶ ““ουΐ οὗ 
δε ἴγοῦ βέγπαες" (ευΐ, ἵν, 20. “. 40.) Ὀε- 
ολυ5ε Ηε Ἰοοκεά οἡη “πεῖς Αἰιοτίο "ἢ (ἔχοα. 
1}... 2, 17} 4. «υ.). 1 ΧΧ. ἐκ καμίνου πτωχείας. 

11. ,μὸὼγ ῥοαυ...ῥοϊμι ἡ Οτ, νοΐδπθάᾶ 
Ἐχεκ. χχχνὶ. 21---2}}.. ἢΠοαυ 15 τ ΡΟΞΒ510]6 
ἐπε 6) ἰμαὶ ΜΥ ἢδηιθ, νεῖ μδΦ Ὀδοη σα] θὰ 
ὩΡΟῚ ἴῆθο, 5μου]ά Ὀ6 σίνεη ὑρ ἴο ΡΓοίαπαίίοη ; 
«ἃς 1 {πὸ ψογκ 1 ϑεῖ οἡ ἔοοϊ ἔογ πιδη᾽β 54]- 
νδίίοη δὰ Ὀδθη ἀεξοαϊοα Ὀγ ἴῃ6 Ἔποπιῦ καὶ 

12. »:7 εαἰϊ νΜ Ὦοπι 1 βυπιπιοηοά ἴο ΜΥ 
δβογυϊος (Χ]]. 8). 

3. “ραηπε)] Οτ, «ῥαππεά οπὶ (ςΡ. Ἰ!. 13). 

14. Οποο πλοῖο [ἢς πδίϊοῃβ ἀγὸ σῇ] θηροά 
ἴο 541Υ ΨΏΙΟἢ οὐὁἩ {ΠΕῚΓ ἀθ {165 ἢδ5 ἔογείοϊ ἃ τῆς 
ννογκ (Παΐ {πε Τογὰ μᾶ5 ν]]εὰ ἴο ρΡεγέογπη οἡ 
Βδδγυ]οη.----Ογτὰ5 15 Ποτὲ δ᾽] υάεάὰ ἴο ἴῃ ἰδη- 
ξυδλρε, ὙΠὶσἢ ϑεεπιβ βιυἀϊουβὶγ ἀεπιρτιεα ἴο 
Ῥτερᾶγε ἔογ {πε σοπιηρ ξογυνγαγά οὐ Ηἰπὶ τ ῃῸ 
Ὑ71}} ϑοοῇ ΟΟΟΌΡΥ ἴδ6 νοΐ δΒοϊὰ οὗἉ νἱϑίοη, 
Τὸ 1οκὺ ῥαᾳὴῤ Ἰουεά ῥῇ᾽,)Ὶ ἼΠ6 Ὄχρτεϑ- 

βίοη δορὰ ἰἴῃ 2 8. ΧΙ, 24 οἵ δοϊοπιοη, 186 
Ὀυ]] ον οὐ ἴΠ6 ἔχϑε ἰθΠΊΡ]6, ἰ5 Δρρ!οὰ ἴο Ογτιι5, 
ψὸο ψουϊὰ διυϊπογίζο (ἢ6 ὈυμΠάϊηρ οὗ {ΠῸ 56- 
οοπά ἴετῃ Ογτυβ, Ὠ0 Ϊε55 [ᾶπη δο]οπίοη, 
μον μα ἐπὶ 186 Βυϊάογ οὗ (ἢς ἤηδὶ Τεπιρίο; 
ὙΠΟ σου]ά 58γ, ““Τ2οι ἰουεάτἐ πιὸ Ὀεΐοτε ἴδ 
ἑουπάδίϊοη οὗ [ῃς τοι] " (]οΘδῃ χνίϊ, 24). 

δὲ «υἱἱ] 4ο.. Ηδ νἹ}Ἐ'Π ροσέοσι Ηἱβ ([Π6 
Ι,ογα 8) ρ]οάϑυγα (χ]ῖν. 28). 

απά δὲς ἄγρει 5}.4}} Ὀ6...] ΟΥ̓, δυό «υἱΐῷ 
δὶς οαυπη ἀγηὶ (ΝΠ]1] μα ὄἜχεσυῖε Οοα 5 ν}1}}} οκ 
δε Ορῥαίάεαης. 

16, 186. 1, εὐέπ 1, ῥᾷυε «ῥολεη)] Το 
ΞΡΘΆΚΟΓ ἤσγα 5 ον! ἀοη εἶν (πε [ογά: ςρ. χὶν. 
19, ΧΙνί. τι. Ρ]ΔΙΠΙῪ ἴοο, ἰξ 15 Ηβ ΨψὙῃ0 58 γ8 
ἴῃ τ. τό, “1 δᾶνθ ποῖ βροκθῃ ἴῃ ϑϑοτεῖ :᾽" Ἴρ. 
χῖν. το. Υδί δἱ ἴθ οηά οὗ υ. χό Ης 5ΒΔΥ5, 
ὦ ΤῊς [νογὰ Βαῖἢ ϑεηΐ πηθ.} δε ἐχρ ληίου 
5. βρρ δά ὈΥ ἃ ςοπιραγίϑοη οὗ Ῥσου. νυἹ}].---- 
[η συ. 23 οἵ [παῖ σπδρίεγ ἀϊνιπο Ν Ιϑάοπι (βρθᾶκ- 
ἴπᾳ ἴῃ ἐδε »ποτὲ ῥμόἑἰς ῥίαςει, τ. χ---} 54γ5, 
4} ννᾶβ δεῖ Ἂρ ἔγοπι ἐνεσγίαϑθηρ, “ορε ἐδὲ 
δεφίππὶπσς (.. «υ.}.᾽" δῃά ἴῃ τ. 27, “  Βεῃ Ης 
Θϑίδ Ὁ]! Ξῃθὰ (ἢ Ὠράνθηβ, 7 «υὐα΄ ἐδέγε (ς. «υ.)." 
ΤΠοη ἴῃ τ. 11 5826 ἴὰγηβ ἴο [ἢ6 50ῃ5 οὗὨ τηδη, 
βαγίηρ, “"" Απά πον ᾽ (“. «ν.).---ἰὮ 15, (ἤδη, (Π6 
εἰ γιράοπι οὗ Οοά "ἢ (1 (ον. ἰ. 24) ὅνδι Ξροᾶκε 
ἤοτθ. Ηὄδ παὰ διτδηρεάὰ {πθ ρἰδη ἴοσ [5γδοὶ 5 
ςοττοοϊΐοη (Χχυϊ. 29). Ηδ «ἷϑο ψου]ὰ ο8]} 
Ογτζγὺβ δηὰ βροϑθὰ ἢἰπὶ οἡ ἢϊ5 ννᾶὺῦ. ἀπά που, 
Ης Ηἰπιβοιξ νγᾶς ςοπιπιβοίοποά ἕο υπάοτίακα 
ἃ Ἰοξίεγ ννογκ οὗ Προγαῖίοα, (ΟΡ. οὔ χχχίῖϊ, 
1, Ἅ. 

1 ̓ ποὶ “ῥοζεπ ἱπὶ “ἐγ ΑἸπιοδὲ [86 
ΥΟΓΥ ὑνογὰβ υἱἱεγεά Ὀγ ουγ μογὰ, [οδῃ χυηὶ 
20, ἃ5 Ηδ ννᾶ5 δπΐογιηρ οἡ [Π6 Ἰαϑὲ ετεαῖ ἂςοῖ 
οὗ Ηἰ5 βεγνιυάθ (θη [54]. 1. ς---ῦ γᾶ 
Πς γα ]γ ἔ]6}16 4). 

δὲ 1ογά σοὺ (“. «υ. α. νἱϊ. 7, Χ], το, ὅς.) 
ῥαΐδ σοπὶ γηε, απά δὶς ϑρίγσι. ὅϑυςῇ ἰ5 ἴ86 
ογάογ οὗ 186 Ἠεῦτεν, νὨοἢ 5 ΠΡΏΓΥ Κερὶ 
Ὀγ ΧΧ, δηά Νυὶρ. (Πϑοπιίπιι5 [λευ5 ταϊδὶξ 
Μο, εἰ ϑρίπιυβ Ε͵05). ΤΠΘ πιϊβθίοη ἰ5 ἔτοπὶ 
16 οτὰ Οοά; νψμοϑθο δϑρίγι οβοοϊυδίος (86 
ΓηΙ5ϑίοη (ςΡ. Ιχί. χ). ὝΠΟ, πιγϑίοσυ οὗ οἱδ 
ἀϊνίηθ Ῥογϑοῃ Ὀδῖηρ “επὲ ὈΥῪ Ἀποῖμον σθουζβ ἰπ 
Ζεςἢ. ᾿ἰ. 8, 9, 11 (Η. 12, 13, 15). 
ΤΠ Ὑνογ5, ΟΎΒΕ ᾿μογὰ δῖ ϑεηΐ τλθ, ἢ 

δηά, “1 ΑΜ Βαῖῃ ϑεπί πιθ," σψεγε ρυΐ ἱπῖο 
186 τπουῖ οἵ Μοβεβ δἱ ἴδε 



ν. 18---22. ΙΘΑΙΑΗ. 

ἀξεπιεγ, τῆς ΗοὶΪγ Οπε οὗ ἴβγδεῖ ; 1 
ἄπιὶ ἴῃς ΓΠΟΚῸ τῆγ (ὐοά ψΠϊὶςἢ τες ἢ- 
δἴἢ {πες (ο ργοῆῖ, ννῃϊςἢ Ἰεδάδιῃ (Πδε 
δγ 186 ννᾶν ἐῤαὲ τῆου 5Ξῃου 68: ρο. 

18 Ο τἢδλῖ τῆου. πδάβξε πεαγκοποά 
ἴο ΤΥ Ποπηπηδηἀπγεηῖβ ἰ {Πεη ἢδά τὴν 
Ρθᾶςα Ὀθδη 88 ἃ γίνθυ, δηά τὴγ πρῇῃῖο- 
ΟἸΙ8Π 6355 48 (ἢς νγᾶνθβ οὗ ἴῃς 868: 

Ι9 ΤῊΥ 8εεά αἷβϑο ἢαά Ὀδβδθη 85 ἴδε 
8Δη4, Δηἀ {πε οἤδβρτίηρ οἵ τῇγ Ῥονναὶβ 
κε τῆς ργάνθὶ τῃεγεοῦ; ἢ185 πδπὶε 
8βῃοιϊάὰ ποῖ ἤᾶνε θθοη οὐΐζ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ἀεβίτογεα ἔγοπι Ὀείογα τη6. 

ἰϑγδεὶ 5 γεσουεῖυ οὐδ οὗ Ἐφγρὶ (Εχοά, ἵ. 
14, 1ς, ΥἹΙ. 16). ὙΠὸ 54Π1|6 ΟΧργθϑϑίοη 15 ἔγο- 
4060 υδεὰ ΟΥ̓ ουγ 1 οτὰ οἵ ΗΪπιδεὶῇ (οἱη 
Ὑ. 24, νἱ. 44. 57.) νι]. 42). ΟΡ, οἡ ςἢ. Υγἱ1]. 6. 
Ἐογ {86 γεηάδγιηρ, 566 Νοίθ Α. 

17. Νον, ἴδοι, ἃ πο ἀἰβρθηβϑαίίοη 5 
οΟΡοπΐηρ οὐδ Ὀείογε. [5Γ86] : δηὰ,---ἂβ. αἵ [Π6 
ςοπηπιεηοεπιεηΐ οὗ ἴῃς οἷά οης (6. ν. 29) 
--, Τ͵ΠῪἀ]οελ Ηἰπιβο Υ Ὀγοδῖῃος ἕοσίῃ Ηἱ!5 Ἰοηρίηξς 
(ἰδϑῖγοβ ἴῸΥ {ΠΕΣ ννε] ἔαγο, 

ἐεαεβρείρ ἐδέθὸ ἰο ῬγΩΜΙ] δἰνίπρ ἴπθθ σϑδὶ 
ξοοΐ, σις ἃ5 ἴῃς νγου] 5 Ὀοδϑῖθαὰ νυ ]βάουῃ 
σοι πο ρῖνο (Χὶν!. 12; ορ. ΧΧΧ. ς, 6, Χ]ῖν. 
9. 1ο, ἵν]! 12: 1 8. χἱὶ 21). Ἐνθη {Π6 
ϑονογεϑῖ 501 0] 1η6 δά (15 εηὰ (ΗθὉ. ΧΙ, το). 

18. Οἐῤαὶ ἐῤοι ῥαάε!...71ὺ Ἀδίπογ, ΟΡ ἐροῖ 
ἐῤομ σπουϊᾶθβῦ (ςρ. [Χ"]]. το, ΗδΘΌγ.)...ἐῤεηι 
Βι0Ὲ]ά...Ὁ6. Ηδ σρϑακβ 85 ΟπῈ ΨΠῸ “ὑρ- 
Ὀταιἀθῖῃ ποῖ" ([4π|ὲ8 1. 5). ὙΠ6 ραϑὶ δᾶ5 
δε Ὀϊοϊοα οὐ  (χιν. 22). 4“ πέετὺ ΠΆΘΟΣ 
οὗ ρϑᾶςθ δηὰ ργοβρεγίῦ 5 οβθγεα ἤθη. ὍΤΠ6 
γοΐϊοο ἰ5 {Π6 54Ππ|6Ὸ 8ἃ5 ἴῃαΐ νυ ῃιςῇ βαιά, “" Ηοαυ 
οὔῆεη ννουὰ 1 πᾶν μαι πεγοά τῆγ σμ]άγεη "" 
({μπ|κε χῆϊ, 34). Ορ. Του. χχχῆὶ, 29; 5. 
ΙΧΧΧΙ. 11: 1 8. ΧΙ. 20. 

Ω: ἃ γίυογ)] ΟΥ, αι ὍὉᾺΘ γίσογ. Ὅατρ. “85 
(ἢ ονογῇοννίηρ οὗ [πε τίν ΕῸρἢγαῖεβ." ((ρ. 
Ὑἱ]. 7.) Οπ ἴδε σοπ]υποίίοη οὗ ρῥεέαεε διὰ 
γἰσῥιεοισηπεις, ΠΡ. ΧΧΧΙΙ. 17} 5. Ιχχχυ. 1ο. 

αι δὲ «υαὖόὸς 97) ἐῤε ((( Ὀυγγίηρ ἴῃ Οὔ- 
Ἰϊνίοη 411 ἔοστηοσ πηργοβίδοίεηεββ (ΜΙ οδῇ νἱῖ. 
10). 

ΝΟΤΕ Α. 

Το Τάγρυτῃ δηὰ [ἢ δοσθηΐβ, 85 νν6]] 85 [Π 6 
ΜΨυΐὶρ., δαρροτ {πὸ ΑΟ , [ἰ Πᾶ5 Ὀδοη βθηθ- 
ΤΑΙΥ δϑϑυπιθά, οὐ ἴῃθ διῖῃοῦΥ οὗ Οτίξεῃ, 
τί {πὸ τοπάογηρ οἵ (ἢ 1,Χ Χ. 15 φπιδί οι5. 
Βιυΐ ονϑῃ ἢὶ5 ργοαῖΐ ΠΑΠῚΘ 15 ποῖ ϑβι Έεο!οης ἴο 
Ῥοϊϑιιδάθ οἠθ ἴῃδὲὶ ἴῃ Κύριος ἀπέστειλέ με καὶ 
φὸ Πνεῦμα αὐτοῦ, ἴδ Θπο τς με σ4η Ὀδ6 το ΠΥ 
ςο»οταϊπαϊοα υτἢ τΠ6 ἔΟ] ον ἤουη. Νοὶ- 
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20 4 Ὅογε ἰοπῇ οὗ Βαδγίομ, ἔεε 

γε ἔτοπι τς (μα ἀδαπβ, νγτῇ ἃ νοῖςς 
οὗ βἰηρίηρ ἀβοίλγε γα, [6] τῃ]8.. υξίεοι 
ἴξ φύδ ἴο τπε6 επὰ οὗ {Π6 θδγίῃ ; βΑῪ 
γε, Τηε ΓΟκΡ Βαῖῃ “γεάεεπιεα 185 “ Ἐχοδ τ 
βεγνδηΐῖ [λςοῦ. " 

21 Απὰά {πεν τἢϊτβϑῖθαά ποῖ τυδέπ ᾿ς 
ἰΙεά τῆεπὶ {Πγοιρῃ τῆα ἀεβεγῖβ ; ἢς 
ἡ ςλιιϑεά τῆς ννδΐειβ ἴο ἔονν οι οὗ ἔπε 4 Εχοά. 17. 
τοςΚ ἔογ τῃεπὶ: ἢς οἶανε ἴῃς τοςῖκ 4130. Νυμιβ. 20. 
Δη (ἢε ννδΐεγβ ριιϑῃθα οἱ. "ὦ 

22 “Τῤεγε ἰς πὸ ρεᾶσε, ϑβδ11}} τῇς “ ολιΡ. 57 
Ι͂ΟΚΡ. υπῖο τῆς ν|οΐκεα. ΄ 

19. ῥαά ὄὀέεη...}1 ΒΆοπΙα Ὅ9... δὲ} πΩΡΙ 
ΒΆΟΙ]α ποῦ Ὧ9.---“4,. δὲ “απά, Χ. 22. 

δὲ φσγατυεὶ ἐδέγεο 7) Μυϊς. ““ Ἰ4Ρ1}}} δ᾽ 5." 
(δ: π|||ατ]γ Α4., 85., Τῇ.; νιγ,, Ἐνν., 1 6}.) 

,ῆἕορι δεΐογε »͵Ἴ)]Ὶ 80 δ5 ἰῃαὶ ἢθ 5ῃοιι ά 
σθ856 ἴο βίδηά δεΐίογε Ἢ 85 ΜΥ τογδῖ, ὑπ οβῦγυ, 
δηἃ φυορπεῖὶς ρεορὶθ ἔὺγ δνεσ (8εῈ τ Κ. χὶ. 
246; οτ. χχχῆϊ, 18; ἰοηδῇ 1. 23). ΟΡ. ἰν. 2. 

40. ,ἶεε γε] 85 δ ἴπεὸ ἔχοάυ ἵτοπὶ Εργρίῖ, 
Εχοά. χῖν. ς (.. «ω.). 

μὐενγ εἰ... τοῦ 10 κο ζογῦδ ουὐϑῖ ὕο. ἴη 
1561 τς 1Ιογδῖίοη οὗ [5γδ6] ουἵΐ οὗ Βαῦγ]οη 
Τα ϑθοῖῃ ἴο δ ἃ τηδίίοσ οὗ {16 πιοπιοηΐ 
ἴογ (Π6 νογ]ὰ δἱ ἰάγρθ. Βιιΐ [ἴ ννᾷβ (Π6 ρτὸ- 
Ἰυάδ οὗ, δηά ἃ ρτεραγδίίοῃ ἔογ, ἔπε νοῦ] 5 γὸ- 
ἀειηρίίοῃ; ςρ. ΧΙΪΙΧ, 7. 

41. ΤΠῈ Ομυγοῦ σοιυϊά 51] (45 δὲ {Π6 
Ἐχοάνι5) ἤδνα ἴο ἸΟΌΓΠΕΥ (Ὠγουρῇ ἀεϑετίϑβ ; 
Ὀυΐϊ (Χἰ!. 17) νναῖογβ το {ῃ6 Ἀοοκ (ἔχοά. 
ΧΥΙΣ, 6 ; τ ΟοΥ. χ. 4) ου]ά ἔο]ϊονν ἔμεπι. 

Δ. ἴπ σ. 18 2έσες δὰ Ὀδεη δϑβϑοοίαιθά 
ὙΠ οὐεάϊεποο. [ἴ σοι!ὰ ποῖ 6 δά Οἡ δΔηΥ͂ 
ΟἴΠΟΓ ἴογηβ. ἴὕπηάογ ἴπῸ Νὸνν (σονεπαπῖ ρϑᾶςσθ 
βῃοι ἃ γὸ ἔογἢ 85 ἃ τ ΠΥ Γίνου ἢ γεῖ ὑπο Υ 
ἴϊ, 8ἃ5 πάθον [6 {ἃἰἀνν, [6 το] ου5 πιυϑὲ ἀνν6}} 
“Ἰη ἃ ΡδιοΠοά ᾿ἰδηὰ" (5. Ιχν!. 6). Εὸογ 
{ῃεπὴ πο ΓῈ 15 πὸ 2εσες (Πρ. 2 Κ. Ιχ. τος 
᾿πιρ]δοδῦϊο ννδγ.--- ΤΠθ 58 Π|6 ὙΥΑΓΠΪΠΡ ΤΟΟΙΓΒ 
ἴῃ ᾿ν]]. δὲ; αὔεγ ἴπε ργοπιῖϑθ “Ῥέα, ῥεαξε, 
ἴο δῖπὶ {μαΐ ἰ5 αἷασ οἱ δῃηὰ ἴο δίπι ἴπαὶ ἰ5 
Ποδγ." 

(ΟΝ νυ. τό.) 

{ΠῸῚ Ψ}|]1 (6 ἀρτθοπηθηῖ οἵ ΜΝιγ., Ἡδσπάηῃ., 
ΑἸοχ., ).6ε]., Κηοῦ., ὅς. Θϑιδ Ὁ] 15} [ἢ6 Ῥοβει- 
ὈΠΠῚῸΥ οὗ [ΠῸ βυβηχοα ργοπουπη ἰη ἴπῸ Ἡρῦτεν 
Ὀεὶπ 50 ςο-ογάϊηφίοά. ((Ἐ. χχίχ. 7, φυοῖδα 
Ὀγ εὶ., ἰ5 φυῖέθ ἀ!ογεηῖ, 566 [6 ποῖθ.) ΕῸΓ 
ΒΌΓΝ 4 πιραπίηρ Μὰ 5ῃοιϊά πᾶ ποοάοὰ 
ἸΠΥΥΤΙΝῚ ΓΝ. 



254 ΙΘΑΙΔΗ. ΧΙΙΧ, [ν. :-ς- 

ΓΗΑΡΤΈΚΒ ΧΙΗΙΧ. {κε ἃ ςἢῖρ ςνσοτγί ; ἴω δε εἰπλόσιν οὗ 
ε (ανίεί, δείσας τε ἐσ ἐξ Ἴκτον, ἐσπερία:παα ΧΓ Ἦ18 Βαπά δδῖὴ ἢς Ημὶ σης, διά πλδὸς 

ἐάστα. «4 472 ἐν ἐσεί ἐσ ἐ᾿2 σέ μά χνά- ; ; πω 

πε ον ρόδα 
μάσ ελωγεά. 14 714 ᾿σινσζμ ἀδίυσσακές σα 4 Απά «αἱ υὑπίο τῶς, Τοῦ σγί 
“7 ἐαρέξεέν. ΓᾺΥ 4“ετνδπῖ, Ο [σγῶεϊ, ἴῃ τβοῖι 1 νη} 
[5ΤΕΝ, Ο μεἷεβ, υπῖο πιὰ; διά δε ροηβεά. 

πεάγκεπ, γε ρεορίε, ἴτοπι ἔωσγ: 4 Τπεη 1 κ«κὶ, 1 πᾶνε βουγεά 
ΤΠε [κρ Βδίῃ ολιεά πιὸ ἴτοσι τε ἴῃ νδίπ, 1 πᾶνε σρεπῖ ΠΙΥ͂ Ξέγεηρτῃ ἔοσ 
γοτῃ ; ἔγοπι τῆς δοννγεῖβ οὐ ΠῈΥ πιο- ἀπὰ ἴῃ νΔ!η: χε 3ιγεὶγ πὰ 
ἔδεγ ΒΑ Πε πιδάε πιεπίίοῃ οὗ πὶῦ ἱπράρτπεηϊ ὁ: πεῖ {8 [ΟΚΡ,, ἀπά 'πιν ' τ, Ὁ 
Βλτιε. νοεῖ ἢ πιν (σά. 

1 Απά δε Πλίἢ πιλάε πὶ πιο ς 4 Απά πονν, :«2π τδε [οκρ 

ΟΗΑΡ5.ΧΙΙΧ-- ΗΝ, Ανιώοη δδὰ 1.5 Βεε 
(εὐ οὗ ἃ πενν [5:2εῖ, ἐπ᾽ ογιης ἴδε ςονεηδπηῖ 

πῶ οὗ Ρεδεε (Νυπι. νἱ. 26), πὰ ψῇοϑα 
“ΠΑΓῚΣ “δομίᾳ ποῖ ἐκ πο οὗ. ΜΥΉ]π Ὀε τεὰ]- 
ἰχεὰ} οἵ νι }}] πὶ δε ἐγυπέγδλιοά Ὁ Βυπιλη Γαδ ΠΥ, 
δὰ τεππιδίη ΟἹΪΥ Δη Μίο2} 
ΎΠε ἅπόννεῦ 5 ἐχρο. [5.2 δῆες (ὃς 

βε5} [25 ἔδι)εά (χ]ῖχ. ς); δυΐ ἴδε “" δεγνυδηῖ οὗ 
{δε [,οτά " 52Π2}} ννοτκ οι 2 δα νδίίοῃ νυ ἢ! ςἢ 51] 
εχίεηα “ἀπῖο ἴδε ἐπά οὗ ἴδε ελπἢ " (10. 6). 
ΤΡ ετο “Που]ά ηονν δὲ τενεδλιεὰ δῃ “"δνοτί δος πα 
δλὶ νλίυη,,) ἃ “ ΤΖὨίεοοι5πε55 ΠΟνΟΤ ἴο ὃς δῦο- 
0. " (1!. 6, 8). Οοὰ νου άή “πηδκὸ θασὸ Η: 5 
ΒΟΙΥ ἅγπι δείοτε 411] πδίίοπϑ᾽" (Ἱ, το). Οπε 
το 5Που]άὰ δε “ΒΖ Δπά δὰ υρ ἀπά συ ῦγ 
ἐχλίἰε " (Π. 13), τνουϊά ἐπάυγε πιδτνυεΐϊοιις 
δυ οτίηκ 54, {πὶ Ηε πιῆ ργοςσιγο “Οο ροᾶςσε᾽" 
(1. 9), Δπη4 πιᾶκὸ πιᾶηγ τγρῃίοουϑ ΔΝ 11). 
Οτρλῖ Ξπῃουϊά πεη ὃς {π6 ρεᾶςε οἵ [5γδοὶ 5 
ςΠηΠάγεπ (ΠπτΉ 1.1}, ΓΕΒΊΠΖ οὐ Δ4η ἱπηπιονοδῦϊς 
“σονεπαπί οὗ ρεδοε᾽" (10. 10), Ὧπη “"ἐνεγδϑίης 
ςονεηδης ̓ ([ν. 2). 80 {δε ΟΠυγοῦ 5δοι]ά 
“'κὸ οὐὐἹἱ ΨΠῈ ]Ογ, ἀπά ΡῈ ἐκή ον} «υἱ!Ρ βεαζε;" 
πε “ἢ ἴο {Π6 [τὰ “ον ἃ πωριξ. ἴου ΔπΠ ὄνετγὶδϑῖ- 
ἐπα "ἴκη τὃθδῖ σραΐ ποὶ δ οἷ οἵ" (]ν. 12, 11: 
ἐρ. ΧΙν"!. 19). - 

ὕπαρ, ΧΙ ΙΧ. Μὲ Ποηςοίογἢ ΠρΑΓ ΠΟ ποτα 
οἵ βαῦγίοπ πὰ Ονγι5. ὍΠο σοπίγονοεγου νυ ἢ 
(Πς ἰἀοΙαίετα 15 δὲ δὴ οπά. ὍΠὸ ονιάδπος 
Αἰογός ὈΥ ργόρθοου οὐ [Ἄὁδονδῆ᾽ 5 θείης τῆς 
ὁπὲ οπὶν (ρά 15 πὸ πῆογὸ σοίοιγοά ίο. ζΤραΐ 
Ἰώβ μᾶ5. ὕξοη νν Ὲ}} Ἰοαστξ ὉῚ τ{πῸ6 [ἐνν5, ψ ῆο 
τὸ τεϊγποά γοπη Βανγυίοη. ὙΠΟΥ ἢᾶνο ἃ 
ἄεορετγ ἰυπϑη πονν ἰαά δοΐογο {ποπὶ; νν1}} {ΠῸῪ 
ἸΙδίεπη ἴο 1 δηά ροπάεγ [ἰ 

1. ρεαγάεη, γέ ῬΘ0»1946) ΤῊς ἰηνιδιίοη 15 
ὨΘΆΤΙΥ ἴΠῸ 54Π|6 48 ἰῇ χΧ]. 1, Ποτο (ἢ6 [οτὰ 
γν48 ἴΠ 5ρολκιῦ. [{15 δλη δπ᾽δγζεπιοηΐ οὗ (ἢ6 
οἰά “Ἡκακ, Ο βκιλεν" ([)εμῖ, νἱ. 4). 

“γονε ἐθε δοαυείς οὗ ιν ὙΠ] (ἈΡ5. ᾿Ιχχι. 6). 
ἴδγδοὶ, 48 ἃ παίίοη, πὰ ὕθοη δοῖπς ὉγῪ Οοά 
“ἰ ἔγοπι {π6 ννομα᾽ (ΧΙν!. 2: Πρ. Χ]ὶν. 2, 24). 
Νόονν, νυ Ποη {Π6 ροΥβΌΠ8] ““δογνδηΐ οὔτῃο 1,οτά "ἢ 
ἰδ ἱπιγοάδιςοιῖ, γτοίιγοηςθ ἰα πδάθς ἴο Ηἰξ 
μη εγ (15 ἰὴ 5. ΧΧΙ. 9, 10).---Ἴ 6 πᾶπιὸ 

οἵ “ [ἐπὸ9᾽ νῶβ πιοπουεξά Ὀ7 ἴδε ἀπρεὶ δὲ ἴδ 
ὕπιε οὗ ἰδς Απηυπεϊλίίοα ([υκὲ 1. 11). 

2. 

Κεερίηξ πιε, 
ὙΠ ϊη [δε τη ετΥ 

οἵ ἴδε Ὠινιπε (ουπϑεῖ (τ Οος. ἢ. 7: (οἱ. 1. 26). 
ἥπει δὰὲ᾽ φωρυέεῦ δαίδ δξ ΚΦΡῚ 189 Βθοτοῖ 

(]οῦ χίν. 13)}] Ηδς ρτενουϑὶυ δεουξμῖὶ ᾿πῖο 
1196 ΠΙΔΗΥ͂ ΟἸΒΟΙ δἴτοῦῖβ (45 [9521:λὲὴῃή Ἀπησε] ἢ), 
ΒΓ ἢ ΤῈ “ΝΕΤΥῪ οοἷη δὲ Βελεῖ οἵ Η 
ἐπεπη685.᾽᾿ δὰ {Π1|5 “ ρο 5 ῃΠοὰ 5:λῆὴ " ννδβ 
Γεβετνεὰ ἴοτ {πε οτγιϑ5 οὗ ἴΠε ὙΥΩΊ.--- δ μπιιθεσ 
τοτηλεκϑ: “Ἧς 5 ΟΣ ἴμε σπογὰ ἢ σού ε 
Βαηά, δηά ἴῆς ἀττον 5δοῖ ἔοτί ἔγοπι [{:---αὐὐτδ 
Οοά, γεῖ “επί ὥογιδ ἴτοτη τι." 

8. “Ἵ1πά4 «αἱά ὠπίο νπὸ (5, ἢ, 6, ςχ. 1), Τδοι 
αγί  “σγυαπί, ἸΒΥΘΔΘῚ, ἐπ αὐδοπε... ὙὍΠο 
μιαίίοπ δὰ σδυκεὰ Οοὐ 5 Ὡδλιχιὸ ἴο ὃε 
Ὧ 4); οὐ ϑεγνδπῖ νοιυ]Ἱὰ βίλπά 45 ἃ πεν 
ρ΄ήεγδ] Ηερδά, ἃ {π|6 “[5τγδ6],᾿) οὐἨἨ “ΡΠΠΟΟ 
ψἢ Οοά," δηὰ ἱπ Ηϊπιὶ Οοάὰ νουἹά δὲ γχίέο- 
γί βεά (..«υ. «. χἸῖν. 23. ΙΧ. 21, [χ]. 2). ΟυΧΧ. ἐν 
σοὶ δοξασθήσομαι. ΟΡ. Ϊοδη χί!. 28, χίϊϊ, 31, 
Χίν, 13.) ΧΙ], 1, 4. 

4. Τῤεη ] -αἱἢ Οτ, “Απὰά 85 ἔοσ πιο 
8414. ΑἹ] τ[ἢς Ιαθουγ [πδὲ δὰ Ὀδοη Ὀεβίονγοὰ 
ΟἹ ἰ5γδθὶ] ἀυππρ 700 Υδοᾶσβ νγὰϑ Δρραγεηίνγ 
“ρεηπΐ ΟΣ πομχδέ απά δηλ (“. «υὐ. α. 5. 
ΧΧΧΙΧ. ς). 

Οὐ». 88οτγ δῇἔεγ δὲ ]οῦπ ἢιδὰ πιεπιϊοηοὰ 
[Π6 νοῖςθ ἔγοπι ἤοᾶνοῃ, ψ ἢ] ἢ σα. “1 πᾶνδ 
ὈΟΙ ρ]ογιβοά (ΤΥ πᾶπιθ), δηά νν}}} φ] σιν τ 
ΔΡΑΪηἾ" (ΧΙ. 28), δ6 δἀάς5, ““δυΐ, (που Ηε 
Πδὰ ἀπὸ 50 ΠΊΔΠΥ τη γᾶς} 65 ἀπιοηξ ἴδοπη, γεῖ 
{ΠΥ Ὀεϊενθὰ ποῖ οἡ Ηϊπι;᾽" δηὰ ργοςεεάξ ἴο 
ιυοῖο [54]. 1]. Σ. 
γε “ωγεῖν...Ὶ ΟΥ̓, ΠΟΥΘΙΒ9196858 (Ρ5. χχχί, 

22)...» ΣΟΎ ΒΙΤα (45 ἴῃ ΠΊΔΓΕ.; 566 χ]. 10) 18 
«αὐ γιγν Οοί;--ἰῇρ [5ὲ Οπο, ῆο ν}}} ποῖ 
Βυῆετ ΔΠΥ ἰαῦουγ οὗ ἰονὸ ἴο ὕὲ “ἴῃ νδίῃ 
(α ον. χυ. ς8: Ηθϑ. νἱ. το). 

8. “1π4 ποευ, «αἰἰῤ.. ἈἘδίδος, “1π4 πρευ 
89 Κοτὰ Βεαύδ δ5814,-- ο ἐῤῥαΐ )ογ»ιφά κι΄, 



ν. 6---ο.} 

Κἢλί ἰογπηεά πὲ ἔτοπι [ἢς σοῦ {0 δέ 
ἢϊ8 βεγνδηῖ, ἴο ΓΕ Ϊλςοῦ δραὶπ ἴο 

ἡ Οτ, ΖΑα’ ῃΐ πῃ, ΕΠ ΠΟ ΡῊ Ιϑγδαὶ δε ποῖ ραῖβεγεά, 
»"αγόε Ὑεῖ 5}}} 1 δὲ ρ]ογίοιιϑ ἴῃ [6 εγεβ οὗ 
μα ειδλᾳ τῆς ΠΟΚῸ,. Δηὰ πὶγ (οά 5}4}} Ὀε πιῪ 
“κά ς ϑ5ἘΓΕΠΡΤΗ. 

6 Απά ἢς 584ἰά, "1 [5 ἃ ᾿ίρῆς τῃϊηρ 
λαο τῃας τῃου Βδοιϊάεβε θὲ ΤΥ 8εγνδπῖ 
ἐλ λον το ταῖϑα ὰρ τῆς {τίδεβ οὐ [Άς0}, ἀπά 
ὅς ώ.. Ὁ τεβῖογε (Πε " ργεϑεγνεά οὐ [βγδεῖ: 
ΟΝ 1 ν1}} αἰδο ρίνε ἴπεῈ ἔοσ 4 “ἰιρῆς ἴο 
ε. τε (εμέ ε8, (μδτ τῆοιυι πιαγεϑὲ δὲ ΠᾺῪ 

βαϊνδίίοπ ππίο ἴῃς επά οἵ τῆς εἌγίῃ. 
η Τυ5 8411} τῃεὲ ΓΚ, τῆς Κε- 

"ον, ,σ ἀδαπιεῖ οὗ βγδεῖ, σημά ἢϊ8 Ηοἷγ πε, 
ἀπ ρας ς ' ἴο Πἰπι γῃοπὶ πιδη ἀεβρίβειῃ, τὸ Ἀΐπὶ 
ἐπ εο. Ώοιι ἴῃς πδίίοη δΌΠογγεῖῆ, ἴο ἃ 8εΓ- 

ὅἄχε.: (νυ. 6) Ξὼὺ δίῃ ονϑῖ δ81ά:--[ὸ τὸ- 
τηδίπάοσ οὔ υ. ς, ΔἔΟΥ “ὁ 5414.,᾽" σογηΐηρ ἴῃ Ράγοη- 
ΠΕ ΓΔ }γΥ. 

ο ὀγίπῷφ Ὁδοῖς ὕσαοοῦ μηπίο ῥὶ»η---Ὀαοὶς ἔτοπὶ 
Π15 νναπάογιηρβ (5. χχὶμ. 3; ΕΖοκ. ΧΧΧΙΧ. 27). 

Τροισὺ ]εγαεὶ...ἢ Βδίπογ, Βαὺ 1γαοὶ ᾿ 11] 
ποῦ ὁὲ σαϊδεγεά; γε “ῥα 1 δὲ σίογίοιι;--- 
“. αὖ. α. ἴῃ χχνὶ. τς: ΜνΏοΓΟ, ἴῃ ἰκὸ ΤΠΔΠΠΘΓ, 
Οοὐάϊδε πᾶπὶ6 15 Ποποιτγοά, ψΠ116 [5Γ86] ἢδ5 
Ὀδοη τοπιονδὰ ἴο “πὸ οηάϑ οἵ [η6 ραγίῃ." .Α 
τοτηηδηΐ ν)δὰβ σοηνοοα, [Πουρἢ ἰϑγαθὶ ἃ5 ἃ 
Ὑγῇο16 τοδιϑοὰ ἴο 6 ραίῃογοά. 

ΤΠο Κοῦὶ γοδάς “ἴο Η!πλ᾽" ἔογ ““ηοΐϊ" : δά 
80 Ταγρ., Α4., Ἀαϑῃϊ; Υπγ., 06]. ΤΠ ἰπ- 
ἰγοάπςο5. Ὧἃπ πὑππαίιγαὶ σοηϑίπιςσίίοη: δηά (ἢς 
Κοίδιν [5 βιιρρογίδα Ὁ. ϑδυπιηι., Τ᾽ πβοοά., [6γ. 
1{|15 ποῖ Θᾶϑυ, ἱηάθεά, ἴο σοηςεῖνο ἐπαῖ ννηδί 
Ιοοκβ κὸ ἃ βδοῃΐθῃηςθ οὗ παίϊοηδὶ γεργοῦδίοη 
5ῃου } ἃ πᾶν οΥυοσ Θϑί Ὁ Π1Ι5μθα [1561 ἴῃ ἴΠ6 τοχξ, 
1 1ἴ δὰ ποῖ Ὀδδη ἴδ6 ἔσιιο γοδάϊηρ. 

Θ. Ππήρεαλφρι ῥίπφ)] Οτι, ὕοο 1158} ἃ ἐδίηρ. 
ἴσγδοὶ δὰ σοιθ ἴο Ιοοκ οἡ ἰἴβε! 85 ροβϑοβϑοὰ 
οὗ οδχο]ιβὶνθ ργν] ]ορο5;---ἃα υἱοῦ Δ᾽ Γοροῖ Ποῦ 
“εγοσαίονγ ἴο Οοὐ δ βίογγ. Ἐνεη ἴο γθ--Ἔβϑίδ Ὁ [15ἢ 
[5γ86] ἴῃ 115 ὁπΕ ΓΟ νου] ἤλυθ Ὀδθη ἃ 5π|2]} 
της δυῖ-τῆονν ἕενν σγεῖα 2 ε ῥγεσεγυεά οὗ 
Ἰεγαοὶ, στῦο ϑυγνινοα [Π6 ϑυσςαοβϑῖνο παι οηδὶ 
}υάρτηρηῖβ (“. «υ. ὦ. ἘΖοῖκ. νἱ. 12}} 

7. «υδονι»ηιαπ ἰρῤῥῥπε! 8] Οτ, “ΒΟ πὴ ἐδε σοι 
ἀοβρίϑεἢ ;"" ---ὴ οὈ]οςΐ οὗ σοπίοτηρί ἴο ἴΠ6 36η- 
51:18] πιϊπά. δον δὲ παίίοη (1. 4, χ. 6, ς. «υ.) 
αόῥονγοῖδ;---δεεσισε Ἦθ 5 ΗΟΙΪΥῪ ἜΣ 11). Α΄ 
σεγυᾶπὲ ὁ γωΐεγι; 500] σης ΗΠ 56] ἴο {πὸ 
ἀεβροίς νν}}} οὗ “ἴθ συϊογς οἵ (15 σοῦ] ̓" 
(. Οον. 11. 6), Ἄνθη ἴο {πς ἐχίθηϊ οἵ δπάυσίην 
[ῃ6 ἀδδίῃ οὗ ἃ 58ϊανε (ἸὉ. 8). 
πα αγ.6] ἔτοτῃ ΟἹ (Ποῦ [Πγοηθ5 ;--- ἰδίην, 

[δαὶ [ΠΟῪ ΤΑΥ͂ ἀο Βοπιᾶξεὲ (συ. 23. {Π|.1ς).Ψ 

8. 1. απ σεεεῤίαὐίρς 1ριθ...1] Οτ, 1πΩὰα {έγιε 
οὔ δοοϑορίδι:οθ δῆυέεέ͵ δι οτΘα 1ῤεέ. Τὃο 
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γναπί οὗ συ]ετβ, Κίπρβ 83}4}1] 5εεὲ δηά 
ΑΓ86.) ΡΓΏΓΕ8. Αἶβϑο 85}4]] νγουβῃ!ρ, ὃε- 
ολιι36 οὗ (ἢς ΓΟΚῸ τῆλε ἰ5 ἐμ Άι]. σπά 
τῆς Ηοἷγ Οπε οὗ ἰβγδεῖ, δπὰ ἢς 5}]]} 
σδοοβε τῃες. 

8 Ἴπιυ5β 841 τῆς ΙῸΟΚΡ, ὅπ δὴ 9 Οοι. 6. 
Δοςσερίδο]ε εἰπὶα μανε 1 Βεαγά τες, ἢ 
Δηὰ ἱπ ἃ ἀδγ οἵ ϑ8δἰνδίίοη ἤᾶνε 1 
Βεϊρεά τῆεε: δῃά 1 νν}}] ργεβεγνε τῇδε, 
πὰ ρίνε (ες ἔογ ἃ ςονεηδηΐ οἵ τῇς 
Ρδορίε, ἴο 1 Θβιδ Ὁ] 188} τῆς εἀγίῃ, ἴο 'ῶ τ, ̓  
ολιι86 ἴο ἱπμογῖῖ τῆς ἀεβοϊδία πεγίταραβ ; ἷ 

9 Τμαῖ ἴμοι τηλγεϑδῖ 8477 “ἴο [ἢ6 “ “βδρ. “4 
Ρτίβομεῖβ, ὁ ἔοσι ; ἴο τῆεπι τπδὶ γε ῦ 
'ἴπ ἀδγκηθββ, πεν γουγβεῖνεβ. ὙΠΕΥ 
85}}}} (βεά ἴῃ τὴς ννᾶγϑ. δηά τῇῆεῖγ ρᾶ5- 
ἴυγε8 σῤαίί δὲ ἴῃ ἃ}1 Ὠ!ρἢ ρίδςαβ. 

ννογὰ ἔῸΣ “δησνγεγοα ̓ 15 [Π6 ξαπΊὸ {πα ΟσσιΓ5 
ἰῃη Ῥς. χχὶ!. 21; ΠΟΙ ἃ δυβογογ, νῆο ἢαδὰ 
Ὀδεη “8 τοργοδοὴ οὗ τῆθῃ δηά ἐγ ρί:οα 977 1ῤε 
2εορίε᾽" (υ. 6). τεςεἶνεϑβ Δῃ δῆϑννεγ ἔγοσῃ Οοά ἴῃ 
{πὸ ογίϑι5 οἵ Ηἰβ ἈρΌΠΥ, δηὰ ργοσϊί πη [παῖ 
4.8}} 206 ἐπάν: οΓ 1δὲ εαγ 50.4}} τετλοτιθοῦ δηὰ 
ἴυγη υπῖο [Π6 Γοτγα "ἢ (νυ. 27). Εο α εουεπαπὶ οὗ 
ἐῤε ῥεορίε (χὶιϊ. 6): ἴο Ὀ6 τῆς ὈΔ515 οἵ ἃ (όονοηδηΐ, 
ΌΥ ψγΠΙΟΒ α φεοῤἧε 5041} Ὀ6 σοποιευϊοὰ ;---οῦ ποῖ 
οὗ ἵπε [6νὴνβ οΠ]Υ, Ὀυῖ 4150 οὗ {π6 Οεπί} 165." 
Κοπι, Ιχ. 24---26). 
Ιο εἴα} Ἀδίδογ, σϑῖδϑ αν (υ. 6);--- 

ουί οἵ ἰἴ5 ἰοηξ ἀορταδάδι[ίοη. 70 »παδε ἐδε» ἐν - 
δεν (Ὠουΐξ. 1}. χ8.; [οϑῇ. 1. 6) (ἢ6 ἰδπάβ 50 
Ἰοπξ ἀδϑοϊαίθα ὈΥ 5 ρογϑ το ἀπά 5ϊη. 

δὲ αι], 8οὸ ἴῃ Αςῖϑ ΧΙ. 47 υοίοά Ὑ. 6 
ἃ5 ΞΌΡΡΙΥ Ηρ ἃ ργᾶςίςαὶ ἀϊγοςσίοη ἴο ΠΙΠπΊϑοΙ ἢ 
δηὰ Βαγηδῦδβ ἴῃ {Ποῖ Γ δροβίο!ῖς ννογῖ, (50 
ΘΠΕΓΕΙΥ ἀϊὰ ἢ ΔΘ ΠΕ ὨΙπΊ56}Ὁ νυ 15 Μ49- 
ἴετ,) δά διισοβ [ῃ6 ργϑϑθηΐ γοῦϑθ, ἴῃ ἃ 5: ΠῚΠ]ΔΙ ὙΥΑΥ, 
ἴῃ 2 (ὑοτ. Υἱ. 1, 2: πθ σοηηοχίοη οὗ ννῆϊςἢ ἢ 
Υ͂. 14, 11 5ῃονν5 ἴῃαϊ δα υπάοτοίοοα Ὀγ, “ἴδ 
ἔἰπιὸ οὗ δεςοορίδποο," [ἢ ρετοά ἴῃ ἢ ἢ 
Οοά Πδά “"τεςοῃο!]οά [Π6 τνογὶὰ υπίο Η!ΠπΊ56 1" 
Ὀγ πιοδῃβ οὗ Οπε νῆο βυβεγεα νἹΟ ΔΓ ΟἸ5]Υ ἔοῦ 
ΤΆΔΗΚΙΠπά. 

Οὐ... τ. Μτ ΟβΒεγης, γγῆο [Ό]]ονγ5 Ε ὕσκοτὶ 
ἴῃ βτουρίηρς ἰορεῖθοσ ΤΠ ἢ, χ  χ---ἰν}, χῖνοβ ἃ5 
(ἢς {π|6 οἵ [6 ψνἢοὐθ ϑοσϊίοη, ““ ἹΟΑΚΙοῦ8 
ΑΤΟΝΕΜΕΝΤ." 

Οὐς. . ἴῃ ἵν]. ς (6 ΠΔῪ οὗ Αἰοπειηθηΐ 15 
Τοεξειτοὰ ἰο ἃ5. “"ἴῃ6 ἀδγ οὗ σεεερέαπει." ἕω. 
(86 5Ξᾶπι6 ἡουη ἴη ἵν]. ), ΙΧ, 7, 1ο, 'χὶ. αν Εχοά, 
ΧΧΥΪΙ. 18. 

9. 1018 ῥγίποημθγ,] (ΧΙ, 7) ἴῃ [ς ἀυσηρεοη 
οὗὨ βρι τἰϊι4] ἀδγκηθ58 :;----ἰη (Π6 ῥγβοη -ἤουϑο οὗ 
Ηδάος (χχῖν. χα). [υἱΐογα! ν ΔΙ] Β]1οὰ (45 ΝΊΕΓ. 
ΤΟΙΊΓΚ5), ἤθη [6515 58]; “" [,2ΖΆΓ.5, οΟ» δ 
,νγ}." 

9, 10. Ηἰ5 5οδίίετοὰ οἰ! σε (Το χι. 



ΙΘΑΙΑΗ. ΧΕ ΙΧ. 

Ιο ὙΤἸΠΕΥ 541] ποῖ “ιησΕΓ ΠΟΓ 
{ΠΙγβῖ ; ΠΟΙΓΠΟΓ 504} {πΠ6 Πεδαΐῖ Ποῦ 8η 
8Π}1{6 ἴΠεπὶ : [ὉγΓ ἢδθ τῆλς ἤδίῇ ΠλετοΥ 
οἡ {Πεπὶ| 5[|4}} ἰελά τῆδπὶ, ὄνθη ὉῪ 

250 [ν. 1ο---1ῷ. 

ἡ ΒΕΟ: 15 ὕλδη ἃ ψοιηδλη ἔογρεῖ Πεγ βδι0 - 
ἱπρ ἙἈ}14, ᾿τπαῖ 8μς 8μου]ὰ ποῖ δᾶνε ᾿Ββο, νρ. 
ςοπηραϑϑίοῃ οἡ ἴπε βοη οἵ ἤεσ νγοπὴῦ ἡ ἕπξ ἐν: 
γεᾶ, ΤΠΕΥ πΊΔῪ ἰοτγρεῖ, γεῖ ψν}} 1 ποῖ κα 

τῆς βϑργίηρβ οἵ ννδίθυ 83Π4}}] ἢ6 σιιϊίάθβ 
τῆεηι. 

1 Απα] ν}}}] πιᾶα 41} πὶν πιοιη- 
(Δἰπ8 ἃ ὙΨΑΥ, Δπὰ τὴῦ δι ρῆνναγβ 5}1]] 
δε οχαϊτεα. 

12 ΒεἢοΪά, τἢ686 5}4]] σοίης ἔτοπὶ 
ἔα : δπά, ἰο, ἴθεβε ἔγοπη (ἢς που 
πὰ ἔγοπι ἴῃ6 νγοϑῖ ; δηά (ἢθ686 ἰτοπὶ 
τὴς ἰλπά οὗὨ δι᾽πίηι. 

123 ἅ δίηρ, Ο Πεᾶνεβηβ; δηά δὲ 1ογ- 
1], Ο εἀγῇ ; δηά Ὀγεακ ἔοσῖῃ ἰηΐο 
βἰηρίηρ, Ο πηουηζϊαίηϑ: ἰοῦ τς ΓΟΚῸ 
Βαῖὴ ςοπγίοτγιοα ἢ!8 ρεορΐὶε, δηᾶ ψ}}} 
Πᾶνε ΠΊΕΙΟΥ͂ προη ἢ 5 481 ςϊεά. 

14 Βιυῖ Ζίοη 5κα]4, με ΙοκΡ 
Πδῖἢ ἔογβακεη πιὲ, δηά πιγ [νογά μδιἢ 
ἰογροζζβη πΊε. 

ογρεῖ τῆεα. 
16 Βεμοϊά, 1 πᾶνε ργάνεὴ {π66 

ὉρΡΟη 6 ρδ]π|8 οὗ γι} Παπάβ; τὴν 
νν4118 γε σοπ τ 4}}}7 Ὀεΐοτγε πια. 

17 ΤῊΥ ΤσΠΠ]άγαη 58.4}} πιᾶκε Ἠδβία ; 
ΤΥ ἀεβίγογειβ ἀηά πὰ τῆλὲ πιδής 
ἴἢες νγαϑία 85ἢ4]] ρὸ ἰογἢ οὗ [ῃδε. 

18 4 41, ᾧρ {ΠῖπῈ ἐγεβ σοιηᾷ “ οβαρ. ὅα. 
Δδουῖ, ἀπά δεμοὶά : 411 τῆεβε ρϑίῃεγ ὅ 
τ Πα πΊβεἶνεβ τορεῖῆετ, σπά ςοπιε ἴο {Πεε. 
Δ. 1 Ἰνε, 8ατῇ τῆς ΙΟΚ, τῆου 584]ῖ 
ΒΌΓΟΪΥ οἰοῖμα τῆεα ἢ τπεπὶ 41], 85 
ἢ δὴ οὐπαπηεηῖ, δηα Ὀἱπά τπε οἡ 
ἐῤέφ, ἃ5. ἃ ὈὉΓάς ἀοσίῤ. 

Ι9 ἔογ τῇγ ννδϑῖε δὯπά τῇγ ἀεϑβοϊαῖε 
Ρίδοαβ, ἀπά τῆς ἰδλπά οὗ τῇγ ἀεβίγυο- 
τἰοῃ, 81|4}1 ὄἄὄνεὴῆ ποὸονν θὲ ἴοο ΠΑΓΓΟΝ 

52) τὸ ἴπεη ςοπηρατοά ἴο ἃ ἤοςοϊ, ννῇοπὶ {πὸ 
ξοοιὶ δῃορῃοσγά, Ηρ ἐραὶ ῥα δοταρϑββῖοι ΟΣ 
ἐδέγι (5. αὖ. α. ἴῃ στ. 13.1.4}, 5 ἰοδαϊηρ ὨΟΠΊ6- 
ννατὰ. ὙΠΕῪΥ 514} μεά ὍΥ “δὲ «υαγ., απά 
ομ αἱ Ὅδτο Ἀ111- ον (Χ]!. 18) ἐς ἡῤεγε Ῥὃ 5- 
ὈΌΓΣΔΙΘ ΤΟΣ ὈΏ ΘΙ. 

δε ῥεα!] οὗ ἴῃς Ὀυγηΐηρ βαπὰ (Χχχχυ. 7, 
3. 4αυ.} ἴῃ6 ΟὨΪΥ ΟἴΠΕΥ ρῥίάσα ννβεγα 1 οσςΓ5). 

11. ».»7 »πιομπίαἰπ.}] ὍΠῸ Κιηράοπιβ, ἢ] ς ἢ 
Ηε Ὀγ ΗἰΞ ργονίάθρηοσς δδὰ ςδἹ]Ἱδὰ ἱπίο δχὶβ- 
ἴδῃς, ϑῃου]ά Ὀ6 τηδάδ συ ϑογνιεηξ ἴο [ἢ6 ὑγο- 
το85 οὗ Ηἰ5 Οδυτγοῦ : ““τηουπίδ!ηϑ ᾽ αἱ Ηἰ5 
Ιάάϊην Ὀοσοχηϊης “' ὨΪδὶπϑ ᾽ (Ζεςῇ. ἱν. 7). 

12. δε ἰαπά ς᾽ διημη) ὙΠ Ιἀοπεβοδίϊοη 
οἵ διηέρι ἢ Ορίπα, φγοροθθὰ ὉῪ Ατὶδ5 
Μορπίδπιιϑ ({ 1:98), δηά γεὐεοϊθα Ὀγ ΝΊΓ. 85 
εἰ υϊΐο ἐπηργο 40 ]6,᾽" ννᾶ5 ΕῸ]Υ νἱηἀισδῖοα ὉΥ 
Οεβοηΐιβ (ἢ ΓἼΤΠμ65.., δπὰ 18 πον βἜΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
δεςορίοά.---Ασσοτάϊπηρ ἴο 1.455θη (1 (Ταϑεη.) 
(ῃ6 πᾶπὶθ Τιεπ νγἃ5 ΚΟ 45 ΘΑΥΪΥ 85 Β.6. 
1112. [ἴ ΙΔ ν6}}, {πεγείογε, ἤανθ Ὀδθη 
Κπονγὴ ἴο ἴμ6ὸ ῬῃαηιοίδηβΒ. Ῥογοοϊδίῃ ὙΠ} 
ΟἸίποϑο ᾿πϑογιρίίοηβ ἢ45 Ὀδθη ἔοιπα ἴῃ [Π6 
Ἐργρίίδη πιοηυπιεηῖ5 αἱ ΤἤΘθ65 (Δ ΚΙ ηϑοη, 
111. ἢ. 1οϑ). 

14. ΤΠ Ι5 οΔ]Πορ οὗἨ [86 Οδηί!]ο5 ᾿πῖο {86 
ΟΒυγΟΝ ννᾶβ ΖΙΟη 5 {γ6 ΒΊΟΥ (Ἰ]. 2---4; 58. 
ἰχχχνυΐϊ. 5). Βυΐῖ, ἴῃ 1Π6 τηθδηΙΠΊ6, 586 5σοαπηθά 
ἡθευιαζεη. ὍΤῆε δοΐυδὶ Ζίομ ννᾶ5 50 (Υ]. 12); 
Ὀυϊ 4 ρ]ογίουβ ἔαΐϊγο ννᾶ5 ἰῇ τέϑοσνε ἔογ ΒῈσ 
(ἰχ. ας, [χ]]. 4). 

16θ. 7 δαῦυὸ ξγασεπ ἐδεε Α φὶςΐυγθ, οὐ ρἴδῃ, 
οὗ μεθ (ΕζΖεκ. ἵν. 1). Τὸν «υαἱΐε ΠᾶνΘ Ἰυθᾶι 
δΒυγεὰ ἀοννῃ Ὀγ ἴῃ6 ΟΠ] ἀθδηβ; Ὀμζ {ΠΟῪ εχ ϑῖ 

ἴῃ δ111} ᾿ηἰ την ὀεγογο Με, ἴῃ ᾺΥ ποῦΪοτ ξωστηβ 
(λδη ἴδοι σοποεϊνοβὶ οὗ (χχνὶ. σ, ἰχ. 18). 

17. Τὸν εὐ ἰάγεν ἘΔῪ 6 ταδᾶθ ῥαςίε, ΠΟΙ ΠΣ 
ἔγτοπη ἀϊβίδης ἰδηά 8 Ὀεΐογτο ἴπου ννδϑῖ ργεραγοὰ 
ἔογ ἴἴ ;--ἰὮν σὨΠάγθη, ὈὉῪ νοσὰ ἴπου 5}4]} Ὀς 
Ὀμ}Ὸ: ννῃἶ6 267 ἀσέγογεγα, ἴποῪ τμαῖ νουϊὰ 
ονογίμγονν ἴΠ66, ΤΥ η}}14] σὨΠάγοη (Ὑγ, 
σΟΠΊΡΑΓΟΒ (Π6 οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς οὗ Οἱ]. ν. 
12---ἰς), σδαϊΐ κο ϑογι 9 δε, ϑμεννὶπρς {παῖ 
ΠΟΥ ἀο ποῖ Ὀεοϊοης ἴο ἴμθ Πεῖγβ οἵ Ὀ]εβϑίηζ. 
(Ό᾽. τ Ϊοδη 11. 19.) 
ΤΠ ννογὰ ἔοὺσγ ὁπᾶκε Πιδρῖθ) 15 ἴῃ6 ΟΠ6 

υϑοὰ ἰῃ Υ11. 1,3. ὙΠδη 1 νγᾶϑ, “" Ῥμπάεγ 
βροϑάδιῃ .᾽) πον ΠΟΥ ννῆο παὰ ὕδθη σατγιοά 
ΑΥΝΑΥ ΤΠαρίϊνο ἅτε μιαϑίθηϊηρ μοπιενγαγάβ. ((ρ. 
Ἰ1. χ4,) ἵν}. 8.) 

18. ἐῤρεῖο.. ἃτϑ ἐοριὸ 1ὸ ἐδεε]ὴ [1ἴ, “ον 
{π66.᾽ ἴο ὃς [ΠΥ οννῃ.--- ΤΕΥ σῃουϊὰ θὲ ἴο Ποῖ 
ἃ53 απ ογπαριοιῖ, ἃ ΒοΟ]ὰ οἵ δἰἴνοσ μοδά -ἀτθϑβ 
(1 5. 1. 24; 6γ. 11. 22} [ῸΓ 586 5 πον ἀζαίη 
ἃ Ἰογοῦβ ὑΠάθ, Ἐννεσ “" ϑίποε Ηογεῦ᾽" (Εχοά. 
ΧΧΧΙΝ, 6), ὙΠΟ 516 νἱο]αϊθα ποῦ νονγβ οὗ 
Ὀειγοῖμδὶ, 86 [σγδοῖῖς ΟΒαγοῦ ῃδὰ ρῥυϊ ΟΕ Βεῦ 
͵ογουβ “' ογῃδπΊεηΐ ᾿᾽ («. «υ.). Νον 516 τὸ- 
511Π165 ἰΐ γΑ5}}Υ ἱπογθδϑθα [η βρ επ οι, 

απα διπά δεν οη] ἃ5 80 οι γοϊογοὰ 5315} 
(ἰϊ. χ9), τς ἢ [δϑίθηβ [ῃ6 ΓΔ] δι Ε ΓΟ. 

19. 516, Ποϑο ἀογηδίη νγᾶ5 ἰδίου ἃ 8οἷἷ- 
[(υάθ, 15 πον δ ἃ 1055 ἔογ γοοῦη. [,11. "" Εοξ 
8ἃ5 ἴο ΤΥ νναϑίε ρῖδοος δηὰ Ἂἀδϑοϊδίϊοηβ δπὰ 
(ὮΥ Ἰδηὰ οὗ ονεγίῆγονν, {ΓΟΪΥ͂ ον 584}: ἴδοι 
δε εἰσαι᾽θηθά (νυν. 20) ΟΥ̓ τεᾶβϑοη οἵ ἴῃ - 
ΒΑ  Δηϊ8." [ΧΧ,. στενοχωρήσει (1 Οὐογ. νἱ. 
12). 



᾿ δῦ. 

ν. 2ο--26.]} 

ΌΥ τϑάβοη οὐ [ῃ6 ᾿πῃδδιε ἴδ. Δηἀ {ΠΥ 
τῃλϊ βυνδιοννεά τῇδε τρ 5Π4}} Ὀε ἔὰγ 
ἈΥΝΆΥ. 

20 Τῆε Ἑοδι]άγθη νης ἔθου 504] 
ανε, αἴϊεγ τῆου ἢαβὲ ἰοϑδὲ τῆς οἴδεγ, 
5Π.4]] 51Υ ἀρδῖπ ἴῃ τῆϊηε εαῖ8, Πα 
Οἶδα 19 ἴοο βἴγαϊξ. ἔὉσ τὴβ : ρίνε ρἷδοε 
ἴο πη παῖ 1 τηδγ ἄννεὶ]]. 

21 ΤΠδη 8Παῖῖς του 88 ἴῃ [ἢϊπὸ 
ἢεαγῖ, ὟΝ ἢο πδίῃ θεροζζεη πιὲ {Πεβε, 
βεείηρ 1 ἤᾶνε ἰοβδὲ τὴν σι] άγεη, δηά 
Δπὶ (ἰδβοἷδίε, ἃ σδρῖίνα, δηά γεπηονίησ 
ἴο δηὰ το ἡ δληὰ νγῇο ἤδίῇῃ δγουρῆξ ὰρ 
1ῃ6ε58ε. ΒεΠο]ά, 1 νγαβ ἰεΐε. αἱοπε; 
τἢεβε, ννἤεγα ῥαά τΠεΥ ὁὀδόη ὃ 

22 Ἴδυ5 541} τὰς [,οτά Οορ, 
Βεμοὶά, 1 ψ}} πὶ ὰρ πιίπε μαμὰ τὸ 
{πε (σεπῖ]65, δπά δεῖ Ὁρ ΠΥ 5ἴδπά- 
διὰ το τῆ8. ρεορίε : ἂπᾶὰ τῆδυ 5}4]]} 
Ὀγίηρ, ΤΥ 805 ἴῃ ἐῤεδὶγ ἰδγπιβ, δηά 

ἐξεν ἐδαὶ ταυαἰοαυεά ἐῤεό μρ] 5. «υ. α. 111. Χ2 
(φ. ἰχ. τό, Η. 1 ες). 

20. Τρε οῤῥάγεη... Ταῖς “ἐδοη5 οὗ 1ὮγῪ 
Ὀοιοανοά σἰδαίθ 5881811 γϑῦ βϑν, ἅτ." 986 
5ῃουϊά γεοῖ Ἰίνθ ἴο ἤθᾶγ ϑοῆβ, νγῇῆο πᾶνθ Ὀθθη 
Ὀοτγη ἴο ΠΟΙ ννἢ}]6 5856 βου ς Πογβ ΙΓ σἢ}] 1655, 
ΒΔΥγ: συνε ρίπες 9 ριε (Όϑξθηῃ. χίχ. 9) :--- τῆλ κο 
ΓΟΟΙῚ ἔογ ΠΊΘ:; γθϑϑ ΟΠ, ΟΥ̓, 50 Ὶ τὴθ ἴο Ὁγθ585 
οπ, ἰηἴο ““{Π6 τορίοπϑ Ὀογοηά ᾽ γοι (2 (ου. χ. 
16); ἴογ ἴη6 ννογὶ ἃ 15 ον ΟἿΓ ΠογΑΡΟ. 

Ω]. δῆς τοσοξηῖΖθοα [ἢθπὶ ἴο Ὀ6 ΠΟΙ γΟΓΙ- 
14 Ὁ]6 σμη!άτγθη, ᾿που ἢ 586 δὰ ποῖ Κηόννῃ οὗ 
{πΠ6|Γ ὈΓΠΠ. 886 Παά {δοιρῆξ Πογβοὶε 68114- 
1988 “4 ἀξεοίαίε (οτ, “" Ὀάγτθη,᾽" 5866 οἡ [οὗ 
1... 7. ΧΧΧ, 4); 4 εαρίνυε από α δ ΘΙΘΥ, 
Πηάϊπρ πο ΠοπΊθ ἴῃ {Π6 ἰαηάς οὗ ΠΟΥ σΔΡΕΥΙΥ; 
δηὰ μι} αἰοπο; ἴμε ννογάὰ υϑοά ΌὉγ ΕἸ] 4, νυ ἤθη 
6 Κπονν ποῖ οὗ (ἢ6 γοοο ἔα  [Π 68] τηθη ἴῃ [5γ86]. 

22. 1ὲ Τογί σ00] “Το [ογὰ Ϊ|6- 
Βονδ}},᾽7 1. 4, 5.) 7) 9. 

«οἱδ],. «οἴ μρ πιῦ σαπάαγαά 19 ἐδὲ ῬΘΟΡ198] 
Ορ. χὶ. το, 12. ΤΠ6 Ιδηρυδρε ΠΟΙ (85 ἴῃ ΟἾΠΟΓ 
Ραγίβ οὗ {ῃ656 Ἰαῖθσ σῃδρίογβ) 5θθπὶ5 σδρδῦϊε οὗ 
Δ ὨΘΆΓΟΓ, Δηά ἃ τηοτσὸ γοπιοῖθ, ἀρρ σδίοη. [ἢ 
ΤΏΔΥ ΤΟΙΟΥ ἴο 96γυ 85 ρογίοστηθα ΟΥ̓ ΠΔΙΙΟΠ5, 
85 ΡΟ] 4] σοσηπλιη 65, ἴο ἴπἢ6 ΟΠυγΟ ἢ 
Οδίδμοϊ!ς :---ἰἨ δοοπΊ5, δ (ἢ6 ϑδαπὶς {{π|6, ἴο 
Ροϊηΐ ἴο δοσὴθ διῖυγο γοϑίογδίίοη οὗ [51ΓΔ6]. 

28. ἐν πωγεὶηφ (οΥ, 1οβῦθτ) Μαϊῥογ:]--- 
ετιρί ογθά ὈΥ ἴἢεε ἴο ἴδκθ σᾶτὸ οὗ [ῇγ Ἵἢ]άσϑη. 
580 ἴῃ 2) Κι χ. 1, ΑΠΔὉ᾽5. “" ἔοβίογε δίῃογβ ᾽ (Ὁ. 
«υ.) ννογῸ ἴῆοβ6 ἴο ννῆοηὶ ἢ6 δά οηἰτγι θα ἢΙ]5 
σμη]άτγεη. 

ἠεᾷ ὧὐ 16 ἀπε οὗ "7 βεῇ Ψε 566 ἔτοπι 
Ῥς, Ιχχὶ!. 9, Μιοδῇ νἱῖ. σ7, 1πδὲ {Π6 ἰδηριυᾶρα 
Τοῖεῖα ἴο ἴποϑθο ννῆο δὰ θη ϑῃθη 68 ΟΥ 

νο:. Υ. 
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(ὮΥ ἀδιιρῇζειβ 54} ὃς σαγγίεά ἀροη 
ἐδεῖν 8ῃου]άετβ. 

23 Απά Κίηρϑβ 883.) δ6 (Ἀγ ᾿πυγθ-! ΗΘ. 
ἱῃρ τμεῖβ, ἀπά “πε ἴαυδεηβ. ΤΥ 4’. 
ΠυΓβίηρ ποῖ 6 Γ5: [Π6Ὺ 5811] Ὀονν ἄοννῃ ἘΝ ΘΑΗ͂ΒΕΙ 
ἴο ἴῃεε ψγτ ἐῤοὶγ ἴαος τονγαγὰ τῇς 
εατῖῃ, δηά “711. Κ ἀρ τρὲ ἀυβί οὗ τὴγ 7 531. 75. 
ἔδεϊ ; δηά τῃοιῖι 588ὶῖ Κπονν ἴῃαῦ 1 κηι 
τῇς ΠΟΚῸ: [ὉΓ τῇογ 5}4]} ποῖ 8 
Βηλπηεα παῖ ννδῖς ἔογ π1ε. 

24. Ἵ 5841} τῆς ρΥευ δὲ ἴάκβη ἴτο πὶ 
πε τηΐρμῖγ, οὐ [ἴδε ἰανγα! σαρτεῖνε ἐν, (ὰε 
ἀεἰίνεγεα ἡ δ. 14ε 

2ς Βαυϊῖ τἢι8 541 τῆς ΓΚ, Ενεη 7 
της Ἰςαρτίνεβ οὗὨἩ τῃ6 πλῖρμτγ 5}4}} ὃς ἐν. 
[ἌΚεη ΑΥΑΥ, ἀπά τε ῥγϑὺ οὔ τῆς 
τγΓΙὉ] 8 51.4}} δὲ ἀε]ϊϊνεγεὰ : ἔοσ 1 νν}}} 
σοηῖεπα ἢ πὶ τηδῖ σοπίεπάετῃ 
νν ἢ τῆεε, δηά 1 νψΨ}}] βανα τῆν σμΠ]άγεη. 

26 Αμαᾶ 1 νἹ}} ἔξεά τπεπὶ τπδῖ ορ- 

Ροιβθουΐοσβ. ὙΠΟῪ σνοι]Ἱὰ πονν 41] ργοσίγαϊο, 
διὰ κΚιδα [Π6 στοιπηᾶ οἡ ΠΟ ἴπ6 ΟΒυγοῇ 
βίοοά οὐ νναϊκοὰ (1) 6].). 

24. Το δηπουποοιηθηΐ ρροδῖβ ἴο Ζίοη 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ στοά], Ηδγ οαρίου νγᾶ5 ποῖ ΟΠ] 
»εϊσῥίγ, Ὀυΐ, ἃ5Β. Οοὐἶβ ἱπϑίγυμηθηξ ἔογ [ῃ6 
Ριυμἰϑῃπηεηΐ οὗ 5η, δὰ ἃ ᾿ανντ} οἸδῖπλ ὩρΟη. 
πο. (ὙΠ. σοπιρᾶγοβ ΕΖοκ. χχῆν. 4.) 

ἐδε ἰααυλμ ΡΠ] 1|. “16 ᾿υ5ὲ οηε᾿ 5. 
σδρίϊνεβ." ὙΠῸ Ομδιθδη, γι] Τρργαϑϑου 85. 
ἢ ννᾶϑ, ἀνοηροὰ [ἴῃῆ6 ψγοηρθ οὗ Οοάϊ ἴανν.. 
[1 ννᾶβ τϑδ]ν ἴῃς 4}}- ΕἸρῃΐθουβ (ΠΏ 8ῃ. ἰχ. χ4}. 
ψ ΠῸ δά “Ὀτουρῃϊς [Π6 δ] ὑροη {Π6π|.".-- 
50, ἴοο, 8ἃ5 τεραγάβ {πε χϑάειηρίίοη οὗ τηᾶπ' 
ἔγουμῃ ἴΠ6 “" βίγοηβ οἠβ" (Μαΐΐ. χὶ!. 2ο; [κ6 
χί. 21), ῬηΟ Πδά “1π6 ροννογ οὗ ἀδδίῃ " (Ηρδ. 
11. 14):--,͵ῖ νγᾶβ σίη [δὶ ρᾶνε ἀθδίῃ 115 βίην, 
δηᾷ ““1ῃ6 βγη οὗ 51Π 15 ἡῤε ἴσα" (1 Οογ.. 
χν, .6). Νόοηθ οδῃ ἀο νοῦ ἔγοτῃ ἐῤαΐ σἀρνγ,, 
1 πὸ Ὀ6 ηοΐ 80]6 ἴο πιϑεεῖ {ῃ6 ἀθιηδηάϑ οὔ {Π6: 
ανν. 
ΤΠΟΊΧΧ. ἴον “’ΡΓΟῪ ᾽ ἢᾶ5 σκῦλα; “. «ὖ. 4. 

[μ0κὸ χὶ. 22. ᾿ 

Β. ΤΠ Δηϑνγοῦ ἰ8.1Π4ι ““(Π6 ῬΓΟῪ οὗ [6 
τουτί Ὁ] 6 (οηθ)"" ((. «Ὁ. α«. ΧΙ. τσ, χχῖχ ς) 
50}} Ὀὲ τεβοιιθά : δπὰ 1ῃ15. Ὁ. ἴΠ6 ΕἸΡΗΐθου 
Οὔθ. (ὥ’. οῃ χχχί. 4, ς.) 

Εὸν 1 ἹΜΜΥΒΘῚΪ «υπ᾿ εοηΐεπά, Ὀδίοτο [6 {τἰ- 
ὈυηΔ] οὗ υπέςο (1. 8), «υἱὲ δέ» ἐδαὶ εοπίεηάφιρ 
«υἱὴδ ἐδεξ, πδιπίδιηηρ ΤΥ σϑι186 ἀραῖηϑὲ [Π6 
Δοσιβοῦ; δηά “ὙΠῸ Μ}1}} σοηϊοηά ψ Με" 
(Π- 8)} “1 ες Οοά ἐῤαὶ γιωεδεῖδ; ΜὯῸ 15. ἢ6 
(ἢδῖ σοπάοπηποίῃ ἡ" (ΒΚ οπι. ΥἹ}. 42.2.,.23.) 

ΟΡ. [οδη χὶϊ. 31, χυὶ, χὰ ; 2 ΤΊμι [. 26. 

46. 1 «υἱἱ] βεεά... Οτ,1 «υἱ]1οῖ ἐξόν... .θ 8 
ἐρεῖν οαυπ ἥτε (ερ. ἴχ. 2ο). [Ἢ {ποὶγ ργάδ 

Ἀ 
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ῬΓε88 ἴπες τ ἢ τῆοῖγ οὐγῃ ἢςϑἢ ; δηὰ 
ἘΠΕΥ 541} 6 ἀγυηκεη ἢ ἘΠαῖΓ οὐγη 

9 Ἄεσν. . ! ς ᾿ 

εἰ υέῤ τ δὰ δΙοοά, 45 νυ ἢ ᾿ οννεεῖ ψψὶπε : ἀπά ]]} 
ἔθτ,, ἤσθ5ἢ 5}Π4}1] Κπονν τῆλ 1 τῆς ΓΟΚῸ δηὲ 

“τῆν ϑανίουγ δηά τὴγ Ἐαάδειηογ, τῆς 
ΓΑΙ Οἷς οὗ ΪΔςοῦ. 

Γ(ΗΑΡΤΕᾺΙΝ [,. 

Οἀνγ τέ ελεοιυείλ ἰλαΐ ἐὰς γε εξίορ οὗ ἐδε Ἴετος 
ἐς ποί το ἐξέ ὑπριίεῖ 190 ἀΐνε, ν λὲς αδέδν ἐσ 
σασε, 5 ὁν ἀὶς οὐεάίομες ἦρε ἐλαΐ τοογέ, ἡ α»πα 
ὃν ἀξ ερηιδάσπες ἐς ἰλαΐ ἀσείαπεε. τὸ Απ 
ἐχἀογίαξίο» ἰο ἐγμσέ ἐμ Οοαϊ, ανπα μοί 15 σπ7- 
σεσες. 

ΗΤ5 εΞαῇ τὰς ΓΚ, Ποῖα ἐς 
τς ὉΠ] οὗ γουγ πιοίμεγ᾽β ἀϊ- 

νογοεπηθηῖ, ψγῆοτῃ 1 ἢᾶνα ρυζ ΑΥΡΑΥ ἢ 
οΥΓ νος ἢ οὗ Ἧ ογεαϊτοῖβ ἢ’ ἐξ ἴο 
γγοπὶ 1 Πᾶνε 804 γοι ἡ Βεἢο]ά, ἔογ 
γοιγ ἰπί αι! 65 ἤᾶνε γε 8014 γουΐ- 
δείνεβ, ἀπά ἴοσγ γόιγ ΓΑ ΒΡ ΓΘ β8:0η8 
18. ὙΟΙΓ τηοῖθοΓ Ρὰζ ΑΥΑΥ. 

διὰ ΘΔ] ΟΌΞΥ ““ ΠΟΥ ἀδνουζ οηθ ἀηοΐμογ᾽᾽" (Ὁ Δ]. 
νυ. 1ς):--ῶθ ἴπ6 δηϊδροηϊδὲ ἑδεϊίοηβ ἀϊὰ ἰῃ 
7επιβαϊετ ἀυπηρ ἴμα ἈσοπΊδη 5,666. 

ἐδε γε δὶγ Οπε 9 υαεοῦ] ὅ8εε οἡ ἷ. 24. 

ΟΗΑΡ. 1.. ὙΠ Ϊ5 σμαρίεγ '5 δὴ Ἔχραπβίοη οὔ 
ΧΙΧ. ἃς (“1 τηγ56}ξ νν}}} σοπίοπα 5). Νόοηθ 
διδὰ ΔηὴΥ τὶρῃςπι! οἰαῖὶπι οὐ Ζίοη. 8586 νγᾶβ 
81}}} {Π6 ἐβρουϑοά οὗἩ ἴπ6 οσὰ. Ηδτγ σπ]άγθη, 
ἱηάἀορά, δὰ Ὀδτγίογοαα ἀννᾶὺ ΠΟΥ ἐγοθάοιῃ ; δηά 
Οοά Πιδὰ 5δποί[οποὰ 1ῃ6 ἴθ ρΟΓΑΓΥ 5ΟρΡΑΓΆ- 
ἄοη: Ὀυῖϊ Ηδ δά πονοῦ ἀϊνογοθά ποῦ, οὔ ξίνθη 
ὋΡ Ηἰ5 ραγρηίδὶ γρῆϊβ ονὸῦ πο. [5Γ46}}5 
δ'ῃ5 δὰ σδιιβοὰ ἃ βεραγδίίοη (ςρ. Ἰἴχ. 2); Ὀυϊ 
Οπθ ποὺ οᾶπις ἴογίῃ, “16 δογνυδηΐ οἵ {Π6 
ΙΤοτὰ " (ν. το), ψῆο νουἹά ὕδαγ (6 ὁχ- 
ΓΕΘ Υ οὗὁὨ οΟρργεβϑίοῃ πὰ ϑῃδῃ)θ, (θυ θη Ε]γ, 
ἷῃ ογάοσ (ο [16] χίχ. 2ς, ἴο ἀείδηά 8}1} γγῆο 
ἐς Πράγκοη ἴο Ηἰ5 νοϊςθ,,) υ. το;) Ὀὰῖ ψουϊ]ὰ 
σοηο ἔοσί ἢ ΔὈυΠἀΔΠΕΥ υἱοϊογίοιι8. 

1. ουδονι 1 ῥατε ῥωΐ σαὐα}} ΟΥ̓, ἨΒ6Σ6- 
ὙΠῸ 1 ῥᾳυε ῥμέ ὯΘΤΥ σευα (ΧΧ., νὰϊκ.). 
ΤΠο “Ὁ}} οὗ ἀϊνογοθ" (Πουΐ. χχῖν, σ, 2) νγᾶ5 
ἃ ςοιηρίοῖα ϑονόγδηςο οὗ ἴΠ6 πιδιτίαρο Ὀοπά. 
δυςἢ ἃ ἀϊνογοθ δά Ὀδθη ἰβϑοιιθὰ δρδὶηϑὲ [5γδεὶ 
(1εὉὐ πὶ. 8), Ὀυξ ποὲ δραιηϑδὲ [πάλῃ. ΝεΠοσ 
ἢδὰ Ης (ἴ[π6 Οτοαΐογ, ἀπά 1ηΗπ ον ἴΠ6 οΤο- 
ἀϊΐοτγ, οὗ 411) Ὀδθη γοάἀυςθά ἴο {Π6 πϑςθϑϑιυ οὗ 
“εἰδίης Ηἰ5 ομ]άγθη ᾿ηΐο θοπάδρε τῷ Κ᾽ τν. 1). 
ὙΤΒΕΥ ψῖῈ 51} Πμν, ψνπϑηενεῦ Ηδ σἤοϑα ἴο 
δδϑοτί Ηἰ5 σῆς ἴο [Π6πὶ. 

,)ῶνγ.. δι] οὖ, Ὁ.γ...Ὅγ. ὙΠΟῪ σοἱά ἐδενι- 
“εἶνε, (1,εν. χχνυ. 10, 47) ἔογ πουρῆξ, |ἢϊ. 4; 
ἴο Ὀδ6 ϑεγνδηΐβ οὗ 8:π| τ Κ. χχὶ. 2. (ΧΧ. 
ἐπράθητε, ερ. οχῃ. νἱῖ. 14.) [1ἴ ννὰβ {βγουρῇ 
ἐδεὶγ ἰὐδηβρτοβθίοηβ, ποῖ ῥογι, [ῃπαΐ 9506 ννδβ 
Ῥυΐ ἌννΑγ. Ζίοῃ δὰ αἰννᾶγϑ ἱπο]άἀοὰ 4 ἐ} 1 ἢ- 

ἸΘΑΙΑῊ ΧΙΙΧ. Ι, ἶν. τ--. 

2 ὙΝΒογείοσγε, ἤθη 1 σλπια, τᾶς 
ἐῤέγέ τὸ τπαληΐ ψῆσι 1 ςΔ|164., τυᾶς 
ἐῤεγέ ΠομῈ ἴο δηϑννγεῦ ἡ “ [5 ΠΥ Πδηά 

ἄεεπὶ ἢ οὐ πᾶνε 1 πο ρονγεσγ ἴο ἀε- 
Ἰϊνεγ ὃ Ῥθῃο]ά, δὲ πὶ γερυκε 1 ὅ ἀτγ ἦ Ἐχοά. ἐς 
ὉΡ ἴῃς 868. 1 πηαίε τῆς “ χίνεγβθ ἃ νν1]- “ 71οεῖ. 3. 
ἄεγηςββ: τῃεῖγ 58} βείη κεῖ, Ὀδοδιιβο τ΄ 
ἐῤέγέ ἴΣ Ὧὸ ννδῖεγ, δηά ἀϊειἢ ἔογ 
(Π γϑῖ. 

2 ἰ εἰοίδε τῆς ἢδάνεηβ τυ ὈΪαοῖκ- 
Πε58, ἀπά 1 πιᾶκε 8δοκοῖίοῖβθ τἢείτ 
ςονογηρ:. 

4 Τηε Ι,ογά (σορ Παῖῃ ρίνεῃ πιε 
ἰῆς ἴοηρσις οὗ ἐῆε ἰεαγπεά, τπμδλὲ 1 
βῆοι 4 Κπονν μον ἴο βρεακ ἃ νγογά 
ἴῃ 8εάϑοηῃ ἴο δίπι ἐῤαὶ ἱς ἄνγεαγυ : με “ Μαῖν. 
γνΑ Κα παῖ πιογηΐηρ ΟΥ̓ πιογηΐηρ, Θ΄ 
ΨΥ ΆΚΕΠΘΙ. πληα ΘᾺΓ ἴο Πολῦ 45 ἴῇς 
Ἰεαγηθά. 

ς 4 Τῆς [,οτὰ ὥοὴ Βαῖῃ ορεηοά 

[Ὁ] τοπηηδηΐ: [ῸΓ ννῆοϑο δάκὸ (ἢ6 Ἴονθηδηῖ 
νγ85 Ὁρἢε]ὰ ἰη ἔογοθ. Ὑεῖ 2 ε φυῤοίδ φονγεργεμμῖῖν 
νγὰ5 μίἰδοθὰ ὑπάοσ Ὀδῃ. 

Ὡ, 8. Τοῖο νγβ πο ἀεῖοςϊ εἰ δϑὺ οὗ ἴσιο 
ΟΥ̓ οὗ 2οαυεν ἴῃ Οοά (ςρ. ᾿ῖχ. 1). Νοὲ οἵ 
Ιονθ;---ΗἜ μαά Η:πιϑοὶξ εορης ἀπὰ πιδάθ ρὑτᾶ- 
εἷουβ ονογίιγεβ ἴο {πθηΊ, νυν] ἢ [ΠΟῪ τε)οςίοα, 
Νοῖ οἵ ροννεγ;---Ης νγᾶβ 511} (ἢ ϑᾶπηθ, ψψῇο, 
ἴογυ .13.86}᾽5 ἀοἰίνογαηςθ, δὰ ““ τοδυκοα " (6 
Ἀρά δε (5. ον]. ο; (Ρ. οὗ. 11. το), σδαηροά 
[ῃ6 ΝΊ]Ὲ νναΐογβ ἰηῖο Ὀϊοοὰ (Ἐχοά. νυἱΐ. 18 [.), 
οἸοίῃοὰ [ἢ6 ποᾶνθῃ ἃ5 νἱ ἢ} ἃ πιοιγηΐηρ ΡᾶΓ- 
Ιηθηΐ (Εχοά, χ. 421).--- ΑΨ] δἱοηρ, Ὠἰνίηθ 
νυ ιβάομη μδά δὰ γϑᾶϑοη ἰο ἰδπιεπὲ [ἢδὲ 
θη 586 οΔ]16ἀ, (ΠῸΥ τεξυϑθα " (Ρτον. ἱ. 
24). ἌΒεη δἵ Ἰεπρίῃ ἴ6Ὲ ψνογὰ οἵ Οοὰ 
ΟΔΠῚΘ ἴῃ ΡΕΓΘΟΩ ἐῶ 1. χὰ, Υ, 43}, Ἔν Ηδς 
ννγ5 γοϊθςοϊθα Ὀγ ἴδοπι. 

4. Ης “σλπ|6᾽ (νυ. 2); ἰδ Τιοτά, γεῖ ἃ 
ϑεγνδηΐ (νυ. 10);---ᾷᾷο ἀο Οοα᾽: «υἱ]] (5. χ]. 7). 
ΗΙ5 τι ηἰϑίγυ 15 πεσε ἀδϑογ θά. 
δε Σογί Ο00] “ὍΒΕ 1 ογτὰ Θδμονδὴ :" 

Δηά 50 ἴῃ συ. ς, 7.) 9. 
9 1δὲ ἰεαγπεά] ΟΥ, "" οὗ ἀϊδϑοὶρ]65 ἢ (νἿ. χό, 

Ἰϊν. 13, 2. «.). 
19 “ῥεαξ ὦ «υογάὰὦ ἱπ “εασοη...ἢ 80 ΓΧΧ.-. 

ΤΠε νεσὺ οσσυβ ΠΟΓῈ ΟἾΪΥ. 6 ΓΕπάο πη 
οὗ Α4ᾳ. δαπὰ ΜΝυΐξ., ““ἴο βυρροτῖ " (ΒΟ ἰα 
4150 σουπηϊοηδηςσοὰ ὈΥ̓͂ [6 Αὐδδὶς), 15 ἔο]οννοὰ 
ὈΥ πιοϑῖ πιοάογηθ:---" ἴο 5υιίδιη ΟΥ̓ ἃ νογὰ 
δπὶ (δῖ 15 ΘΑΓῪ ᾽ ((Ρ. ΧΧΥΠ]. 12). 

«υαξεπεῖδ »ιὶπς σαν... Ἠδ δὰ δὴ ἱπιπιθ- 
ἀϊαία ἀπὰ υπἰηιειχιιρίεα σοπιηηαηίςδίίοη οὗ 
(ἢ. ἀϊνπα νοτγά; δηὰ ννγᾶβ Εευὐθσ σοδαυ 29 
ῥεαγ 88 ὉΔΟΥ͂ ὕὉμπδῦ δῖϑ ἅἀ1801}1665. ((ς. 
1Θδη νἱῖ!!. 28, χί!. ςο.) 

α Νιπδ, 
11. 23. 

Βῃοτῖοηδα δἱ ἃ]}, πὲ ἰξ σδπποῖ γα- Ἵμαρ. 50. σ. 



γ. 6---τ. 

4 7οδια τ4. 

ὅηη. « 8. 
Ἡδςτ. το. 
; ἄς. 
Μαιιῆ, 

φό. 67. 
ἃ 27. «6. 

ΤΑΪῃ6 δΆΓ, Δηὰ 1 γγὰβϑ ποῖ “ γϑρε]]ίοιιϑ, 
πεῖ Πεγ τυγηςα ἀνγὰν ὈᾶςοΚ. 

6 71 ρανε τὰν ὕάςκ ἴο [πε 8πιϊζεγβ, 
Δηἀ τὴν σἤεεκβ ἴο τΠ6πὶ (παῖ ρἰιοκοά 
ο΄ τὰς Παῖγ: [ δά ποῖ ΠΥ ἕδος ἔτοπὶ 
8Πάπ)ε δηά ϑβρι!ττπρ. 

η 4 ον τῆε νογά ον μ1]}} Πεῖρ 
ἴῃς ; τῃεγείογε 5}4}} 1 ποῖ ὃς ςοη- 
ἰοιηάεα : τΠετείοστεο ἤδλνα 1 εἴ τὰ 
ἔλεος 'ἰκα ἃ ἢϊπῖ, δηά 1 Κηονν τῃαῖ 
804}}] ποῖ 6 Δλϑῃαπιεά, 

8 “77: 1: πεᾶγ τῆαϊ 05 Πεῖἢ πη ; 
Ψψῆο ψ1}}} σοπῖοηά νυν πὶς ἡ ἰοεῖ ιι8 

δ νόθ δ νη βίδηα τορεῖμεγ: ψῆο ἐς ἴ χη δάνεγ- 
“ν “αμεῖ ΒΆΓΥ ἢ ἰεῖ ΠΪΠπῚ ΠΟΠῚΘ ΠΕΔΓ ἴο ΠΊ6. 

9. Βεμοϊ]ά, τῆς [,ογά ορ νυν} μεὶρ 

γ΄ Ἄοπι. 8. 
32, 33 

δ. εὐ »εἷπὸ αν ἼἼῊΟ σοπέγαβι οὗ χῖν!. 
8. 8. ψογὰ [δὰ5 ἔτθε δοςεββ ἰηΐο Η!ϑ8 
ἢεαγ (ορ. 5. χὶ. 6---8); 580 ἰμαὲὶ Ηο.---ἰῃὸ 
ϑογυδηΐ ---- ΠΟ Ρ} 165 ἢ ([Π6 Ψ}}}] οὗ Οοά ἴο 
1ῃς6 υἱίοττηοσῖ (ορΡ. ΡΏ]]. 11, 6---8). Ηδ γε- 
δεϊϊρα ποῖ; 85 ἴ5γαεὶ δὰ ἔτοῦὶ (6 ἤγβέ ἀοπὸ 
(ΧΙ. τος “. 40.): πείέδεγ ἱμγπεά ἀαυα} ὀακεξ- 
«α«υαγά; ἴῃ6 ρῆγαϑθο υϑοὰ ἴῃ [πΠ6 ““ Ῥϑαΐπὶ οὗ 
Μαγίγτυβ᾽" (5. χ]ν. 1:8). Το ρῥγοΐεββίοη ἴΠογδ 
Ρυξ ᾿πΐίο ἴδ6 πιοιιίῃ οὗ ἴῃς (ΒυγΟἢ δά 115 
ςοπηρίοΐο γρδ]ζαϊίοη ἰη Η]Πι. 

Οὐ... 81 Ῥαυ], δῇήεὺ τεξοιτίηρ ἴο υ. 8 οὗ 
(Π15 σπαρίοσ πῃ Βοπλ. ΥἹ1}. 23, 34, 065 οὔ ἴο 
υοίε Ῥ5. ΧἸν. 22. 

Θ. ] ξατνε... Ηξηςο ἴῃ6 “" Ξἰτ]ρο- σου 5" 
οὗ 1. ς. ϑρέτμρ νγἃ8 Δῃ ΘΧργοβϑϑίοη οὔ ςοῃ- 
ἰεπηρίπουβ δομογγεποα (οῦ χχχ. 10).---αθ 
ἴῃ ΟἴΠΕΓ Ῥσόρἤθοῖθβ, 50 ΘΠ ΠΘΠΕΪΥ ἰῃ (ἢοθε οὗ 
1---ἼΠΙ, ΔΩ οὗὨἨ ὄνθη {Π6 1οβϑεῦ ἀοίδιϊς (νυν Ὡς ἢ 
Τταῖρῃϊ παν βοοπηθαὰ ΟὨΪῪ ρίἱοϊογδὶ ἱπηαρ τυ) 
μιὰ ἃ Ἰἰΐογαὶ ἔα] ΑἸ πιθηῖ, (866 Μαῖΐξ, χχν!, 67, 
ΧΧΥΙ. 30: [|Κ6 ΧΥΠ], 241-32.) 

7. «εἰ »γ 4.6] 4. «υ. α. [6τ. χχί. χο; ΏΟΓΟ 
(45 Π δε]. ποῖε5) ἴῆς 1,ΧΧ. Πᾶ5 ἐστήρισα τὸ 
πρόσωπόν μου; ἴδ νγοτά5 υιϑεὰ ἴῃ [Κ6 ΙΧ. «1. 

8. ἐῤαὶ ̓ ωμπὐβεδ μι] Αςσαυϊξίηρ ΗἿπὶ ἔτοπὶ 
τῆο σῆάτρο οἡ ψψῃϊσἢ Ηδ πδᾷ Ὀδθῃ σοπάοσπγηρά. 
«- δῖ σμάγρο νναβ, παῖ, ἴπ οἰδιτηηρ ἴο Ὀ6 
ἐδε ϑοη οΥ σοά, δ δὰ σοπιη θα Ὀ]ΑΞΡΠΟΤΏΥ. 
ΤῊ γοβυγγοσίίοη “ ᾿5{1Πεὰ " Ηΐπὶ (Άοπι. Ι. 
4: οΡ. : Τίπι. 111. χ6).---ἰπ Άοπι. νἱῖῖ. 33, 34. 
4}} 1Π6 [Δ 1Π 1 ἀτὸ επιρονεγεὰ ἴο υϑ56 [Π6 
οΠ Δ] θηρο οὗ 1Π15 νϑῦϑθ; οσ ἰῃ Ὁ γιϑὶ 5 ̓υ.5[}- 
βοδίίοῃ {Πεῖγϑ 15 ᾿ποϊυἀοά (ΒΕ οπι. ἶν. 2). 

“απά ἰοσεί ογ΄ Ὀδέοτε Οοά᾿β {τθιιηλ] (Ὀ εὐ. 
Χῖχ. 17; Ζεςἢ. "]. 1). 

15 γερο σά υεγεαγ»] Οτ᾽, "Πδίἢ ἃ οἰαΐπὶ αραϊηϑὲ 
16." (ὦ. τδ6 Ης γεν ἴῃ ἔχοα. χχῖν. 14.) 

9. ε«υαχ οἰ 1,ΧΧ. παλαιωθήσεσθε: υἱϑεὰ 

ΙἸΘΑΙΑΗ. 1, 259 

ταῦ. τῆ ἐς δ ἐδαί 5841] σοπδεπιη 
τὴς ἢ Ἰο, ΤΟΥ 411 5141} νγαχ οἷά 48 ἃ 
ρατιηεηῖ ; [ἢς πλοίῇ 85}4]} οδί τῆ πὶ τρ. 

Ιο  Ὑῆηο :: δπιοὴρ γοὺ τα 
ἔελτεῖ τῆς ΙΟκΡ,, τας ονεγεῖῃ τῆς 
νοῖςς οὗ ἢἷ8 βεγνδηΐ, (παῖ ννδίκεῖῃ 15 
ἀλγκηεββ, δὰ μδίῃ πο ᾿ρῆξ ἡ ἰεξ Ὠϊπὶ 
γιβὲ ἰῃ τῆς πλιὰ οὗ ἴδε ΙΟΚὉ. ἀπά 
δίΔΥ ὕὑροη ἢἰ5 Οοά. 

11 Βεβοὶά, 411} γε τῆας Κίπάϊς ἃ 
ἔγε, τῆλ: σοπιρᾶβ88 γσωγεοίσες οι 
ἢ Θραγκβ: νγαὶκ ἴῃ τῆς ἰρῃς οὗ 
ΟἿ ἢγό. δηά πὶ τῆς βραγκβ ἐῤαὲ γε 
ῴκι Κιπάϊεὰ. Ἦ:ΤῊ18 5}4]] γε ἢᾶνβα 3 70βη ο. 
οὗ πιὶπα Παπὰ ; γε 881] 116 ᾿βιὴ Ϊῃ 
ΒΟΙΓΟΥ͂ν. 

ἴῃ Ηδοφδῦ. νυἱῖ!. 13 οὗ ἴῃς ἀδοδΥ οὗ [πὸ οἱάογ 
ἀϊδρθηβδίοη. 

ἐῤενιοίδ....} 11. 8; 5, Χχχῖχ. 11:. [{ 15 
πε ἤφιυγο οὗ σοττυρίίζοη νου ΚΙ 5]ΟΥΥ ἔγοτη 
στη. ΕἸγξί, ἰἀοἰδίγυ, ἃηὰ ἴμθη 56] - τὶ ρῃϊο- 
Οὐ ἔοιτηΔ] 5πὶ, αἴθ ἀὐνγ {86 5ιιδϑίδπος οἵ [ἢ 
Ὡδίϊοηδ] σοπϑί ἸοὨ, 

10. ΤΠ δ ᾿πιοττοραίίοη 18 θοῦ 1Π6 οἴδιυιϑο, 
ἐῥαί ἈΘΑΙΚΘηΘΙΣ τὸ ἐδὲ φοίες οΥ Η: δὲγ- 
σαηὲ: ἴῃς Ο]]οννῖηρς οἶδιιϑα Ὀεΐης δαιυναϊθηΐ 
ἴο, ““1ῃουρῇ 6 νναὶκ," ““ψνῃδὲ πο Π6 ννδἱκ- 
61}. (ρ. Μ|εδῇ νἱῖ. 8, 9. 
ΤῊΝ Ἔχβογίδεοῃ τῦᾶϑ8 ΕΓΕΕΥ ποράθα Ὀγ (86 

ΟΒυτΟΒ ἴῃ {πὲ ἰαΐεσ μδ]ῇ οὗ ΗδΖοκιδἢ5 τοῖξῃ. 
5111 τῇογο ποεὰ οὗ 1 ψουϊὰ [μετὰ θ6 ἴῃ (Π6 
ΕἸοΟΥ ρεποὰ νος ἐοϊ]οννεὰ ἩδεζΖεκίδῃ᾽ 5 
ἀεδίῃ.-- - ΠΟΥ οουἹὰ πᾶνθ ὯῸ 5. ΓΟ ΖΕΥ͂ ΘησοΟυΓ- 
δρετηθηξ ἴδῃ ννᾶ5 ΞΡ] Ια ἴμοπὶ ἴῃ 16 ὁχ- 
Διλρὶο οὗ 1ῃς ϑογνδηὶ οὔ {π6 1, ογά ; Ηἰπλϑεὶ ἢ 
δι δ]ος οἀ ἴο ἀδερεϑδὲ σοπίυπιεὶυ, γοῖ Πρ Ὦ- 
ΔΠΕΥ νἱοϊοτγίοι!8. 

11. [πεοιορδὰ οὗ ““ βοαῖς ἴῃ νοϊοο " οὗ 
Οοὐἷβ δογναπὶ ([ὁἢη χ. 27), ἘπογΟ ννεῦο 50Π16 
νγΠῃο ΨΜουϊὰ ΤΥ ἴο χοϊϊονο ἴΠ6 ἀδγίηθββ οὗ ἰ6π)- 
ῬοΓᾺ] οδ πη γΥ ΌΥ ἔδηδίϊςϊβπη) ΟΥ ΆϑΞυρογϑίτοη. 
Τμαὶ ννουϊὰ Ὀ6 ἴο “"Κιηάϊθο ἃ ἤσγε" νῃϊς ἢ 
βῃου]ά Ὀυγη ἔδυ οἴποσγννιϑο (μη ΠΟΥ ἱπουρῃϊ, 
---ἴο «δεῖγ οὐνὴ ἀεπίιΠυσίυη (Βευΐ, χχχὶ!. 22; 
]ὁγῸ χν. σ4). [{ ψου]Ἱὰ 6, ἴο κἰτὰᾶ οἱ ἰπϑῖὶ 
“ραγίξ, ΟΥ (85 τλοδὲ ἴδακθ 10), “" Πγεῦσγδηάς " 
(Ὠϑα τ “. αὐ. α. Ῥτον. χχνῖ. 18); οὗ ψ Ὡς ἢ 
πον ψουϊά {ποπηϑεῖνεβ Ὀ6 ἴδ6 Υἱσ  π|5. 

ἐπ ἐρε ἰσδι... Ἀαλΐδμεγ, διαᾶ ὕπο Ζ1 8:9 
ο διαϊᾶ ὑμὸ Ὀτδηάβ. ὙΠΟΥ ταϊσῃϊῖ, 1. {ΠΟΙ 
ἔγθηζιθά Ζοδ]οίγυ, ἀο 1ἢ15 ἔοσ ἃ γὮ}}6: Ὀυϊ (ἢ6 
πδηὰ οἵ ἀϊνιπο 7ιι511|ο μαὰ δἰγεδαν δε πο 
[Π6πὶ ΓΠΘΙΓ 1051 ϑοηΐθησο; “1 ϑοῖτονν 5841] 
γο 1ῖῈὰ ἀοννη" (ΧΙ. 17). [πϑίοϑδά οὗ ἴἢδ τὸ- 
Ροϑ6 ἴπδῪ πδὰ ργοπηϊϑοά τμοπηϑοῖνοβ, ΠΟΥ 584]} 
116 ἀονγῃ "ἢ δγηϊάϑὶ ραϊῃ δηὰ δηρι δῆ; “116 
ἄοννῃ ᾽᾽ ἴο ἃ ρΡεγρείΐυδὶ) 5ίθερ, |ετ. 11. ς7. 

24 
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ΓΗΑΡΤῈΚΒ 11. “ 
 44ν ἐχλογίαξίον», αγῦεν “ἦς ῥαϊίεγτι οὗ 44 ὁγαλαρι, 

ἔο ἐγτεσί ἦρε Οἀγίρξ, 3 ὃν γον οὗ λὲς ἐορρε ον 
αὐίε 2γονιῖδες, 4. οὗ ἀξε γίρλίεομς σαϊυαΐον, ἢ 
απαὶ »ιαρἷς τπογίαϊν. ο Ολγίρέ ὧγ ἀὴς σαρείς 
"εά ανγηε αεγιάσιά ἀὲς "ς 756 “αν οΓΓ νιον. 
17 47Πὲ δετυαϊίείλ δε αὔῆιεϊονς οὗ εγμδαζένε, 
“οἱ αγα ῥγοριέσείλ οἰσίῤνεγαρεε. 

ΒΑΚΚΕῈΝ ἴἋο πῃδ, γε [δῖ [0] 
ἴονν δίτεγ γρῃζθουβηςβ5, γε [δῖ 

86εκ (τῆς ΓΟΚΡ : ἰοοΐς ὑπο τῆς τοςῖΐς 
τυῤέποό γε τὸ ἤθη, πὰ ἴο [ἴῃς Πο]6 
οὔ τε ρίε τυῤεπες γε ἅτε ἀϊρρεά.. 

2 Ἰ,οοἷ υπῖο Αὐγάπδηι γουὺγ ἐλίθοτγ, 
Δηά υπῖο ϑδγδῃ ἐῤαὶ Ὀδγε γοι : ἔογ 1 
οΔ]1εἀ πὶ δίοπθ, δηὰ δἰεββθεά ἢϊπι, 
ἀπ ἱπογθαβϑοά ἢϊπι. 

24 ἔογ τῇε ΓΟᾺΡ 58|4}}] σοπηίοτί 

ΟΗΑΡ, [,1. Τὴ]. το ἴπο ἕδίἢ 1] ΟΠυγοἢ 
νγ5 δα άγεθθοα 45 Ἴοηβίϑιίηρ οὗ ἴποβθ, ψ8ο 
ἐς Πρασκοηρὰ ἴο {πὸ νοῖςθ. οὗ ἴθ [,ογά δ ϑ6θγ- 
νδηΐ," ἫΗδ δεζὸ :ἡν ἴοθ {ποπὶ ἴο [15σἴθη ἴο 
Ηΐπὴ (νυν. 1, 45. 7}} ποῖ ῃον 8ἃ5 ἴ86 βυ βθ της 
ϑοη οἵ Μδηῃ, Ὀυΐ 45 ἴ{Π6 ἈΌΪοΟΣ δηὰ ϑανίουσ οὗ 
(6 ννοτ]ά (συν. 4, ς, 6). 

Δ. ἐῥαΐ ζο ίοαυ αἴεγ γἰρδιοοι πο. ταλκίηρ 
ἰιϊ δὴ οδ͵]εςϊ οὗ δαγῃεϑδί δωγυμ, [ΧΧ.. οἱ 
διώκοντες (εΡ. Ἀοχῃ. ἰχ. 31). ΤῊΙ5 ννᾶ5 ἴΠ6 
νοΓΚ (Πλΐ νγᾶθ 850 δπιρῃδίοα] Υ ἰδά ὑροη 
ἴϑγαεὶ ἴπ Ὠευΐῖ. χυὶ. 2ο; “ΕἸΡὨθουβη655, 
ΤΡ θουϑη655, 504} μου ἕο] ονν δέου "ἢ (υ. «ὐ.). 
ΤΒοΓο, ἰηάοοά, 1158 Δρρ]οδίοη ννᾶ5 ἴο 50ς 8] 
]υδῆςθδ: τὸ 15 πονν υϑοᾶὰ οὗ ἴποθθ ψῇο “" Πδά 
Οσοά 5 Ἰανν ἴῃ {πεῖγ μϑαγί " (υ. 7). ἀπά ριυγϑιιοά 
δῆεγ “1ῃε τὶρῃϊεουβηεββ οὔ Οοά" (Μαῖίί. 
νἱ. 32). 

7εὲ " σεεξ ἐδε 7050] ὙΠῸ ἴσας Ϊδςοῦ, 
Ἐς. χχῖν. 6; ςρ. ςἢ. χὶν. 19. 

ἐδε γοεῖξ,. δὲ Ρ»11] Οο-οτγάϊηδίοα ἢ Ατα- 
ἤδη δηὰ ϑαγδῇ ἴῇ υ. 2: διυῖ ἴῃ δυςἢ ἃ ΨΝΑῪ 85 
[0 ϑσυρροβῖ 4 νἱν]ὰ ςοηίγασί. ΨνΠοποο ψνΕΓΘ 
{(Ποϑθ ᾿ἰνηρ δίοηθθ αιυδγτεά, οὗ ννῃϊοἢ {Π6 
Βοιιδ οὗἉ [5γ86] νγαβ Ὀ0}}} Ψψδ5 1 ἔϊοπὶ οῇθ 
ὙΠΟ νγ»ὰϑ 85 ““ροοὰ 45 ἀοδα " (ΗθΌ. χὶ. 12; 
οπι. ἵν. 19), ἀπά ἔτῸπῇ ἢ]5 ἀροὰ πα Ὀδᾶσγγεη 
᾿οηφοτ Α5 δὴ ουϊνατά ἰδίοσιοδὶ ἐδξί, ἴἴ 
νγᾶβ: ἰῇ το] ΠΥ, ἰξ σου]ὰ ποῖ θ6 58οθ.. Κεαϊν 
{πεῖ οὔἱρίη ννὰβ ἴδε ρ]οηϊυάθ οὗ Οτγεδίϊνα 
Ῥοννου.-- - ΤῊ}5. σείδγεποα 15 τηδάς Ἴσογίδίη ὈΥ͂ 
ἃ Τςοπηρατγίδοη οἵ ᾿ουῖ. χχχῖϊ. 18, “2όε Κοοξ 
1μδῖ δεσαί ἡδεε,. Οοὐ [Παῇ “ογηιεά ἐδεὸ ;,) ΠΟΥ 
16 ψνογὰ ἔοτ “" ἕοιτηθὰ " 15 {Π6Ὸ ϑᾶπὶῈ [δῖ 15 
564 ἴῃ . 2 Πεῖὲ οὗ ϑαγδῇ. 

[,οἰ ποῖ Ζίοῃ, {ἤθη,---- ΘΟ ΠΡ ἾΥ “ὁ άττοη Ἦ 
ΧΙ χ. 21),--οβροηα. 586 5}8}} ὉὈ6 ἔπ Π|]} 
ἰν. 1). [οἴ τπῃ6 ΙΠ.}] ἱπυϊ δίς Πῖπι, ννῃο 

ἴῃ [μι ποὺγ οὗ ἀδγκηθθβ οὐ Μογίδῃ “" βίδγεά 
ΠἰπΊ561Ὲ ὑροὴ ἢ5 σοά᾽" (1. το), ἀπά {μεσοῦν 
Ὀεοδπηα “΄ δεῖς οὗ [πΠ6 ννογ]ὰ " (Κοπι. ἱν. 13). 

ΙΘΑΙΔΗ. 1,1. [ν. γ---6. 

Ζίοη : ἢς ψ}}}] σοπιίοτγί 411 ἢεσ νγδϑῖας 
ΡΙασαβ; δηά ἢξ ψν}} πλᾶκε ἤεγ νν]"» 
ἀεγῃθϑθ ἴκε Ἑάδθη, δπά μεῦ ἀεβεῖῖ 
κε τε ραγάδη οἵ τε ΓΟΒΡ ; [ΟΥ̓ 
δηὰ ρ᾽δάπεββ 5Π4}1] δε ἐουπά τῇεγείη, 
τὨδη ερινίπρ, πὰ τῃε νοῖςε οὗ πε] οα . 

4 4 Ἠδλζκεπ υπῖο πλε. ΠΙΥ ρθορὶε ; 
δηά ρίνε οἂγ υπῖο πιε, (Ὁ τὰν παίϊοῃ : 
ἴου ἃ ἰδὺν 804] ργοςεεὰ ἔτοπι της. δπά 
Ιν1}} πιακε τὰν Ἰάἀρπηεηΐς ἴο γεϑῖ [Ὁ Γ 
ἃ ἰρῃς οὗ τῆς ρϑορῖδ. 

ς. ΜΥ τἱρβίεοιιβηεββ ἐς ΠΕΔΓ; ΠῚ 
βΑΪνδίίοη ἰ8 ροης ἔογίῃ, δηά πιὶπε 
ΔΥΠῚ8 504}} ᾿Ἰπᾶρε ἴῃς ρεορὶδ ; τε ἴ5[εϑ 
541] νναὶξ προ τε, Δη4 οἡ πλῖπ6 ΔΓΠὶ 
5.4}} [Π6γ τγιϑῖ. 

6 ΓΛ υρ γοιγ ογ65 ἴο πε Ἀδάνεηϑ, 

2. ὡπίο “ῤγαραρὴ χχῖχ. 22, Χἱϊ. 8. 
1 εαἰϊεά ῥί»ι Μὰ ΟΥ, “βοὴ ἢΘ ννᾶς 

οπο, ἰ οΑ]]οά Πίπι;᾽)) 566 Εοκ. χχχι. 24. Ηδ 
νγὰ5 Ὀυΐϊ ἃ 5:πρ]6 κἴθ1]655 σίοπθ οἡ ἴῃς ννοῦ]α 5 
ἀεβεγί βυγίδος (ορ. Μαῖίζ. ἢ. 9), σνποη δῖν 
(ἰ 6411) (Βοπι. ἵν. 17) αυϊοκεηθα Πίπὶ, δηά 
ταδὰθ ἢἰϊπὶ “4 ἐδίποσ οὗ πᾶν πδί!οῃβ." 80 
Οοά ννοιϊὰ 01655 απ ἱπούθαϑο ρεηϊΐοης [9γδοὶ 
(θεουῖξ. χχχ. ς, χό).---Τὴὸ “ΕΟΥ" οἷν, 3 
[ΠΡ]|165 ἴῃ πε “ Ὀ]οβϑίηρ "ἡ Ὀοβίοννεα οἡ 
ΔΌΓΑΠ πὶ νγᾶ5 ἀραὶῃ σμουνίηρ 115 νυ [8 }{γ. 

8. «φῥα}]]} εονον!.... ἈΔῸΝ οοϊζοτῦθάᾶ 
Ζίοη, ἈδὺΣ οοιαζογιθά α4}]... απ ταϑάθ. 
Ζίομ 5. ρἰδιηἷγ ἴπ6 σογγοϊδενε οὗ δϑάγδῃ;--- 
“86 τροῖδογ οὗ υ 41] " (Ὁ Δ]. ἱν. χό; ςρΡ. οἢ. 
ἾνΟΙ, 1) 

ἐάε ἐδὲ χαγάεη ὁ ἐδε ᾿ΟΚΟ]--- 5 νγ)85 58ῖδτι1- 
βορὰ, νγῆδη ἰΐ ννᾶ5 βδιά [δὲ “" 41} ἴπ6ὸ ἔΔΠ)}}168 
οὗ {πὸ [Δοςσιιγϑοὰ] σγοωπά δμουϊὰ Ὀεὲ Ὀἰεβϑοά " 
(Οξεη. χιϊ. 2) ἰῇ ΑὈγδηδπι. 

4. Ἡεανγάεη... Ατῦοπα (Ρτονυ. υἱῖ. 24), 
Ο νην παίίοη. ὙὨὯϊ5 ἰασῖ δθχργθβϑίοῃ [ὐπηυ} 
ΟΟσυγβ ΠΟΓῸ οὖν; 85 ἃ 5: ΠΉ]ΑΓ οθ (9071) ον 
ἴῃ Ζορῆ. ἱϊ. 9 (Ρ. Ἐ5, ον]. ς). 

α ἴααυ “ῥὁα]! ξο Τοτῦμ (11. 3) ,ηονε ᾽567---- 
ἔογίἢ, ᾿ηἴο 4}} ἡδίϊοηβ. (Ὁρ. σχῇ. 4.) 

»ιαᾷζε...1ο γε ἢ ---τεροβὶπρ δὶ ἰαϑῖ οὐ ἃ ϑἴδ0]6 
Ὀαϑῖ5. “4 ἐφῥὲ οΚὶ ἐδε ῬΘΟΡῚΘ5 (ἀπά 50 ἴῃ 
α΄ 4): 6Ρ. 11. ς,) ΧΙ, 6, ΧΙΧ. ὅ. 

δ. ἐς πραγ δῃὰ 850 ΑΝ]. 1) γὑϑδαῦ ἴο ὃ6 
τονεδὶοά. 

ἐῤρε, ἐείοε “ῥαὶ! «υαἱῷῦῷ οΥ ».6] ΤῊΘ ϑρϑδῖζοσ 
Βοτο Ὀείηρ Ηδ, οὗ ννῆοπι 1 ννδϑ ϑδὶ ἃ ἴἢ χ]. 4, 
ἐς [Π6 15165 5.2]] νναιἵ ἔοσυ Η!5 ἰδνν." 

6. ὙΠε δεοίιδὶ διταπρογηθηίς οὗ 1π6 ν᾽ 5] 16 
ὑοῦ] ἅτ ὉρΠοά ὈΥ Ἡ;πὶ, γγ8ο 65:40] 15ῃθἃ 
{μετὰ (ςΡ. ΗΘ. ἰ- 3). 18 Ηἰϊβ5 ““ νογά οἔ 

ὙνΟΥ " νογο νι πΠάγαννῃ, ἴθ ψουϊὰ ““νδη- 
15}... --Ηἰον ταρί ἀΪγ δος ἃ ἀἸβαρρεάγαπος οὗ 
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Δηἀ Ἰοοκ ὕὑροη (Π6 εἀγίἢ Ὀεπεδίῃ : ἰοῦ 
αὶ, τοῦ, α (ἢς ἤδάνθηβ 84]} νδῃ 8 ἀνγὰγ {κε 
δίατια, 54. ΒηΊΟΚα, ἀπά τῆε εαγίῃ 5}4}1} νγαχ οἱά 
45. κε ἃ ραγπιθηῖ, ἀπά τπδγ τῇδι ἀννε]]} 

τῆδγεῖη 5141} ἀϊα ἴθ Κα τδηποῦ: δῖ 
ΓΥ 5αἰνδίίοῃ 5041] δ6 ἔογ βνεΐ, δηά 
ΓΩΥ τὶρῃϊςτθοιιβϑηθ85. 51.4}} ποῖ ὃὈε δῦο- 
᾿ι5ῃ6ἀά. 

η 4ΗἩξαλΐκεὰ ὑπῖο π|6. γε [ἢδῖ 
ὃ Ῥιᾶὶ. 37. Κηον τρῃτδοιιβη 688) ἴῃ6 ρεορὶς ὁ ΄η 

νῃοβε Πδλιῖ ἐς ΠΥ αν ; “ ίξαγ γε ποῖ 
τῆς τεργοδοὴ οὗ πιθηῆ, πειῖμεγ θ6 γε 
αἴταιά οὐ {Πεὶγ γον]! ηρ58. 

8 Εογ τῆς πιοῖῇ 514]}] δαδὲ {θη} 
ἋΡ πκὲ ἃ ραγπιθδηῖ, ἂπά τῇ8 νγογῃηὶ 
81.4}} εα {πεπὶ κα ψοοὶ : θυϊ ΠῚῪ 
ΓΙΡΗεουβη 685 5}4}} ὈῈ ογ ενεῦ, δηά 
ΓΛΥ 8 νδίίοη ΠῚ ρεηεγδίοη ἴο ρῈπε- 
ΓΑΙΊΟΗ. 

9 Αννα, ἀννακε, ρυΐζ οἡ βίγεηρίῃ, 
Ο δἴπὶ οὗ τε ΓΟΚῸ ; ἄνγάκα, 848 ἰῇ 
ἴΠ6 δποῖίθηΐ ἄδγβ, ἴῃ ἴΠ6 ρΘΠΘΓγΑΓΙΟἢ8 
οὗ οἷά. “γὲ τῇους ποῖ τὸ παῖ ἤδῖῇ 
ουὐ Ελῃδῦ, ἀμά ννουπάεξα τῆς 4 ἀγα- 4 Ῥεαὶ. 7ῳ 
δοη ᾿ ᾿ ΣΑΦΊΒΗΥ 

Ιο “γέ του ποῖ 'ὲ ψννῖς ἢ Πδῖῃ 
“ἀτίεά τῃε 8εᾶ, (πε ννδῖειβ οὐ τῃ6 ργεαΐ “Εχοά τῷ 
ἀεερ; τῆλῖ μδῖῃ πιδάε (6 ἀερῖῃβ οὖ 
τὴ6 868 ἃ ΨΨΑΥ ἔογ (6 γαηβοπχβά ἴο 
Ρᾶ8585 ονεγὴ 

11 ΤΓΒβεγείοτα “τῆς τεάθεπηδά οὗ τῆς “7 «“Βρρ. 35. 
ΠΟΚΡ 5148]]. τεΐυση, δηά σοῦβ ψν ὦ 
Βπρίηρ ππίο ΖΊοη ; δηα δνεγἰδϑεϊηρ, 
Ἰογ “ῥα δὲ ἀροῇ τῆοῖγ θδά : {π8γ 
5Π4}} ονταίη ρἰδάμεββ πὰ Ἰου; δηά 
ΒΟΓΓΟΝ ΔΠ4 πηουΓΠίηρ 504} θ6 6 ἀνγᾶγ. 

12 Ϊ, ευεμ ἱ. ἂρ ἢς τῆδϊ ςοπηίοτῖ- 
ε(ἢ γοιι: νῆο αγίύ τῇου, τῃδῖ μοι 

186 ““Ὠράνϑη δηὰ ϑαγίβ [ῃδξ ἤονν γε (2 Ρεῖ. 
1}. 2) ταῖρῃξ ἴακθ ρἷδςθ, τϑοθηΐ ἀἸβοουθγθθ. ἴῃ 
δοίθῃσθ ἢΕΙΡ 8 'ἰῃ 5οπὶῈ ἄθρτθε ἴο σοηςεῖνα; 
ἔοσγ νγὸ πον {παῖ ννῃαξ οὔσθ δρρϑαγθά ἴο Ὀὲ 
πὸ πιοϑὲ γᾶπη}}} ἀπά ᾿εαϑὲ πη 8]6 οὗ ν]5ὶ- 
Ό]6 {πῖπρ5, {π6 σι, μ45 ἔογοθβ οὗ [τϑηηθηάοιιβ 
ΘΠΘΓΡῪ σοΟΠΘΙΔΉΕΥ δὲ ννοτὶς ὕροη [ἴ. 

ἐπὶ δε νιαηπογ) Ἐλδίμοι, 88 ἐπ ἄξε παπποῦ; 
8ἃ5 ἱπουρὴ ϑυδ)]οοιοά ἴο {π6 ἰὰνν οὗ σῆδηρθ 
ν ΙΓ ρογνδάοβ 6 ρἢγϑίοαὶ ννοσ]ἀά. δυςῆῇ, 
ἴῃ ΒΈΠΟΓΑΙ, 15 ἴΠ6 τεπάοτηρ οὗ υΧΧ., Δᾳ., 
ὅγγ., Ταγρ., Ψυϊς.--- Ποῦ 15 ἅη ΘΠ ρἢϑι5 
οὐ ἴῃ6 ννοσὰ ἐΐε (ςΡ. ν. 12), ν ΒΙΟἢ σμου]ὰ 
Ὀδ γοϊφιηρὰ αἱ ννυμαΐθυθυ βδσγιῆςθ οὗ γῇγιθμι:--- 
απά ἈΘΣ ἱπμδΌϊ απ, 88 1π| ἐᾷ ΠΩΉΜΕΓ, 
σῥαδ αἷς. ΤῊΪ5 15 δῖ ξῖνε8 ροϊπὶ ἴο (86 
ΔΏΓῚΠΘ 55 1η ἴδ βεσοηά πιο ΕΓ οὗ ἴΠ6 νϑῦϑθ, 
Μδη ἰ5 σοηξοιτηδὰ ἴο ἴῃ6 ϑᾶπὶθ ἰὰνν οὗ ρεὺ- 
ΙΒΒΑὈΪοΠθ65 45 ἴὴ6 ουϊνναγτά ννογ]ὰ; Ὀυϊ 2 ἃ 
,)ἂν «υογοε αὐαγ. ὙΠΟΥ ἀέσαγ: ΠΕ βιιῆεγα (6 
ΡΟΠΑΙΥ οὗ 5'π, ἀπ ὉΓΕῈ5. ὙΠαῖ [15 δοάνθη 
δη4 δαγῖῃ, Θρθοῖα ΠΥ ρῥγοραγεά ἴο 6 τηΔη}5 
τοδί οηςὸ, 5ῃοιὰ δὲ Ἰοπσῖῃ ννοαΥ ἀΥΑΥ ΟΥ̓ Ὁ6 
αἰϑοοϊνει, σοηΐβίηβ ἴῃ [ὃ ποιδίηρ νυ Ὡς ἢ ϑῃοςκϑ 
ΟἿΓ 56η96 ΟΥ̓ ἥΠΊΟΓΑΙ βίποδϑ: [ῃδΐ τη, πιδάθ 
ἴῃ (Π6 ἱππᾶρὸ οἵ Οοά, 5πουϊὰ ἴμγη ἴο σοΥ- 
Γιυρίοη, ἀοθ5. [5 τῆδῃ, ἴμθη, ποῖ ἴο Ὀδ τὸ- 
βίογεά ἴο γτβῃζθοιυϑηθ55, ἀπά ΤΠΟΥΘΌΥ ἴο δἴΐδιη 
Θοἴοιτιαὶ βαϊναςιοη 

σπά »"ν γὶᾳῥίεομσηθ.9}.-- ]Οἢ 1, {86 ΚἸρἢίο- 
οι Οπο, ἅπὶ ἰηϊγοάπςϊηξ (||. 11). ϑραΐ ποῖ 
φ αδοϊεῤεά; οἵ, "" ἀϊδπλαγθὰ " (Ὁ. «ὐ. α. ἴῃ 
τ. 7, Χχχὶ. 4). [ἴ 5841} πο οἡ 115 σοῦ γϑο 
νυν ἢ 1ῃ6 οφἰπηπθθα οὐ ἱπῆπιῖο Ῥοννεσ δηὰ 
ἊΝ Ἰϑδάοπι, Ηο] η655 δπὰ [Δ ονο. 

Οὐς. ἴῃ Ὅεη. χνυ. ς [86 σμ] 1655 ρδίγγο ἢ 
νγὁὼ5 διάάοη ἴο “Ἰοοῖ ἰονναγά ποάνθη δηά 
ὨυπΊθοῦ (π6 δίδγϑ," δηά 1ῃθη ἰξ ννᾶβ5 διά, 
80 5}4}} [Βγ 8οθὰ 6." Βυῖ ψῇδὶ σοπιίοτί 

νγὰ5 (πθγθ ἰῇ ΠΟΘ ρὨγϑΙΟ4] πλ}}ΠΡ]Ἰσδοη οὗ 
οἤδβρτγίηρ Ὁ οπα ψὴο ννᾶβ ρυγϑυϊηρ ΑΠῸΓ 
γί σῥίεοισ ποις (ἸὉ. 6)). ὕπὲ]] πισῥῥεοισ πες ἀπὰ 
σαἰυαίίορε ννϑτὸ δος νου Θϑί Ὁ] 5ηθα Ὁγ Οπα, 
Ψ 80 5ῃοι]α Ὀ6 ἴῃ τϑδ]γ ---ν δῖ 1588ς νγᾶ5 ἴῃ 
ἤρυγο--- γα πηρῆδηξς Ονογ ἀθδίῃ,---- ἢ Ὁ] βίης 
οη Αὐγάαμαπὶ ννου]ὰ τοιηδίη ᾿πηρεγίδοϊ, 

7. γε ἐραὶ ἔποαυ)] Νὸο Ἰοηροῦ ΟἾΪΥ, ““{πδξ 
566 Κ᾽ (υ. 1): ἔογ ἴπϑὺ ἢανθ Ηἰδβ5 “"]ανν ἴῃ {ΠΟΥ 
Πραγί " (ςρ. Ρῥ5. ΧΙ]. 8). 

ἐδὲ γεῤγοαεῦ Κ᾽ ριε] ἩΗΌτ. Ἂποσρ: “" ἔγαιὶ 
ΤΩ Δη ̓" (δηὰ 50 ἴῃ συ. 12). 

πεϊΐδον ἐκ γο αὐῇεαϊά 97 (οΥ, “" ἀϊδπηαγοά δἵ," 
α΄. 6) ἐῤεὶν γουϊδηρε; αἱ ἴῃ8. ὈΠῸΣ βαγοδβπηβ οὗ 
1Π6 ΘηΘΠΊΥ, ννῆο ἴδιπῖδ γοι Υἰἢ [Π6 ἀρράᾶτγοηϊ 
ἔλατο οὗ Οοὐ δ ρ]δηβ5 (.. εὐ. α. ΧΙΠ. 28). 
Ηονν {Π{{|6 γθάϑοη ἴπογα ννᾷ5 ἔογ ἴῃ6 Οδυγοῇ 
ἴο Ὀ6 ἀϊδιημαγεά δ ϑιιςῇ “ὁ τ ν Πρ 5," ἢδ4 Ὀδθη 
566 ἰῃ [Π6 ἰγρίςδὶ ᾿ἰδίοσυ οἵ δοηηδοῃογὺ 
(χχχνῖϊ. 6, 22). 

Θ. «“Ἅ4ευαξε) (1. 1). 1 ἰ6 [86 ΟΥὙ οὗ {Π6 
Ματγίγγ σβμιοῃ, 5. χ]ὶν. 23.--τ γε οὗ ἐδὲ 
Ζονγά; ΧΧχ. 10, Χ]. το, 111. χα, 5, χ]ῖν. 4. 

ἐδαὶ ῥα ἐμὲ... ΟΥἉχ, ἐδαὶ Ἀοοᾶ Καδαό 
ΧΧΧ, 7) 18 Ρ1θ698, ἐῤαὶ ῥῖ' οχοθὰ ἐῤεὲ ἄγαρσοι 
ΑΙ 1). ὍΟρ. 7]οὉ χχνὶ. 12, 12. 

11. Τρεγογε] Οτ, 80:---νῆθη (ἢ Αὐτὰ 
5841} πανὸ οἱοιϊμῃοά 1:56} νυ ἢ δἰγοηρσίῃ. Ὑ 15 
ψΟΓ56 ἰ5 (Π6 54Π|Ὲ ἃ5 ΧΧχύ. το; ὄχοορῖ (ἢδί [ἢς 
ΔΌβθηςθ οὗ ομὸ Ἰοϊτογ ἴῃ {Π6 ΗθΌγονν πλᾶκοϑ [6 
ΙΑϑὶ οἴδιδε γυῃ: “ογγοαυ ἀπά σἰσῥίης δΥὸ {19ἃ 
αευαν. 

12. ῥὲ δαὶ εονῃ γε: 6} “5. «αὐ α. Ἰὅτα. ἷ. 
2.) 95 16, 17. 

«υρο ἀγὶ ἰῥοιι.. Ατί ἴδοὰ (πε Ὀγάθ οὗ 
186 Εἴογηδὶ ἡ ψῆοτῃ Ηδ γοθουρά οὗ οά ἔζοπι 
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ΤΡιαὶ. τξ, Βῃου] 4ε8ὲ Ὅς αἰταλίά σοῦ ἃ πιδῃ ἐῤαΐ 
8}]] ἀΐςε,, ἀπά οὗ τῆς 5οη οὗ πηδῃ «υῤἰε 

Δ ΈΒΕΡ 46, 88}} θὲ πηδάς ἔκ’ Ρ,ΓΆβ8 ; 
Σ Ῥεῖ. Σ᾿. 
24. 

4 76:. 3:. 
-- 

πα θὲ 
86} γεδαΐγ. 

12 Απά ἰ(οτγρεῖεβὲ ([Πεὲ ΓΟΚῸ (ΠΥ 
ΤΔίκεῖ, τῆδῖ δίῃ βιγεῖοπεά ἔοστῇ τῃς 
Πεάνεηβ, Δηά ἰδ ά τῆς ἰουπάδιοηβ οὗ 
(6 ολγῆ ; δηά ἢδϑεί δθαγοα ςἼςοητίηυ- 
ΑΙ ΘΟ ἋΟΔΔΥ Ὀεοδιβε οὐ ἴῃς (ΓΥ 
οὗ τῆς ΟΡΡγββ801, 28 ἴ ἢε ἢ ννεγε γεδα 
ἴο ἀεβίγου ἡ ἀπά ψῆοσε 15 ἴῃς ἔυγυ οὗ 
ἴῃς ορρτγεββογὴ 

14 ΤῊς ολρίϊνε ἐχιὶς Πδϑίεπειῃ (Πδῖ 
Πα ΠΊΔΥ ὕε ]οοββά, δηά τῃδῖ ἢς 8ῃοιυ])ά 
ποῖ ἀϊε 'π {πε ρῥίζ, ποὺ (Πδλὲ ἢϊ8 Ὀγεδά 
8ῃοι ]ά {2]]. 

Ις Βυε 1 σηπὶ τῆς ΓΟΚΡ τὰν Οοά, 
(δῖ Ἡἀϊνιάεά τῆς 864, ψῇοβε νγᾶνεβ 

Ῥῃδγδομβὲ τ βοπὶ Ηδ [48 ᾽υδὲ ἀεἰνοετοά ἔγοπὶ 
[6 Αϑϑγγίδηὶ 

13. ὁ 1δὲ οῤῥγεσογ} [{ἰ, “( οὗ Ηἰπὶ {πδΐ 
ἀἰπίγοϑϑϑίῃ 1) σ, 4«υ. Ζ. ΧΧΙχ. )Σ. ΧΧ. τοῦ 
θλίβοντος. .4: ἰδοιᾳ» (]οΟὉ χ. 19) ῥὲ δά 
Ἰαδᾶθ ΣΟΔΑΥ͂ 10 ἐ:1707 (5. «υ. 4. ΧΧΧΥΪ. 10, 
ΧΧΧΥΙΪΙ. 12);---ῶϑ 1 ΤΥ ἀοδίγιςσίοη πιυϑέ πϑϑᾶς 
ΟΠ ον, ὑγἤθ 1[Π6 πλεγο 655 ΘΠΟΠΊΥ 5 ΡΪΔΠ5 8Ρ0- 

ἴο Ὀ6 50 σοτηρίεῖθ «πὰ ἢ 5 ἔογοθ 50 
ονογνν ΠΟΙ πλίην.--- οἴ ἤονν ϑθοοη νγᾶ5 ῬΠΔγΔΟΝ, 
μον ϑοὺῃ νγᾶ5 ἴῃ6 Αϑϑυγίαπ, ἀδθργινθὰ οὗ ἢϊ5 
ἰηϊοπάθά ῥγογ ! 

«υδέγε ς... ΔΜ ΏΕΓα [5 ἢ, ἤθη ποὺ διαϑί 
ἴῃγ Οοά “' σοπιξογίίηρ {μΠ6 6 (υ. 12)} Εδαγ 
ποῖ »παπ, ἸΏδη (ΥὙ1}}. 12}: ἔξαγ. ΟἹΪΥ “16 ἔΌΓΥ 
οὗ {πὸ 1 ογὰ " (υν. 20, 22), ΜΠΙΓὮ 15 [η6 σοη- 
ϑ64θδηςο οὗ {ΠΥ οὐ δῖα. ((ρ. χχυὶ!. 4.) 

14. ΤΡ0ὲ εαῤίτυε εαὶ] «1. «υ. α. ἸΧ]ΟΠ1, 
(“Ἰγαυεί ηρ,)). ἴΙἷῃ [6 ΟὨΪΥ οἴδπογ ρ]ᾶςαβ 
ὙνΠΟΓΟ {Π6Ὸ νγογά ΤσουΓ5 (6Γ. 11. 20, ΧΙν"]. 12 
1 185. άκοῆ ὈΥ̓͂ ΑΝ. ἴο πόλη, ““ννΑπάοτγ." 
Ῥογῆδρο, ἴΠ6 γε ογίηρ οῦ ΧΟ Χ. ἴῃ [6γ. Χ νη]. 12 
κλίνοντες, δ αἷξ. "᾿σἰγαΐογο 5) 15 [ἢ 6 ὁπ [δὲ 85 

6ϑὲ ἀπ ς}1{165.--- ἊΝ Ποτο 15 [6 ἔΌΓΥ οὗἁ ΠΙΠῚ, 
ψνἢο πιαάθ (παῖ ἰογτῆς οπϑίδιρῃ Σ ἃ ϑεθη- 
ΠΔΟΠοτΙΌ,---ἀΙὰ ονθη τἴπ6 Κίηρ οὗ ΤΟΥΓΟΓ5,---- 
δυςοοοά ἱπ ἀοδίγογιης Ηθζοκίδῃ  ΝΑγῪ :---ῆε 
ἐῤδαὶ αὐα:Ψ δεηπὶ ἀοαυπ ἈδΌΒ Ἰηδὰθ πδεῖο ἴο 
ὍὈῸ ἸΙοοδϑά: πᾶ 86 8881] ποῦ ἐδ ἐπ ἐῤὲ 
2:1,---ῖνι. ““απίο {π6 ρἷζ,᾽ 50 85 ἴο δείοηρ' το ἴῃ 6 
ΡἰΕ οὗ εογγωρέϊον (ΧΧΧΥΙ. 17, 5. «υ.), ΜΜὨΙΘᾺ 
δοοηθὰ δἰγοδαν ἴο ἤἢάᾶνθ οἰδίπηθὰ ἢϊπὶ ἔοσγ μεῦ 
ΟὟΨΠ,-- Δ ΟΊ ΒΟ Σ 8181] π18 Ὀχοδὰ 7811] ((Ρ. 
ΧΧΧΙΙ, 16). 

16. Βα] α»ι...1 ΟὖΥ᾽ (ΧἹΙ. 13), “Απά ], 
(δε 1 οτά (ΠΥ Οοά, 8δπὶ Ηο [ἰδΐ 5ΕἸΓγεῖἢ πΡ (566 
Οἡ ἰοὉ χχνὶ. 12) ἴπε 5368." Ὑμδὲ τιβῃης, 
τολγιηῷ, τἰὰθ οὗὨἨ Θηθπλῖο5 (ν. 30, ΧΥΙΪ. 12) νγᾶ8 
δοεπί ὈΥ Ηἰπι :---ἰῖ σου]ὰ ποῖ Ἔχοθοὰ {δ6 ᾿ἰπιξ 
Ἧς πιδά λϑϑἰχποὰ 1 (]6γ. ν. 22; Βξ. χὶνί. 3). 

ΙΘΑΙΔΗ. 1,1. [ν. 13---τ8. 

τοαῖοσ : Τῆς [ΒΡ οὗ ἢοβίϑ 2: ἢ 18 
ὨΔΙΏδ. 

16 Απά] ἢᾶνε ρυξ ΠΥ νγογάβ Ἐΐη ἢ ἐδαρ. 49 5,3. 
ΤΥ που, ἀπά 1 πᾶνε Τσονεγαά {πες 
ἴῃ τῆς 5ῃδάον οὗ πιὶπε παπᾶ, ἴδε 1 
ΓΩΔΥ͂ ρίδηϊς τῆς ἢεάνθῃβ, Δπά. ἰὰῪ τῃ6 
[ουπάλιϊοῃϑβ οὗ (ἢς εδλγῖῃ, δηά 54Υ υῃ- 
ἴο Ζίοη, Του ἀγί ΠΥ ΡΕΟρΪα. 

1η ΤΤΑννίε, ἀννᾶΐκε, βίδπά υρ, Ο «ἔαρ. 955. 

7εγυβαίεπι, νος Πδ8ὲ ἀγυηῖ δὲ {πε 
Βαηά οὕ τῃεῈ ΓῸΚΡ ἴῃε οὺρ οὗ ἢ 18 
ΤΥ ; του Πδϑῖ ἀγιηκεη {6 ἄγερβ οὗ 
{Πα σὰρ οἔὗἉ {γε} ] Πρ, απά νγαπρ, ἐδεπ 
οι. 

18 7εγε 'ς ποῆς ἴο ριϊάθξ Πεῖ ἃ- 
τποηρ Δ}} ἴῆε 808 τυῤοηι 8ῃ6 πδῖῇ 
δτγουρῆς στ ; πεῖῖδεγ ἐς ἐδόγς αην τῃδῖ 

ΟΡ. εν. χχχί, 2ς (ἃ φυοίδοῃ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ, ἔτοπὶ 
153414}). 

Τὸε ΤΟΚΡ οΚΓ ῥω 7] νῆοθα οτηηϊροΐθηοθ 
ξυλτγδηϊεοὰ Ηἰ5 ρθορ ε᾽5 βδζείγ. 

16. 7 ῥᾳαυνε ῥμὲ »ῃ7 «υογάφ ἐπ 187 νιομἹ }] 
ὟΝ )ο, ἔδοη, σδῃ ἴῃς Ῥεσβοὴ μεῖὲ δά ἀγεϑϑθὰ Ὀδ, 
δυΐ τΠ6 Οτἴθαὶ Οηθ οἵ ψβοπι Οοά καἱὰ ἴο 
Μοβδβ, “1 ν01}} γαῖϑθ ἴῃθπὶ Ὁρ ἃ Ῥσορῇῃθδί ἔτοπὶ 
ἃπιοηρ {Πποῖγ Ὀτεΐῃγθη, Κα υηΐο ἴῃ66; Δηὰ «υἱῇ 
}υὶ Μη «υογάς: ἱπ Ηἰ νιομ δ᾽" (δαϊ. χνῆὶ. 18, 
“.«ὖὐ.} ςρ. Τολπ {|,.34)} ὙΠΕ 58π|ε ἴειτβ ἃζῈ 
οτρ]ογαὰ :η οἢ. Ἰἴχ. 21. 

Οὐε. [54]. 11. 1.2--}}}. 12 15 [δ Ηδῆδγδῃ ἴο 
Τουΐ. χυὶ. 18----ΧΧΙ, 9. 

ἐδαὶ 1 »αν ῥίαπέ δὲ ῥεαυεη]--ἰῆς παυ 
Βεοᾶνθῃβ (χνυ. 17). ὙΤΠδ νοῸ 5 υϑρὰ οὗ {6 
2 απεης οἵ Ῥατδάϊβε (Όξηῃ. ᾿ϊ. 8). ὙΤο “Ῥὰ- 
ταάϊθο οὗ σοά" (Κεν. 11. 72) 5841] θ6 ἴο [δ6 
τἀηΐνοτϑο, δῖ ἴηδι ἢγοί Ραγδάϊβο ννᾶ5 ἀδειρπιοὰ 
ἴο μᾶνο Ὀθθη ἴο {πὸ ϑαγίἢ,----ἰἴϑ σεηῖγαὶ ΕΟΘυηΐδιη 
οὗ 1,1{6.---1ἰἰς ο ρῥἰδηΐ;" ψΒΙ ἢ 15 ΘΟΟΔΙΙΥ͂ 
σΔΡΑὉ]6 (ςΡ. ΧἸχ. 8) οὗ {πε 5θῆβε βίνθε, ὈΥ̓͂ 
νΝυϊξ., ἰπμαῖ ἴπου πηάγεϑβί ρ]δηΐ.᾽" 

17. “Μαυαζε... ΟΥ, ΒουδΒο ἘΛΥΒ61Ζ (ποῖ 
“.«υ«α. ἴῃ Ὁ. 9, δΔηἀ 11]. 1). ἼΤδ νἱϑβίοη οὗ Ζίοῃ 
Είνθῃ ἴῃ υ. τό ννᾶϑ ἴῃ ϑδἴγδηρε ἽἿοηίγαβδί ἴο [86 
δείιι4] σοπάϊτίοη οὗ [Π6 οἰ Ὑ Ὡς ἢ νγᾶ5 ᾿γπᾷ 
ῥτοβίγαϊθ ἰῃ ἀθδίῃ. Κα βἴαροσ  :----βαυὴρ ἀγυηἰς 
ἐδε ε 9 ἐγεηιδίϊης (οσ, ἃ5 Αἰ. ἴῃ Κ5. ἰχ. 3, 
“ οἔ ᾷοιοηϊβῃτηεηῖ,᾽"---οὗ ἀϊΖΖγίην ποστοῦ. Ορ. 
(Π6 σορπαίε ἤοὰῃ ἴῃ Ζεοδ. χὶἹ. 2). ἥγίηφς 
ζῤεγε οἴ; 5. «υ. α. Ῥ5. Ιχχν. 8. 

18. ποπδ...αρπορς αἰ δε οη.] ΝΟΩΘ οὗ ἔΠ656,-- 
Κίηρ, ΟΥ Ργορδοῖ, οἵ σιρῃίθους πιδη---οουἹὰ 
ξμίάε, οΥ (Χ]. 1) “ΞΘΠΕΥ ρα," μὸν Ὀδοῖ ἴο 
ςοπηξοτί δηὰ 

ὀγομσῥέ ζογιδ.. «ὄγοισδέ ὦ] ὍὝὙΒῈ πυοσάϑβ 
υϑοὰ ἰπ Ἴ γγεἾβ ἰαπιθηξ, ΧΧΙΪ]. 4. 
πο ἐαξει δὲν ὁγ δε δαμαη ἴῃ οσγάοσ ἰο γϑῖβδα 

ὉΡ. 



56 (ςὮλρ. 47. 

ἴδ. 
λα 
[Πεῦ. 
ὁνεαλέηφ: 

γ. 19--2. 

ΚΑ ἢ ΒΕΓ ΟΥ̓ (ἢς Παπά οὗ 4]1] τἢς 
80η8 ἐῤαέ 5886 δίῃ Ὀτγουρῆΐζ ὑρ. 

Ι9 "ΤΠεβα ἔννο ἐῤήησε ᾿ ΔΓΕ σοηλε 
υπῖο ἔπεα ; Ψῇῆο 5}4]1] δὲ βΟΥΓΥ [ὉΓ 
[πες ὃ ἀεϑβοϊδίίοη, δηὰά ' ἀεβιγιςτζίοη, 
δηὰ [6 ἐδπλίπε, δηᾶὰ τῆς ϑνγογά : ὃγ 
ὙνΠοτλ 5}4]} 1 σοπχίοτι τπεε 

20 ΤῊΥ 8οη8 πᾶνε [ἰηϊθά, τΠῈῪ 
Ιῖε δὲ (ῆε μεδά οὗ 411] τμ6 εἰγεδῖβ, 458 
ἃ ὙΜ114 Ὀμ}] ἴῃ ἃ πεῖ; {ΠῈῪ γε {μ]} οὗ 
ἴῃς ἔτ οὗ τλ6 οΟΚΡ, τῆς τεδυκε οὗ 
τ(ἢγ Οοαά. 

21  Τπμεγείοτε ἤεᾶγ πον [ἢ Ϊ5, 
ἴοι Δῆιοῖοά, δηά ἀγιηΐίζεη, Ὀυϊ ποῖ 
ψἢ ψνῖπε : 

22 ΤΠ 541} τὴν 1 ,ογά τε ΓΟΚΡ, 
δηά τὴγ Οοἀ ἐῤαὲ ρ]εδάδιἢῃ {πε σδιιβα 
οὗ ἢϊ8 ρεορίε, Βεμοὶά, 1 ἢᾶνε ἴδκβεη 
ουξΐ οὗ τῆϊηα Βαπά τῆς οὺρ οἵ ἰἐτεην- 
Πρ, εύεη 16 ἀγαρβ οὔ τε οὰρ οὗ 
ΤΑΥ͂ [ὨΓΥ ; ἴοι 5841] Ὧο ποῦ ἀτγίηϊς 
ἴ ἁρδίῃ : 

Ι9ΑΙΑΗ. ΓΙ. 11]. 

23 Βυ:1 ν}} ρυξ ἰξὲ ᾿πίο ες πμαηὰ 
οὗ τῆσπλ τῃδῖ 4811ςοῖ τἢδα ; Ὡς ἢ ἢᾶνα 
5414 ἴο Τῇγ 501}, Βονν ἀονγη, τἢδὲ νχὲ 
ἸΏΔΥ ρῸ ΟΥΘΓ: πὰ τῃοιι ἢαϑῖ ἰΔ]4 τῇ 
Ὀ ἵ 45 ἴη6 ρτγοιηά, Δηα 5 ἴῃς 5ἴγεεῖ, 
ἴο [ῃ6πὶ [ἢδῖ ννεῃϊζ ονεζ. 

ΓΟΠΑΡΤῈΚΒ 111]. 
ι Ολγίεί )εγεναάείλ ἐς λεγε ἰο δεϊέφυε ἀΐς γα 

γεώάενιῤίιοη, 7 10 γεεεὲσε {ἠέ »εἰκέρέονς ἑλόγεοῦ 
9 δ γον ἐμ ἐάφ ῥοιυξν ἐλεγεος τι αμα ἐο ,ητἪ 
ἐλερισείνες ονε ὀομάαψε. 13 Ολγίῦ: Ζέμρε 
ἄρον» ταί ἐξ ἐχαζίεα. 

ΜΜΑΚΕ, ἀἄνάκε; ρυῖϊ οἡ τὴγ “τ 
ϑίγεηρτῃ, Ο Ζίοπ; ρυῖ οἡ τῇγ Ὁ 

δαδιτα! ραγηχεπῖβ, Ὁ Γεγυβαίθη, (ἢ 
ἜἬΟΪΥ ΟΕ : ἔογ μεποείοστῃ τμεγε 584} 
ΠΟ τῇογα ςοηὶα ἱπῖο 66 {6 υπς]τῸ. 
συπλςϊϑεά δηά τῆς πποϊθδῃ. 

2 ὅμακε τἢγϑβεϊξ ἔτοπλ τῆς ἀμ; 
ΑΓΪδ6, σπαά 5. ἄονγῃ, Ο εγυβαίεηι : 
ἰοοϑε ἔμγβεὶε ἔτοπι τῆς Ὀδπηά8 οὗ τῇγΥ 
πεςκ, Ο ολρῖῖνε ἀδιρῃίεγ οἵ Ζίοη. 

Οὐς. ἴῃ ου-. 15 δηᾷ 111. , [6 Ηδρῦγον ἴοσ 
Δ, ΑΥ]56᾽}) 15 {πΠ6 ψογὰά σεϑοογάθα ὃὉγ δ: Μακ 
( 41) ἴο μᾶνθ Ὀδδπ ιϑϑοὰ ὈΥ οὖν 1 ,ογά, νν ἤθη 
[6 ““2οοῖ ἐῤε ἀκα»ποεἰ ὁγ ἐῤὲ ῥαμά, ἀπιὰ 5καϊὰ υηΐο 

Πογ, “γι " (Ομν»ε). Ηδ αἴοπα οου]ὰ {ἢ πὌῸ [εγυι58- 
Ἰοπὶ ουἕξ οὗἁἨ ΠΟΙ ἀφδα!] Υ 5]6Ὲρ. 

[4 

19. ἠευο ἐῥίησ, ῬΓΟΡΔΟΌΪ (50 Α. Εγα δηά 
Κιπιςδ), ἴπ6 ἵννο [δίηρθ ἂγὲ ἀεβογι θεά, βγϑῖ 
ἴῃ ΘΌΘΠΕΓΑΙ ἰογΠη5, 35 “γύπα δηα ἀεκίσιος- 
τίοη ᾽" (ἰχ. γ, ἰχ. 18), δηά (Βεη πῆογὲ ραγίςυ- 
ἸΑΥΥ, 85 ""ΤἈπλ1π6 δηά {86 βυνοσγά ; "---ἰῃε ξλπλῖηθ 
ἰῃϑιάθ, {πὸ ϑσυνογσγὰ ουϊδίἀάθ (Βευΐ. Χχχὶ!. ὅς; 
ΕΖοκ. υἱϊ. τς : ςρ. Χὶν. 21). 

«υο «ῥαἰί δέ “οῦγν 2ὸγ δε 3] Ἐδίῃογ, φυδο 
αὐὴ!! ταοῦτα ψιῦὰ ἐῤεε ἢ (ρ. ΪοὉ 11. τ΄, ““ἴο 
»»1ο 7» αυἱτ Ὠϊπη, ἴο εογεογε Ἀϊπι᾽" (ὈοΓΒ νογὺβ 
[6 34Π|6 ἃ8 δεῖε). ΟΟΓ 50] ΠΑ Ζίοη ἢᾶ5 
Πποπὸ ἴο σοῃάοϊο νυν ΠΟ; δηά ὄνϑὴ ΠΟΥ υ- 
Ομδηροδ Ὁ]. Ετίομά 45Κ5, σευ «ῥα! 1 ξορ ΡΣ 
ἐδκε 3----ἴῖ. «υδοῇ ἴθ ννδαῖ ἔογπι ΟΥ̓ σαρδοῖ Ὁ 
(ντ., αἴεγ (οσοοίι5, Ῥνῆο σοπλρᾶγεβ {πὸ Η6- 
Ὀγενν οὗ Αἰποβ Υἱῖ. 2, ας : 8η4 50 Κηοῦ., })6].) 
ΘΙΓΊΡΙΥ 45 [πὸ ΗΟΙΪΥ Οπθ, Ηδ ςου]ά ποῖ ἀο 50. 
Το ςοπηγίοτί δεῖ, Ηδ τηιϑὲ ἴακο (86 ἔογηι οὗ ἃ 
βούυδηΐ. : 

20. πευϊϊά δμΠ Οτ, δὰ δι 910}9; 51 
δΔηά βΞίτοῃπρ ἃπὰ παπάϑοιμῃηθ  Ὀυΐ Βυπίεὰ ἀἄοννη 
ἰηῖο {ῃ6 ποῖ: ἀπά πονν Ἔχῃδικίεα νυν ἢ ἔτι 1655 
δἰ(ετηρίβϑ ἴο ἐϑοᾶρε. (566 οἡ Πθαΐ, χὶν. ς.) 

21. ἐῤομ αἰἤιιεισ] 5. «υ. α. Ἰῖν. 11, Χ, 30, 
γμηξοη, μὲ ποὶ «υἱέδ «υἱπέ, ΧχΙχ. 9. 

23. 10 ἐδγ «ομἶ νΥἱ 1} ἀϊδά Δί] ΓΕρΡγοΔ 65, 
αἰπιοὰ δἵ {Π6 8ο}}}5 μυπλ)δίοη. 5. ἜΧχιν. ς: 
ΤΟ ῥγουὰ νναῖετβ δὰ φοπό ουεῖ' Θμγ σοι." 

ἐδοι ῥα ἰαἰά... ἈΔίδοΓ, ἐδοι ἀιᾶ Βὴ Ρ1869 
ἘΏΥ Φϑδοκ (ἰ. 6) α΄’ ἐδὲ σγομπά. 886 δδὰ 
Δ]]εη νυ ἢ ΠΟΥ ἔδλοε ἴο {Π6 ΘΠ ἴῃ υτίον ἀθϑραῖγ. 
586 1ῃαλΐ νγᾶϑ {86 “ Ῥεγξοεσξίοη οὗ Βοδιιίγ" ννᾶβ 
ἐρᾳοῖ ἄοννῃ ἴτοπὶ ἤόάνθη ἴο δαγῖ ἢ" (1,4Π|. 
11. 1): δὰ “6 ρίοννουβ ρἱοννθοά ὑροὰ δεῦ 
θδςκ᾽ (5. οσχχίχ. 3; Μιοδὴ 111. 1.2). 

ΟΗλΛΡ. 11... ΤῈ νογάβ, ψῃϊοἢ (δ 51:05 
Ρ]ιοαῖηρ Ομυγοῦ Πδά ιιϑρὰ ἴῃ 11. 9, ᾶἃΓ6 ΠΟΥ 
δα άἀγοϑϑοὰ ἴο δεγ. 

1. “«υαξε] ὙΤῊγΥ 1 ογὰ ποοάβ 0 ἀννᾶκεϑη- 
ἵπρ ; ἄννᾶκα ἴῃου ἴο ΠΡ ΘΟυ5η655 (1 Οοτ. χν. 
341) Ρἢ. ν. 14). μὲ οπ ἐδ σἰγεησίδι; τλακὶηρ 
(6 χοοά Ἐςοηΐίεβϑίοη, ""ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃε 1] ογά ἰ5 
ΓΙΡΗΘουϑη685 δηά σἐγεησίδ᾽" (χ]ν. 24). Ριώ οπ 
δ᾽ ξαυιαϑαῦβ οὗ Ὀθαῦῦγ :--ὖὁ. αὐ. α. ἔχοά, 
ΧΧΥΠΪ. 2 (οὗ Αδγοῃ᾿β ργ Ἐβί]υ ΓΟ 65). 

ἐδε ὠπεὶϊγοιιεί σε ἀπά ἐδε μποίσαημ ἴϑγδοὶ 
Βαὰ Ὀδθη ““ ΠΠΟΙΓΟΙΠΊΟΙϑοα 1 οαγί " (566. οἡ 
χῖν. 8); “ἃ ΡΘΟΡρ]6 οὗ ὑποίθδῃ 1105.) (ΥἹ. ς): 
τπογοΐοσε [86 ὑποϊγουπιοϊϑοα δὰ πποΐθδη γοΓῸ 
Αἰϊοννοά ἴο εογῪ ἐπίο ἴῃ6 ραῖθβ οὐ 6γ 5816 πὶ 
(τὰ. ἰν. 12). Βαυΐ πον παῖ 586 μΠαὰ Ὀθοοπηα 
ἴῃ {τ ἢ τὲ “ΗΟΪΥ ΕΟἸΥ.,᾽) ποηο οὔ [86 υποίοδῃ 
σοι! ἀρργοδοῖ Βεγ (χχχν. 8). Ορ. Νδἢυτ 1. ας. 

ῷ. ,»ο»1δὲ ἄμε] ἴῃ νν Ὡς ἢ ἴπου Παϑῖ Ὀδθη 
Ἰγίῃξ, ἃ5 οὔθ ἀρδὰ (χχνὶ. 19).--- γέν (]]. χ72), “1 
ἄοαυ»;---ἰῆο γένογϑο οὐ 1Π6 σοπηπηδηά ρίγθη ἴο 
Β40ο]; ““ οηϊε ἀοννῃ, δηὰ 511 ἴῃ (πὸ ἀιι5ι.᾽ 
Ζίοη 15 ἴο ἀγίϑε δῃὰ 5]ξ “"οἡ ἃ ἴὔσγοπο οὗ βἰογγ 7 
(Τγρ.). : 

ἰοουε ἐδγεοῖζ... Ἀδῖδεγ (Κεῖν; Τάγρ.), ἐδσ 
δαπας οὗ ἠδν ποῖ τὸ ὈΒἸοοΒβθάᾶ;--ἰΠ ον δᾶνδ 
ἔΔ]Ίοη ΟΥ̓́ δὲ ἴῃς ϑουηά οὗ σοκβ νοῖςε : 85 “ἴῃ 
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ΙΘΒΑΤΑΗ. {ι1]. 

4 ἔογ τῃιι5 βατἢ ἀπε ΙοκΡ, Ὗε 
ἢανα 5014 γοιγβεῖνεβ ἔοσγ πουρῆῖϊ ; ἀπά 
γε 5}]} ὈῈ γεάεεπηεά ψιποιζ πιοηδγ. 

4 ον τῆιι5 5 1ἢ τὰς Ιογτά ον, 
Μγ ρβϑορῖε ννεπὶ ἄοννῃ δἰογεζίπγε ἰηῖο 
δΈσγρε ἴο 5βο͵ουγη τῃεγε ; ἀπά {πε Α5- 

2164 [ν. 3-. 

ΓᾺΥ Πᾶπηδ : {πεγείογε ἐῤεν : αἱ! ἔποιυ 
ἰη {Πλῖ ἀδν τῃδῖ 1 ὧγὶ ἢε τῇδε ἀοιὶ 
ΒροδΚ : Ὀεπο]ά, 2ὲ ἐς 1. 

7 4 48ῃπον δεδιυζι! ἀροη τῆς ᾧ ἤαμααι 
τηουηΐϊδίη8 ἀγα ἴῃς δεῖ οὗ πἰπὶ τἢδῖ σπι. το. 

ἐκ. 46. ὈΠΠροῖ ροοά τἰάϊπρβ, τῃδι μι] 5ῃ οι ἡ 
δγΥΓΔΠῃ Ορργεβϑοά τῆδπὶ νντἤοιζ σδιιδε. 

ς Νονν τῃεγείογε, ννῃδι ἤᾶνε 1 ἢεγε, 
581 τῆς ΓΟΚΡ, ἴῃαΐ ΠῚΥ Ρεορὶς ἰ5 
ὭΚΕΠ ΑΥΑΥ ἰοῦ πουρῆτ ἡ τΠ6} τῃαΐ 
ταὶς ονοῦ ἐἤεπὶ πηαΐςζε τῆδπὶ ἴο δον], 
δα ἢ ([Π6 ΓΟΚῸ ; ἀπά ΠΥ πάπα Τςοη- 

«τ παι. 36, ΕΟ ΠΥ ἐνεγυ ἀδγ ἐς ς ὈΙΑβρῃεπμεά. 
οι 2... 6 ἽΠετγείογε ΠΥ ρεορῖὶε 53}4]}} Κποὺν 

ομδίης [6]] οΥ᾽ "" ἔγοπι Ῥεΐογ᾽ 5 ἢαπάς, ννῆθη [6 
ΔΠΡΕΙ ὁ" γαῖὶβοαά ἢϊπὶ Ὁ." ἤτοι 5ϊθερ, ϑαγίηρ, 
“γε φι ἀν (Αςῷ χιϊ. 2). 

8. 7ε ῥᾳυε -οἰά γομγιεἶυς (1. τὴ Ὧν 
που δι]--- ζαϊηϊην ποίπιηρ ὉγΥ ὁ Ηθ, Ψῃοὸ 
Ὀουρῆϊ γουι ἴο Ὀδς Πἰ5 σδἴανεϑ. σᾶνθ ηο “" νᾷ] 806 
ςοηϑοιἀογαϊίοη " ἔογ γοῖι ; δηὰ {πογείογε 85 πο 
αἰδίπὶ ἴο ΔΠΥ ῥσγίοθ ἔογ γουγ γοἀθπιρίοη.---ΤῊ6 
τοἀρθιηρίιοη νν}}} Ὀ6 πηδᾶθ φυῤήῥομέ »ηοπεγ ((Ρ. 
Ἰν. 1): ἔογ, ϑίποθ 1 ννᾶ5 “ΤὨγου ἢ {ΠΕΣ ἐπόψει 
{ες ἰμαῖ [ΠΟῪ νγεῖε 50] ἃ" (1. χα [εγ. χνῇ 13), 
᾿Ιθογαϊίοη ἔγοπι ἰμδί σαρν Υ σαη Ὀε οβεοϊοα 
ΟὨΪΥ ὈΥ {πΠοῖγ πα τῖο5 Ὀδὶηρς ἴακεη ἀννᾶγ (111. 
ό, 11: ςΡ. 1 Ρεῖ. ἰ. 18, 19). 

4. ὝΤἢδ ρΌΠΟΊΑΙ βἰδίοπηθηΐϊ οὗ “«'. 2 15 111.5- 
ἐγαϊθα ὈΥῪ ἃ γεΐογεηςθ ἴο Ὠἰβδίογσγ. [}Ὦἢ οἱά {{π|6, 
15γ46] ῃδᾶά ποῖ ἀδϑογνοά 11] οἵ Εξυρί. ὙΠΟΥ 
δὰ Ὀδθη ἰην θά ἴο ρὸ ἀἄοννῃ 10 «οὐομγ ἴδοΓα, 
ἃ5 ἴῃ τοϊαΐϊίνε οὐ Βργρῖβ γγοαΐ Ὀδθηρίδοϊου 
(6εη. χὶν. 18 ; ορ. ΔΝ Ιβάοχπι οἵ 50]. χὶχ. 14-- 
16). [ἴ ννᾶβ πιδιιβηδηΐ [εδ]οιϑΥ (Παὶ ᾿ἰοὰ ἴο 
[Ποῖ Ορργδϑϑίοῃ. 80 ἴοο, 85 τοραγάθὰ [ἢῃ6 
Αϑϑγγίδῃϑ ;--- ΠΕ ννογα ᾿ηΠπδησοά ὈΥῪ εἰς χὐλνν 
δηιδοη. Βοῖῃ ῬΠΑγδοῖ πὰ δοηηδομογ ορ- 
ὈΓδσϑθα 15Γ86] ἴῃ ογάδσ [παῖ [ΠΟῪ πιῆ {Π ΠΡ 
ΟΥ̓ΟΓ [5γ86}5 σοά, [|ἢ θδοὴ οᾶϑ6, πε ννᾶϑ 
σδι1561655 ΟΡ γοϑϑίοῃ. 

δ. 80 5δουϊὰ ἃ Ὀ6 ἢονν ψὩ ορρτγοβϑοᾶ 
Ζίοη. Οοά ψου]ὰ χεΐυγτῃ (σ. 8) δπὰ νὶη- 
ἀϊοφῖο δοῖ γἰρῃῖ5. 

«υδαὶ ῥαᾳυε 1 ῥβεγε]---ρογε, ἀρατὶ ἵἴτοπι {Π6 
δ Ποσηρ ΟΠυτοὶ (οΡ. α Κ. χίχ. 9, 12). νδδῖ 
ἀο , νν}}]6 Ζίοη 15 ργοβίγαίε (1. 17. 11]. Σ), 85 
1πουρἢ 1 ἴοοῖς πο ἱηίογεβί πη ΠῸῚ ννεϊαγα (ἸΧα. 
᾿ς, ἰχῖν. 12); ΜΏΠῸῈ ΜῪΥ ῥρϑορῖίθ ἅγὲ ἴῃ [δ 
Ἰληὰ οὗ ροϊϊυϊκίΊοη (ν. 11) )-- ΤΠ σοηΐοχε 
δῆοννβ [Πδί ἴπ6 οὐὈ]θςοΐ ργϑϑοηΐ ἴο ἴΠ6 Ἔεγὸ οὗ (ἢ6 
ΒΡΟΑΆΚΟΙ 8, Ζίοπ. [{ 15 ἔτοπὴ Ζίοῃ ἴπαΐ (ἢ6 
1ΩΕΞΘΘΉΡΕΓΒ ΔΓῸ 566 ῃ μῥοϑ ἐδε »πομπί αὶ (Ὁ. 7}} 
ἔτοπι Ζίοη ἐμαί τη6 ἱπ) πο ΙΟῊ 15 ἰϑδουθά, “Ὃ 
γε ουΐ ,7γ0» ἐῤεποε"" (υ. χ1). 

παῖε ἐδενι 1ο ῥοαυῇ 4Α5 ἴθ νεγρ ἰ5. ποῖ 
οἰϑοννθοσο οδιϑβαίϊνο, 1 18 Ὀδίίοῦ ἰοὺ χοποσ, 
"παζε ὦ ῥοφυδίηρ (5. «υ- α. ΧΙ. 6, χΧΥ. 2, 

Ρεδᾶςα ; ἴπδῖ τηρεῖ ροοά τἰἀϊπρβ οὗ 
θοοά, τῇδε ρυ] 15μεῖῃ βαϊνδιίοη ; τῃδῖ 
5411 υπηῖο Ζίοη, ΤῊΥ (ὐοἀ τείρπειμ ! 

8 ΤῊΥ νναῖςπιεη 584} [ΠῚ ὕρ τῆς 
νοῖςα ; ἢ τῃ6 νοῖςς τορεῖμεγ 85}2]} 
{ΠΟΥ 5ἰηρ: ἔογ {ΠΥ 5}4]} 5εὲ6 ὅγε ἴο 
εγθ. ἤδη (ῃ6 [ΟΚΡ 5141] Ὀτίηρ ἀρδίῃ 
Ζιοη. 

ΧΧΙΙ ΟΣ, 6, 14, ἰχγυ. 14). ὍΠὲ συ εγβ οὗ [5γδ6] 
ΧΧΥΠΙ. 14) ἅγὲ οὐθγίδκοη ὈΥ ἀοθραίτιησ σηο 
ἫΝ ΧΧΥ͂. 26; Τρ. Ηοϑβ. ν]]. 14). 

ξύν) ἀαν)ὴ δίπουν, 811 ὕὉ89 δύ (]. 11; 
Ρ5, χἶιν. ᾿ Η!5 πᾶσῃξ ννᾶ5 ϑροκθη οὗ οοῃ- 
τορι ΠΟ ΒΥ, 45 ἢ Ηδ μαὰ Ὀδεῶ ὑπδυϊς ἴο 
βᾶυθ ΠῚ 5 ΡθΟρΙο. 

Θ. «ῥα! ἔποιυ »} παριθ]---ζηοαυ ἴΐ, 50 85 
ἴο τϑνεγθηςθ ᾿ἴ (5. χοῖ, 14); θοδυϑα 1ὲ Πδ5 
Ὀδθη νογιβθὰ ἴῃ ἂςΐ (ςρ. 6γ. χν!. 21). 

δεροίά, ὁ ἢ 1Ὶ Τἰϊ, ““ θομοϊά Με," οΥ, 
ΓΒ ΘΓΟ 1 4πη1Ὶ (“. «ὐ. 4. [ν11]. 9.) ἰχυ. 1). Ηδϑρ, 
ΨῃῸ Παὰ ““βροκδϑὴ δῖ ϑιπαγυ {{π|65, δὰ ἴῃ 
ἀἴνοῦβ πλδηποῖβ,,) οἵ οἱά, πον ᾿πίθγυθηθϑ ρέῦ- 
50Π4}}Υ. Ορ. χ]. 9, "" ΒεΠο]ά, γουγ σοά.᾽" 

7. ὠῤοη ἐδὸ »πομπίαϊπα,.. οὗ [άπ ; ςρ. 
Χ]. 9. ἴπ Ναδιὰ ἱ. τς ννὲ βανθ ἴΠ6 ννοσγάσ, 
“ΡΟ ἴπ6 πιοιιηΐδίη5.. Ροᾶςσο,᾽) υϑεὰ ἴῃ ἃ 
ΒΔΓ ςοηίοχί .--οΥ τπδηϊοη οὗ ἴδ. ἀϑο- 
βίγυσξίοη οὗ ἐδ ““σουηβ56! ον οὗ Β6]14]. (866 
ΟἹ ΧΧΧΙΙ. 7.) 
9 δίνη ἐδαὶ ὀγίησει φοοά ἐάϊηρ:...ἢ Ῥτὶ- 

ΤΆΔΙΪΥ, Μεβϑῃ Η!πη56]Ε (υ. 6; ἰχ'. α; Αςἰβ 
Χ. 3 ς Ερῆἢ. 11. 12); ἴδῃ, Ηἰ5 εηνουβ (πὶ. 
ΧΟΙς ; 2 ΟΟΥ Υ᾿ 19, 20). 

Οὐ.. ἘρΡΆὮ. 11. 17) σοπλθϊποβ [94]. 11]. ) δηὰ 
ἵν}. 19. 

Τῶν Οοά γεϊσπεὶ ] (5066 οἡ Ῥϑ. τεῖϊ!. 1). 
ἼΠ15 ννᾶ5 ἴπὸ συ θβίδηςε οὗ ἴῃς “ ρἰδά εὑ ηρ5:" 
--πεηςσο, ἰπ Μαῖκ 1. 14, νὸ τοδά, “" [6515 
σᾶπιθ ἱπίο (ὑ411|66, ρυθασῃηρς ἴμ6 Οουρεί οὶ 
ἐδε Κιηφάονι 9 Οοά." Ορ. Μαίϊ. ἵν. 23, Ιχ. 
4: [αλικὸ νι]. χ ; Αςῖβ ΧΧνΠ. 21, 21.---50 
Ἰοηξ 85 ἴπ6 ὀρργοϑϑοῦ δα σνδυ, Οσοα β τουε- 
γείσηίν Δρρθαγθα ἴο Ὀ6 ἴῃ δθθυδηςθ. 

8. ΤΡ «υαἱοῤνηνιεη «ῥαὶ!͵..ἢ ἈἈδῖποσ, Ἐ89 
γοΐοθ οΟὗὨ ᾿ῺΥ δύομοσβ' ΤΏΘΥ 809 .1170- 
Θἃ ὋΡ ἐῤὲ τ΄ῇοίεε ; ἐδεν Βουῦ ἸΟΥΖΆΪ1Υ 10- 
φεἰδεν. ΤΏΘΥ ννΒο ἰοοκεὰ ἔοτι ἢ ἔγοπη {πῃ 6} 
ννδίοἢ-ἴοννοῦ (Χχὶ. 6), “να τηρ ἔογ ἴ86 σοῃ- 
βοϊδιίοη οὗ [5Γ86],᾽) χε)οϊσθά Ὀθοδυῦβϑε {ΠΟΥ͂ 
ἐβανν {πε 1 οὐ 8. Ομ τσι ἡ (10ΚῸ 11. ἃς --- 38). 
--γε 1ο ξ7γε; ὯῸ ἸΟΠΡΕΙ ϑθθῃ ἴῃ Ῥσορβεῖς 
Υἱδίοῃ, Ὀυϊ ῬΟΓΘΟΏΔΙΥ ρῥγεϑοηΐ, 
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9 Ὕ Βιεὰκ ἰογτῆ ἰηΐο ἴογ0 8ϊπρ 12 Εογ γὲ 5}]}] ποῖ ρῸ ουξ νγἢ 
τορεῖμαγ, γε νγαϑίε ρίδοθβ οὐ [εγυβδα- ιδβῖθ, ποῦ ρὸ Ὀγ βίρῃς: ἔογ τε ΓῸᾺΡ 
ἰεπι: ἔογ τὰς ΓΟΚῸ Βαῖῃ σοπλίοστεα ἢἰ8 νν}}} ρὸ Ὀείοτε γοι ; δπά τε (σά οὗ 
Ρεορίε, ἢ πατῇ γεάἀεεπχεά [εγιιβαίθπι. [5Γ86] τυ ἰδό γουγ τεγανγαγά. ΓΉΕΡΣ 

Ιο ΤΠηε ΓΚ Παῖῃ πιδάθβ δαᾶτε ἢ 8 123 ὅ Βεἢο] 4, τὴν βεγνδηῖ 5}4]] ἴ ἀ6] Ἡρημ ώάς 
ΠοΙγ ἂἃὐπὶ ἰῇ ἴῃε αγεβ οἵ 4}1 τὴ6 πΔ- ργυάδηῖὶγ, 6 5}4]} θ6 Ἔχδὶ[βα δηά 6χ- ἡ τὰ; 

“ Ῥεδῖ. οὔ. [ἸΟη8; ΔΠ4 44] ἴῃῆ6 δπα5 οὗ [6 δαῦῖῇῃ 
ζικε 3. 6. 581}1 566 τῆε βαἰναῖίοῃ οὕ ουγ (οά. 
Γηο.6. 1ῖἋᾳκἃ1 4 7])ερατ γε, ἀερατῖ γε, ρῸὸ γε 
ἕζεν. τ8.4. οὐξ ἴοτῃ τἤξησα, τους πὸ ὑποίεδῃ 

ἐῤίπφ ; δὸ γε ουξκ οἔ τὴ6 πιϊάβξ οὗ Πεγ ; 
θεὲ γε οεἰεδῃ, τῆλι ὕῬθαγ τῃ6 νεββεὶβ οὗ 
(ἢς [ΟἈΡ. 

σῥα] ὀγίης ἀφσαὶη Ζίοη] 80 Ψυΐϊρ. Βεῖξίεσ 
(45 ΚιπιςἢΙ),-- τοῦτ ποῦ ἴο Ζίορ; (ςρ. 
Νυπι. χ. 26: ουῖ. Χχχ. 3). Ὅάγξ. “ Ὀτπρ- 
εἰ ῬΔςοΚ ΗΙ5 δβοκίηδὴῃ ἴο Ζιοῃ," 

9. Βρεαξ ,ογ1ῤ...7 866 οἡ 5. ΧχουἹ!. 4 
(“-. «ων.), δῃμὰ ρΡΡ. ςοδ, ο (νο]. 1). 

10. ῥαὶδ νιαάε δαγε...1 Ορ. 1π|. συ. Τῆς 
Ομυτγοὶ Πδὰ ργαγϑά (ΙΝ. 9) εἰ (οίῥο ἐδοο αυὐἱὲδ 
σίγοισί, Ὁ ἅτῖὴ οὗ ἴῃ6 Ἰογά." Τῆς ργαγογ 
ννὰ5 ΓΠ]ΒΠΠΙΟὰ ΌΥ ἴη6 ἀγπιῖβ Ὀοίηρ ἰαίά δαγε:--- 
1πὸ τ 6 οἵ Κιῃρὶγ ἀϊρη!γ Ὀεΐηρ Τγοννῃ δϑιάθ, 
παῖ (Πς ἄττὴ τηϊρηξς Ὀ6 γέδαγ ἔοσ ᾿δί(]6 (ςρ. 5. 
Ιχχῖν. 11). 80 ἰξ ννᾶβ, ψνἤθη “πὸ οτγά 
ννὰ5 τπηδάς ἤσβῃ,᾽" ἀϊνοϑίης ΗἸ πΊβοῖ οὗ Ηἰς 
εἰογγ, ἴδ Ηδ τῖρηϊ δηΐοσ ἰηΐο σοηῆιϊςξ ΜῈ 
ΤΆΔΠ 5 ΘΠΘΠΊΥ. 

11. Μεῤαγὶ γε..1 ΟΥ, ΑΥΑΥΙ αὐ} !--- 
Τῆς νυογάς ἅτ ιἰϑοὰ ἴῃ ννᾶγηϊηρ Οἠς ποῖ ἴο 
ΔΡρτγοδοῦ παῖ ΜΠΙΟΒ 15 ΡΟ] Πρ ; [.4π|. ἴν. 
1ς.---Ὸὸ γε ομἱ; “5. «υ. α. ΧΙΝΠ]. 20. 

εξ γο εἰκαηῇ Οὐ, ““ΡΟΠΙΥ γουγβθοῖνοβ;"" 
1 ΧΧ,, ἀφορίσθητε (αυοϊεά ἰπ 2 (ον. νἱ. 17). 

ρα! ὀξεαγ ἐδὲ υεπμείς...ἢ ὙΠῸ ννουκ οὗ ἴῃς 
Ρυοϑίβ (ΝΠ, ἵν. 1 ς, 24, 22; ΕΖ2ΓΔ Υ11]. 24 ἔ.). 

12. Οτοαῖ ἰπάθοὰ ννὰβ ἴθ προὰ οὗ [15 
54 ΠΟ ΠΟΔΊ ΙΟΏ ; ἔοσ ἴπε τοάοθοηχθα μοοῖ ννοιυ]Ἱὰ 
Ὀ6 οποοτηραςοϑθά τυ (ἢ ρβ]οσίουιβ ρτέϑεπος 
οἵ σοά Ηϊ βοῇ. ὙΠΟΙΓ τπᾶύοῃ ννοι]Ἱὰ ποῖ ὑε, 
ἃ5 Οἡ ἴπδῖ ρΆϑϑονοῦ ηϊρῃϊ, ἡα ῥαείς (Ἐχοά. ΧΙ. 
1: ουΐ. χνὶ. 2) 5. 4“υ.).. ὙΠΟ 1 οτὰ νουϊὰ 
50 ὀεζογε ἴπθπὶ (ορ. Μιςοδὴ 11. 13), δπὰ Ὀὲ 
{πεῖν γεγεαυαγά, οὐ, Γραγουδτὰ (Εχοά. χίν. 19). 

13---156. ὙὝΠεϑε ἴἧγοθ σοῦθοϑ, ννἢ}]6 ΠΟΥ͂ 
ἔογπι ἃ οἰγικίηρ ρῥτγερασγαΐϊοπ ἔοσ οἢ. || (8η 
ονογίυγε ἴο ἴῃ ““ Οτεδί Ῥαϑβϑίοῃδὶ "), τὸ γεῖ 
ΟἸοβοὶγν τεοϊαϊοά ἴο ἴῃς ργθἼθαϊηρ ἔννοῖνθ νΌγβοβ. 
ὙΤΠΕΟΥ [6}}] 5 Βονν {παῖ ναϑὲ μοϑίῖ, νυνὶ ἢ ννα8 
ἴο ρο ἔογίἢ ἴο ὁσςρΡΥ ἴπ6 ““ ΠΟΙΥ͂ ΟΕ ᾽ (νυ. 1), 
48} Ὀ6 οἰεδηϑοά. Οοάβ εχα θὰ ϑογναπὶ 
6 5Π4}} “ῥγιπδίδ ΤΛΔΌΥ ὩΔΈ ΟΠ ΚΘ ἡ (υ. 1ς), ἴδογο- 
Όγ ρυπίγίης {Π6 Ἢ ἔτοπὶ “ὁ υῃοἸθδηη 655." --- ΤῈ6 
ὑγογὰ γοηάογοα 4 βργίῃκ]α ἢ 15 ἔγοα θη υϑοὰ 
ἴῃ σοπποχίοη ἢ (Π6 ψογὰ ἴῃ ὑν. Σ,) 11, 

[01164.. ἀπά 6 νϑγὺ Πιρῆ. 
14 Α8 πΠιδῃγ νγεῖε δϑϊοηϊβά δὲ [ἢ 66 ; 

ἢἰβ 6 νίϑαρε ννὰϑ 80 πιάγγεά πιογε ἴἤλῃ τ ΉΒΗ 53 
ΔΠΥ πιᾶη, Δηἀ ἢ]5 ἔογπι τῆογα τῃδη τῇ 6 
80Πη8 Οἔ τηεη: 

15. 80 5}4]}] ἢς βργίῃκὶε πηδηγ πᾶ- 
τ[ἰοη5 ; ἴῃ ΚΙηρ5 5}]] βδῆπι {Π6ῖγ πιουτἢ8 

ὙΒΙΟΝ 15 τεπάογοα ὁ" μης]οδη." δὸ οἡ ἴδε 
ὮλΔΥ οὗ Αἰοπεπηλεηΐ (1νεν. χυὶ. 14---ξ:9) {πε 
ΒΚ Π-ργίεδὶ ννὰ5 ἴο υῤγίμπζίς ἴῃ δἰϊαγ ἢ 
Ὀ]οοά, πᾶ “' οἰδᾶηϑθθ ᾿ἴ δηὰ δαϊΐίονν 1ἴ ΠΠΤῸΠῚ 
4}1 ἴῃ6 «πείραηπσς οὗ ἴῃ6 σμ]άγθη οὗ [5γ86].᾽" 
(ΘΙπλΠΑΓΥ ἴῃ 16ν. τ. 2) 37) 9, Χίν. 44, οἱ; 
Νυμι. χίχ. 17---22.) 

18. »}} “ἐγυαη) ΜΜὮΟῸ παά Ὀθεη ργοβθηίρα 
ἴῃ 1]. ς--- 85 ὀχροβοὰ ἴο ἴῃς Ἰοννοϑί ᾿παᾶϊρῃ!- 
1165. Βυΐϊ, ἴῃ {π6 πηιάςὶ οὗ 4}}, Ηδ «ῥαλ «εαϊ 
2γμάσηηγ, ΜῊ πλθεὶς δηὰ οδ]ηὶ ΜΠ ἸϑάοπΊ, ΟΥ̓ΟΓ 
Κοορίης ἴΠ6 σγοαΐ δηᾷ ἴῃ νίενν (Η6Ό. χὶϊ. 
2), δηὰ δμεγείογα Ηξ ὁ. 5Π4]1 ργοβρεῖ," πὰ 
ἐθανα Κοοά διιοῦδθο" (7ο5ἢ. 1. 72, 8; 7[εῸ. 
ΧΧΙΪ. ς, 5. «υ.). ΝΑΥ, Μὲ τα! δὲ ἰκὰ δπὰ 
ἸΟΙ͂Υ (“. αὐαῦ. 4. ἴῃ Υἱ. 1, ἰἱνὶ!. 19) ἀπά 
τεν}) δχαὶθὰ (.. εὐ. α. ἴῃ ν. 16): 41} ἴῃγεα 
νος Ὀειηῦ υδοὰ (1 (6 ραββᾶβεβ οἰ[6ἀ) οὗ 
Π}6. [οὐ οὗ Ηοϑῖ3."---δὸο ἴῃ ῬΉ]]. 11. ό--το, 
Ηξς ψγπῸ ἴοοκ ὕὑροη Ηἰϊπὶ ““ἴΠ6 ἔοστῃι οὗ ἃ 
βογνδηΐ " 15 “"ΠΙΡΏΪΙΥ οχα]ῖθα,"" δηὰ τεορῖνοβ 
“8 πᾶη6 ὙΠΟ 15 ἀῦονθ ΘΥΘΓΥ πδῖηθ." (ΟΡ. 
οη χὶν. 23.)---ΧΧ.. ὑψωθήσεται (Α-ςἰϑ 11. 32). 

14. 4: »ιαμν «ὐϑγὸ αείοπίεά αὐ ῥέε] Δ406- 
οοχάϊπῃκᾳ 88.... ΤΠὸ νοτὺ 15 υϑοά ἴῃ [ἃ,ον. ΧΧΥΪ. 
42, πὸ ΧνΠ. τό, οὗ {86 δπιδζοιηθηΐ νυἱτἢ 
νν ἢ πιθη 5μοι]ὰ γχαζὲ οὐ πε ἀεϑβοϊδίίοη οὗ 
[5.86] 5 Ἰδῃὰ :---ἤογὸ οὐ Ηΐπι, ννο 15 “" Ὀδᾶσω 
ἴῃρ ἰ5γθ] 5 ἱπιφυ γ᾽" (1. σ) Ὅμὲ τὸ» 
τηδϊπάθυ οὗ (ἢ6 νϑῦϑα 15 ραγθηίπεεςδὶ, δϑϑιξη- 
πρὶ ἴηὴ6 τϑάϑοῃ οἵ {ποὶγ δϑϊοῃιϑῃπιθηί. 4ο---ίο 
5: 0ἢ ἃ ἀόρτοο---«ὐα. ΗῊ υἱναρε νιαγγεῶῖ γιοῦ 
ἐῤῥαᾶπμ κὔγῦ ριαπ (οὐ, ὉΠΙΙΚΘ ἃ πηΔη᾽85), σπά 
Ἦμ ἥῶγνι γνιογε ἰῤραη (οΥ, ἀπΠ|1Κ6 τμδὶ οὔ) ἐῤὲ 
σοι. Οὗ γιεπ. ((ρ. 5. χχὶϊ, 6.) 

16. 50] ὙΠῸ ἀῃΕ 6515 ἴοὸ τ4 ὦ. “ Η!5 
ἀορτγδάδιίοη ννᾶ5 πηοϑὲ ϑυγρυ βίην, Θχοθθάης 
ΔΩΥ ἴῃ ΒυπΊδηῃ ΠΙδίΟΥΥ : 50 5}4}} Η]5 οχδὶία- 
το Ὀ6, “.ηνγ μαὰ Ἰοοκοά υὑνοπάθεη] οὐ 
ΗΙἱπὶ ἃ5 ἃ ντοίοποα ΟΠ ΠΉΠ4]: ποὺν Ηδ 584]} 
ΡΌΠΙΥ ποῖ ὁ" πλδηγ,᾽" Ὀυ »ιαπν παίίοης (1)6}.). 
δργίπδίρ. 866 Νοῖίςε Α.---αη. ἀπὰ Τβοοά. μεσ 
Βᾶνε ῥαντίσει (“. «υ. «. ἨεὉ. ἰχ. 13, Χ. 42; 
(Ρ. ΧΙ. )4; σ Ῥεῖ. ἱ. 2). 

ἐδε ἀίπρε... Οὐ, Ὀθοδπδο οὗ ΗἸπ κὶπ 88 



266 ΙΘΑΙΔΗ͂. {Π611.Ἅ 11]. 

Σ Ἐθαν 15. δῖ πὶ: ἔοσ ἐῤαί ἔν μος μδλά ποῖ θεεὴ ψὩΙοΝ ἘΠΕΥ μαά ποῖ ποαγά 8841} {ΠῈῪ 

[ν. σ, 3. 

(οἷά τπεπὶ 8841} ΠΕῪ 866; δηὰά ἐσέ ὌἼοῃβιάογ. 

“ῥα! ἐρμὲ ἐῤεὶν »ποιιέδο, ἸῈ ΥΕΥΕΥΘΏΕΔ] ἀννα (οΡ. 
1]οὉ χχίχ. ο; χὶ. 4). 

ἐδαὶ «αυδίεδ...ἢ ΤὍδδ γϑάᾶϑοη οὗ {δεὶγ ἃ 
Βεηοθ. Τ2ὲγ ΔΎΟ δθοσι, δηά ᾿ιδὰ ΟἸθΑσ ου]- 
ἄξδποθς οὗ, 8ῃ δυθηΐ δι ἢ 85 δὰ ὭΘΥΟΣ ὁ 
οἷά δόρει; δὰ ἐδεγ δ ππάοτσειϊοοά (5. 
ΟΥ̓, 43), δηὰ Δρρυεβεηάθα ργδοςσοδι νυ, ἃ τὴγ5- 

ΝΟΤΕ Α. 

ΤΠο νοῦ ΠῚ Π (ἢ ἔμο ἨΙΒ]) οσσυγβ εἶβ6- 
ΠΟΤΕ 19 ὈΠ165; αὐφυαγς ἴῃ ἴῃς 5θη86 οἵ σῤῥγίπὲς- 
ἧπς Μι 4 νον ἴο σεγοιηοηδὶ Ρυγ βοδίίοη. 
11 45 θδεὴ υγρεά, (πΠ4ὶ {86 νεῦῦ δᾶ5 γϑρι ΑΥ]Ὺ 
8 δοςιιϑδίινο οὗ {πε ᾿ἰφυϊὰ νν] ἢ 15 υδοὰ ἰῃ 
δΡΠΏΚΙ ΩΡ, ἴῃς ΟὈ]οοῖ βργηκ]οά θείης ργοοθάθα 

ὈΥ ὃν, ΤὨΙ5, μοννονογ, 18 ἴο ἔογροῖ τῃδὲ ἰῃ 

ΕΓ ἡ Βίο ἢ (ΒΟΥ μδα πενοσ δεαγά (ςρ. ᾿χῖν. 4). 
Οὐ:ς. ἴῃ Ἀοπι. χυ. 21 {πε ἰ᾿δλϑὲ νεῦβθε οὗ 

οὗ, 111 15 φυοίϊοά ἰπ ἱΠΠυϑιγαζίοη οὗἨ [Π6 τϑδαϊ- 
685 οὐ ἴδ Οεης}65 ἴο γϑοοῖνο μεθα ΠΟΥ 
{{ΠΞ. ἴῃ Ἀοπὶ. χ. τό [86 ἤγβε σϑῦβϑε οὗ 
οἷ. 1 15 ᾳυοίφά 45 ἃ σοιηρίδπξ οὗ [5Γ86}}8 
Ὁ οϊϊοξ, 

(ΟΝ ζ. 15.) 

[16 ραβϑᾶρο Ὀοίογε 9 {Π6 νογὺ γείεσβ, ποῖ ἴο 
ἃ Ἰἴογαὶ ργροθβα οἵ “ρῥηγιμάἠης, Ὀὰϊ ἴο δὴ δοῖ 
οὗ ρΡυγιβοδίίοη «παίοσομς ἴο ἴμαῖ νυ Ὠ ἢ νγὰ5 
εβεςιοα ὈΥ σοτγοπιοηΐδὶ βρυπΚ]ηρ. Ηρηςα ἴῃ6 
ϑγτγίας τοηάοτϑ 1ΐ, “5}8}} ρυγγ." [ἴ 5 οὔ- 
Υἱοι8 [Πδΐ ῥαντίζω ννᾶ5 οἸηρίογεά ΒΥ Α4. ἀπά 
ὙΤμδοοά. ἰη [5 ἐεγίεά 56 η96 νυν ἢ ἃ κὸ σἤδηρο 
οὗ σοπϑίγιςοῃ.--- ]ρ. “ἀϑρεγρεῖ," 

ΗΟ “μαῖῃ Βεϊϊενεά οὐὖγ "" γτε- “7985 τῷ 
ροττ ἢ δηὰ ἴο ψνβοπι 18 ἴδε ἔοπι, 20. 

ΔΙ οὗ τὴς ΓΟΚᾺΡ γενεαὶ θα ὁ ἸΟτ,. 
2 ἔογ ἢδ 8}4]1 ρσγονν ἃρ δείογε ἢϊπὶ ἘΧΤΙΡΕ 

ἀεαγέκξ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΚ 11Π. 

1 716 φγοῤῥεί, εογεῤῥαϊρηέηρ ο7 ἑπεγείμψ, ἐα- 
ἡμφεά ἐδέ σεακάαὶ οὗ ἐδέ εγοδς, 4 ὁγ ἐάξ ὀεγε"πὲ 
Ο ἀξς δασεῖον, τὸ ἀγα ἐδέ φυοαἱ σμέεές ἑλόγέος 

ΟΗΑΡ, {1Π|. ὙΠΟ ΠΊΘΘθοηρΟΙΚ πάνθ ΡῸΠὄἧΟ 
ἔοι ἴο ““ΡυὈ]Π 158}: ρεᾶςθ" (566 11. γ, ΧΧ. 
εὐαγγελιζομένου ἀκοὴ ν εἰρήνης). ΜδΗΥ ΚΙΏΡΒ 
Δηἃ πδίίοηβ ἤδνε σγεςεϊνοά ἴἢ6 (ἰάϊηρ5 ν ἢ 
τονογεησα (111. 15). Υεῖ [ϑ5γδε], ἰπ π6 πιιάϑι 
οὗ ψνῃοπὶ ἴΠ6 ννοπάτοιιβ. ψγοῦκ οὗ δἰοποπιθπῖ 
15 οβεςίοα, τείμϑος ἴο Ὀεϊΐονα [Π6 τηδϑϑαζὸ (111]. 
χ, ΟΧΧ. τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ;). ὙΠῸ 
Ρτορμοί, ἐπογεέογο, ἰακος ἢϊ5 βίαπά ὈΥ [6 
546 οὐ δι5 Ῥθορὶθ, σοηξεβϑοβ {μεὶγ πηβᾶρργο- 
Πεηβίοηβ, ἃπά ρμοϊπίβ ουἕξ, νὰ ἴπ6 πιοβὲ 
Θαγποδῖ χοϊϊογαϊίοη, νυνμδὲ ἴπ6 ἰγυϊῃ οὗ [ἢ6 
τηδίζοῦ 56. ὙΠΟ ἃγα ΠῸ ἔδννου ἴπδῃ εἰσυεα 
ΟΧΡΓΘϑϑίοηβ ἰῇ [ἢ]5 σμαρίοσ, νυν ὶς ἢ οἰθατὶ 
ἀεβεῦθε [6 να ΙΟῦ5 σδγδοῖοσ οὗ ἔπ ϑιυιΐ- 
ἔευηρ5 ἐπάπγοά ὈΥ (ἢ ,οτα 5 ϑογνδηΐ. 

| ε “ΦἩζς6 ογα ΟἿΓ ρβυιθίβ :" (2) “ Ηδ οδγ- 
το ΟΌΓ 5οιτοννδ5;᾽" (3) “Ἡξς νγᾶ5 ψουηάοάὰ 
ἔογ οἷ ἱγαπϑργεϑϑίοηβ:" (4) "" Βγιιϊϑοά ἔουγ Οὐῦ 
ἱπιαι 165.) (4) “ὙὝΠΕ οδαρεδβοιηθης οὗ οὐγ 
Ρεᾶςς νγὰβ ὑροη Ηἰϊπι:᾽" (6) “ΒΥ Ηἰδ5 5: Πρεβ 
ψῸ δ μοαϊδαὰ :" (η) “ἼΤὮΘ ΤΠ οτὰ δίῃ Ἰαϊὰ 
οη Ηἰπιὶ δὲ ἰπίψυμυ ΟΥὗἩἨ 18 411: (8) ““ ογ 
ἴῃ6 {τδηθργεβϑίοη οὕ ΜΥ ρϑορὶθὸ νγᾶάβ Ηδ 
βί ΠΟΚοη;" (9) “Βοα Ὑδου 5041 τρᾶκο 
Ηἰβ8 800] ἂπ οἤδγίηρ ἔογ 5ἰπ:" (10) “Ἧς 
50Ὰ}} ὈΘδγ (ΟΥ, σᾶττγ}) (Ποῖγ ἱπαυῆθ5. (ᾳ 1)" Ης 
Ὀάγο ἴΠ6 51η5 οἵ πηδῃγ.᾽" 

ἴῃ (9) ἴδε βδογίῆς! αὶ πίαγε οὐ ἴπθϑθ βυβέεγ- 
ἴῃρβ 15 αἰγεοῖ 5ἰδίθοά. Βυΐ ἰο ἃ ρθορὶο, 
Ὑ Βοβ6 Δρρζοδοῦ ἴο σοὰ νν5 ᾿ἰπη θὰ τπγοιρἢ- 
ουΐ ὈΥ [Π6 ᾿ηάἀ]ϑρθηβδῦϊε σοηάϊτίοη οὗ ἐχρίδ- 
ἴοΙ οἴἶεχίην, 41} [8696 βαγίπρβ οὗ με ργορμεῖ 

ΨΟΓΟ ΟΔΙου]αιρὰ ἴο ϑ5ιιργοθσί 186 τῃουρἢῖ:-- 
( ρχο, ἔῆοη, ἴῃ ἐδ6 νοϊυπίδγυ ϑυβογιηρθ δηὰ 
ἀρδίἢ οὗ {π|5 τρηίΐθουβ δεγνδηΐ οὗ ἴπε 1 οσγά, 
νὰ δαᾶνὸ [86 γϑδ!γ ἴο νϊο ἢ ΟἿΓ ψΒΟΪΘ 
Τίτυδὶ ϑγϑίθιη 85 Ὀθθη ἴοσ σεπίυγίο5. ροϊπίϊηρ. 
Ηδετγε, δ ἰαϑῖ, νγὸ βᾶνε ἴΠ6 βεοὰ οὗ ΑὈγαμάπῃ, 
ὙΠΟ σδῃ δοςοπρ] δ) ἴῃ ὙΕΙῪ ἀθοα Ὑγηδί ννᾶϑβ 
ΟΠΪΥ ἔογεϑῃδάοννεα ἴπ 54λς᾽5 ἢἰβίογυ :---οῦνῇο 
ὁΔῃ ἀϊθ νυ] ΠΡ, Ὀοοδυϑθ 1Ὲ ἰ5 Η!5 Βδίπογ᾽β 
ἐ ρΡΙεάϑυγο ̓  τὶ Ηδ 5βου]ὰ Ὀ6 ἃ συδϑιτυϊο 
ἔογ συγ πιδη; δηά γαῖ σδη σῖϑε ἔγτοπι [ῃ6 
ἀοδλά ἴο θὲ {πΠῸ ρᾶγοπέ οὗ ἃ Πυπιθγοιβ ϑθθά, (ῃς 
Βοῖτβ οὗ Ὀ]6ϑϑιηρ." 

ἼΤΠο ἴδστηϑ, “ὁ 1Π140{Π65,᾽} “’ ἘΓΔΠΘΡΤΕΞϑΙοη 5." 
ἃπὰ “ὁ 5ἰπ5,") νυ ῃὶοἢ 4}1 ὁσσαγ ἤθγθ, ραίμεγ ἴῃ 
1|κ6 τᾶΠΠΟΥ δγουπὰ (ἢ νγοσκ οὗ [π6 ἢιρῃ- 
Ργοβὲ οὐ ἴδε “"1)α» φῇ “Ἄ!οπεριοη " (Ἰμεν. χνὶ, 
16, 21, 22) 30, 34). ὙΤἢδ Θχργοβϑίοῃϑ ἰη υν. 
11,12, ἐαγν ΤΏΘΙΓ [Π|40}1{165,᾽ δηά, “ δαγε τὴ 6 
5810 Οὗ ΤΔΗΥ͂,᾽) ΔΓ ΡΑΓΆΪ16] ἴο [Π6 οἠς υ5θὰ ἴῃ 
μον. χνυῖ. τ; ὙΏ6ΓΟ 1Ὲ 5 ργεϑογι θὰ ἴμδὲ ἴ86 
βοᾶρο-βοαΐ (ουεῦ ψῆοθο δοδά δύο διδὰ 
ςοη εϑϑθά “" 411} {πΠ6 ἐμέφωῤῥίες Οὗ ἴ86 σπΠ]άγοη οὗ 

Οἴϑγαϑὶ δηὰ 8}1 1ποῖγ ἐγαγυσγεσείοης ἴῃ 41} {ΠΕῚΓ 
σἰπι)" α΄ 21) 5ῃου]ὰ δεαν ὠῤοῦ ῥέηε αἱ ἐῤεῖγ 
ἐπι φιιθε ἱπῖο ἃ ἰαπὰ ποῖ ἱπηῃδοϊοὰ.".--- 6 
νγΟτὰ ΤῸΓ “"5ρτΏΚ]6 (111. 15) 15 υϑοὰ ,ῶων 
Ἐἰπλθ5 ἴῃ [,εν. ΧΥΪ (στ... 14“. 1ς, 19). 

ΤΠΕ Πδαρῖεσ [4115 πδτΏ ΓΑΙ ἰηΐο ἔουγ ρδιῖϑ, 
ΘΔΟἢ σοπίδιη!ϊης ἰἤγθα γεῦϑεβ (ἸΚῈ 5. 11): 
(1) Τῆς οιυνναγά Βιιπι!!διίυη ᾿δηὰ ἰηνν 
βιογης οὗ ἴπε 1 ογά β ϑεγναηῖ; (2) 
σδιιϑοά ΟΥ̓ Οὖξ 5ϊη5, ψθ ἢ νγοῦα ἰδιά 



ΙΘΑΙΑΗ. Ψ{{ἈΠΠ|. 

νν»8 ἀεβρί8ε4, ληά ννὲ εβίεεηγχεά ἢ ϊπὰ 
ποί. 

4 4 δυγεὶγ “8ε μαῖῃ θόγηα οὐτ. Μαμν, ἃ, 
στιείβ, ἀπά σαγγεά οὐΐ 5οΥΓονΒ: γεῖ Ὁ 
ννε ἀϊά εβῖεθηι ἢϊπὶ 5.Γ θη. δηλ η 
οὗ (ὑοά, ΔΣπηἀ «ῇ!ςτεά. ἀκ 

5. Βυξ Βε τύᾶς ' ἀνγουπάεά ἔοΓ Οὐ περπέρά. 
{ΓΔ δρταβ8:0η8,) δέ τᾶς ὈΓυΪδεἀ ἔογ οὔ «-. Ῥῆμ: 
ἰπἰψυϊτίεβ : τῃς6 ομαβείβαπιεπε οὐ οἷι : ππ Σ 
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88 ἃ [εη6ογ ρἰδηΐ, Δπά 8 ἃ τοοῖ οι οὗ 
δ οδαρ. «.. ἃ ΟΥῪ ρτοιηα: ἢ6 Πα ἢο ἔογηιὶ ΠΟΥ 
κα τα, ΠΟΠΔΕ] 688; ΔΠ4 ἤδη νγὰ 58}4]] 866 
1 Ὁ, ἀε ἴτ, ἐόν ἰς πὸ θελα τῆδῖ ννε 8Πο0}4 
Ὡν ̓ς ἀαβίγα Ἀ]Π]. 
με. ῳ δῊς ἰς ἀεβρίδεἀ 4πἀ τε]εςῖεά οὗ 
ἀμ τρὰ γ Ὥ η ; ἃ πῖδῃ οὗ β8ούγοννβ, δηά δο- 
διε δον ἀλη 4 ὙΠ ρτιεῖ: ἀπά ἔΓνγε δά 
ον, 88 ἰἴἴ γεγε σμγ ἔλοες ἔτοπχ ἢΐπὶ; ἢς 

Ηΐπι; (3) Ηε ΗΙπιβεὶξ Ῥεΐηρ ἱπποσεπῖ, γεῖ 
δι ὴνς ΗἸπη56 1] ἴῃ ρεπεςὶ γχεοϑιρηδίοη; 
(4) ἴογυ ψϑιοὴ Ηδ 584}} μᾶνὲ ἃ ζ1}}}, 5ου]- 
54 {5 γηρ, τονναγά. 

ΟΥ̓ 6 νάγίουιβ ἱπίεγργείδιοπϑ οὐ [815 ομδρ- 
ἵεσ, 56. Νοίθ Α. 

Οὐ:. ΤῊΝ σδλρίοσ 1ῖ5 συοίοα ἴῃ Μαίξ. νυἱῖ, 
17; Μαγκ χυ. λδ; [ὺκὸ χχιὶ, 27: [οἤη χίϊ. 
48; Α(ἰβ Υ"}}, 28---3ς; Ἀοηι. χ. τό; τ Ρεῖ. 
δ], 21---ἀς ; Δηὰ 15 τείογγοα ἴο ἴῃ Ιοδῃ 1. 29; 
Ἀσοπι. νἱ}}, 34; ΗεΌ. ἴχ. 28. 

1. »όο δαιὁ ὀεϊϊευεά (ΥἹὶ. 9.) οἱ γερογι ) 
Οτ, “" πηεβϑᾶβο᾽" (ΧΧΥΪ, 9, 19). ἼΠΘ ᾿πηπ|6- 
ἀϊδίθ γϑίθγεηοθ ΠΊΔΥ Ὀε ἴο 11. 7 (566 δρονε); 
θυ [δ6 σοπιρίδιηξ νγᾶ5 ἀρρ]ςάῦ]ο ἰο (ἢθ 
νν80]6 τενεϊδίίοη οὗ νος ἢ [ἢ6 ρτορπεῖ πδὰ 
Ὀεοη ἴδε Ὀδδγογ:---ἰο ἴπ6 (ἰἀϊηρβ σοποργηϊηνς 
“( Ἰτχηπλδηλοὶ,᾽) (ἢὲ “Ῥῆποθ οὗ Ῥεϑδςθ,᾽) {πὲ 
“ Βοὰ ουὲὲ οὗ ἴδε 5ἴεπη οὗ 6556.) [Ππ6 ““ δ Γ6 
Ἑουηάδιοη,᾽" ἴπ6 ““ ΕἸρῃΐεοιβ Κιπρ," (ῃς 
ἐἐ γεγθδὶθά βίογυ οὔ {πὸ 1 ογά." 

ἐδ αγηὶ οΥ δὲ ΖΟΚΡῚ (Χ]. 1ο). [τ 85 
Ὀεεη “ὁ τηδάε Ὀᾶτὸ Ὀεΐογε 4}} παίίοῃβ " (ἰϊ. ΣΟ); 
Ὀυΐὲ ννῆο διποὴρ 115, ἴη6 [ἐνν8, 5 δά ογδβ 
ἴο 566 ἰξ 5ἰγείςβαεά ἐογίῃ (111.) ουεγ (ΑΝ. 
“107) υϑὲ (Τῆς νογὰ ἔῸΣ “"γενθδὶθαὰ "ἢ 15 
[ἢε 34Π|6 85 ἴῃ χὶ. ς.) 

Ω. ἔον δὲ “ῥα σγοαυ ὦ} ἘἈδίδμοσ, Τὸν 
ῊἫς το ἊΡ α: « ἱεπάεν ῥίαηπ! δέζογε Ηρ: 
--ἃ ἴθοθ!θ ““δυςκοτγ," οΟυϊνναγαϊγ; γεῖ ὀνεῖ- 
τοσγ “είογε "" Οοἀ (Ηο5. νἱ. 2), ἢ Ηἰς 
ἔλνουγ τεβίίης προ Ηΐπὶ (ΧΙΧ. ς; ορ. [υΚὸ 
1|. 40).--- Τὴ ϑυδήθοξϊ 15 5111 [86 ϑογνδηΐ οὗ 
1η6 1 ογὰ (1. χ3---ις}, ΠΟ 15 βϑροόκθὴ οὗ 
ἴῃ ψ0 1 85 ἴῃ “"΄Ασηὶ οὗ [86 1, οτγά." 

α΄ ἃ χοοί ομέ 9.7, α ἄγν φγομμαά  (Χ]]. 18)-- 
1|κὸ οπὸ οἵ ἴδοβε ρ᾽δηΐῖβ 'ηῃ ἴθ ἀθβεγῖ, νυ] ἢ 
να ἃ ἰάσρο "" ϑυσσυϊεπὶ γτοοῖ ΓΔ] οὗ Πι!ά," 
[που [Π6 βυγγουπάϊηρ φαγί δηὰ δἰσγ “" 566 
Οἱζου!γ ἀονοϊὰ οὗ πιοίδίαγο᾽" (ὨγΓ Μδοπηίδη, 
Β. Τ. ἴῃ Ναᾳῖ.᾽ Ρ. 211). Τδδ “ἀγγ ρτουπά 

ἶ8 ποΐ 50 τηςῇ ἴΠ6 εν 58 ρθορὶο (αἴ ἴπαξ 
τἰπι6, ΓΕ Ιουιϑῖγ, δος γ, δημὰ ρο]ς} 
ἀεϑοϊαδίθ), 85 ἴῃ6 Ὀδγτγθη 5011 οὗ διιπηδῃ παίιγθ. 

πὸ γ)ογ»ρι͵--τϑὸ πχᾶττοά ννὰβ Η]β5 ““ἔοτπῃ ἢ 
(ἸΙ. 14, 5. «.). 

από «υδέη αὐὸ ΒΔ Ἢ ῥί»ι, ἐδέγε 8.8 πὸ δεαμ}] 
-οὐν αὐ. α. Ἰιϊ., 14, “' νίϑαρε." Ὑπὸ ΑΟὟ. 
ΓΡΠΕΥ δάμογεβ ἴο ἴδ Ἡδθῦγονν ρυποίυδίίοη 
(ϑο, ἴοο, δέον, δῃὰ 1)6].). 

8. Ηεἐ νψδα ἀε:Ρ,-.4 Οὗ. χ]ῖχ. 7. 

γεῤεείε 977 »ιοἢ ὙὍὌ8ὸ Ηδεῦτεν ἰ5 αἰ που]; 
Ὀυΐ [ἴ ΡΥΟΌΔΟΪΥ τηδᾶη5: “" σοδϑίηρ ἴο Ὀ6 οὗ 
γλθη ;" οὗἁὨ 80 πηδδῃ ἀρροάγδηςε ἐμαί Ηξς ““ ννᾶ8 
ὯῸ ἸοΏΡΟΓ στεσκοηθὰ ν ἢ τηθη "ἢ (Α. ΕΖ2Γ8). 
ΤὮὸ Νυϊρ. ἢδ5: “" ΠΟΥ 55: Π10ΠῈ ΥἹΓΟΓΊΙΠῚ.᾽" 

α »ιαη 9 “ογγοαυ.} “. «υ. α. ἴῃ Ὁ. 4; Ἐχοά, 
11. 71. [4τὴ. ἱ. 12, 18; υϑοὰ ἐβρθοῖδ!ν οὗἉὨ Ρ41π5 
ὙΠΟ ΔΟσΟΙΏΡΔΠΥ ἃ Μουπα οὐ ἀἸϑοδϑο, ([π 
Μαῖί. νἱϊ. 17, νόσους.) 

αεφμαϊηΐεά «υἱὴ στὶς Οτ᾽ ἐϑοκμ655:)) ..«.4. 
ἴῃ τ. 4, ἴ. 5, ΧΧΧΥΠ. ἡ; ὺὑΧΧ, μαλακίαν. 
(Μ δι. νι}. σ7, ἀσθενείας.)---““εφμαϊπιεά «υἱὲ 
1, 85 115 ἐδ 14 ἔποπα. 

απά αὐ ῥίά...1] 1ῖῖ. “88. ὁπθ ἔτοπὶ ὑγῇ ΟΠ 
ἀπογο 5 διάϊηρ οὔ ἔδςε :" ---- ψ Ποίῆογ [ἢ ]5. Ὅ6 
Οοάβ ἕδος, ἀνογίεα ἔγοπι δίη (ςρ. Υἱῖ]. 17,1. 
6, Ἰιν. 8, Ιἰχ. 2; Ὠουΐ. χχχὶ. 18); ΟΥ ΠΊΔΠ 5, 
βῃσ Κίηρ τῸΠπῚὶ ἃ δΒοΥΓΌΪ6 οἰσῃῖ. ὙΠῸ τϑη- 
ἀοπης, “45 ογὴ6 ψῆο διά δ᾽5 ἕδοθ ἔἤτοπὶ 5 
(ΧΧ., Νυΐϊρ., ἘΔ5}1), σαπηοῖ Ὀε ϑβυβίδιηδά 
δτατι ΠΊ Δ ΙΓ Α}}γ : δηά [.δν. ΧΙ, 4 ς ο65 ποῖ νγδγ- 
Γαμΐ [6 δϑϑογίίοη [Πδί {πε “τ ἢιὰ 15 ,ῶσε, 
Ὀυΐ ΟἿΪΥ ἴμδὶ Βα σονογοὰ ἢϊ5 ἐξ..- 

4. Ἰν ΜΔ Οὐ, Βα ΟΣ (. αὖ. “. 
ΧΙ ΙΧ. 4); ἱπαρὶ γιηρ (Πδὲ ἘΠΕΙΓ νἱενν νγᾶ5 ΞΊ ΓΔΠΡΕΙΥ͂ 
Ποη γδαϊςιοΥΥ ἴο ἴδπ6 δοίΐιδ] ἰγυῃ. 

ῥἊὲ ῥαὶρ δογπε...} 1κἴ, “ουΓ 5ἰοἴκηθβϑοβ 
ἀϊά Ηδ θα; 85 ἔοσ ΟὟ ϑοζονϑ, Ηδθ οδγτίοα 
{Πεπὶ ; -πεδιτιθά, 8ἃ5 ἃ ἤδρᾶΥΥ Ὀυγάρη, ἴο τὸ- 
Ἰδν 5 ἔγοπι 1Π6]Γ γοκθ. ((ρ. ἴ[ῃ6 πουῃ ἰῃ 
Εχοά. νἱ. 6, (9) 

σἰγίοζοη] ὙΠῸ ψογὰ υϑεὰ ἴῃ 2 Κ. χν, ς, οἔὗἵ 
Οοάϊβ 5ἰπκίηρ [9022|18} ΜΙ ρῤγουγ. ΤΠ 
ΠΟΙ 15 τιϑδϑὰ οὗ 1ὴ6 ἸθροϑΥ 4,32 γεσευοη {ἸΠ|65 
ἴῃ 1,δν. χῆὶ!, χὶν. Τὸ Νυΐς. ([ο]]οννη Αα. 
8ηἀἃ ϑγ1ηπ).), “" 85 ἃ ἰεροσ.,".-- ἄθηῆοο ἴδε ποϊίοῃ 
(ϑο σομμμηοη ἴῃ Ταϊπλάϊς νυ ΠΕ 55) οὗ Μ69- 
8:4 Βεη οβερἢ 5 Ὀοπεῷ ἃ ἰθροσ. 

“»1|62] “. «υ. α. Νυπι, χίν. 12; ρου, 
ΧΧΥΙΪ, 22. 
απ παρά πάῃ ἰηἴο ἃ βίδῖο οὗ ἄθορ δηὰ 

Ἰλϑίίηρ δυπη δου (“. «υ. «. Εχοά. ἱ, 11, 12 
5. ἸΧΧΧΝΙΣ, 7, ΧΟ. 15). 

δ. «υοωπάεά 2»... ΟτΥν, νἱοσοϑά (11. 9 
5. 40.) ὈΘοδΔΌδ90 οὗ... σαι θ4 ([,4π|. [Π. “δὰ 
4.40.) Ὁϑοδδο οὕὨ ὙΠΟ ἃΓῸ ὯῸ 5ίγοηρου ' 
ἴοιτη5 ἴῃ {πε Ιδησιιᾶρο (γεπηαγκα [6].), ἴδῃ 
ᾶτ6 ἤεΙδ ιϑεὰ ἴο 5:5} ἰδ 6 οχίγετλ υ οὗ {86 
δ ογογ 5 δίΠΙςιοη. Ξ 

ἐρο ἐρασεηιοηΐ 97 ομγ ῥέα] ὈΥ͂ νν]ςἢ νν6, 
ὙὯΟ ὙγΟΓΘ Θηθγηθ5, ταϊσς Ὀ6 τοοοῃς]δὰ ἴο 
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Ρελςθ τᾶς ὕὑροη δίπι; δηά νυ 8 
“ι Ῥεῖ α. 41 ς(γρεβ νγὰ ἀγὰὲ πεαϊεά. 
ΓΉεας 6 ΑΙ ννγεὲ Κα βῆδβερ ἢδνε ροηῆς 
[τὰ ἈἈ5ΓΑΥ; ΜῈ Πᾶνα {πΓΠΘα ΘνΕΓΥ ΟΠ ἴο 
λαδὰ να ἢ)ς. Οὐνῇ ΨΨΑΥ ; Δπ4 {Π6 ΠΟΚΡ ᾿Βδῖὴ ἐὰξ ὑεῖς 
φμέέγ 9 Ϊλ14ὰ οἡ ἢϊπ ἴῃ ἱπΊ4υ Υ οὗ υ8 8]]. 
παεὶ σαν Η ἃ, ἀπά ἢ »προὲ σὴ 7 ε ννᾶβ ὀρργεβ864, ἀπά ἢ νγᾶϑ 
αι ἀθηϊόϊτεά, γεῖ 7ε. ορεπεά ποῖ ἢΪβ 
τό 5... ΤΔοιτἢ; Β6 18 Ὀγουρης ἃ8. ἃ 4 ]Δπ}Ὁ 
Μαῖς 4. ἴο [ῃξ Βἰδλιρῃϊει, δπ4 245. ἃ ϑὅἤθερ 
«ἀειοῦ, Ὀδίογα δῖ ϑἤδαγειβ 15 ἀυπλρ, 80 ἢδ 
35. ορεπεῖῃ ποῖ ἢΐ5 τηουζῇ. 

ΙΘΑΙΔΗ. ΜϑΜΡΠῚ1. ἶν. 6-- το. 

8 'Ηε νγᾶϑ ἰλίκεῃ ἔγοπι ργίβοη )πά " ον, δῆγ 
ἔτοαὶ Ἰυάρπιεηξ : ἀπά νγῆο 58}}411 ἀδ- ἄταν ὃν 
οἶδγε 5 ρεπεγαδίίοη ἢ ἔογ ἢθ νγὰβ ουϊ μὐὐβὶ ἐο 
ΟἹ ουὲ οὗ τῃε ἰαπά οὗ τῆε [᾿ἰνίπρ : ἴον ἡμεπξ: ὄμέ 
188 {τδηβργεββδίοη οὐ ΠΊΥ ρεορὶε ἔνναδϑβ' Ἦεὺ, ννΑ: 
ἢς 58(τἰςίκδη. Ὁ 

9 Δμά δε πιδάς ἢϊ58 ργᾶνε νυ ἢ 
([Ὠ6ὲ ννιοκοά, ἂδπὰ ψηῇ τῆς τις ἴῃ 
ἢ15.  ἀδδᾶῖῃ ; θεσδιϑε ἢ6 Πδά ἄοπε πο "ἘΠ 6". 
νἱοΐεποα, πείῖμεῦ τᾶς ἀμ. ὁ ἀδεεῖς ἰῃ ἃ τ Ρεῖ. 
ἢϊ8 τηουτἢ. τάν: 

Ι0 ᾧ Υει [ἴ ρἰεαβεά τῆε ΓΟΚΧ ἴο 

Οοά. “" (ιαϑεϊϑοπιθηΐ " (54γ5 δοδμπιδάοθγ) “ὁ 15 
Ραΐη ἱπῆϊςιοαὰ ἡ οἴἶδεπάουβ ἴο Ὀγηρ (ποτ ἴο 
ἃ Ὀοιῖοῦ πιπά: Ὀὰξ πότε, ὈΥ 1ἴῃ6 ννοπάγοιιϑ 
ἔταςο οὔ Οοά, {δὲ ἱπποςεπὶ ψΠΠΠΠΡῚῪ οπάιγο5 
δι ογίηρ, παῖ τΠ6 σα ]γ, γνμὸ Αγ 1Ε ἴο Πρατγί, 
ΤῊΔΥ Ὀὲ Πεοαϊθά,".---ὅο οἠἱγ σουὰ ἴδ “" ὕονθ- 
πδηΐ οὗ Ῥεᾷσὸ" (Πἴν. 1ο) Ὀδ6 6ϑῖδ} }5ῃ6ά. 

«υἱὲῤ ῥὶς εἰγίρῥες ΟΥ, " 5:Προτννουηάβ, ᾿νν 4165 
(“. «υ. α. ι. 6). 

«ὐε αγὸ ῥεαίε] Τι1ῖ. “61 5 ρα] ἴο υ5:᾽"- 
[Π6 ὑπιιϑι8] ΟΧΡΥΘβϑ ἢ ΟΑΥΓΥΏΡ 5 Ὀδοκ ἴο 
μον. χίθ. 18,17. Χὶν. 3, 48 (186 Ρίαριθ 5 
Βοα]οὰ 5); ννβεγο [86 βᾶπιθ ϑνογὰ οσσιγθ (ἴῃ 
1ῃδἵ ῥγόςϊ56 ἔοσγπι, {πο γῸ ομ). 

Θ. ῥατυε ἐμγηθ] -. «υ. α. Ἰ)ϑαῖ. χχχί. 18. 
ἰαϊά οα ῥί»] 1κ|.. “δῖ σαιιδοά ἴο πηρεῖ 

Ἡϊπ1:)") 45 ἤθη ἴἢ6 ἀνθηροῦ οὗ Ὀϊ]οοά »ιεὶ ἴῃς 
ΤηΔηϑίαγου (Νυπι. ΧΧΧΥ. 19, 21; Πρ. ΔΑΠΊΟ5 
γο το; 5. 4υ.). ὙΠὲ ρα! οὗ 411 πιδηκι πα νγᾶ5 
τοδάθ ἴο σοπορηΐγο οὐ Ηἰβ ϑἰηρὶθ ρεϑοῃ..--- 
ϑγπΊη), Κύριος καταντῆσαι ἐποίησεν εἰς αὐτόν. 
.--- Το Οοοά ϑδορῃοτγά εησοιπίογρα {Π6 τάνθη- 
ἰης Ἰίοηβ, δπά ἰδιὰ ἐἀόννῃ Ηἰ5 {πὸ ἴο γϑοονογ 
(06 μεῖρίθββ, νψαπάθπηρ, σῆθερ (]}Ὀ0ἢῃ χ, 11, 
;ς, Χὶ. ςο----52). 

7. Ἠπ «υας ορῤγεσεὐ (Ἰἰϊ. .ὺ] 85 ὈΓ δῃ 
. υἀηγεϊοηζίηρ σγράπον (Β ει. χν. 2, 3ν 4. αὐ.) 

ἀπά δὲ «οας αὐιειεά,,  ἈδίμοΥῦ, γοῦ Ηο καῦ- 
ταιτιθά ΗΙΠ18917 (“. εὐ. «. Εχοά. χ. 3), ἴῃ. 
νΟΪτπίαγΥ 56 {-ραϑοπιοπί, δπὰ ορῤεέμεα ποὶ Ἠΐε 
"πο; 88 ἃ Ἰᾶτὰ Ὁ (Οξεη. χχὶϊ. 7, 8; Εχοά, 
ΧΙΪ. 4.) 5) 5.40.) Ῥιδῦ 18 ἰά 1Ἰ΄ο ἐῤὲ «“«ἰαισδιον 
([ὁὉὐ χὶ. 19), σπά ἂ α “ῥεῶῤ υὉὰπδῦ 165 ἀμ»ιό 
ὀείογε δὸῦ “ῥρεαγεγι: γ98, 16 οΟΡθηῃθά ποΐ 
Ηἱ »ιομδ. ὙΠῸ ΠΟΘ οἰδιιθθ, “845 ἃ ἰδπῦ 
νι ΘΠ ΘΆΓΟΓΘ,᾽) ἰ5 Δὴ Θχρδηβίοῃ οὗ [Π6 ργβοθάϊηρ, 
“Ἡς οροποά ποῖ Ηἰβ5 πιοιυΐῇῃ :" νι ἢ οἴδι56 
5 [Πδη, νυ ἢ στοδὲ ἐπιρ 8515, γερθαίθα ὈΥ (5618 
ῃ τῃς Ἰαϑῖ πιθι ογ οὗ τῆ νϑῦϑα. 

8 Ηε «υας: ἑαξεη... Οτ, “ΤΒτγοιρῃ οὉ- 
Ῥτϑοβίοι (5. ον. 30, “. 40.) δπὰ Ἰυπαρπιθηΐ 
ν͵5 Ἠὸ ἴακθη ἄννᾶγ :) ὈΥ νἱοΐίθηςθ Ὡς ἢ 
οἰοακροαὰ ἐΐϑοιε ἀπο ἴἢ6 ἰογτηδ 165. οὗ ἃ Ἰθραὶ 
ῬΓΟσΘΚ5: ΤΊ ]}γ, ἱπάθοά, ἐαζεπ ααυᾶν ὈΥ Οοά 

9 θη. γν. 4, “. αυ.}), γογι Ηϊ5. ρεγβθουζοῦβ 
Ἰδὲ Τοῦ σι, }. Η. Μίιςο., Ῥυβεγ); γεῖ, ἴο 

411 Δρρθάγδποθ, οδιτίοα οἱ (11. 9) ὉΥ 186 
ΘΏΘΙΠΊΥ. 

απά «υδο.. Ἀδίδογ, "“ δηὰ Ηἰ5 [πὸ ῆο 
νν}} οοπβλάογ᾽" ὅνο ν}}}} ςαγὸ ἴο Ῥοβῖονν 
βογίοι5 ποιρηϊ Οἡ ἃ σΑΓΘΟΓ 50 ργεπιδίυγοὶ 
οι 5πογί}--- Τὴ ννογὰ ἔοσ “" {|π᾽ ὁσσυγο νυ] 
ἃ ῬΓΟΠΟΙΏΙΠΔΙ 50ΠῚχΧ ομἷν ἴπ ὁπ ΟἾ ΒΟΥ ρ]ᾶςο, 
οἴ. ΧΧΧΥΠΪ. 150. ("ἢ ΠλΠ6 56, οἵ, Πξο- ρεποάλ): 
πὰ ἴ{ΠπΟΓῸ, 85 ΠΟΓΟ, 1ξ σἴδηάϑ ἴῃ οἱοϑθς γοϊδίίοη ἴο 
θείῃ ουΐ ΟΥ̓ ἔγοπι “ἴῃς Ιαπά οὗ {πΠ6 ᾿νὶπρ 
(Χχχνῖ!. 10 τ--ῦ2 ; ΠΡ. 6γ. χὶ. 9). ὙΠ6 νογῦ 
γοπάογοα, “" σοῃϑιογ,"" Οσσυ 5 οἰϑοννβοτε (ἰπῃ 
[Π|15. ἔοττῃ) ομέγ ἴῃ 8. οχἹη. ς (Α. Ν᾿, “ἐ πγιι86 
ὑροῃ ἢ). 

εμέ ο7] 5“. «υ. α. Ῥ5. ἸΧΧΧΥΠ. τ; [ς,ἅτὴ. ἢ]. 
54: ἘΖ6Κ. ΧΧΧΥΪΙ. ΣΙ. 

977 »ῃην ῥεοῤίε] 80 τηδξ ἤογθ, 85 ἴῃ στ. σσ, ἴα 
ΒΡΘΆΚΟΥ [5 σοά. 

«υας ῥἊᾺ εἰγίςδεη} 1ι1τ, (πλαΓρ.), δ τνᾶ5 ἴῃς 
βίγοκθ προ Η πὶ" ((Π6 ΡΥΟποιπ 5: ΠΡΊ] ΑΓ, 88 
ἴῃ χ]ν. τς; σρ. 17; Ὅθη. ἰχ. 26, 22). ΤΟ 
ΠΟ ςΟπΊο5 ἔγοπι ἴδ νοῦ σοπάογθα “"ϑ Κα 
Θη " ἴὴ ν. 4. Τῤεν δά {πουρῆϊ Ηἰπὶ κυογίην 
Ὀπάογ Οοὐδ κἴίγοκθ. Ηθὀ ννᾶβ 50. Ὀαΐ ᾿ἴ ν᾽ ᾶ5 
ἴογ ὯὨΟ 5ἰη οὗ Ηἰβ ονῃ : ἰἴ ννᾶϑ θδοδιϑε οὗ {ΠῸῚΓ 
ἰγδηϑρτοββίοη. 

9. “π4 ῥὲ »᾽ἜἼαάε... Ἐδίδεγ, “πᾶ οἱ θ 
δΡροϊπῖοά ΠῚ’ σγάυς «υἱὲ ψιοϊκοα τγ68, 
απαά «υἱῤ ἃ τίου δ δῇ ἢ ἄεαί δ. Αἡ 
Θηϊρπηα, ΒΟ ΟἾΪΥ ΠΟΥ σου]ά εχρίδίῃ. 
ὝΠΟ 54Π|6 ρεύβοῃ, Ψῇο σοπάεοιηποαά 6505 ἴο 
6 σγυο!βοά ν᾽ [Π6 τηδἰοίδεϊογβ, δηὰ (Πόσο - 
ἔογθ, νυἱγίῃ δ! (56ε [ ϑορῆι5, ὁ Απί.᾽ ἵν, 8), 
ἴο Ὀε τοιηονεὰ δἱοηρ ἢ ἴποπι, αἰϑὺ ρᾶνθ 
Ροπηἰβϑίοη ἴο “ἃ γίςῃ πιδῃ ᾽" (Δίατί. ΧΧΥΙ. ς 7) 
ἴο ἴακο {Π6 βδογοά ὈΟΩῪ δπὰ ρὶδεος ἴἃ 'ἢ ἃ 
τοπὶὸ νι ἢ Π6 Πδά ἀδϑδιποα ἔοσ ἢ5 οννῃ γεϑῖ- 
ἸΏ» -ῬΪΔςθ. --- ΤΠΘ ννοτὰ ἔογ “" ἀθδίῃ " οσσυγθ 
Εἰβουνθογε ΟἿΪΥ ἴῃ Εχοκ. ΧΧν. τος ΜΒΟτῈ 1 
ΤΟΙοΓ5 ἴο ἃ νἱοϊεηΐ ἀδαίῃ. 

δεεαισέ (Οεῃ. Χχ χὶ. 20) δὲ βαά ἄοπε πο υἱοίεπεο) 
ἼΠ15 συάάρηῃ ἀϊνογβθίοη οὐ ὀνθηΐβ ΠπΌσ {ΠΕΙΓ 
πδΐαΓΑΙ σΟΊΓΘΟ ννα5 πλθδηΐ ἴο Ὀ6 δῃ δἰϊθεϊδί!οη 
οὗ ἴπ6 ϑυ ογογ᾽ 5 ἰηποσθῆςθ, 

10. Βαὺ 2ῤεὲ Ζοκὺ ψὙΔ8 Ῥ»]Ἱοδ8οά (χ]ὶ[δ}8 
41, 5.4υ.} ὃὉ0 ΟΥ̓.88 Πίσι (υ. 5). ΤΠ υη͵]υδὲ 



Ὑ. 11,12. ΙΘΑΙΑΗ. {{{{Π|. 

Ὀγι 86 Ὠἴτὰ ; ἢα ἤδῖῃ ρὲ ῥέηι ἴο ρτίεξ: 
ἔΟ τ, τοῖρη  γἤδη τποὰ 5ῃδ]ς τηᾶκα ἢΐβ 80.}} δὴ 
ἐδαὶϊ παλε οἴξετιπρ; [ογ 51π. ἢς 588} 8ες ῤὲ: βεεά, ἢς 
ἀν ἤο 9}8]] Ρτοίοηρ δὶς ἀδγϑ8, δηὰ τῆ ρ]εάβιιγε 

οὗ τ[ῆ6 ΠΟΚῸ 5841] ργοβρεῦ ἴῃ ἢϊ5 μαπά. 
Ι1 Ηε 5211] 8εεὲ οἵ τῆς ἔγανδι! οὗ 

ἢ]8 8οι)], “πα 53.411 θ6 βαι5ῃεα : ὈῪ ἢ 8 

ἀροάβς οὐ τγθπ νοῦ ροιτη το ὈγῚ Οοά, [παῖ 
Ἠς πιρῃὶ οἤἴθοϊς {Πόσον Ηἰ5 οννη ρῥγοάείζεγ- 
ΤΑΪηοα σουπθοὶ] (Αςῖβ ἴ. 23, 1]. 18). [ἡ 
ἸηΠη116 Ὀρπονοΐθηςθ ἴο πιᾶπ, Ης “χ᾽ 5!ςἷ- 
Π655᾽ ((ῃς εἤεςϊ οὗ 51η, χχχῆ. 24) ὕροη Ηἰ5 
δογνδηῖ, νῆο ν᾽ 5 ννογκίης οὐὗξξιλη δοςορίδο]θ 
Αἰοποπηθηΐ ἔογ 51η.---ἰπ {πὸ οἷά βδογιῆςοβ Ης 
Πδὰ πὸ ῥίεασμγε (5. χὶ. 6, .. «υ.), Ἔἐχοορί 50 
ΔΥ 45 ΠΟῪ ἔογεσῃδαοννοα [15 οπὲ 4] }-ρεγίοςξ 
οἴοπηρ. Βαῖ [ἢς 56] [ςϑαστιῆςο οὗ (δ ΕἸΡὨίο- 
Οὐ ϑεγνδηΐ ν»δὰϑ ΨΏΟΙΥ ἴῃ δοσογά νι τἢ6 
““ βορὰ ρἰεάδιιγε ᾿ οἵ [86 ἀϊνίπθ “" νν}}}." ((ρ. 
ἘρΡΗ.. 1. 7--9.) 
ΤΠ ργορῃδξ ποῦν ἔυτη5 ἴο δά ἀγοϑα Η!πὶ, οὗ 

ὙΠ Π056 τηγϑίοτουϑ ὟΝ 1] ἢ6 Παὰ βροκεη. ἤξεη 
Τῤοι ταδιϊκοδὶ Ηΐ σομΐ αρ οὔεγιης 70 σἰπ;--: 
Ἡδεῦτ. πρᾶν; “ἃ δυϊ-οἤξγιηρ " (ΑΟΥ. 
ἐἰ {γοβραβϑ- ἴθ ηρ )); [δν. ν᾿ τς, 19. ΤΠ6 
ὁ 950}}} ᾽) οἵ [86 1Ἁ,οτα 5 ϑογνδηΐ 15 ποΐ [6 ΟΠΘΓΟΥ 
(85 ἴῃ πρδγᾷ.), Ὀυὲ [6 αὐοίέγε; ἃ5 15 υΪδῖπ ἵΤῸ ΠῚ 
α.15., “ εξ ρουγρὰ ουΐ Ηΐ- “οἱἱ ἀπο ἀδαῖῃ.᾽" 1 
ἄοο5 ποῖ 2γειεηΐ, Ὀὰϊ 1156} ἐς, (ἢς βαϊἰβξβοϊὶοη: 
---5 6 τοδά; “ὙΠῸ δὸη οὗ Μδη σδπιο...ἴο 
ξεῖνε ΗῊ «ομἱ ἃ ΤΑΠΘΟΙῚ [ῸΓ τηδην :᾽) Μαίϊ. 
ΧΧ. χ8: Πρ. ΧΧΥΪ, χ8:;: [Οδη ΧΙΐ, 27. 

Ἴδε Ἰοροῦ δὰ ἴο ὉΠὴΣ δη αεῤαρ αἴ ἢϊ5 
οἰεαηϑιηρ ([μεν. χῖν. χ2, 21); ΡῬΓΟΌΔΌΟΪΥ, 85 8 
εο»ηροσαίίοπ (ΟΜ ὨΙΟὮ ἰ5 1ἴῃ6 βρθοῖῆς ἰἄθα οὗ 
[86 αεῤα»ι) ἴογ [6 ᾿Ὡ]ΌΥΥ ἀοηθ ἴο δε Βο]:- 
Ὧδ55 οἵ Οοά ὈΥ 15 τυἱης]οαηηθθ5. Εοσ [Π6 
τνοσ ἀ᾽ 5 οἸθδηϑιηρ ΟἿΪΥ ἴδ6 ἱπηηηδοι δίς 500] οὗἉ 
[ῃ6 ΕἸρΒΐθοιια Οπο ςοι!]ά κιβῆςε! Ηδς ννῆο 
νγᾶ5 ἰἸοοκθὰ Ὡροὴ 85 “" βδί ΠΟ κθη,᾽) νν85 τ Δ ΚΙΠΡ, 
54 (Ἰ5[ΔΟΊ Ὁ ῸΓ ἃ τᾶσθ ἴπαΐ ννᾶ5 “" 5 ΠΟΚΕΘη." 

ΟὐΣ. ἴῃ 1,ον. ν. 1, ᾿ἴ 15 βδ!ϊὰ οὗ [6 ροϑίβϑοῃ 
ννῆο οτιεἀ ἴο Ὀτηρ [6 αεῤανε, “" Ηδ 5841] 
ὅκαν δὶς ἱπίφιγ." 

δὲ «ῥα! “τε ῥὶς “1 ((ρ. 5. χχὶϊ. 20.) 
Ἧς νῦο δαὰ ἀϊοά, δηὰ Ὅδθεη Ὀυτιθα,.--- ϑθοση- 
ἴῃ] ςοηϑίρηοα ἴο ΟὈ]νίοη (νυ. 8, 9)---58}4}} 
“εξ ἃ Ἰοῃᾷ [ἴπ6ὸ οὗ ἀεβοοπάδηϊβ. ΟἸθασὶγ, πεῃ, 
Ηϑ πιυϑὲ ἢᾶνο τΊδθη ἔγοσα {πὸ ἀθδά. 
ὲ “ῥα ῥχγοίομφ δὶς 44γ.] Ορ. εν. 1. 18; 

Ηδεῦ. νἱῖ. τό, 2ς. 
ἐδὲ ρίεασαγε οΥΓ δὲ ΠΟΕΡ (Χ]ῖν. 8) δα] 

ἐἀρη μὴ (Ρ5. χὶν. 4) ἐπ δίς βαπ] Οτ, ἰγουρῃ 
ἱπι; ὉΥ Ηἰ5 ἄβεποκ 

11. Ηπκ «ῥα! :τ. (Ὁ. 10) ο7 δε ᾿γαυαὶ οὗ 
δέ» «ομῇ---ἰῇθ ἔπι [Πδῖ εονπδι ξογι 7»: ΗῚ5 
ἴο1] ἀηὰ ἀρόηγ. ΟΥδοτβ: ““ Βϑοδιιθδ οὗ [ἢ ἴγᾷ- 
Υ81] οὗ Ηἰβ 5οι)] Ηδ 5}4]] 8366, δηα᾽ Ὀ6 5διϊςῆρα " 
(50 )ε]., ἄς.). ΜΝυΐϊγ. “ρτὸ οὸ φιοὰ ἰᾶδο- 
ξανϊῖ δΔη1Π|8 6115." 

Κπον]εάρε 5841] ΤΥ τιρίθουβ βογνδηῖ 
ἸυΒΕ ΓΥ πιδηγ ; ἔογ ἢθ 5}4]1 θδᾶγ {ΠῸὶγ 
ἸΠΊ4υ 168. 

12 Τεγείογε νν}}} 1 ἀϊνίάς ἢϊπὶ ὦ 
βογοη Μὴ τὰς ρτεαῖ, πὰ ἢς 5141] 
ἀϊν!ἀε τὴς 5001} νι ἢ (ἢς βἴγοηρ ; δ6- 
σᾶυ86 ἢς δαῖῃ ρουγεά οἷἱξά- 8 βου] 

ὁγ δὶς ἐἀποαυϊάσε)] ΌΥ Ηΐ5 ἱπι[πηαΐθ Κπονν- 
Ἰράσε οἵ (ῃε ἀϊνίπο σοιη56} (50 [2 6]., οοϊῃ- 
Ραγιηρ χὶ. 2, 1. 4; Μαὶ. 11. 7): Μεῖῖ. χὶ. 25). 
ΜδηΥ πιοήργῃβ, “" Τγουρὴ ἴῃ Κηον]θάρε οὗ 
ΗΙπι." ((ρ. ΗΠ. ἢ. 8, το; ΕΡἢ. 1. 17; 2 Ῥεῖ, 
11. το; σρ. [6γ. χχῖν. 2.)-- πὸ τεπάοσιηρ οὗ 
ΑΟΝ. 5 ῥβ]ο ορΊσ Δ ἴο δ ργοίοιτοα ; δηά, 
1 υπάοτϑίοοά ἰπ δοσςογάδπος νυ ἢ Ργον. χχί!. 
17, “ΑΡΡῚῪ {πῖπὸ πραγ ἴο »"}) ἀποαυ ράσε," 
ΤΟΔΙΪγ ᾿ποϊάθ5 (Π6 οἰ ποῦ πηθδηϊηρ. ὙΠῸ “" ἴΓδᾶ- 
565 οἵ, Κηον]θάρο," νυ ΙΓ ἢ οχίσῖ ἴῃ Ποῖ 
((ΟΙ. 11. 3}, ἅτε ὑηνοι]οὰ ἴῃ {πὸ Οοϑρεὶ; [παῖ 
εὐ ἤῃ Ηἰ5 [ἢ πιθῆ ΤΩΔΥ 566 ΠΡ .᾽" 

“ῥα! γεν γί σδίφοις σενυαπὶ...} ὙΠΟ δάϊοςξῖνθ 
15 Θιιρ δίς :---ἰη οὐγέμο 97 ἨΠ5 δοίης τ ἴθοι!8 
(ερ. Ἀομπι. ν. 18, το 1 [}0δὴ ἢ. σ, 2), Ηβ 
5}4}} πηᾶκὸ Ὁ} 9 ἸΏΔῺΥ (Κοιῃν. τς 6) τρηΐο. 
ΟἿ5: ΟΥ̓ (845 {π6 ὕπυ5114] σοπϑί γι ο[ΟῊ 1Π1ρ 165), 
ἐριρατί τἱ ϊοουβηθ55 ἴο ἘΒ6ΠῚ;---ἀη ΘΧΡΓΕΒΘΙΟἢ 
ννὰθ ἐπουρῇ (45 [6]. οὔϑεσνθϑ) ἴο ἱποϊυά δ 
411 {παΐ ἰ5 ᾿ἱηνοϊνθά ἴῃ [86 “" ὈΠηρΙηρ ἴῃ οὗ 
δνου αϑίηρ τ ἰθουβηθ55" ([η Ώδη. ᾿χ. 24); 
παρ βάει εἰ ουἱΐα. ---- 6 ΜΡ. νν6]}: 

ἐς 05 8οδδϊξ [ρ86 υϑῖι1ι5 δΈγνα5 Πγ60}5 ται οβ."" 
Οὐ:. ἴῃ χὶν. 24, 2ς,) 1ἴἴ 15 οἰδθογαδίθιΥ 49- 

ϑογίοα (ἢδξ ομἱν ἐπ δὲ 1ονγ 5}4}} τερεηθγαίθ 
ἴϑγδϑὶ "" Ὀ6 1584." Ορ. Ἰἴν. 17. 

διά δεῖν ἱπιφμίος Ηρ ἩΛΊΑΒΘῚΖ «υἱὲ ΟΔΥΥ͂ 
α΄ 4.) 5. 4υ.);---ἰαικιηρ ἔγοπλ ΟΗ͂ τῃοπὰ 186 ὈυΓ- 
Θη, ὈΘηοδῃ ννῆοϑα νοις [ΠΟΥ ννογο ονοῦς- 

νν ΠοΪπγχοά (}Θτγοπλο). 

12. Τῤεγεύογε.. δὲ σἰγοη} Οτ, ““ὙὙΠοτο- 
ἔοτα Ψ}}}1}1 γίνε ΗΙπὶ ἘΔ ἸΩΏΔΏΥ (Ὁ. 11) [ὉΓ 
Ηἰβ5 ρογίΐοη [ςρ. ἔογ 1Π6 σοηϑίγιοσίίοη, [0Ὁ 
ΧΧΧΙΧ, 17], ἀπά ἢ} (Ρτον. χνὶ. 19) σα ΒΥ 
οπ085 (Ρ5. οχχχυ. 10) 5Π4]}} Ηδξ ρογίΐϊοη οι 
5Ρ01}." -- ε ννῆο μιδὰ ὕδθθη οἱδϑϑοὰ “φυΐϑ 
νυ] ΚΟ πΊθη "ἢ (υ. 9), ἀπά ““πυπηθεγοά «υδιρ 
ἘΓΔΉΒΡΤΌΞΒΟΓΒ," 54} πον Ὀδ ἃ σοπαημεοζου, 
ΒΓΓΟΙΠοα ΟΥ̓ ΠΣ ΠΥ ΟΠ65 ὙΠῸ 5ῆαγοὸ Ηἰβ 
{Πυπιρῆ.---Τὴ)ς Ψυΐϊρ. ““ ἀϊδρογίίαπι οἱ ρ] υσΊ-- 
ΤηΟ5, οἱ ἔογίυπὶ ἀϊν!εξ 5ρ0]14:᾽ δπά 5ἰπ)ΐ- 
Ἰαυγ ΧΧ.., Τάτγρ., Γυπογ, ΨΊγ., Ηδνογηίοκ, 
Ηξεηρβῖ., ἕο. Τα τοπάρσγηρ οὔ ΑΟΝ΄. 15 
διυρρογίθα ὈὉγ Οδϊν., σσεϑεη., Πε]., ἄς. Ἑδςῇ, 
ΠΟΨΟΥΕΓ, ργοβθηβ αἰ ΠΊ σα] Ε165, νν ὨΙ ἢ ἀγα δἰπιοϑῖ, 
1 ποΐ αυἴθ6, ἀνοϊάἀοά ὈΥ [γδηϑιαι!ηρ 45 ἀῦονθ. 
δέει] Α ϑἴγοῃβξ. δχργοββϑίοθ, ἱπιρὶνηξ 

(παῖ Ηἰβ Ὄχδιίδίίοη ννᾶϑ5 ἡ χεπυαγά οἵ ΕΠ5 
βε [-ἀθνοίίοῃ :--Ὀθοδαδο ὑμπαὺ (Ν᾽ ]ρ. “᾿Ρτὸ 
οο φυοά ̓) Ηε ρομγεά ομΐ (85 ̓ ξ οτηρίγίπρ, θη, 
ΧΧΙν, 20, 9. «“υ.) ΠΣ «“ομἱ μπίο ἀξαΐδ, ἀπά «υα. 
πιργιδεγεά αὐἱὲῤ γα ΤΎΠΟΥ. 
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δ δ ΙΘΑΙΑΗ. Κ1Π|. 
“Μαῖκ τς. χῃίο ἀεδίῃ : δπά ἢε νγὰβ ὁ πιπιδεγεά (ῃε 5ἰπ οὗἨἉ πιδηγ, δηά ὅ πιδάς ἰηΐἴοῖ- δα α;. 
ἴαικο 58, ΜῈ τὴ6 ΓΑΠΒρΓΕβ5ΟΓΒ; ΔΠα ἢδ ὈδΓε ςεβϑϑίοη ἔογ τῇς {γάπϑρταβ80 08. τὰ 

απ δὲ δαγε}ῇ Οτ, αμά ες ἘΠΛτΑΒοῚΤ ὀαγε. 
ἐδὲ οἱπ ΟἹ »ιαην) ἰακὶπρ ἴ ἀροῦ Ηἰπι, δηά 

ΟΔΓΓΥΪΩΡ ἴἴ ἀνᾶὺ (“. «τυ. «. 1,εν. χνὶ. 22: (Ρ. 
790 Βη ἴ. 29). 

αμά »ιαδε (Ὑ111 τὰ δ]. 6) ἐμπέογεθ ον 7ῸΓ ἐδὸ 
ἐγαμόστε:.0γ.} --- ΠΟΠΕπυΐηΣ ΤῸΓ ονὸγ (Ηεῦ. 

Υἱ!. δς; Κοπι. Υἱϊϊ. 27) ἴδε σψοσκ νος Ηδ 
Ὀερδὴ οὐ {πε σγοβ ({κὸ χχὶΐ, 34).--- 6 
οἴδιιβο, "" Ηδ Ὀᾶγο, ὅζο. 15 γτεηάογρὰ ἴὴ ΧΧ. 
αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκε: ἴῃε ψοτγάϑ8 
ιιϑοὰ ἴῃ ΗθΌ. ἰχ. 28. 

ΝΟΤᾺῈ Α. 

ΟΝ ΤῊΕ [ΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΟῊΑΡ, 111. 

Ι. ὙΠΟ ολυ Ποῦ [ον 5 δυῖδβοῦι 165 Ὁπάογ- 
., βιοοῦ Ιἴ ἴο τείοσ ἰο Μεβϑίδῃ. 

;. Το Τάγρυπὶ οὗ Ϊοπαΐμδη (δϑουΐ [ῃ6 
θοριπηϊηρ οὗ ἴπ6 τπιγὰ σδηζιγγ), νυ 116 ἐνᾶςσυ- 
δίίηρ ἃ ἰάγζο ρατί οἵ ςἢ. 1111 οὗ 115 ἔγιιδ πιθδῃ- 
ἴηρ, γεῖ δάπιῖῖ5 [πδί (Π6 δογνδηῖΐῖ οὗ ἴδε 1 ογὰ 
ἴῃ 11, Χ.3 15 Μεβϑίδῃ; (παῖ "’ Ηδ νγᾶβ ἀοἰνογοὰ 
ΟΥΟΥ ΟἿ δοςουηῖ οὗ οὔὐγ πη 165: (Πδῖ “τέ 
Ὑ}1}}} ρ]Θᾶ56 [Π6 1μοτγὰ ἴο γοτη ἘΠ6 51η5 οὗ 41] οὗ 
5 ἴογ Ηἰ5 βκο:" [δαῖ “Ηξ ρᾶνὸ ὺὑΡ Ηἰβ 
80} υηΐο ἀδαῖῃ :" δηά {παῖ “"ἴοὸγ Ηἰ5 βᾶκα 
ἴῃς ἐγαηϑϑτοθθοῦβ 504} ἤᾶνθ ἔογρίνθηθϑβ." 

2. ΤῸ ϑδγηαφοσαί Ῥγαγογς βρῖνο 1ἴῃ6 5ΔΠῚ6 
τοΐεγεηςθ. Α σηϑί 08] ὈΥΑΥΟΥ υϑο ΔΠΠΌΔΙΪΥ 
δὲ (ῃ6 Ῥάβθονεσ (5δοες τσ Α. νύμπϑοδο, ὁ 16 
Ι,εἰάθη ἀε8 Μεβϑίδβ," 5. 49) ρεδάς {δι5: 
“Ὁ Μᾷᾳκο ϑροθά, ΤΥ Βεϊονθά, υ1η1}} ἴΠ6 δπὰ οὗ 
1ῃ6 νυἱβίοῃ ἀδννῃ  ἢδϑίθῃ, δηὰ ἴΠ6 βῃῃδάοννβ 5}4]} 
ἢεε ΠῸΠπι Βεηςε. ΗἸ ἢ δπὰ [θὰ ἢ ρ ἀπά ὀχαδ]έ- 
οὐ 8}}} Ηθ Ὀ6, ἐπδῖ 15 ἀόβρίϑοά, Ηδ 5}}8}} ἀθαὶ 
ΡΓΙάΘΠΕΪΥ, δηὰ 5}|4]] γοργόν, δηᾷ 5}4]] βρτηΚ]θ 
ΤΩΔΏΥ." Αποίδον (Ὁ. 5. το6) 5ᾶγ5: “" Μεββίδῇ, 
ΟἸΓΙ ΡΠ δοιϑη655, μδίἢ ἔυστιοα ἀννᾶγ ἔΓΌΠῚ 0.5: νγ 6 
ἃΓδ του Ποά, δηὰ ἴῃογα 15 Ποηθ 80 οδη ἢ π5{Π Ὁ 
05. Οὖχ ἱπίαυ 65 δηὰ {δ6 γοῖε οὗ Οὔὖον [γϑη9- 
δτοβϑίοῦβ Ηδθ Ὀδδγοίῃ ; δηῃὰά ννᾶ5 Ηπλβοὶε 
Ρίεγοοά Ὀδοδυθα οὗ οὔγ ἱγδηθρτοδδίοθβ. Ηθ 
ΟΔΥΤΊΕΙἢ ΟἿ᾽ 51Π5 οἡ Ηἰΐ5 5ῃου]άοσγ ἴο βηὰ ἔοτ- 
δἰνθηθββ ἔοσ ΟΌΓ ἰπαυ θ5, ὅζο.᾽" 

24 Το Ταϊπιυά, Μιάγαςηϊπι, δὰ οἵδοῦ 
οἷά ἈδὈΡίπὶς ἃ] Ὀοοῖκς σοηίδίη οἶθᾶσ ουϊάθηςθ 
οἵ ἴδε πίη οὗ ἴῃ Μεβϑίδηϊς δρρ)οδίοη. 
850 ἴῃ “δ:πτε ἀενοὺ Ἀν, οὔ [86 {π|γὰ σοηΟΓΥ 
(δ Ππϑοβε, 58. ὅς, 66); “Βεγεβῃῃ ἈΔΌθΑ,᾽ οὗ 
(ῃ6 ἰουπἢ σεηΐυγΥ (10. 5. 69); ἰῃς Μιάγαξῃ 
οὐ Αὐτὰ (Ὁ. 5. 72); ἴδ6 1 δἰπιιάϊς ἰγοδί!ϑα 
. ϑαπηῃθασίῃ ᾿ (10. ΡΡ. ό2, 63: ““ Βυΐ [86 ἈΔὺ- 
δῖπ5 54Ὺ, “Ἴἢ6 ΤΠ ΡΟΥ οἵ ἴῃς Ηουε οὗ ΜΥ 
Ἰιογὰ 15 Μεβϑίδῃ 8 παπῆθ; 85 ἰξ 15 τυτι ἔθη, 
“ἼΠΙΪΥ, ΟΟΓ ραίη5 ἀϊὰ Ηξ Ὀδαγ; ἀπά Οὔκ 5ἰςΚ- 
Π65565, Ηδθ οδιτιθάὰ {ποπὶ; Ὀὰΐ ννὸ οϑίθοπιθά 
Ηἰπὶ 5ἰγίοκὌοη, σπτθη οὗ Οοά, δπά δῇηιοῖ- 
οὐ}; δηά ἴῃς ὈοοΚ '"Ζοδματγ᾽ ([Ὁ. 5. οό, Ιοο). 

Ατηοηξ πυχηθγοι5 ΚδΌὈΙηϊςδὶ ἰοροπάϑ, νι ἢ 
δῆονν πον νυ] 6- 5ργεδα νγδ5 ἴπΠ6 σοηνϊςξίοη, [Πα 
ἴδε συ δ͵εοςξ οὗ [581. 1Π| 15 Μεϑϑίδῃ, οπὸ οὗ {ἢ 
Τλοβῖ γοπΊ Αγ ΚΑΌ]6 15 85 ἔο]]ονν8 :---(ἰἴ οχ βίβ ἰπ 
γδιίοιι5 ἰοστη5; 566 τ ὟΝ ὑπϑοῆο, 55. 727-31. 

ἐἰ Βείοσε {πὲ ννογ]ὰ ννᾶβ τηδάς,᾽" ἴἴ βᾶγϑ5, “186 

ΗοΪγ Οποὸ δά στεβροςξ ἰο ἴπ6 ἄρὸ οἵ Μεϑςιδῇ, 
δηὰ ογραίεὰ ἔοσ Ηἰπὶ ἃ ᾿ἰρὶνῖ, τἢϊς Ηδ ρ]δοεὰ 
υηάεν [86 ἴἤγοης οὗ Ἧι εΕἴοεγ. Τμεη Ηδ 
Ὀοζδη ἴο τηᾶκο ἃ σονθοηδηΐς ἢ Μεοβϑίδῃ, δπὰ 
584 ἰο Ηἰπι: Ο Μεβϑίδῃ, ΜΥ σῃϊθοιυβηθββ! 
ΤΠ 5ης οὗ ἴῇοβε γγῆο ἃζτὸ γσεβοσνεά ἢ ΤΉΘ6 
[5ου}]5 γεῖ Ὁπθοττ] ν}}} Ὀπηρς ὙΠθο ὑπάθγ ἃ 
γοκο οὗ ἴσοη, δηὰ νν}}} πιᾶκα ὙΠ {κα [ἢ 15 
ολ] ἢ, ἤοθο ογ65 ἅγὰ ἀΐπι, δηὰ ν0}}} σθοκε ΤῊ 
Ὀγοαῖΐδ ἢ υπτ ίδοιιδηθβθ, δηά ππτόυ κα 
{ποῖγ ᾿πίχυ 65 “ΤΥ ἰοηρυς Μ111 οἷοανε ἴο 
ΤῊΥ συπι5᾽ [Ὀ5. χχὶ!, 1ς]... 1 ἼΤΠου ἴακ 
(Π15 ὑροη Τ ΘΟ, νν 6]. 1 ΤῊΥ 500] Ὀὸ υενεά, 
Ι ν}|}]} πονν ΟΧροὶ {Π6π|.----Μ οϑϑδῃ δηβννογθὰ: 
Ιοτὰ οὗ {π6 νοι] ὰ, τυ ἢ ἸΟΥ δηὰ ρδάποςς οὗ 
μεοαστὶ ἀο 1 ἴδξο ὸ Ὡροὴ πιο... 850 ωοσαρ 
ἐοοῖ αἰ εραυ σονιεπῖς ὠβροη Η νι εἰ οἱ οΥ ἰουε; 
85 ἴΐ 15 βαιά, " Ηδ αὐα:Ψ οῤῥγε“εα; ὅς." 

4. ὙΒαι ἢ β νγᾶ5 ἴΠ6 νἱονν οὗ [6 οἱάον Ἀ )θ- 
Ὀη5 ἀρώειν ἷ5 δἰαῖοά ὈΥ Ἀδϑῆϊ (ΛΝ ὕἄπϑοδο, 
5. 94), δηὰ Ὦγ Αδατγραπεῖ (Ὁ. 5. 3). ΟἽβϑο- 
πἰὰ5 (οη [54]. 1111) οὔβογνοβ : “ὙΕΙ͂Σ Ἰδίεσ 
υυγιῖοτα δραηάοποα [ἢ]8 Ὄχρίδηδίΐοη ὉΠπΠ411655» 
ΚΙΟΠΔΌΪ οὐ δοοουηΐ οὗ ἰΐ5 Ὀρατηρ οἡ [δ6 
Ομ γιϑιίδη σοηίγουογβυ." 

11. ὙΠ νἱοννβ οὗ Ἰαΐοσ ντίῖοτβ [21] ἱπῖο 
ἔνγο ἀϊν ϑίοηθ: ἔποϑο νης ἢ τρλκὸ ἴΠ6 συ ἴοΓοσ 
ἴο Ὀ6 “πῃ ἑἐπάμυϊάμαϊ!; δὰ ἴποϑο ννῃι ἢ στρΔκ6 
ἐὰ ἴο ὃδ6 {π6 [ον 58 ὩΔΈΟΠ, ΟΣ 5οπ|6 ῬΡογίοῃ 
ΟΣ τ. 

:. Το ἴῃς ἢγϑὲ οἶδος Ὀείοηγε Ἐ. ϑλδάϊαᾳ 
Οδοη; ψῆο τηδάς (ῆ6 σμαρῖον ἃ ργορῇδου οὗ 
οτοστηϊδῃ. ἴῃ {815 6 βἰοοά αἰπιοβὶ δίοπο, {]} 
18 γίονν ννᾶ5 γεν νεὰ ἢοϑι Δ ΠΥ ὉΥ Οτοίϊυ, 

δΔηά᾽ αρδῖη, ΔΙΟΣ δποῖποῦ ᾿ηΐογυδὶ, ὈΥ Βιιηϑθη. 
-- Αθαυῦαπεὶ, ψνὰο τείεστεά [ἃ ἴο Τοϑίδῃ, 
ΒΘΟΙῚ5 ἴο ἢᾶγθ ἢδάὰ πο [Ὁ] οννεῖβ. --- ΝΟ ΠΟΥ 
οὗ {8656 Ξυρροβιοη5 γα} γὸ5 ἴο 6 τοβυιίοά, 
11 15 ϑυϊῆηοιεπ ἴο 54Υ ἰῃδί, νυ ]]6 ῬοῚΒ 6- 
ΤΟΙ ΪΔἢ δπὰ Ϊοϑίδῃ νγεῦο, ἴῃ {ΠΕ ἄδσρτεο, 
ἴγρεβ οὗ ““1πῸὸ Μδὴ οὗ ϑοττοννβ," ἴΠ6 ρῖοὸ- 
ῬΏΘΟΥ δὲ ἴαγρὲ βηάβ πο τεβοχίοῃ ἴῃ [6 ἢΐθ- 
ἴογγ οἵ οἰ ἔΠοσ. 

4. ὕπάογ [δ Ξεςοῃά οἶά455 σοπλὸ ἴἢοϑε τ ἢῸ 
ΤΆ ΚΟ [σγδϑὶ σο]Θ Εν ΟΙΥ, ΟΥὁΎΤΠ6 φοάϊγ ρογίοη 
οὗ ἰξ, οὐ {π6 ρσορβεῖὶς ογάδγ, ἴο θῈ ἴῃ δυδ)οςξ 
οὗ [ὴ6 σμαρῖότγ. 

ὙΠαῖ ἰὶ σου]ά ποῖ ὈῬε ἴμε πδίοη δὲ ἰδῦψε 
ΔΡΡΕδΙ5 ἔτοιῃ ἴῃς ἕαςῖ, (παῖ [Π6 οδιδιηλνδα, 



«60.1.4 
97. 

ν. τ:--- 

ΜἘϊοΝ ὕοτδθι βυβογοα, ἃγθ δἴνναγβ βροκεη οὔ 
85 ϑεηΐ Ὡροη ἴπεπὶ ἕο {Π6ῚΓ οὐ 5:5. ([58]. ἷ, 
4. 5; 1ογὉ. χυὶ!. 1--β4; Ώδῃ. ἰχ, 16.) ΟΥ̓ (δμαξ 
Ἰαϑσὶ σοηεγαίίοῃ, ἴῃ ραγίςυαγ, νν δίς ἢ νυιποβϑοά 
ἴπ6 Ὀυτηίηρ οὗἩἨ ἴη6 ϑεσοηά [δγρ]θ, {πο οννὴ 
δικιογίδη ἰεβεβῇεβ [ῃδί ποῆθ πῖογε ὑηροαυ πδά 
οχϑιοὰ ἔσομῃ [6 ὈορΙ πηΐπηρ οὗ ᾿υπιᾶπ ΠΙβῖοΟΥΥ 
([οϑορδιι5, "]. ν᾽ ν. το, 15). 

Νεοιίμοσ σου]ὰ 1 Ὀ6 (Πεῖσ ργορἢοίβ οὐ σ ῃΐο- 
Οὐδ τῆδθῃ, ὅο τηδάδ ὀχρίδίοη ἔἕον {86 ἡδίίοη β 
ξυ!, Εοσ 

(4) ϑυςἢ ἃ ποξίοῃ 8 ορροϑοά ἴο ἴδθ νυῆοὶα 
ΝΟ τῇ ΠΊΔΥ σεάροπι δ΄ ἴοῃοῦ οὗ δοεγίρίυγο. 

Ὀγοίμεν " (5. χὶῖχ. η, 8), “"ἸὮΥ ἢγβι αίμεῦ 
Πιαῖἢ 5ἰπηρα,᾽" ἰ5 (6 ροϑιτίοη ἰδιά ἄονγη ἴῃ 
Χ] ΣΙ]. 27, ἴο οηΐοτοθ τνῆδὶ δὰ Ὀθθη ργον οι! 
βιὰ (υ. 25), ἴῃαξ Οοάὐ ἴογρανο 515 “"ἴοῦ ΠῚ5 
Οὐ 5ᾶΚ6." ((. χὶν. 2ς.) 

(ὁ). ΜΒ οη Ὁ δηϊοὶ, {86 ““ πιδὴ στο ΕΥ θ6- 
Ἰονεϑά,"" οἤεγεά υρ 5ιιρρ!ϊοδίίοη (Χ. 7 ζ.),, ἢ15 ρα 
νγ45: “ ΑἸΣΒίδουβϑηθϑθ Ῥοϊοηρεῖῃ ὑπο ΤὮΘο, 
Ὀυϊ υηΐο υ5 σοηῃβιδίοη οὗ ἔδοδβ.. Ν᾽ 6 ἀο ποῖ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΠΙΝ. 
1 71}ε 2γοῤλεί, γογ δε εο» γί οΥ 1λε Οερμέῖες, 
2 »οῤλεειοίλ ἐὼθὸ ανριῤίδέμας οΥὙ ἐλεὶγ εἀωγολ, 
4 {λεὶν σαὐγίν, 6 {δεῖν ἐεγίαίη ἀεέίνοναμες σε 
οΥ͂ αὐὔιείον, τι ἐλεῖγ γαὶ7 εαὐἰὐβεαΐίον, 15. σμπαὶ 
ζλεῖ»γ σωγέ »γαουσξορ. 

“(ΙΝΟ, Ο θάγγεη, ἔδοιι ἐῤαὶ ἀϊάϑι 
ποῖ Ὀ6ΑΓ; Ὀγθακ ἰογίῃ ἰηἴο 58ἱπρ- 

Ϊῃρ.) ΔΠά ΟΥ̓ «αἰουά, του ἐῤαὲ ἀἰάϑε 
ποῖ ἴγάνδι]} νι ΤΟἢ1]4 : ἔοσ πλοῖα γέ 

σηαρ. ΠῚΝ. ἴῃ οἢ. ἱ. 4. 5146] πδὰ Ὀδθη 
ἐρόκθη οὗ 85 “ἃ ϑεθά οὗ ον]. ἀοοσβ." ΧΕΙ], 
(πεγοίογε, πῖρῆξς {πὸ ΟΠ Ἰἰδπηεηΐ (45 ἰῃ 
ΧΧΥυ. 18) ΠΟΙ ϑρίΠίυδ] ῬαγγοηηθθθΌ Ηδογ 
ἙΠ]άγθη Ραβθοὰ ΔΑΥ, 8ἃ5 ἃ Ὀγθδίῃ; δηὰ 
δά "“ ντουρῆϊ πο ϑαϊνδίίοη ἴῃ [86 φασί." ΝΟΥΣ 
[δὶ γεργοδοὴ 584}} σεᾶϑθ. Α Ἵμὰ [45 ὕδεη 
Ὀοτῃ (ἰχ. 6) ψγ8ο 5 ἃ ““ΗοἱΪγ δ86δὰ " (νἱ. 13) 
1η5146 σᾶγῃδὶ [5γ86];: ννῦῇο ἢδ85 σγουρῃΐς οὐἱ ἃ 

ἱ τοἀεηρίοη, ποΐ ἔοσ ἰϑγδοὶ οὔἱγ, Ὀυϊ 
ἴογ “.4}} ἤεϑὴ " (Χ]. ς); 80 [δῖ “" }} {π6 οπάβ8 
οὗ {π6 δαυτ μᾶνὸ 9δθη [ἢ6 βαϊνδίίοη οὗ Οοά "ἢ 
(1. το). Ηἰ5 ρογέεοϊ ονδβαΐθηςθ, ἃ5 ϑεγνδηΐ, 
[45 Ὀδδη γενναγάοα ὈΥ ἴδε ργοπλιϑε οὗ ἃ πὺ- 
ΤΏΘΓΟΙ5 ϑοοὰ (111. το), ψο 5}4}} ραγίδϊκε οὗ 
Ἦ![5 πιξμίθουβπηεϑϑ ([Ό. 11); δπὰ Ὀο, κε Ηΐπι, 

ἐἐ βργυδηίβ οὗ ἴδε 1 ον" (Ἰἰν. 17). Οὑ. Νοίθ 
δἴ οπά οἵ οἢ. ΧΙ). Νονν, ἱδοτγεΐοτγο, ἴἢς (δυγοῆ 
802}} 16] πος νοςδίίοη, δηάὰ ἢοὺ “" Ξεδ 1η- 
Βοσῖς (ἢ πδί!οῃβ᾽᾽" (Ἰἴν. 2). 

1. Ο δαγγεη,.. δαὶ... Ορ. ἴδε ἀεξεπρίϊοη 
οὗ ϑαγδὴ ἰῃ Οδη. χὶ. 10; οὐϑεγνίης ἰμδὶ [58]. 
Ἰΐν. ;-πιὸ 5 ἴῆς Ηδῆδλσγδαῃ δϑϑσποά ἴο Οϑη. 
ΥἹ. 9---Ἀἰ. 22. ϑασδὴ ννὰβ Ὀάγτοη, ἘΠῚ] [δ6 
ΟΠ] ἃ οἵὗὨ ργοπηῖϑθ σὩΠΊΟ. 

ἐβμφαρὸ ΟΡ. Μιοδὴ ἱν. το; ςἢ. Ιχυ]. 7, 8. 
ἐδε ἀεεοίαϊο...1δὲ »ιαγγίθα] 5. «υαὺ. α. Ἰχὶλ 4. 

ΙΒΑΙΑΗ. {1 1. 

Ῥγεϑοηϊ ΟἿΪ 50]! ςδἰίοης Ὀοέοτο Τδο ἔου οὖσ 
ΤΠ δουιϑηθϑϑοβ, Ὀυϊ ἕογ ΤΥ ρτοαῖ πηοτοίθβ." 

(ὃ Μδῃγυ ραγίβ οἵ ἐμο σῃμαρίογ ἂγὲ πηδηΐς- 
ἔΈΒΕΙΥ δυο ἢ 85 σδηποί ὃ6 ἀρρϊεὰ ἴο οἰἴμοῦ ἴδς 
ΠΑΙΙΟΠ ΟΥ ΔΩΥ͂ ὈΟΔῪ οὗ τχθη ἰπϑίάθς ἰ. ὙὍῆα . 
πδῖίοη ΠΟ] ἐσ νον νγᾶ5 ποῖ “ ουϊ ΟΥ̓ ἔτοπι {π6 
Ἰδλπὰ οἵ τῆς ᾿ἰνίπρ." ὙΠε ργορποῖβ σο] ]Θο ΊνΕΙΥ 
Παὰ ποῖ {δοῖγ ξγᾶνθ δρροϊηϊοὰ ἢ (ἢ νυϊοκοά, 
ΤῸ ροῦϊγ ρογίϊοῃ νᾶ ον ἙΟ] ΕΠ νΟΙΥ͂ 
“ἐ ηυμηδετγοά ἢ ἰγαηθρτοβϑοῦε ᾽ 

ΎΜΕετε 18 οπὲ ἔυγῖμεγ οὐὐεν οι ὈοΐΒ ἴο 
ἴπεϑε δηὰ ἴο δὶ] οἴιοῦ ἰάΐογ Ἰπιογργεϊδιοηβ οὗ 
1π6 οαρίετ. ΝΟΙΙΠΟΓ οὗ δΔὴγ ἱπάϊν! ἄτι] ΠΟΥ 
οὗ ΔηΥ͂ Ὀοὰν οὗ πιο σδὴ ἰξ Ὀ6 5δἰὰ ἰῃδί, δἴϊζοσ 
θείης “οὐ οἵ" δηὰ ἀγίπῃρ ἃ υἱοϊεπὶ ἀθδίῃ, 
6 βδἂνν ἢ5 βορὰ δηὰ ργοϊοηροά ἢἰ5 ἀδυϑ.᾽" 
ΑἹΙ αἰξοιηρίβ ἴο πὰ δηγ ϑοϊυΐϊοη οἵπεγ ἴθδη 
[86 ἰβίογςοδὶ ομθ ϑρρ] δά ἰη ἴπΠῸ Οοβρεῖβ, ἂγδ 
Ὀυζ ἰπϑίδηοοβ οἵ πε ὉΠ πάποϑϑ οὐδοῦ νυῃοἢ ἴΠ6 
ΡΣ Ἰαιποηϊοά ἰῃ συν. α; "ΒΟ δαῖῃ Ὀὃ6- 
ἰοσνεὰ ΟἿΓ πηϑϑϑαμοὶ 

τῆε σὨΠ]άγεη οὗ τῆς ἀεβοϊαλῖε τῆδη τῆς 
σΠΠ]άγεη οὗ {πε πιαγγιεὰ υνἱέε, ϑδϑδιτῇ 
τε ΓΟΚΡ. 

2 Ἑπίαγρε {6 ρίδος οὗ (ἢγ τεπῖ, 
Δηα Ἰεῖ τῇεπὶ βἴγεῖς ἢ ογί (ἢε ουτ- 
[21Π8 οἵ τῆϊης Πα ΤΑΙ ΟΠ : βϑράγε ποῖ, 
Ἰεπρῖῆθη τΥ οογάβ, δηά βίγθηρίῃθη 
ΤΥ 58:2 Καβ ; 

2 ογ τῇου 5841: Ὀγεακ ἔογ ἢ οἡ 

ἌΝ ΉΠς ]Π6γιιβαίοπι πδὰ ἴῃς υἱϑβὶ Ὁ] 6 ἴοκθηβ οὗ 
Οοάβ σονοπαηίοα ργόϑθησθ, 5Π6 ννᾶ5 ἱἴκὸ ἃ 
νερά νυδ (ςρ. Ἶοσ. χχχὶ. 32, 5. αυ.); γεῖ 
806 ννᾶ8 βρί γι 4} γ Ὀδτεη. ΑΠΌ [86 ΘΑΓΉΪΥ 
ἰδπιρὶο (πὰ δἱοηρ νν ἢ 1 [η6 ἰεραὶ ἀϊδρεη- 
βαίίοη ἰμαΐ “" γοηδετοὰ ἴο Ὀοπάδρο᾽" (0 8. ἰν. 
24) δὰ Ὀδεὴ ονεγῖῆτονγη, 586 Ὀδοᾶπιθ {86 
Ρᾶτγθηΐ οὗ ἃ πΠυπιογουβ ὈΓΟΡΘΩΥ ([Π6 “" ΠΊΔΗΥ͂ 
τιρῃίθου᾽) οὗ 11. 11; 866 4Αἰϑὸ σὺ. 13, 17) 
Ὀεῖονυγ). (ὐοπηρᾶγο ΧΙ. 19---21. 

ῷ. 80 ἴαῦρο ἃ τδγν υἱτὸ5 ἰπαΐ 536 
5βουϊὰ τοῦ] ἃ ΠΟΥ ἴοπί (χχχίϊ. δλο; ΑΠΊΟ5 ᾿ἰχ, 
11: [6γ. χ. 20) οὐ ἃ ἔδυ ἰδγρεῦ 5.816. 

“βαγε ποῖ]---ἢανθ γε πουξηϊβ5 δδουΐ {Π6 
ταπάρθυσ οὗ ἴῃς βρί 4] ἴοτηρ]θ, 'π νυ ἢ 
Οοάὐ ν|]}] ἀννεῖ] (2 Οὐοτ. νὶί. 13, 16);-ῖἶ δα 
σαίδο!ς ΟΒυτοῖ (1 Τίπι. "]. 1). 

8. ῥαΐε ὀγεαξ ϑογ1}... ἘΙΒΙΠ Πρ, δὲ Ἰαϑὲ, 
ἴπ6 ῥγοπιῖϑε ρίνεπ ἴο [Δοοῦ δὲ Βεῖῃ-εἰ ( εη, 
ΧΧΥΠΙ. 14, “5. 4«υ.). {ΖΡ σ“εεά---Ο τοἀεεπχοά 
Τογυβαϊεπι, νυν ςἢ τί ἀθονο δῃά ἁγὶ ἔγεε, “"τὴ6 
τοί γ οὗὨἨ ι.5 8]1} " (Ὁ Δ]. ἵν. 26)---͵ὐδαὶ ἱπδεγὶς 
παιϊοπε: δοίην ἴΠ6 γι Ποῖγβ οὗ [Π6 ργογηῖβ6 
ταδάθ ἴο ΑὈγαμαπιὶ (Οδη. χχὶϊ. 17, τ; Οἱ]. 
11. χ6---29); από «δα! »παξο ἐδε ἀεεοία!ς εὐτὶδ 
--- ποῖ ἴποϑο οὗ [5γδϑὶ οηἱγ, Ὀυξ οἰ 165 Ἰα!ὰ νγαϑῖδ 
ὈΥ 5ἰη. οἰτ65 Ἴνθσ γῃϊς [86 γοομι οὗ 5ρίπυδὶ 
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δΊυκο Σ᾿, 

(δε τίρμε μαπά δηά οἡ τε ἰεξξ ; δηά 
(ἢν βεεά 5}4]} ἱπῆθγις τῆς (Θεπ}1ε9. 
Δηὰ πιᾶκα τῆς ἀεσϑοϊαῖε σἰτ165 ἴο δα 
᾿πῃδρθιτοά. 

4 Ἐδεαλι ποῖ; ἴογ δου 5ῃ4]ῖ ποῖ θὲἊὲ 
ἈΘΠδπηοά : ποῖα ὃδ6 ἴδοι ςοπίουπά- 
εἀ; ογ ἴῆου 8μαϊϊ ποῖ δε ρυῖ ἴο 
8ῃδπηε : ἔοσ ἴδοι 5ηα]ϊ ἔογρεῖ ἴῃς 5}4Π|6 
οὗ τὴν γουῖῇῃ, ἀπά 5}Π4]1 ποῖ γεπηθηθοῦ- 
τῆς τεργοάοῃ οὗ τῇγ ννιάἀοννῃοοά ΔΠῪ 
ΓλοΥ6. 

ς Εογ τὴγ Μακε 1: τῆϊης ἢυ85- 
Ὀαπὰ, τῆς ὄΠΟΚ οὗ Ποβίβ 15 ἢϊβ8 
πᾶπηε ; δπά τἢγ Ἐδάξδεμπιογ τῆς ΗοΪγ 
Οπε οἔ ΄βγδεὶ, ΤἼς Οοά οὗ τε ψνῇο]ε 
δῦ 51.411 ἢς δε ςδ]]6ἀ. 

6 Εογ τῆς ΓΟΚῸ Βαῖῃ ςδ]] 4 δα 
88 Δ ῬΜΟΠΊΔΠ ἔουβακοη ἀπά ρτίενεά ἴῃ 
βρὶ γιῖ, ἀπά ἃ ννυιίε οἔ γουζῃ, ἤθη ἔπου 
νγαϑῖ γα ιβεά, βατῃ τγ Οοά. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΠΙΝ. [ν. 4--1ο. 

7 Ἐσγ ἃ 8118}] πιοπιεηῖ ἢανς 1 ἔογ- 
βΆΚεη ἴδε; ὃδυῖ ψΨῈ ργοαῖ πλαΘΓΟΊ 68 
Ψ11 Ἐ1᾿ ραῖμεγ τῆεα. 

8 ἴῃ ἃ {π||ὁὲ ννυδίῃ 1 14 πὶ ἔλες 
ἔτοπι ἴπδθ ἔοσυ ἃ πιοπιοηΐ ; ὃδυζ ψἢ 
ἐνευ]δϑτπρ Κίπά 658 νν}}} 1 ἤᾶνε πλεγοΥ 
ου ἔδεε, βαῖἢ τῆς ΓΠΟΚῸ τὰγ ἔο- 
ἀεεπηογ. 

Εογ τηῖ8 “9 ας τῆς νναΐῖθγβ οὗ 
ς Νραῇ ᾿ηῖο πιὸ: ἔογ ας 1 να ϑννογῃ “ 6. Φ 

τθαῖ τῆς νναῖειβ οὔ Νοδὴ 8ῃου]ὰ πο ἢ 
ΠΊΟΥΕ ΡῸ ονεγ τῆς εαιῖῃ; 80 ἢδᾶνε 1 
βϑίνογη ἴῃλῖ 1 ννουἹά ποῖ ὃς ψτοῖῇ 
νὴ ἢ τῆεα, ποὺ γοῦυκε (ἢ 66. 

10 Εογ τὲ πιοιμπίδίῃβ 514]}} ἀθραγῖ, 
ΔΠ4 τπεὲ ἈΠ]|5 θὲ τεπηονεά ἢ δυῖϊ ΤΥ 
Κιημάπεββ 854}} ποῖ ἀεραγὶ ἔτοπι ἴπεα, 
ΠΕΙΤΠ ΘΓ 5}8}} [6 σονεπδηΐ οὗ πὶν ρϑᾶςε 
δα τεπιοναβά, 541: τῇς [Κ᾿ τῆδι ἤδίῃ 
ΠΊΘΓΟΥ ΟΠ ἴδ66. 

ἀοδίῃ (ΕΡΆὮ. 11. 1) 15 ϑρτγϑδά---ἰο δὲ ἐπδαῤιϊθά, 
δηὰ ρεορὶ θὰ νυν» ἢ Ἰνῖηρς τηεη (Κοτ. Υἱ. 1.2). 

4. {δὲ σῤαγις οΥΓἹ ἐγ γομὶ δ] π6 δεῖ οἵ 
δροϑίδϑΥ ἢ ]ς ἢ (ΟἸ]οννοά 850 ϑδοοῇ δέ ΠΟΥ 
Ἔβροι88] (|6γ. 11. 2, ἢ. 24), 25; ἘζΖεκ. χνὶ. 
60), ἐνεη ὑεέογε ἰῃς Αὐκ οὗ {πε (ἀονθηδηξ δά 

. Ὀθθη πιδάθ, οὐ νη ϊοἢ (ἢ δῃθκίπδῃ ἄννεϊξ, 
Ἴδε γεῤγοσοῦ φΥ ἐῤν «υἱάοαυδοοά, σλυιϑοά ὈΥῪ ἴῃ6 
τ Πάγανναὶ οὗ ἴπ6 δῃδκίπαῃ οὗ ξίοτγ. ((ρ. 
1 Ατὴ. ἴ. 1.11. 6.) 

δ. Ἐογρεῖ ἐπδὲ πηουσγη}] ρΡαϑῖ: ἔὺσ ἐφ 
Ἡιυδαπά, ψῆο Ὀείγοίῃ ἴπεθθ ἴο ΗἰϊπΊϑοϊσ, 
5 ΠοηΘ6 οἶμον {πᾶη ἐόν αζεγ. (δεῖ πουη 
5 ἴῃ [Π6 ρῥίυγαὶ, 45 18 ἴο ρυδτὰ ἴδ τηδ)θϑίγ 
οὗ {πὸ τοίεγοεποθ ἴο ΕΠΟΗΙΜ.) Ηἰ5 οπιηῖρο- 
ἴδρηςο νν}}] ρσγου!άθ (Πδΐ ἁπλιάϑὲ {μ6 Ὀγρ πο 55 
οὗ ἴπ6 πὸνν σονθηδηΐ ὩῸ τοοπὶ 5ἢ4}} Ὀς6 ἰοῦ 
ἴογ το πιο Ὀ τηρ Π6 “ὁ νοακηθ85 δηὰ Ὀηρτο- 
ΒΔ Ό]Θ 655" οἵ ἴῃς οἷά (Ηδεδ. νἱ!. 18; [|6ζ. 
ΧΧΧΙ. 34). «“4Ἵπώ4 1» Κεάεεριενγ 18. (ποη6 ΟἴΒαΥ 
1045) ἐῤε Ηοὶν Οηε οὶ Ἰεγαοὶ; ΜῈΟ σδηηοῖ 
δι ὃς ἐλ ἢ[ἃ] ἰο Η!5 ΓΟ ΠΊ156. 

1ὲ Οοά 97 1δὲ «υροίε εαγ!ὴ 80 Ηδ οΪαϊπιοὰ 
ἴο Ὁ6 οὗ οἰά (866 οῃ Υἱ. 2); ἅπά πον Ηβδ 
15 ΔΌοιϊ ἴο πιακὸ ἴῃς εἰαὶπὶ σοοά; Π]]ηρ ““ἐῤέὲ 
«υδοίε εαγί ΜΈΝ Ηἰἴβ ρίογγ." ((φ. Μιοδῃ 
ἵν. 13.) 

6. ῥαὲβ εαἰϊρά ἐῤεε] νυ {πὸ νοϊςς οὗ διι- 
ΠΟΙΥ ; ἴο γροϊηϑίαϊς [ἢ 66.--- ϊ5. (4}1 ννᾶϑ5 
δαἀάγοβθοα ἴο ΠΟΥ, ννῇθη δῆὴ6 νγᾶβ Ζ. 4 αὐογηαρ 
νυταζεη (9. αὐ. α. ἴῃ “Ὁ. 7) ΥἹ. 12. [ΧΙ]. 4) ἀπά 
“τίευεά ἐπ «ῥὲγὶ!,--- ϑσαυ8ϑε οὗ [ἢ ἀἰϑοβίθοη 
8η6 ἰαδουγεοὰ ὑπάεγ (ςΡ. « 8. 1. το---τ6). 

«υδόη ἐδοι...} αὐδέπ ΒᾺ6 18 οδϑὺ οἵζ (.. 
«ν. α. Χ]]. 9; ἴεν. χχυΐ. 44; [6Γ. χχχὶ. 27). 

7, 8. Τὸν α “»ιαὶ νιοσιεπ} (ρ. χχνὶ. 

20 (2 ΟοΥ. ἵν. 17). πα ἐμεἶἔς αὐγαὶ; Μϊ. 
“(ἴῃ δὴ ουζριγϑὶ οὗ νυγδίῇῃ :᾽ Οοθ 5.  βυγρίην 
Ρ οὗ ᾿παϊρηδίιοη ; 8ἃ5 Ὀγιϑῖ, 85 σι. (Νυΐξ. 
οὐ ῃ ΤΟΙ ]Εηἴ0 Πα ΔΈ] Οἢ!5.᾽.) 1 δίά »η} ὕδεε; 
--ἰὴ 8. χχχ. ς--- 7, ἃ5 ἤογθ, σοηπροίθα ἢ 
ἃ ““πιοπΊθηϊ "ἡ οὗ δῆρεσ. Ηχθ ρρΙΟΓΩ : ΟΥ, 
ΘΟ Ρ δ 5810: (Δηἀ 50 ἴῃ σ᾿. 10) ; 866 ΟἹ ΧΙν. 1.Ἅ 

9. ἔὸν δὶς (ουϊρουτίηρ οὗ ᾿ἰυάρηηεηΐ 
8 πο Μο (κω ἐδὲ «υαἱεγς 9Κ᾽ Νοαρ; 5 
15 [15 ἱπῖεῃίξ ἰῇ ΜΥ ἀἰϊνίπο σουηϑεὶ ;---Ὅθο8 Ὁ 50 
οὐ εαγίδ᾽ ΘΥΘᾺ 80... (σοΠϑ ΓΟ ΟΩ 85 ἴῃ ἰν. 9; 
7]6γ. κἰ.. λο). θη {πῸ ἀοίυρο Πδα νναϑῃθά 
ΔΥΑΥ ἴδε ἱπηρυ Γι 65 οὗ ἴη6 οἱά νγοτ]ά, {86 
οδσίἢ στοϑα ουΐ οὗ (Π6 Ὀαρι5π)αὶ νυδίοιβ, τοὶ θυ 
ΟΥ̓ 1ἴ5 συγβα (ςΡ. Οθη. ν. 29) δά υπάερ {πὸ 
Ρτγοϊθοξοη οὗ "8η δυεη]δϑεπρ' σονθηδης)" (Οσξεη. 
Χ. 8---αΙ ; ΟΡ. σ΄. 1ο, ἵν. 3): 16 Νυδῇ ννεηξ 
ἔογι, 85 ΠῸπι ἃ ὑνδίεγυ βγᾶνε, ““ἴπε Πεῖγ οὗ 
ΓΙ ϊοουϑη655 " (ΗδΡ, χί. η).---80 δου] 1ἴ 6 
ἢ [πάδῇ, συ ὐπηεΓρθά ἴῃ (Π6 βοοά οὗ Βαῦγ- 
Ἰοηΐδη σδρίϊνγ. Α τγεπηηδηΐ δβῃοι]ὰ νυν] Π 658 
[Π6 ταιξίβοδίίοη οὗ Οοά 5 “" ὁνου]ϑίίηρ σονο- 
πδηΐ:" ΗθΡ. χῆϊ. 2ο. (ΟΡ. ςἷ. χχίν. χϑ, 
Χχυΐ. 2ο, ἱν]], τό.) 

ΟΥΟΥΔΪ δηςίθηΐ τυοσϑίοῃβ (ἼΤ γρ., ϑυπηπι., 
50Γ.. να.) τοδά ἴῃς ἤγϑε οἱδιιϑθ, “κ5. τῃ6 
ἀδγϑ οἵ Νοδῇ 15 (15 ἴο Με :" Ἰοϑίπρ {πε σοη- 
)υποίίοη, νυν] ἢ Ργέβογνεβ ἴῃ6 σοπεπυγ οὗ {ΠῈ 
δάάγοθθ  δηά, ᾿πϑίθδα οὗ [ῃ6 ἐπηρῆδίις τοὸρθ- 
ὔοη οὗ (6 ἰοδάϊηρς ἱπουρῃῖ, Πανὶπρ ἃ ΠΊΕΙΘ 
ΓΟΟΌΤΤΘΠΟΟ οὗὨ 5:Ὑ}1ΔΓ σου 65. 

πὸ γεδμάε {ῤεε}] «. «ὖ. α. Ἰῖ, 20. 

10. Τῆς Ομ γοἢ 8 σονοηδηΐῖ 54}} ἐπάυγὸ 
ἃηϊάσι σαἰαϑίγορῃοβ ἔδσ ξγθαῖοσ πῃ (ἢδ 
ἀείιρο. Ἐρι δῖ ἰαϑδὲέ 1π6 δαγίἢ [{56}{, νυ ἢ 118 
ΒνΆπῖῖθ πιοιμῖπθ, 541} ἀἄθοδυ (11. 6); δυὶ 
Ὠοΐ 80 οὐδ ῥἐμάμευς (5. «ὐ. α. ἃ 8. Υἱῖ. ας 



ν. Ι -Ψ ᾽.ἢ 

11 Γ᾽ Ο τδου ΔΗ]: ςετϊοά, τοςϑοὰ νυ ἢ 
ἰεπηρεϑῖ, σπά ποῖ σοπιίογίες, ΕΠ οἰ ά, 

« ΓΙΑ Γ νν»}}} ἰὰγ τῆν βἴομοϑ νυ τ 4 (ἐγ σοϊουΓβ, 
Δηὰ Αγ τὴν ἰἐουπάδιίοηβ νγ ἢ 88ρ- 
ΡΠ Γα8. 

12 Απά 1 ν]] πιακε τῆν ννίπάοννβ 
οὗ ἀρδῖδθ5, ΔΠ4 τῇγ ραῖεβ8 οὗ σαγθιης] ε8, 
Δηἀ 8}} τὴγ Ὀοτγάεγβ οὗ ρεδβαπὶ βἴοῃββ. 

12 Απά ]} τῇγ ομΠ]άτεη Ἄὐὀαι δὲ 
« Ἰοῖα 6. “(Διυρῆς οὗ ἴῃ ΓΟΒῸ ; δπά ργεδῖ εῤα 
45- ὁς τῇς. ρβᾶςβ οἵ τὴγ Ἵμι]άγεπ. 

14 ἴῃ τἱρῃτθοιβηςβ8 5ηα1 τῆοιι ὃ6 
ἐϑ: Δ Ὀ]Π18ηςἀ : τῆου 54] Ὀ6 ἔδσ ἔτοιῃ 
ΟΡΡΓΘϑϑίοη ; ἔογ ἴποιι 5ῃα]ς ποῖ ἔδαγ: 
ΔΠηὰ ἔγοπι ἴευγου ; ἔου ἴτ 5384] ποῖ σοπὴς 
ΠΘΑΓ ἴδεα. 

ΙΘΑΙΑΗ. 101. 

Ις Βεμοϊ]ά, {πεν 83}|8]] βι γε ὶν ραῖθοῦ 
τορεῖῃεγ, ὀμί ποῖ ὈΥ πη : ννηοβοανοῦ 
568} γδίῃεγ τορϑῖθεγ δραίηβῖ [ἢ6ς 5}2]]} 
[1] ἰογ τὴν β8δκε. 

16 ΒεΒοΪά, 1 ἢᾶνε οτεαδίεά (Π6 5πιῖτἢ 
[πλὲ ὈΪοννθῖῃ τῆς ςοαΪΐβ πῃ ἴῃ τα, ἀπά 
[δῖ ὈΓΙΠρΟΙ ἔογ Δλη ᾿ηβίγυπιθης ἔοῦ 
ἢϊ5 ψγοῦκ ; δηάἀ 1 ἢδγε οἵδαῖθα τῃ6 
νγΔϑίῖαγ ἴο ἀεβίτγου. 

17  Νὸο νεάᾶροη (δῖ 8 ἐογπιδά 
Δρδϊηβῖ ἴῃ 66 5141] ργόβρεγ; δηά νεῖ 
ἴοπρια ἐῤαὲ 5.41} γίϑεὲ δραίηβὲ ἴπ66 ἴῃ 
Ἰυάρπγχεπι τπου 5ῆα]ς σοπάδεηπ. “ἢ Ϊ8 
ἐς τῆς Βετιῖαρε οὗ τῆς βεγνδηῖβ οὗ τῆς 
ΓΚ, δηὰ τῃεῖγ τὶρθοιιδηθβ8 ἐς οὗ 
Γη6, 841 τῇς [ΟΚΡ. 

5. Ιχχχὶχ 2, 18, 22: Α. ἡ. “ἐπλογου,᾽" ““Ἰον- 
ἴης- Ἰπάη655 ᾽)) ἴο ΗΙ5 γτοἀθοπηθά. 

ἐῤε εουέπαπὲ 9 Ἢν βεας6) ΟΥ, “ΜγΥ τονε- 
πδηΐ οὗ ρϑδςθ:;" Ε26Κ. Χχχχίν. ἃς, Χχχυῇ 26; 
(ερ. Νυπὶ. χχν. 12; ΜΔ]. 11. ς :)---ἴθ σονο- 
Ὠδηΐ οϑίδ ϑηθά ὉῚ (6 ““ Οοἀ οὗ ρδᾶςς"᾽" 
(ΗΦ6}. ΧΙ. 20) (σου ρῃ Ηἰ5 δεγναπηΐ (11|. ς). 

11. :οφεἀ «υἱδ ἐενιρο.1---ἃ ΠΟΓΟΘΙΥ 85 
{πὲ ἂὔκ, ἤθη “16 νι ἱηάονν5. ἔγοπιὶ οὐ ΠΙΡἢ 
ὙΝΟΓΘ Οροπρά " (χχίν. 18). Βιυΐ, δεῤοί! τἢ6 
Ὀΐδοῖκ, βἰοσπη-οσϑοά, Αὐῖκ ἰ5 {τδηβέοστηθ Ἰηΐο 
ἃ Ῥαΐϊδοθ οὗ {ωἢϊ, 

«οὐδ αν] [1,ἴ. “}}} πηᾶκα ἴο σϑοϊπο :᾽" 
ὨΟΎΠΟΤΟ υδεὰ οχοορί οὗ ᾿ἰνηρ σγοδία γε (566 
5, χχὶ!. 2. [6ΥῪ, χχχιΐ, 12, ἄς,). ὙὉδδῖ 
ἰηρήξοϑα, ἐὰν νοὶ 15 Ὁ} οὗὨἨἁ “ὁ ΠΝ] σίομο5 "ἢ (ἃ 

εἴ, 11. ς). 
«υἱ δ Μαὶν εοἰομγ 4} “. «υ. α. τ ΟἾτο. χχίχ. 2 

(Α. ν.. "σίογίπς [5[0Π65] 7): ΡΓΟΌΔΌΪΥ, 
δἴοποϑ υ5ϑἀ ἰοΥ τπηοϑδῖς ννοσκ (50 ἼΤ γᾷ. Π6ΓΘ); 
85 ὈΪΔΟΚ τσ Ό]6, ὅζο. [ἢ {πὸ ΟἿ ΠΟΥ ἴννο Ρ͵δοθβ 
ὙΒογο ἴΠ6 ννογά οσσιιγα (2 Κ. ἰχ. 0; 6 γ. ἵν. 
40), ᾿ξ ἀδποῖοθβ {πΠ6 ραϊπηΐῖ, ἢ] ἢ ννᾶβ ιἰ86ἀ 
Ὀγ ἕδπιδὶοβ ἔογ σοϊουσηρ {Π6 δάρεβ οὗ {Π6 ἐγϑ- 
145.---Οτοίϊϊ5 ποίςοβ (ἔτοπὶ [ο05. “. Νν." 
ν. :) [δὲ {πΠ6 ὀρθὴ σουζγί οὗ [ἢ6 ἴοπλρ]6 δὰ 
ἃ ἰοβϑοϊδῖθα ἤοοσ. 

απά ἰαν 1ῤν ουπάσίϊοης αὐ} Οτ, τιδ]κ9 
ἐδν ,οιωυιάκίϊοης οἵ,---δ}αῤῥῥίγει; ΜΏοϑο ἴγδη5- 
Ραγοπῖ Ὁ]. 15 σοτηραγοὰ νυ [Π6 ἀΖυ γα 5θθῃ 
ὁ ηάοΣ {Π6 ἴδει "ἢ οὗ (πὸ αἀἰνὶπθο βίουυ δῖ δ:᾽Ππ8] 
(ἔχοά. χχίν. το; ςρ. ΕζΖδεκ. 1. ) 6). 

12. 187 «υἱπάοαυ.] ΟΥ (85 ΧΧ. Νυΐξ., 
δηὰ πιοϑδὲ τηοάσθγῃϑ), “ΠΥ δι ]οθηζ58,᾽) ΟΥ̓, 
ἐἐ ΡΙΠηΔ0[65 ;᾽ --- ΙΓ ἢ 5δοηθ ᾿ἶκὸ {16 “5.5 
(ἴδε ρυπϑεῖνε πιοδηΐηρ οὗ {π6 ννογά). “ἄφξαίε; 
οὔ, Σα195.. (ΧΧ. δηά Ν υἱξ. “245ρετ.᾽) 

18. συσδὲ 97 δε ΕΠ] Η!5 ν Πρ 4:5 
εἰρ κ::---βθθ οὐ Υ11}. τό ; δηά ςρ. [6Γ. χχχὶ. 24; 
7]οδη χίν. )δό ; 1: Ὑἢ655. ἵν, 9: 1 [Όῇη 11. 27. 

14. 15 γί δίθοι.πεέ:...}] ΟΡ. ἰχ. 7) ΧΥΪ. ς, 

νοι Υ. 

Χχχὶὶ. τό. ΝΒΘη Ποῦ Ρθορὶα ἃγὸ “"4}} τἱρῃϊ- 
Θοι5,᾽ ποι που ἔγαυ ἃ ποὺ νἰοΐθησθ οδῃ δυγὶ ΠΟΥ 
([χ. 18, 21, χχχι. τς, 16). 

ἐδοι σῥαὶ ἐφ Ξαγ] [ἴ. “06 ἴδοι ἐλγ." 1 
5 ΠΟΙΏΠΊΟΗΪΥ ἴάκοη 845 ἴῃς ἀἰϊνίηθ Ὀοηεαϊςοίοη, 
---ἰἢε κἰγοηρεβὲ ἔοττῃ οὐ ριοόπιῖϑθβ. ΥὙεὲ [ῃ6 
δοπογαὶ ὑϑᾶρὸ οὗ (6 ννογὰ 15 ἴῃ ἔδυουσ οὗ τη- 
ἀογβίαπάϊηρ ἰξ ἴο θ6 8η ὀχβογίδιίοη. (ΧΧ. 
ἀπέχου: Νυ]ὶρ. ""τοςεάθ,᾽)) ὙΠε πιοδηΐπρ' ννου]ά 
{πεπ 6: “Κορ ἴπες ἔδσ (ἔχοά. χχἕ!. 7) ΠῸΠπι 
ΟὈΡΙθβϑίοη,,.. ἔγοπι ἴοσγοσ, ---ἰῃδὶ 15, ἔγτοπὶ 4]}} 
[δουρῆς οὗ ἴπδθ6 παρρϑηὶπρ υηΐο ἴδ6; “ΤΣ 
ἴδοι μαϑὲ ποϊπίηρ ἴο ἔδασ; δηὰ ννὴῆδὲ ἄρρϑαζβ. 
580 [ΘΓΓΊ Ὁ] 6 58}} ποῖ σοπὶθ πᾶσ {μ66.} (80. 
Κπορ., Ὠ ε}.) 

Οὐε. ἴῃ Ἰοδη χίν. 26, 27) ἴδε ργόπλῖβα οὗ 
ἀἰυΐπε ἰσαεῤίην δὰ οὗ ῥεαες 15. ἴο]]οννοὰ ὉΥ 
[86 ὀχμοσγίδιίίοη ; “1,εξ ποῖ γουγ μεασί Ὀδ. 
ἰγουδ]οά, ποῖῖμοσ Ἰδὲ 1 Ὀ6 δέγαϊ! ἃ," 

156. δεν «ῥαὶ] τὠγοῖγ σαϊδεν...} Οτ, “{Π6γῪ 
5}|8}} ΓΑῖθθ ἃ φυδγτοῖὶ, θυ ᾿ξ 15 ποΐ ἔτοπὶ Με; 
[Πᾶν ρσίνθη {ΠῸπὶ ὯῸ ΘΟΠΊΓΠΛ 5510 ; --- ὁ 1η05 
80 ΓΑΒ ἃ αυδῖτοὶ ἢ ἴΠ66, δραϊηδὲ ἴῃ 68 
5|4}} 6 (411, δηά Ὀε δά ργοϑβίγαϊο (ςρ. νιῇῖ, 
1ς) ΧΧΡΠΪ 12). ΟἸἰδοῖ5: 
ῃ66 :᾽) Ὀμΐ 566 Νοίε Α. 

16. 4ῤὲ εοαὶς ἐπ τῥὲ 3γε] ἘἈδΐδεγ, Ὁ89 
Ζιχο ΟΥ 00818 ;---ἰῃ ἢΠἰ5 πηο!ηρ ἔυγηδςς, Εεῖ, 
ΧΧΙΪ. 2ο, 21. 

απ ἐπογιρηπεη!... Ἐδίμοσ, ἃ ϑδροῖ (νυ. 
17) δοοοχάϊηᾳ ὃο 818 ογαῖϊζ; απά 1-..1ὁν 
ἀΟΒΈΣΟΥΟΘΣ (“. 40. 4. ΧΧΧΥΪ. 10) ἴο 18 
Ἡδεῖο. Βοίῃ {Π6 ἈΓΙΠΠΟΌΓΟΓ 0 ἔογρεσ (ἢ8 
ὙΕΆΡΟΩ δηὰ ἴῃ ΤᾺ Π]655 σοπαηῦογοσ Ψνῇ0 
νν Ἰο]ἀ5 [Ὁ νγογὸ σγοαῖοὰ ὉγΥ σοά. Ηονν φδβι 
οᾶπ Ηδε, ἴδοπ, σοηΐτγοὶ Ὀοίἢ 1!--- Π6 νοῦ τεη- 
ἀογρά, 18 Ὁ ψϑδεκῖϑ, ἰ5 ἴὴ6 οπὲ ιιϑϑὰ ἰπῃ ΧΙ, ς. 
ΤΠο σογτεβροπάϊηρ νογῦ ἴῃ ΑΥδῦϊς 15 {86 τοοῖ 
οὔ αἱιζῥαδι!, “16 ἀοναβίδζου :᾽") ἃ πᾶτῃρ ξίνθῃ 
ἴο ϑαίΐδη (Οδϑθη. " Τ65..᾽ Ρ. 439). 

17. “ῥα εοπάρ»ιη] Οτ᾽, "σοην εξ; " ῥγουΐην 

[πο πὰὶ ΡΌΠΙΥ οἱὗἉ ξαἰϑεμοοά. 

(( 5ῃ4}} 41} υπηίο, 
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2, 

Φ Ἰοδη 7. 
87. 

ΗΕ. 
φυείρά. 

ἐδ δεγίίαρο 9 ἐδὲ “ογουαπίς Οὗ 1δὲ 1,050] 
το ἴογ ἴΠοπὶ Ὀγ ἴδ ομθ “" ΑἸξῃΐθοιιβ ϑογναπι 
{11.. 11); ψνβοδα “" νοῖος {πῸῪ ΟὔοΥ " (1). 10). 

ἐδεῖν γι δίφοιμ πες ἐς ἔτ οτα »η6]---ηά, ἰῃογο- 

ΝΟΤᾺ Α. 

δίποα ἐπε ρῆγαθο Ὁ" 08), ἑοϊοννεὰ ὉΥ ἃ 
Ῥόγϑοῃ, ϑ'σπὶῆεβ “ἰ ἸοΟἰ Πρ Οηδ᾽5 561 ἴθ᾽ διο 
ῬΟΙΘΟΏ, ΤΉΔΩΥ ἢᾶνο δάορίοά [μᾶΐ 86ηϑε ἤοζγο. 
Βυΐῖ ἴῃ ΤΟΥ [ἢ6 ΡΏγαϑο 406: ποί ογομ ῥόγε. 
ΤΠε ργοροϑιίοη ργοοθάθα ἴΠ6 νογῦ ; δηά (ἢ]5 
ἰγδηβροϑι οῃ δίνεβ ἃ (οί! ἀἰϊογεης ἀϑροςῖ 

ΙΘΑΙΔΗ. Ττῷῦ. [ν. :-- 

ἔοτο, ἰ5 ροπυΐπο δηὰ ργοοῦ δραϊπϑι 8]} δἱίδςϊκβ, 
80 (γεμλασκβ ΜῈ ΒΙγκ5) ἴδ ““δοσυϑεσ οὗ 186 
Ὀτγειγθη ᾽ 15 ονεγοοσπῖ (εν. Χιϊ, το, 11). 

(ΟΝ τ. 15.) 

ἴο θοίδ [πὸ νογάβ.---- ἣὧἣτ δηδίοροιιβ οᾶ9ο οὐ- 

ουϊβ ἰῃ ᾿ἱν|, 4. ἔὸοσ, » ΡΤ ἴπ 411} οἴμοῦ 
ΠΆ565 ([ν1}}. 4; 8. χχχυῖ, 4: [οὉ χχὶϊ 26, 
ΧΧΥΪ,, 10) πιθᾶῃβ, “1 βηὰ ἀοιρδέ ἰη .᾽ Βυΐ 

ἴῃ ἱν]ϊ. 4. ΠΟΘ ΡΙδοθάοβ (ἢε σεῦ, (ἰ6 
ΤΩΘΔΏΪΏΡ 15, “" ἴο ἀϊθροτί δρδιηϑῖ." 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΠΥ. 
1 71ε 2γοῤἀεί, τοῆά ἐὰφ 2γονεῖτος οὐ Οἀγέρί, εαὐἔ- 
ἐλ ἰο αἴ, 6 από Ιο γεβεμαμες. 8 Τὰς λα» 
σμεοίξς οὐ ἔδοσε ἐλαΐ δοίιευε. 

Ο, Φενεῦῦ οπς δας (Πιγεζθιῃ, 
ςοπῆθ γε ἴο τῆς τνδίεγβ, δηά 

ἢς τπᾶῖ παῖῃῇ ΠΟ πιοπεῦ ; ςοπιε γε, 
θυγ, δηά εαἴ ; γεᾶ, σοπΊε, ῈΥ ὙΠῸ 
πὰ τὰκ ντμουϊ πλοηθυ ἀπά νἢ- 
οι ῥΓΙςα. 

 ὙΝΠεγείογε ἀο γε ᾿βϑρεηά πιοπεῦ 
ἔου ἐῤαὶ «υῤῖἭεῤ ἱς ποῖ Ὀτθδά ἡ δῃά γοιιγ 

(παρ. 0. ἴῃ ᾿ἴν. το δη ὈΠΟΒΔηΡΟΔΌΪΕ 
“(ογυεηδηΐ οὗ Ῥοδοθ᾽") νγβ8 ργοιϊηϊδοά, ΝΟΥ͂ 
4}1 νγο ν}}}} ἀγὸ ἰην το ἴο σμᾶγο ἴῃς Ὀδποῆϊβ οὗ 

ἦν ες Οονοηδηΐ (νυ. 3). 

1. ἐραὶ ἐῤιγεῖε: 1 (Χ]ῖν. 3)--ον {πῸ τὶ ἢ θ- 
Οὐδη655 5βρόκεῃ οὗ ἴῃ ᾿ἷΐν. 1), (Μαζί. υ. 6; Κεν. 
Χχὶί, 6, χχὶϊ. 171 Πρ. οη (ἢ. ΧΙΙ. 3.) 

δαὶ ῥαϊδ πο »ποημεῦ]---ηὰ σοηξοββοθ ἢῚ5 
ῬοΟνΘΓῪ (ςρ. [ὺὑΚ6 1. ς2). 

εογδ γέ, δμ}}] 1. «υ΄ α. Ὅρη. ΧΙ. 2, 3) 5) 
ζε. ὙΠΟΥ πηυδὲ εο»ῃ ( ]οδῃ Υἱ. 3 ς, 45), δηά 
γοσμγε ἴἴ του ἢ [ἴ Ὀ6 φίνεῃ ἀνναῦ «υἱἱδομὲ 
2 τίος (Τρ. 1". 3). 

Δ. ποῖ ὀνγεσαΠ---πιοῖ ΟΤΠΥ οὗ ἴῃς παπιο: 
ὀἐγηραΐ ἰπαΐξ Ρεγ5ΠΘΊΝ,."" ποῖ “ΠΙνίηρ Ὀγοδά"᾽" 
(1ὁδηὴ νἱ. 27, 32, ὅζε. ;--ἴθς οπαρίοσ ἴῃ ἢ ς ἢ 
[54]. 1{1ὉΒ. 1.2. 15 αυοΐδα). 

δεαγάεπ... ὙΠ εη, ἴΠ6 ἔοοά βροΐίοη οὗ ἰ5 ἔπ 
ἐνγογὰ οὗ ΠΠ|Ὸ|;᾽ σρ. σ΄. 2, [ὁδηῃ νἱ]. 4ς, 68. 
72 αιπε957---τὶς ἢ ἀδιπΈ!ε5; “5. αὐ. α. 8. ΧΧΧΥΪ. 

8, [ΧΙ]]. ς. 

8. γον" σομἱ «δαὶ υε] Ορ. Ῥ58. χχὶϊ!. 26, 
491 οὁδη γτἱ. ςὶ. 

αὉ ευεγί απ ἐουεπαη} ἴὶν. στο; (δ. 
ΧΙ, 20). ἥΡῥιδ γομς Ἰ1ξ. “1ἸοΥ γου," οὗ ““ἀπίο 
ΟἹ; 85 ἰῃ ἱχι. 8: ἘζΖεκ. χχχὶν, ἃς; 5. 

ΧΙΧ. 2.--ἰ πῇ Ἰγίηρ (ῃδῖ 1ἴ 15 ἃ σῇ, Ὀοσιονγοά 
ὑροη ἔδοτη ὈΥ͂ ἮΝ ἴτε [ονο. 1,ΧΧ. διαθήσο- 

ὑμῖν: σΡ. [ἱκ6 χχὶϊ. 29. 
ΠΣ τηνὴΣ »πογ εἶεν οΚΓ Παυία----᾿ρτοπηϑοά ἴο 
᾿Ῥανϊὰ (2 ΟἾγο. Υἱ. 42) ;---ξυλγδηίεοά ἴῃ ἐδ ευεγ- 

ἰάθουγ ἔογ ἐσὲ τυῤίεοῤ 8λιἰϑῆεςῃ ποῖ 
Πεάγκεη ἀΠίρεπεὶν ππΐο πιδ, δπά εδῖ 
γε ἐῤαὶ τυῤιοῦ ᾿ς ροοά, «πὰ ἰδεῖ γουτγ 
80.}} ἀεἰρῃς 156] Γ 1ἢ ἐλίπεβ8. 

2. [πος γουγ βᾶγ, Δπά Ἴοῆης υπ- 
ἴο πι6 : ἤθδγ, δῃὰ γοιγ 80] 5841] Ϊΐνα ; 
Δηά 1 νν}}] πηλκε δῃ ενεγλβζίηρ σονε- 
πη νγΓἢ γου, φυεμ τῆς ὅβιιγε πλεγ- ὁ 
ςε8 οὗ Ὠανία. 

4 Βεδμο ά, 1 πᾶνε ρίνεη ἢϊπὶ Κῶν 
Δ Ν᾽ Πε88 ἴο (Πε ρεορῖε, ἃ ἰεδάεγ δηά 
ςοπλτηδηάθγ ἴο [6 ρθορῖδ. 

ἰαεἰπς Οουεπαηὶ, οἵ ψ ]οἢ αν ἃ βροκο ἴη ἢ 5 
ἰλϑὲ νσγογάβ 85 Ὀείηρ 411] ἢ]5 βαϊναίοη δηὰ δ] 
ἢἰ5 ἀσϑιγο᾽" (2 5. χχὶϑ. 5). ὙΒ6β “᾿πλογοῖθϑ ἢ 
οὐὐἰϊπηλϊηαῖθά ἴῃ ἴἢ6 δῖ ὑπδξ αν] 5 “56  ᾽ 
δβουϊἃὰ “σηάυτο ἴοσ ὄνοσ, δηὰ ἢὶβ ἰἤγοπθ 49 
(ἢς ἀδγ5 οὗ μεανθπ᾽" (58. ἰχχχίχ. 3, 4, 28, 29, 
26: οΡ. 2 5. Υἱϊ. τς, 16). Ηον οου]ά [ἢ ]5 Ὀ6, 
ἤθη ΗοζΖοκίδ 5 50η5 ΘΓ ἴο Ὀ6 σδρίϊνεβ 1ῃ 
ΒΑΌΥ]οη ἡ 511} τοῦτο; ψῆεη 41} ᾿λαν 5. ἀ6- 
βοοηάδηϊβ τηιϑδὲ ϑυιδτηϊξ ἴο ἴΠ6 υηΐϊνετβαὶ σοη- 
4υογοῦ, Ὀοδῖμβὺ 6.514] Δ ἀοϊϊνοῦ ἢἷ5 5οὺ] 
ἔτγοπι ἴη6 Παπά οὗ (ἢ6 ρτανεὶ" (5. ἰχχχίχ. 
48.) ΥὟαε5: οἷ. ᾿ἰ [6115 οὗ Οπε δυο. Α- 
Ροϑβίϊοβ Ὀογὲ νυν ἱζπ658 ἴο δυο ἢ! ἃ Οπὸ (Αςῖβ χῆϊ, 
24). ΟΡ. οη χχὶϊ. 2ς.-- Πς ποσὰ τεπάοτοά, 
ὁ. 5016, 15 5. «αὖ. 4. 2 8. Υἱῖ. τό (6652 13Π6ἀ), 
δηὰ 5. Ιχχχῖχ. 28 (.588}} βίδπά 451), 37 
(“Δι ἢ1}"). 

4. ῥατνε σίυεη ῥἷ,,.] ὙΠΕΓΘ 15 πὸ ποοὰ ἔ 
ΒΔΥ, «υὐδόο ἨῈ 5. [ἴ σὴ ΟὨΪΥ ὉὈ6 Ης, ψἢ 
δον ἀγίηρ “58νν Η!5 βθοὰ " δηὰ “ργοϊοῃρ: 
Η!5 ἀδγ5.᾽" 

α «υἱδηδι: 1΄ο 186 ῬΘ0}168] ““Βεαγίηρ υνἱἣι 
Π655 ἴο {π6 Τα" (]Οἤη χυ . 37); χ Τίπι. 
Υἱ. 12}; ἰεβε  ἔγιης οἵ οὐ β ἰονὸ ἴο 811 παίϊοπβ 
Ἀοπι. χΧΥ. 8---12); "16 ΓΔ] νυ] 655" 
ὀκαν, ἰ. ς; ορ. 5, Ιχχχῖχ. 37). 

α ἱεαάθρ 2. «υ- 4.1 8. ΧΙ Ι, ΧΠᾺ 14:}1 Κ᾿ 
ἰ. χεῖρ σ (ἶἤἶτο. νυ. 2, χχυ, 4; Ὀλδῃ. ἰχ. 2ς. 
ΧΧ.. ἄρχοντα (“. «υ. α. Ἀεν. ἰ. ς, “Ῥείπες οὗ 
(86 Κίηρϑ οὗἉ [6 φαγί). 

εο»ρ»ρι πε 10 ἐδε ῬΘ0ΨΡ198]---δυῃγοιε μος 

]Ν 



Υ. ς-- 12. ΙΘΑΙΔΗ. ΤΙΟΚ. 

ς Βεμοϊά, τῆου 5.λ4]ξ ς4]1] ἃ πδῖίοῃ 
ἐῤαὶ τῇοιι Κπονγεδῖ ποῖ, δηάὰ πδίίοῃβ 
ἐῥαὶ Κπενν ποῖ ἴπδα 5}4}} τη ὑπο 
ἴπεε θεσδυβε οὐ τε ΓοκΡ ΤΥ Οοά, 
δΔηά ἔογ τῆς Ηοὶγ Οης οὗ [βγδεϊ; ἔογ 
ἢς Παῖῃ ρ]ογβεά δες. 

6 4 δὲεκ γε τε Γοκρ ψ}1|6 ἢς’ 
ΓΩΔΥ ὃὉς ἰοιΠά, (8]] γε ὕροη Πἰπὶ νν ἢ 1]ε 
ἢδ 15 Πεᾶγ: 

γ εἴ τῆα νῖςκεά ἔογβαίκε ἢ18 νγᾶγ, 
"εἰ. δηά τῆς πητρῆτζεου 8 πηδη ἢ8 τΠουρ ῖ5: 
παν" ἀπά δῖ Ηἰπὶ τεΐυγῃ ἀπῖο πε [ΟΚΡ, 

δηά ἢς ΜΠ ἤανε πλθγοΥ ὑροη Ὠίΐπι; 
[Ηε., Δδηά ἴο οὔγ (οά, ἔογ ᾽πε ψ}}} ἀϑυη- 
ΡΥ Α ἀδηο!γν ράγάοη. 
“ρα. 8 ᾧ ἔογ πιγ {πουρῃθ ἄγε ποῖ γοιιῦ 

{πουρ 5, ΠΕ ΓΠΟΓ ἀγό ὙΟῸΣΓ ὉΨΆΥ8 ΓᾺΥ͂ 
ὙγΆγ8, 54:1 τῃς [ΟΚΌ. 

9 ον ας ἴπε Ὠεδάνεῃβ8 ἅγα Προ 
[ἤδη [Πε βγῇ, 80 ἍΓδ ΠῚῪ ὑγᾶγ8 ΠΙρΉ ΘΓ 
(Πλπ γοιιγ νγᾶγβ, δληὰ ΤΥ τπουρἢῖβ 
(ἢλη γουγ τποιρῃ8. 

10 Εογ 45 ἴδε γαίῃ σοπηοῖῃ ἄονη, 
ἀπά τε δῃῆονν ἔγτοπι ἤεάνεπ, πὰ τγε- 
τυγηεῖῆ ποῖ {ΠΠ Πετ, δυῖ νναΐογειῃ τἢε 
δατῃ, δηά τῃάκεῖῃ ἰξ Ὀγηρ ἰοτἢ δηά 
διά, τηλὲ ᾿ξ ΠΙΑΥ͂ ρίνε βεεὰ το τῇς 
βουνοῦ, δηἀ Ὀγεδα το τῆς εδδίεγ: 

ΠῚ 80 8141] πιγ νγνογά θὲ τῃδλί ροεῖῃ 
ἔοπτῇ οὐ οὗὨ τγ πιουῖῃ : ἰξ 5}4]} ποῖ 
τεῖυγῃ ὑπο πι6 νοϊά, δυῖ [ξ 5}4}} δο- 
σοΙΡ 58} (ἢ ΙΓ ἢ 1 ρίεαβα,, δπά ἰξ 
8Π4}] ρΓΟΒΡΟῪ 1π δὲ ἐῤίπρ Μβετεῖο 1 
8εηΐ [ἴ. 

12 Εοι γε 5141] ρὸ ουξ νι 10Υ, 
δηὰ Ὀὲ Ιεὰ ἴοτἢ μη ρδᾶςε : τῆς 

ἐουπίδϊη οὗὨ 4}1 δῖοι; Τρηρεέγαίογνρ. [ἴἰ ἰε 
{πΠ6 ννογά υϑοὰ οὗ Οοάΐβ πρῤῥοίμείησ Ὠανϊὰ ἴο 
Ὀ6 “ΤΌ]ΟΓ" (οτ, "Ἰοδάθγ ..) ὀνὲγ [5γδεὶ (2 5. νἱ. 
21: (ΠΡ. νἱῖ. . 11). ὙΤΠθ “ϑοη οὗ αν! 15 
ποῖ ΟΥΪΥ Κιηρ οὗ [5γ86], Ὀυΐ ΘΌΡγοπΘ (ὐΟνΓΠΟΥ 
οὗ ἴῃ6 παιίοπϑ (Μαῖίξ. χχυ. 18---2ο). 

58. ΤΠ ϑοη οὔ αν ὰ ἰ5 Ηἰ πιο {Ππθη δά- 
ἀγοβεθά ; ἴῃ ἰδηραρο νν]σοἢ Ἰοοκα Ὀδοῖκ ἰο Ἀ5. 
ΧΙ. 43. Α παδίϊοη, οα ψῆοσι Ηδ δά ποὶ 
Ὀεΐοτο Ὀοβίοννεά πλᾶγκβ οὗ Ηἰδ ἕδνουσ, μδά ποῖ 
ὁ ΚΉΠΟΥ "ἢ ΟΥ̓ ΓεοορηΖοά 5 Ηἰΐ οὐνὴ (Απιοβ 
':.. 2), δηὰ ψγῆο, σοηϑθα ΘΠ Εγ, παὰ Ὀδρη ἱξπος- 
γαηΐ οἵ Ηἰπὶ (Ὁ Δ]. ἵν. 9). ϑῃουϊὰ “σὰ " δᾶροῖ- 
Ιγ ἰονναγάβ Ηϊπι. Οὔ. ἰχν. σ. 

ῥα! χίογίβεά δε) ὉΧΧ. ἐδόξασε: ἴδε 
νοσὰ υϑοὰ 1η Αεἴβ "Ἰ. 12, ἼΠΟ Οοά οὗ οὖς 
[Δί οτβ δαΐό σίογβεά Ἠὶβ βογνδηὶ 65ι.5.".---ἰη 
Ιχ. ο ἴῃ Ἰδίζογ ραγί οὗ [Πϊ5 νϑῦϑα 15 δρρ θὰ ἴο 
οὐ ΟΒυΓοἢ ἰγγαάϊδίεα νι (ἢ “ ΡΙΟΥΥ οὗ {86 

οσά." 

Θ. Το οχβοσγίδιίίοη νυ] ἢ ἔο]ονν5, [πουρἢ 
οὗ υπΐϊνεγβαὶ δρρ]Ἰοςδίίοη, παὰ ἃ ὑϑγῦ 5ρες!δὶ 
ὈδΑσηρ οἡ ἜΒΑ] (οαῖ, ἵν. 29: [ογ. χχίχ. 13, 
14) Ῥδ, ον. 4-ὁ). ὍΤΕ [ενν δῆ ΟΒυγΟΒ 50 
δοςορίαδα ἰξ, ΕΥ̓͂ πηακίηρ [581. ἵν. 6----ἰἶν:. 8. [86 
Ἠδβαγδὴ ἴο ϑδυϊ. χχχί. 

«υδέίίε βε ἐς πραγ] [|[εἴ. νἱ. 8. Ορ. Ὦδαϊ. 
ἶν. γ; 5. σχίν!, 14. 

7. "ΓΟ οοΟΙΡδΒΒΊΟ ὩΣ, |ἰν. το. 

8. [εἰ ποπὶ ποῖ ἀουδὲ ΗΚ βκιιρογαθουηᾶ- 
ἴῃ ξτάςθ. Ηἰἴδβ ᾿υιϑξϊσθ νγᾶβ ἱπάδοά ἐπβαχίρίος 
γεῖ ὄνθῇ ἴῃ ρυπιβῃίης Ηἰ5 “ἘΠουρ ἢ 5᾽" δἰπιθά 
ΟἾΪΥ δὲ {μοῖγ ροοά (Ϊ]6γ. χχῖίχ. 11). Τρεὶν 
που ἢ 5 ννογὸ ὅ1}] οὗ ργουα 561 οϑιγαηροπηθηΐ: 
Ἦμἱ οἵ ξεηοόγοιυβ σοπάεβοοπάϊηρ ζους. ὙΠοΙΓγ 
ὙΑΥ͂5 νοῦ πιαγκοὰ ὈΥ παγά-ῃοαγίοάποϑο δηὰ 
ΠΡ ΕἾ: “4}} Ηἰξ νγᾶγ8 ὙΈΓῈ ΠΊΘΓΟΥ δηὰ 
{υ ᾿] 

10. γείμγμεδ ποὲέ ἐῤίἐδερ, δω:.. ΦὙδο 
ΧΧ. μᾶ5 ἐἀπι|};" δηά 50 6]. Βιυῖ [115 
Τοληϊηρ ((η ἰἴ561 χυϊέο ροϑϑιῦ]θ, ὕδη. χχχί!. 
,6, ΔΑ. Ν. 27; Αὐυ{} 1]. 18) ἀοε5 ποῖ ϑυϊξ υ. 
αἰ (ν πε ἴῃς ΠΧ Χ, οπηῖϑ ἴΠ6 ννογά “Ἔα ρΡίγ )). 
Το (γυϊἢ ϑθοπὴβ ἴο Ὁδ, [αἰ 106 ννογὰ “τὸς 
[ΓΗ "ἢ ἢδ5 η0 Ὀοδγίηρ ννῆδίονοσ οὐ {πὸ μὐγέριαίδ 
Γο-ἀβοθηΐ οὗ {ΠῸ γαίῃ ἰὴ ἴπ6 ἔοστῃ οὗ νᾶρουγ; 
Ὀμΐϊ πιρᾶη5, ““ἴο 6 ἰυγποά ὕδοκ (ἀοίεαϊοα).᾽" 
ΟΡ. χὶν. 23. ὙΠΟ ταῖη ἀοεβ ποὲ ἀδβοθηά ἴο 
ρατῖῃ δηά ἴποη ΠῪ Ὀδοῖς Δρδ]ῃ :;---ἰξ τοπλδὶ 5 
Πογο, ννογκίηρ ουἕ Οοά᾽5 Ὀεπεβοσηξ ρυγροϑβοβ. 

»ιαζειδ “4. .ὁμ Οὐ. χὶν. 8; ψδεσθ [86 
ῬΑγΔΌΪΘ 15 Ἰηἰογργεῖθά. 

11. »,:» «υογά...} “ἘνΕΙΥ σψογὰ (παῖ ρτο- 
σοθάδιῃ οι οὗ ἴδ τιουΐὶῃ οὗ Οοά " Βδ5 τὴ ἷξ 
ΥἹΔ] ΘποσῪ (Βευῖ, νἱῖ]. 4; Ηθδ. ἵν. 12). 
Ὑνπεηςο, τηάἀρεά, Ὀυῖ ἔγοπι 86 σγοδίννε ὑνογά, 
ΠοπΊο5 ἴΠ6 ργοάιιςίίνο ρονγοῦ οὗ (6 δαγέῤ, 186 
ἔογΓΈΠΙ ΖΡ ΡΓΟρΡοΓ[Ι65. οὗ (ἢ6 γα, Ἐμ6 βογῃη- 
παίιηρ Ροννοῦ οὗἉ ἐῃθ “τε, 6 ηυϊγ νο αυδ  γ 
οὗ τὴ6 εογηῇ 80 ἴοο τηρϑὲ ἰἃ 6 ψῖ Ηἰ5 
Κοάειηρίινα νοτὰ (χὶ. 8). [ἴ 5841} σδιιϑ6 
ΠΡ οουδηθθθ ἴο δια" (χὶν. 8; 2 (ον. ἰχ, 
10). [{ 5}4}} ηυϊοκοη δπά ϑυϑίδιη (86 ᾿ξ οὗ 
[86 50] (τ. 2).---Σ «ῥαϊ! ποί τοί γπ.. ΘΙΑΡῸΥ 
( 5. ἴ. 22: ςρ. [6Γ. χίν. 1; Κυ.ῇ ἢ. 17). 

ἼΤΠ6Ὲ ννοζάβ, ἐδαὶ αὐδίοῦ 1 ῥίεανε, δῃηά, 
“ὁᾳ}} γοσρεγ, τ ς8}} 111, τος 266 ῥίσασμγε Γ᾽ 1δὲ 
Τογά “ῥα! ῥγορόγ ἐπ Ημ ῥαπά; ϑυρροβιης 
{Παἴ (Π6 παῖ δρρ]!οδίίοη οὗ ἴΠ6 Ῥαγδῦϊθ 15 ἴο 
Ηΐϊπ ῆο από ἀοεφυη ἥγοηι δεαυεη ἀπά σαυε 
{ξ ὠἱὸ 16 «υογἰά (ἸοΠη νἱ. 32); ΨὯῺΟ 5δἱά, 
41 σαπῖθ ἀόννῃ ἔγοπι ἤόάνθῃ.. ὁ 49 δὲ «υἱῇ 
Ἡΐι ἐδαὶ “πὶ »ιε᾽" (δ. 48; ςρ. 39,40; Μαῖϊ. 
ΧΧΥ]. 39). ΟΡ. 450 5, Ἰἰχχίϊ. ό, 7. 

15. γε «ῥα φρο κμὲ «υἱὸ κ18 Δ}. 8885 
Ουΐ ἔτοπι ἴἢ6 γορίοῃ οἵ ἀδγίκηθϑδβ (Χ], 7, 
ΧΙΧ. 9), ΟὗὨ ρο]μίοη (1. 11); πᾶγ (ϑυςἢ ἰδ 
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«αν, 35. τηοιιηΐλίη8 2η4 τἢ6 ἢ||}|5. 50 4}} «“ Ὀγεαΐ 

ΙΘΑΙΔΗ. 

ἔοττῃ θείοτε γου ἰπῖο βἰηρίηρ, δηά ἃ]]} 
τῆς ἴγεεβ οὗ τῆς δεϊά 5141} οἷὰαρ ἐῤεῖγ 
Πδλπάϑ. 

12 [πϑίεδά οὗ τῆε ἔδογῃ 5}}]] σοπὶς 
ὉΡ ἴῃε ἤγ ἵγεε, δηά ἰπβϑίεδά οὔ τῆς 
Ὀγίαῦ 8304} σοπὶα ὑρ ἴα τηγγίϊε ἵγεα : 
Δηὰ [ἴ 584]] θεὲ ἴο τῆς [,ΟΚῸ ἴογ ἃ πᾶπ|6, 
ἔος δῃ δνεγδϑίῃρ δίρη ἐῤδαΐ 504] ποῖ 
ὕε οὐζ οἵ, 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΠΥῚ. 
1 712 2γοῤλεί ἐπ ἀογίαἀ ἐο ταποϊ βεαίοι. 3.242 
2 γονιέσοίά ἐξ «λαλῥ ἐε σφιεγαί το λομέ γαβείΖ 

[ἢ (γδηϑοεηοη{} ρτδείοιιβ “που ἢ οἵ σοά 
ΠΟΠΟΟΓΏΪΠΚ 1.5), ουΐ ἔγοτῃ (ἢς6 τορίοη οἵ ἀθαῖὴ 
(Εξζεκ. χχχνί!. 12; [᾿δη νυ. 29).--εά4 ϑογίϑ; 
ἃς ἴῃ ἃ [οϑέῖνα ργοοεϑβϑίοη (5. χἶν. ᾿ς, τό, .". «ν.). 

Τῆε σοηποχίοη οὗ συ. 11, 112. ἱΠ1Ρ]165 τῃδῖ 
(815 Εαοάμ ἀθ!νεγᾶηςθ 15, ΘΠ} ΠΘΉΤΙΥ, {Π6 ννοτκ 
ὙΠΙοἢ Οοά [ᾶ5 ψη]οὰ ἀπά ννοἢ Ηἰ5 ννογὰ 
νὼ5 8δηΐ ἔογίῃ ἴο δοςοπιρ ἰδῆ. ὅ0 ἴίοο ἴῃ 
]οδη ν. 28----2ο. ᾿ 

“ῥα! εἰαρ ἐῤεὶν ῥαμ}] Α5 ἴδ ρεορὶθ ἀϊὰ 
(τεπιδγκ8 δοδηηθάοτγ) δῖ (Πἢ6 σογοπδίϊοη οὗ {πεῖς 
Ἰοπξ-ϑθο]ἀοα ρΡγίποθ ἴῃ 2 Κ. χὶ. 12. 

18. Οὔ. ΧΙ᾿. 19.-Τε ἐδογη; 566 οἡ νΥἱϊ. 
19.---Τρὲ ὀγίαγ (Ὦ6γὸ ΟἤΪγ. ϑυχηπι. δηὰ Ψ τς. 
6 πρίι]6 7). ὙΠ ἼΤάγρ. ραγαρῆγαθοϑ: “[ἢ- 
βίοδά οἵ {πὸ νυϊοκοά 5041] γίϑθ ὉΠ ἴΠ6 τι ΐθοιϑ; 
Δηά ᾿ἰποϊοδα οὗ ἰγδηβρτοβϑουῦβ τθη (ἢδί ἔδαγ 5ἰη.᾽" 
ὙΤῊΙ5 ἰ5 ΑΠΊΡΙΥ Ὀογθ ουξδ ὉΥ αν 5 ὁ[,δ5ῖ 
Δ ογάς,᾽ 2 5. χχὶδὶ. 6, 7. 

ἐ! «ῥα! έ]---ἢ!}8 τοροπογαϊθα σγθδίϊοη 5}|4]] 
Ὅ6---ἰο ἐῥε ον Ὧν α Ναριε; ἃ Ὠϊβδίογιςδὶ 
τηδηϊ οϑίδίοη οὗ Η!5 σπαγαςίοσ, ἃ ἕαςϊ ἴο ννῃϊς ἢ 
ΤΏΘη ΜΜ1}} ΓΕΙ͂ΕΓ 25 σοηποίίπϑ Ἠ!5 Ρονγοῦ δηὰ 
δοοάηθ55 (οΡ. [Χ|}}. 12: 2 5. νἱ!. 23):-οὐὸγ ἂπ 
φυογίασης αἶσα; ἃ φἱοάρε οὐ ἴῃς επάμγίης 
ΠγπΊη655 οὗ ΗἸς (ονρηδηΐ (υ. 3). 

“ῥα! ποὶ δὲ ἐμὲ ο7, 80 αἵ ἴδμθ επᾶ οἵ [6 
ἢγϑί βοσίίοῃ οἵ ΡῬαγί {Π|--τὸςΧ ΙΝ}. Το. 

ΩΗΑΡΒ5. Π}1--ΤΧ. ὙΤῊς σρηΐῖγαὶ οὐ]θεξ 
δ ἀτυνὸμ (0 ΟἿΓ νἱενῦ ἴῃ χ]χ---ἶν ννᾶ5, ἴΠ6 

Ἰξῃΐοουβ. Οπο πιδκίηρ, δἴοποπιθηϊ ῸΓ 5ἰη. 
Το ᾿εδάϊηρ που ρῆΐζ ἴῃ (ἢ6 ργόϑοηΐ βϑοίίοῃ 15, 
(ῃς ρεηϊΐθηςε πὰ δωρεαιίοη οΥ “ομἱ (ἸΥῚ1], 4--τ 
4) ἀν ἤτοῸπὶ 15 γδεὶ, 1 [ΠΟῪ νου]ὰ ἢᾶνο ἃ 5ῃδτθ 
ἰῃ ἴηδΐ δἴοποπιεηῖ. [|π ςἢ, ΤἸχ νῦθ δἰπηοϑῖ ἤθδγ 
16 ὨΙΡῃ-Ῥτοσί σοηξοβδίηρ (ἢ δἰηβ οὗ ἰῇῆς 
Ρϑορ]ο.- -Τὴοὸ Ηδαγδῇ ἔοσ ἐῤε Τα} οΥ᾽ “ἽἸοπε- 
ὕ221} 15. 11. 14----ἰν}}}. 14. 

ΟΗΑΡ. ΕΥΊ. Οα [ἢε Ὀ4515 οἵ (Π6 Εν δι ϊης 
(ονοπδηΐ (Πἷν. σο, ἷν. 2) ὈΟΓ Τσοπιίοτὶ δηά 
ὙΓΔΓΠΙΠΡ ΤΠΊΔΥ 6 ΔρΡΙ δά ἴο ἴΠ6 [ἐὐνν ϑἢ ΟΠυτςῇ; 
ἴο [δ6 ἢοιι5ὲ οὗ αν! ἴῃ ραγίςοιυΐαγ, [ἢ ΧΧΧΙΧ. 
7. ἴἴ μδά Ὀδθη ἑογείοϊά {παΐ ϑοπὶα οὗ ἴθ τογδὶ 
ἔτ γ ἐμουϊὰ θὰ ουηυςἢβ8 ἴῃ ἴῃ ραΐδοθ αἵ 

ΓΨΝΌ ΤΟΙ. ἱν. 13-Ὁ 

ΟΓ 2εγσοσ. 9 4,12 ἑνοελρλείλ ἀραΐμεί δίἑναῖ 
τυαελ»ριῖρ. 

ΗΘ κατ τῆς ΓοκΡ, Κεερ γε 
ὙΠ: ̓ Ἰυάρτηεηῖ, δηά ἀο }υᾶςε : ἐν 
ΤᾺΥ 58 νδίίοη 15 πεᾶῦ ἴο ζοπῖα, ΔΠά ΤΥ 
ΓΙΡΗςτεου8η685 ἴο ΡῈ γενθδὶθά. 

2 ΒΙ]εβθεά ᾿ς τῆς πιδὴ ἐῤαὲ ἀοεῖῃ 
18, ἀπά τπεὲ βοὴ οὗ τηδη ἐῤαί ἰδυεῖῃ 
Ποϊά οη τ; τῆλε Κεερεῖῆ τῆς βαρῦδιῃ 
ἔτοπι ρο]]υκίηρ 1, ἀπά Κεερθῖῃ ἢΪ8 
μδηά ἔγοπι ἀοίῃρ ΔΠΥ εν]]. 

4  Νεῖίδεγ ἰεῖ τῆς 5οη οὐ τῆς 
ϑίΓΑηρεγ, τῃδς δῖ Ἰοἰπαά ΠΙΠπιβ6] ἢ ἴο 

ΒαΌγΙοη. Ατε που, ἴἤθη, Ἔχοϊυάθα ἔγοπι (Π6 
ςονοπαπίὶ Νοῖ 380. [{ΠῸῪ οὔδογνο [Π6 εοη- 
4 ίοης οὗ ἴῃ6 σονθηδηΐ (συν. 4, 6). ἴῆοΥ 584]} 
ἢᾶνθ ἃ σοπϑρίςυοι5 Ρίδος ἃ5 γοραγάβ 115 ὈΓ]ν]- 
Ἰοζζο5 :---"" 504} ἤᾶνε δὴ Ὄνεγδϑίηρ πᾶπιὸ νυ ῃ ἢ 
580}} ποῖ θὲ οευξ οὔ," ν. ς (“. αὐ. 4. ᾿ν. 13). 

1. ἐο ἐμ τικπλοοτιδηοδα (:. «εὖ. 4. 
ἰῃ ϑεοοηά τϑοΓ οὗ [86 «.). 
“αἰυαίίοη.. τσ ῥίεοισπε. 866 Οὐ ΧΪἶν!. 14. 

Τρ. Ἀοῃ. 1. τό, 1: “ἼΠε6 Οὐοθβρεὶ...15 (ῃ6 
Ροννεσ οὗ σοάΐ υηΐο «αὐυαέίοπκ; ἴοτ {Ποχοίη 18 
(Π6 γι διεοι σης, 9 Οοά γευεαίε" (ἀποκαλύπ- 
τεται; 5. «υ. ἃ. ἴῃ 0ΧΧ.. Βοτο). 

Ω. Δι. ε ἐς ἐδὸ νιᾶη ἐδαΐ ἀοείδ δ᾽] ΤῊΘ 
τοαυϊγετηθηΐ οὗ [πε ΟἹά σονεηδηΐ ([,εν. χνη. ς) 
5 Γι] Π]|δὰ ὑπάετ {πὸ Νὸνν (Ε οπι. γι}. 4; [4π|ὲ5 
'. 22,1.5). ΟΡ. [οἤη χῆ. τη: “1 γε Κηονν 
[Π656 (Ὠίηρϑ, δα} ἄγε γε 7,7γχε ὅο ἐῤε»η.," 

δε “οπ ΟΥΓ »αὴη)}ξοτν [6 “5 νδί!οη "" 15 
ΟΡΘη ἴο πηδηκιπά (86 "5οη οἵ [δε βίγαδηρεσ 
Ἰποϊυάοά, «. 3). 

ἰαγείδ ῥοίά ο" Οτ, ““ Ββοϊἀεῖῃ ὅδϑε γ᾽ 
(υν. 4, 6). Οὗ. Ηδθρδ. ἵν. 15. χ. 22. 
7 ονι ρο μη. ον ἀοἷτισ αη7...}1Ὶ ΟΥ, "50 

85 Ὡοῖ ἴο Ρο]]υΐο...50 45 ἴο ἀο πο....᾽ (2 ον. 
ΧΙ. 2). Τ Π6 ἔννο οἰδυιϑθ5 οὐ ἴῃ6 ϑεςσοπά πιοπι θοῦ 
οὗ 1 νοῦβο σοιγεβροηά ἴο ἴδποβε οἵ (ἢς ἤχει; 
Ὀυΐ (45 ὉΓΕΠῚ ἴῃ δὴ ἰῆνειβθ ογᾷάογ:---ἰἣς Κϑορ- 
ἱπξ οὗ (Π6 βασυδί Ὀοδπρ οπθ σἢϊθέ πηθης οὗ 
ἐΒοΪ]άϊηρ ἔδϑῖ Ὀγ" Οοὐβ οονϑηδηῖ οὗ βαϊνδζίίοῃ. 
(ῶΡ. Ηε. χ. 23---2 ς.) 

[π ἴῃς διηδις Ἰοριϑίαϊίοη [ἢ6 ογάϊπδησο οὗ 
(Π6 βαρ σἰοοά οὐδ  ρῥγοπιηθηΐς ἀῦονε 8ἃ]] 
οἴδοτβ: ἔογ (1) ἃ ννᾶ5 οιδοάιθὰ ἴῃ 86 πιογαὶ 
ἴανν; (2) ἰξ ννὰ5 δηξογεθὰ οἡ Μοϑβόβ, δῇδσ ἢς 
μδὰ τσερεϊνεά ἴῃμ6 ἀοίδι]5 οἵ ἴῃς ἰδθθγηδοὶς 
ὙΤΟΓΒΏΙΡ; Ὀοηρ [Π6 οπὴγ ῥγεςερῖ, δραγτί ἔγοπὶ 
[Ποβο ἐἰεἴ4:}5, νυ ϊς ἢ 6 τϑσοινοά ἀυγης ἢ5 
ἢγϑί ἐογίγελγϑ οἡ Μουῃηῖ δ᾽ηδι. [1ἰννὰβ ποτα 
8ροῖ ἢ, 45 “1ἢ6 κίγηῃ Ὀεΐννεθη Οοά δηὰ [9ςγαὸϊ 
τῆγουρδποιξ τποῖγῦ βοηθσδίίοηβ,," 85 “δῃ δυοςσ 
Ἰλϑίϊπς σονθπδηῖ" (Εχοά. ΧΧΧΙ, 12, 17).-ῖ8 
ἱπηρογίδησθ 15 ΠΟΥ 1πϑϑιθδὰ ὑροη ΟΥ̓ ἴῃ6 ευδη- 
ΕΟ σ 4] ργορμεῖ (ςΡ. ᾿ν1}. 14). ὙΠῸ τϑᾶϑοη 5 
ενϊἀθηῖ. ὍΠα 5 Ὀδιῃ νγᾶ5 ἃ πηοτλοσίαὶ οὗ 86 

1 ον, 
τω 
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τε ΓΟΚΡ, 5ρεᾶῖ, βαγίηρ. Τῆς ΓΟᾺΡ 
Πδῖῃ υκίευ!ν βεραγαῖεά πιῈ ἔγοπι ἢ 8 
Ρεδορίε : πειῖθεγ ἰεῖ τῆς δυηυςσῇ 84γ,, 
ΒεΠοΪά, 1 αν ἃ ἀγῪ ἴγεα. 

4 ογ τῆι 541 τῆς ΠΟΚΡῸ υπηΐο 
τῆς δυπυςἢβ τΠδῖ ΚΕΕΡ ΠΙΥ βαρ ὈΔΙΠ 5, 
Δηά οἤοοβε ἐῤέε ἐῤίπρε ται ροαβα πι6, 
Δηα ἴΔΚε Πο]ά οὗ μην σονεηδηῖ ; 

ς ἕνεῃ υπῖο τπεπὶ Ψ}}]] 1 ρῖνε ἱπ 
Γλης ἤοιιβα δηά νυ] ΠΥ νν}}8 ἃ 
Ρίδος δηὰ ἃ πᾶπιὲ δεῖζεγ [ἤδη οὗ 80ῃ8 
δΔηὰά οὗ ἀδυρῆζεγβ : 1 Ψ} ρῖνε τῆ 6ηὶ 
Δη δνεγίδβτίηρ πᾶπλθ, [ἢδί 5}}4]} ποῖ ὃ6ὲ 
οξ ΟΥ̓, 

6 ΑΪβο ἴπε 80η8 οὐ [Π6 βἴγδηρεγ, 
{πᾶς Ἰοῖπ τῃειηβεῖνεβ ἴο τῆς ΓΟΚΡΌ. 

δἰχ ἀδγ8 οὗ ἐγεασίίοη (Εχοά, χχ. σὰ, χχχί. οἰ 
ΟΥ̓ {Π6 κεάδηῤηοη οὐ οὗ Εργρί (οι. ν. 19); 
οὗ σοάϊξ σοπίϊπιαϊὶ «απο βεαίίοη οἵ Η!5 ρθορὶθ 
(ἔχοά. χχχί. 12): 50 1ἢδῇ, ΌῪ 115 πηθϑηϑ, {ΠΟῪ 
ἀλγεῖς ἴῃ [Π6 ργόϑοπςθ οὗ ἴῃς (Οτγραΐοσ, Ἀθ- 
ἀεοπιοσ, ἂπὰ ϑδηςῖ ον. ---ϑυς ἢ ὁ’ ΒΑ ὈΌΔΓ15Π" 
ὙνᾺ5 85 [ΔΓ γοπηονϑά ΠῸπὶ ἴΠ6 ἐοττηδί, Ὠρατί 655, 
5 ρΟγΒ οι5 ΟὈδόγνδηςθ οὗ ἴπ6 βαρ δίἢ σδη- 
δια 1Π 1. 13, 845 ἴΠ6 ποὺ] 6 ἢτγ-ἴγθθ 15 τῸπὶ (ἢ6 
(ῃοση οὐ {πε ἔγαρταηΐ τιγτί]ο ἔτοπὶ (Π6 πείι]6. 

8. Απὰ 1οὲ ποῖ ᾽δ9 8116} 2ῥαὲ δαΐδ 
7οϊπεά ῥί»μεἰ (Χῖν. 1, 2. «Ὁ.)..««“ἀν, ΤΡε ΠΡ 
Ὑ111 ΟΘΥΌΔΙΠΙΥ͂ ΒΘΥ͂ΘΣ τ6 ,γοηι Ηΐ’ ῥεορίε. 
ἵὕηπάογ {π6 ἰανν, [5γδθὶ μδὰ Ὀθθὴ “““ευεγεά (1 ον. 
Χχ. 26, ... «Ὁ.) 2 ον» δὲ ῥεορίε.." ΤὍῆδ “βονεῦς- 
ΔΠΟΘΟνν 41} ννᾶ5 Ὀγόκθη ἀόννῃ ὈγῪ ΟἸγίϑὶ (ΕρΒ. 
11. 11---19}; πὰ 411 παίίομπβ δάπιςθὰ ἰο 186 
δρί γίτυ δ] ργιθϑι ποοά (1 Ῥεῖ. ". ς, 9). 

Οὐ... ἼΤΠῸΟ σδαγδςοῖογ οὗ (ογποίι5, [πὸ ἢ τοῖς 
ἔτιϊ5. οὗ ἴπ6 Οδηῖ]ο ννοτ]ά, σοττοβροηάθα ἰὸ 
[Π6 ἀοϑογριίοη ἰῃ τ. α: ἢ6 “᾿ἔρατεὰ Οοὰ δηὰ 
ντουβῆϊ Γρϊθουϑηθ55᾽, (Αςἴϑ χ. 3). 

Ω ἄνγγ ἐγεε}] ἰμαῖ σδῃ ὈΘΑΥ πὸ ἔτι! ἕο σοά β 
Εἴοτγγ ; Ὀείηρ οὐ ΟΠ ἔγοστῃ ἴπεῸ σοπρτοραίίοη οὗ 
Οὐοά (Βθευῖ. ΧΧΙΙ. 1, 2);-- ςσοηΐταβι οἵ “1Π6 
ἔτοθη οἷἶνο-ἴγοο ἴῃ {Π6 Βοιιϑὸ οἔ σοά"" ἴῃ 5. 
1. 8. Ορ. ΕζΖεκ. χυὶ!. 24. 

4. 6 {ππηρ5 ἐῤαὶ δίκαις »ρη] οὖ, ἐῤαὶ 
«υδεγεὶπ 1 ῥᾷᾳυε ῥίεασωγε:--- τετου, Ἰυἀρηηθηΐ, 
δηὰ γὶρἰδου 5655 ;--- ΟΥ ἴη ἴΠ 656 Τπιηρ5 ῥαύῦε 1] 
2ίεασεγε, βα 11} [.6 [μογὰ "ἢ (6γ. ἰχ. 24... 40.). 

δ. 1 Μ111 ονθῃ ΕἸΥΘ ἀπίο ἰδέ»... ρίας!) 
ἈΔΊΠοΥ, “ἃ ΠΙΘΙΠΟΓΙΔ]," ΟΓ, πιοπιιπιοπὶ (..«ὐ.4. 
1 5. ΧΥ, 12: 566 ἴΠ6 ποῖξ {Π6.6): σημδ Ζ "αϑρι 
δὲ εγ ἘΆΘῚ ΒΟῚΒ (1 58. . 8). 

»7 «υαἱ] ὝΠΕ νν4}}15 οὗ ΜῪΥ Ηοὶγ Οἱ 
(χχνῖ. σ, χὶχ. τό, ἰχ. 1.8). 

απ συεγ αὐτῷ παριθ}] "νυτιτίδη ἴῃ ποανθη 
κε χ. 2ο; ἴδῃ. χίϊ, 1).--- ΤῸ 1ἢ 15 εἶδες θ6- 

᾿δηΐοὶ δηὰ ἢϊ5 ἴἤγοο ἔγοηάς (ΠΏ 8η. ἱ, 3) 

ἴο β8εγνε ἢϊπι, δηά ἴο ον ἴῆ6 πλπὶ6 
οἵ τῆς ΓΟΚΡ. ἴο δε ἢἰ5 βεγνδηῖβ, Ἔνεῖν 
οηα τῆλ: Κεδρεῖθ τπῸ 8 θα ἔγοπη 
ΡΟ] αεῖπρ ἴτ, Δπηὰ τἈκεῖῃ ΠΟ] οὗ ΠΥ 
ςονοηδηΐ ;- 

Ἐνεη ἴπεπὶ νν}}} 1 4 Ὀγπρ ἴο πὶ 4 “35. 5 
Ποΐὶγ τππουηίαῖη, ἀπά τηᾶκε {ἢεπὶ ἰογ- 
ἔμ] ἱπ ΠΙῪΥ ἤουβδα οὗ ρῥγάγεγ: {ἋΠπεὶγ 
Ὀδυγης οἴεγίηρβ δηά {Πεὶγ 9δογῆςε8 
ρα δὲ δοςερῖεά ὑροὴ πλὶπθ Δ]ϊΆγ; 
ἔογ διχίηε ἤοιυθε 5ὴ4]}] δὲ οδ᾽οὰ Δη Ὁ ΜαΣ. 
ἤοιιβ6 οὗ ρῥγάγεγ ἴογ ἃ]] ρεορίε. Ματῖ τες 

8 ἼΠε [οτὰ ορ ψῃϊςἢ ραῖβοτῦ- 1ἶϊκε το. 
Θ(ἢ τῆς ουϊοξοῖβ οὗἩ [5γδεὶ βαϊτῆ, Ὑεῖ 4 
Ψ11 1 ραῖθεγ οέρεγς ἴο ϊπι, ᾿ Βεβίάς " Ηςβ. 
ἴῃοβε τῆλ δγε ραῖμεγεά ὑπο ἢϊπι. ΚΡ ΜΙ͂ΒΕ, 

δῃᾷ ἴῃς Αγϑϑι πὴ ποδοηδη (Αςἰβ υἱῖι!ῖ. 27.--- 
39).-- ν τ νυν μδὲ ἀδεροποὰ ἱπίογοβε ὑοῦ] [86 
ἰαϑσί τοδὰ {Π15 σῃπαρίοσγ, δήογ Βα πδὰ τεοοίνοά 
ΡὮΙ]ΠΡ᾿5 ὀχροϑβιίοη οὗ οἢ. 11} 

Θ. 2φὲ 4119π8 ἐδαὶ Τοἱη {ῤεογισοίες 10 {δὲ 
ΤΟΚΡ ἰο ταϊπὶβῦοσ ππῖο ἤρπ. Βοίῃ (ἢς 
γογΓὉβ οσςσιγ ἴῃ ΝΠ. ΧΥ ΝΠ. 2.---ἶὸ Ἰοὺ ἐῥὲ Λ'α»δ 
...10. δε Ηἰς σεγααηῖς; ἴο Δ146 ἴῃ ΗΙ5 Βοι86 ἃ5 
Βεινδηΐβ ὉΓ δνϑυ, ὀεώσιθ πο ἴονο Η πὶ. (866 
Ἐχοά. χχὶ. ς, 6.) 

7. Ενεπ ἐδρηι... 1 «υἱδῇ θυ θὰ ὈσΊπκ ἐδεέρι. 
»} δοΐγ »ιοιρῃία! μα] ΧΙ. ο, ἵνῖϊ. 12; [06] Η, 

17)η. (ὥὧρ. οη Ι᾿. 2, 3.) 
7 ῥοισε Ὁ ῥγαγρογὴ ὝὍΠῚ5 ψ͵ὰθϑ ννμδῖ τ[δ6 

7θν Ίϑῃ ἐοπηρὶα δῃοιϊὰ ἤᾶνα Ὀδθη (1 Κ. νἱῖ]. 
30, 28, 42); νν»ῆδΐῖ ἴῃς “δυο ἢ οὗ ἰδ ᾿ἰνιης 
Οοά"" 15 (1 Τίπι. 11. σ, 111. 1.6}. 

ἐῤδεὶν ὀμγπὶ οὔεγίησι...7 Α1Κ5 ϑθνθῇ σδηζυ 65 
Πά γεῖ ἴο εἴαρδὸ Ὀεΐογε ἴθ [ ον τς] ἀϊδρθη- 
ϑδϑῖοη ννουϊὰ (οπηϊηδῖθ, 115 Ἰδηριιαρο 15 511} 
τοί πο (ςρ. Ιχ. 2). Βυΐῖ (λ6 εἰπρῃδῖὶς τορος 
Ὁοὴ οὗ ἴῃ6 πᾶπιο, Ησιμε Ὁ Ῥγαγεγ, βθοῖῃβ ἴο 
δηζοΙραΐο ἴῃς {πιὸ νυ μοη, ἰπϑίθδα οὗ τηδίογιδὶ 
ΒΔΟΥ ἔς 65, ἴῃ Γὸ 5ῃου]ὰ δε οἴϊεγεαὰ ὑρ ἴῃ οὐ 5 
[ΕΠΊΡ]6 “ΞΡ! ϊἰσΔΊΙΟΠ5, ρΓΑΥ ΕΓΒ, ᾿ηΕΓΟΕββΙ ΟΠ 8, 
εἰντηβ5 οὗ (πδηκ5᾽" (1 ΤΊμλ. 1. 1). 
)ὸν αἱ ῥεορί] ,ῶὃἕν αἱ ᾿ΔᾺ 9 ῬθοΟΡ1θ5 (1 Κ. 

ὙΠ], 4.3.5. 40.).--- 5 τοχὲ ννᾶ8 συοίϊδα ὈΥ Οἷιγ 
Τ,οτὰ ἴῃ της ἴδηρῖθ, πο π ἢ6 ννᾶ5 Ὀγορατηΐ 
ἴο οὔἵενγ (ῃ6 “ἠδ βδογῇςθ ῸΓ 5π5᾽ (Ηδθῦ. χ. 
12) Οἡ ὈΘΠΔ] οὗ τηδηκΚἸηά.--- Ὥοθο υνῆοστὴ Ηδ 
ἄγονα οἷἱ οὗ ἴΠε6 ἰδπηρ]ο σοττεβροηά ἴο ἴδ6 
ἀεβογίρίίοη ἴῃ τ. τὰ ὈδΙον ; “Ἰοοκίηρ ουεην 
οὔδ ἰο ῥἰ'ς σαὶ". (ρ. ου σ΄. 9. 

8. Τρε 1ογά ΕΒΟΝΑῊΗ ΩἹ. 4), «υδίεδ 
ϑαϊῥογεῖδ (Χὶ. 152. Ἶἴν. 2) δὲ ομεαιίς οΥΓ᾽ ]εγαρὶ 
(Χχυ!. 12). σαϑρ, ϑ᾽ ΟΌὟΒΘΙδ αὐἱ]] 1] σαΐδεν 
1010 ῥί»ι δεείάε Ἀ1Β ΟὟπ ὈΒαῦ ΔΙῸ ξδῦδμοξ» 
οἀ; [μὲ “ΟἴμοΣ ββθερ," οἵ ]οῆη χ'Ἱ ζό (χὶ, 
52). 
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9 ᾽ ΑἹ! γε Ὀδεαβῖβ οὔ τῃ6 βεῖά, νγῖπε, δηά ννε ψν}}} 411 ουγϑεῖνεβ ἢ 
ΓςοπΊῈ ἴο ἀδνοιιγ, γέα, 411 γε Ῥεδϑίβ ἱπ δίγσοπρ ἀγίηϊ ; δηά ἴο πιοόῦγον 3}4]] 
τῆς ἐογεϑβῖ. ᾿θ6 85 τῆ 158 ἀδγ, σηπά πγυςῇ πλοῦ ἀρυη- 

10 Ηἰβ ννδῖςβηιεη αγέ ὈΠ πὰ : {ΠΥ ἀληῖ, 
ΔΓ6 ]} ἱρπογδηῖ, {ΠΕΥ ἀγέ 411] ἀιιπὶ ΟΗΑΡΤῈΒ 1,ὙἹΠῚ 

[0τ, ., ἀορ085, {ΠΕΥ οληποῖ δά;  5βἰεερίηρ, ᾿ὐλδ ξειο μεθα. οἱ Ἰὰς. γήρλμόμει:, ἡ ξνᾶ αρηΐης, 1. : 
οτ, ἐαῤξίπς Ἰγίπρ ἄονγῃ, ἰονίηρ ἴο 5 υπλθεγ. εγφεὀυειλ τς Ὑδοὶ Γυνὴ δεῖν, υλυγετα, ἑάδ μον. 
εἰ 11 Υελ, ἐδέγ αγε δτεθαγ ἄορβ 13 212 ρτυεί ευαπρεζεαί ῥγορεῖφες ἐο ἐλέ 2ερἼ- 1 Ἡ Ὁ, 

3 
μεν Κα ἴὐῥίεὐ σᾶ πονεγ βᾶνε ἐποιρῃ, ἀπά ἔξ | νερέρ το 
αὐμέμ, τΠΕΥ ἀγέ βῃθρῃεγάβ ἐῤαί ςδηποῖ ιη- ΗΕ πίρβίεουβ ρεγίβῃεῃ, δηἀ ΠΟ οσ, γος 
Ζιον κοέ ἀετοίδηά : {ΠΕ6Υ 41] Ἰοοῖς ἴο τῆ 6! γΓ οννῃ τλδῃ ἰάγεῖῃ ἐῤ το διϑᾶγι : δπά ζ Ῥωὶ. τα. 
τ δε εαεὴν γγλγ, ΘΝΕΤΥ οτς ἔογ ἢΪβ ρδίῃ, ἔτοπι δ8 4 πιεγοῖ μι] πχεὴ ἄγε ἸΆΚεη ἀννΑΥ, Ποηδ ἔπωῃ 7... 

4υλγῖοσ. ςοηϑίἀεγίηρ τῆδς {με τὶ ρζεοιιβ 15 τά Κεῃ " τ, ὅρη 
12 (ὐοπια γα, 4} ἐξέ). 1 νν}}} [βίος ἢ ἄννΑΥ 1 ἔτομι [ἢ 6ν}] ἐο φοηῖδ. ἐξ εὐ 

09---12. τοι [Πδῖ ὈΓΙΣΒΙ ργοβρεςὶ (86 ρῥγο- 
Ῥμοῖ5 αγὸ ἴυγτ5 Ὀδοῖκ ἴο {πὸ οχιϑζηρ βίδῖθ οὗ 
1Ὠϊηρ5. ἴῃ [ἢ ἰδϑὲ γείψῃ, ᾿ἰπϑίεδά οἵ {πὸ τοτηρ θ᾽ 5 
δοίης [γοννῃ ὀρεη ἔογ “" ἃ]} [πε ρεορ]θβ,"" 1 μβδά 
Ὀδδη ΘΠ ΓΟΙΥ ο]οβεὰ (2 Οἶτο. χχυη!. 24). ΝΟΥ, 
Ὁπάογ ΗἩοζοιίκιδιι, (Πογ νγᾶ5 δῃ οιϊνναγὰ ἰπ|-» 
Ῥιονοιηεηῖ ; δυῖ 45 θοῇ 8ἃἋ5 ἢ ϑῃοιϊὰ Ὀ6 
τοτηουθά (ςρ. ἱν]}. 2), ἴθ οἱά ενἹ], παίϊοηδὶ 
ἰμ Πα ο γ, ννου]ὰ Ὀγοαὶς οὐἱ τλογὸ ἤδγοοὶυ [ἤδη 
ἐνοσ. ὙΠ δη ἐῤε δεαις οΥ 1δεὲ βεϊά (|6τ. χὶ!. ο; 
ΕΖεΚ. χχχῖν. ς; οἷ. χὶπὶ. 20) νου] δ 5ι1π|- 
τηοποδὰ ἴο [με νγοσκ οὗ ἀεδναβίδίοη. 

9. εοηὸ ἰο ἀξυοιν, ὙΘΆ, αἰ γε... ὍΤῆδ δο- 
σθηΐ5 ΓΟ] ΪΓΟ ι.5 ἴο το πάογ, Ο αἱ γε ὀεασς ο ἐῤδὲ 
Μεὶ|4! εονιο γέ 9 ἀξευοιγ δυο δὲεασὶ πὶ 186 
ῶγωΐ. 80 Α. ΕΖγα δῃὰ Ἀδϑῃι. ὙΠϊ5 15 ἴῃ 
δοσογάδησθ νἢ [6γ. Χιὶ, 8, ο (ΠΡ. οη ςἢ. χχῖχ, 
Νοῖθ Α); ψβεγθ Οοά᾽β ᾿ἱπμογιίΐίδηςς 15 ἀεβο θά 
ἃ5 ανὴρ Ὀδοοπη [ἶκὸ ἃ “]Ἰοη ἐπὶ 2 ε ἡογεν ,,"" 
δΔηὰ αἱ δὲ ὀεαυί ΟἹ 186 ἐείά ΓΟ ϑδυπιπχοηρά 
10 ἀευοι.---- Αὐτοὶ, “Οοά 5 1,1οπ᾽" (χχῖχ. 1), 
Ὑ ΠΙςἢ ϑῃου ἃ αν Ὀδεη (η6 ογαὶ Οἰγ οὗ [ἢ 6 
νου] (οΡ. ἔχοά. χῖχ. 6), βδὰ Ὀεοοῖηε Οοα 5 
ΘΠΟΙΩΥ ; δηᾶ {πογοίογο ννᾶβ ἴο 6 βίνθη οὐδ 8ἃ8 
ἃ ῬΓΟΥ ἴο ἴΠ6 Κιηξάοπιβ οὗἩ ἴΠ6 ϑατῖῃ. ((ρ. 
ῃ. ἵν. 12, 32.) 

Οὐ,. Τ6γ. ΧΙΪ. 7οΙχ ἰδ ἃ Τεβυτρίοη οὗἉ υἱΐ. 
11---ἰτς : Δπά ἴῃ Μαίί. χχὶ. 13 ννὸ ἤᾶνθ θγ. υἱ!, 
11 οηρὶογοὰ 45 {πὸ σοηΐγαϑί οὗ [58]. ἵν]. 7. 

10. Ημ α«υαϊοῤηιεπ γε ὀπηπ οΥ (Κω- 
181ν}), “" ΒΙΙηἀ τάθη ἂγὸ βεῖ ἴο νν δίς." ὍὙΒΟΥ 
Ργοίεθα ἴο δὲ Ἰοοκίπῷ ουἱσλτήον Μεοβϑίδῃ, δηὰ 
Ὑ}}}} ποῖ ἀΐδοογῃ ΗἸπὶ, θη Ηδ 5 οἤεγοα ἴο 
1πόπι; ΤΡ. 11}. 8; [6γ. νἱ. χ7γ; Μαῖίί. χν. 14. 
Δ οΥ, ἐρόι αγὸ σιυουῦ Κποπ]θάξο (!. 

3. χ. 8); ποῖ μανίηξ Ἔνθ ἰης 6] Πβθησο που ἢ 
ἴο ἀο (ἢ6 ρατί οὗ ἃ ςῃεερ-ἀος--ἰο ξῖναε δὴ 
αἰάῖτηὴ ἰῇ {ἰπ|ῖῚ οὗ ἄδηρεοι. ---- διἰκερίησ, ΟΥ̓ 
εἰ ἀγονδῖηρ : "ἢ ΠΧ Χ,, ἐνυπνιαζόμενοι ([υἀ 8). 

11. Υεα, ἐῤεγ αγε...}]Ὶ Μοτὸ πρδιὶγ: “Απά 
[Π0 ἀορϑ ᾶγὲ οὗ βογοο δρρείῖο, {ΠῸῪ Κπονν ποῖ 
ΒΑ Εἴ; ΟΥ̓́Θ ὉΒΘΥ͂ ΔΙΘ ΒΆΘΡΒΟΙαΒ, γοῖ 
ἘΒΟΥ͂ ΚΩΟῊῪ ποῦ τπαογϑίδησιηρ (ΠΡ. ΧΧΙΧ. 24): 
ἴδεγ δ Υ9 811 ὑπσαϑὰ ἴο {πεῖς οὐ ΨΑΥ (1. 

ό, ..4υ.), ΘΟΥΟΙΥ Οὔς 0 Ἀ18 ΟὟΤΏ ρΑϊη᾽ (..«.6-. 
Ἰν}}. 17). 
γοηε δίς φμαγίγ}] Ἐμοῦ, “ἴο (86 υἱζεῖ- 

τηοϑί." Εδοῖ οπα (’ 22, ἂς 1 δὲγε ἐς ῥοσειδἧδ 
(8 ε}.); οὐ, ὄνεσγ ομὸ ἐῤγοιμσδομξ ἐδξ οορρῃρργ. 

12. Οὐνιε γε] .. «ὖ. α. ἴῃ α΄. 9.--- ΛΝ ἬΠς 
[Π6 νοῖςβ οὗ ᾿υάρτπηθπξ ἢ45 βοῆς ἔοσί, βαγίηρ 
ἴο ἴῃ ἀδθνοῦγοσ, ὁ“ οπιο ΠΟ γ ̓̓; 6 ϑπουΐ, 
“(οἵηδ ΒΙΒΕΓ," το {πεῖν ἔθ Πονν Ἔγένε]οσβ. (ΟΡ. 
Μαῖί. χχῖν, 49.) 

από »εμορ ἡπογ,.. ΟΥ̓́, ὁ" ἃ ὙΘΓῪ 50 ΓΡΑΞΘΙΠΡΙΥ 
δτεαὶ (ἀΔγ)." 

ΟΗΑΡ. ΗΠ... ὙΠ 125: γεατβ οὗ ἩοζΖοκιδὴ 
τη ἤᾶνο Ὀδθη βδάάεοποα νὰ {86 [Βουρἢς 
1παὶ ἴὴ6 ρεοά οὗ “ρεδος δῃά ἐπι} ἴοΥ 
]υάδῃ ννᾶβ σοπιίηρ ἴο 8ὴ εηά. Απι)ιάσξε (ἢ6 
τορτείβ ψνῃ] ςἢ Ὀοϑεῖ ὨϊπΊ, [86 οροηῖηρ ἡνογάβ οὗ 
1}15 σμαρίεσ ψου]ὰ Ὀ6 ἃ ἄδερ Ἴοηϑβοϊδίοη ἴο 
πΔο ὙΠ ΠρὨϊθοιυβ τδη, που ρὴ ργεπιδίυ γε! Υ 
8ἃ5 ΤΉΘΠ 540.) Γεπχονθά, “"5}8}} δηΐοῦ ἱηΐο ρϑᾶσθ." 
υἱ ἔογ ἴΠ6 πδίίοῃ δῖ ἰδῦζε ἘΠΕΓΘ 15 “ ὯΟ ρϑᾶςθ.Ἶ 

ΤὮΘ ργορμοῖ᾽ 5 πλοϑϑᾶρα ἴο {Π6πὶ 18 (85 ἔγοτῃ {Π6 
ἢγϑ) οπο οὗ 5βἴοστι ἀεπιποϊδίοη (νυ. 2---13) 
οἵ 5ϊπ, τηϊηρ θα ἢ ἰθπάθυ σάτα ἔοσ [ἢ ον 
Δηὰ σοηίτθ (νυ. 15). “Ῥοδοθὶ Ῥοᾶςθ!" ἴο 
1Πὸ ρΡεηϊΐεηΐ (υ. 19); δἴοΓη 4] ννᾶσ ἴο [Π6 νυἹἱοκοὰ 
(υ. 21). 

1. δεν ρει] Οτ, "15 ρουῖϑῃθα " (Μ|οδῇ νἱῖ. 
4); ἀἰδαρροασίηρ “" θεΐογο 5 {π|6᾽ (ςεϊ. νἱῖ, 
1.). ΕὝΘΙΥ 5υςῖ ἀφαῖῃ ννᾶθ ἃ ἰοββ ἴο (Π6 
παϊίοη; ἴον 1 δὰ οπὸ βιρρογί 655 οὗ ριἱεΐγ, 
ΟἠΘ ἔδνγου ἴο ἱπίεγοθάθ ἔογ 1. Ὑεῖ σοηό ἰαγεὶ δ 
ἐξ ἰο ῥεαγί:--οταῖμοῦ ΠΟΥ 66] τοϊονοὰ οὗ οὔθ 
Ὑ8Ο56 116 νγᾶβ ἃ γθργοοῦ ἴο {ῃ6π|. 
»πογοῖ μὶ νι] Οὐ, ἔυδοῖοι δ 771671:---νν ἢο, 

δανίης [6]: 16 Ἰονπρ ἰπάποθα οὗ Οοά, ἀραὶ 
Κίπά!γ τ {πεῖν []ονν-θη. (Ορ. ΜΙΟΔΗ νυἱϊ, 
4, εγε [86 “φορά, οΥ, "“οάϊγ" τηδῃ 15 βιιὺῦ- 
δἰδηι αν 1Π6 βᾶπιὸ ἴοπῃ.) 

ἐς Ἰαῤεη σα.4}} Οὖἵ, βαιμβογοὰ 18 (Όξῃ, 
ΧΊῖχ. 2’; Νυπ). ΧΧΥΪΪ. 13; 2 Κ. χχὶϊ. 20). 

,ῦονι 1δεὲ ουϊ ἴο σοπ!6}] Οοσ, οπδλ οὗὨὩ ᾽δ 9 
ἯΔΥ ΟΣ 6011 ((Ρ. |εῖ. ΧΙ, χ7, 4. 40.).-- 



ν. 2-8. 

! Οτ, ἦν 2 Ηε 582]] " ἐεπέεγ ᾿πῖο ρεᾶςς : {ΠῈῪ 
804] τεϑῖ ἴῃ τΠοῖγ Ὀε6αά8, ἐαεῦρ οπέ 

ἐΟτ, ιν, ΜΑΙ Κίηρ ἐπὶ Ἀ18. ἀρτρἢίπε88. 
ἐδ οὶ 2 4 Βυι ἀγδνν “τς Βἰτῆεῦ, γε 8008 

οὗ τῆς βοΐςογεϑϑ, ἴῃε βεβά οὗ τῆς δαι}}- 
ἴεγεῦ δηά τῆς ἤογε. 

4 Αραϊηϑὲ ννῇοπι ἄο γε βροτγῖ γουτ- 
βεἶνεϑ ἡ δρδίηβῖ ννῇοπι πηᾶΚε γα ἃ ννῖἀ6 
ταουτῃ, σπα ἀγᾶνγ οὐκ ἴῃς τοηρια ἡ “γέ 
γε ποῖ Τμι]άγοη οὗ τγδηβργεβϑίοη, ἃ 
βεεὰ οὗ [Δ]βεδβοοῦ, 

"ον, ῳ͵ 5 Ἐπβαπιίηρ γουγβεῖνεβ ἔνι ἰάΔο]5 
μαξει. Ἔ δ Πάεγ ἜνΈγΥ ργεεη ἵγεα, βἰδγίηρ τῆς, 

σμΠ]άγεπ ἴῃ τῆς νδ!]εγ8 ἁπάογ τῆς (18 
οὔ τῆ τοςκϑὺ 

6 Απιοηρ ἴῃς 5πιοοῖῇ “[ομδς οὗ τῆ 

πς 

ΤὨογοῖογο ἢ͵5 γοπηοναὶ ἰ5 ἃ οσίση ἴῃδὲ {πὸ 6Υ]] 15 
ΠΟΑΓ δἱ μδηά:; ςρ. ϑηῃ. χίχ. 22; 2 Κ. χχὶί!. 2ο. 

Ὡ. εηίεν ἱπίο ῥεαςο] ΟΥ̓, αγτίο αὐ ἰῖ.---ἰῃαΐ 
Ῥόδος ψϊςῃ ποσγὲ μῈ πδὰ Ὀδθη ππ40]6 ἴο διίδίη. 

ἐῤεὶν» δε] Ἐεβίίης ἔγοπι {ποῖγ ἤρᾶνυ [0] 
(5. εχ ῖχ. ς; ον. χὶν. 13): ςρ. ΧΧΝ]. 20. 

ΘΔΟἢ οπὲ «υαἰξίπσ......13 Βδίδμοῦ, τ 8080 
ὙΔΙΚοΙ;. [ἴ 5 (6 σπαγδοῖοσ οὗ [Π6 ρϑγβοῃβ, 
ἴο ψνἤοπὶ ἴΠ6 Ργοη 56 πὰ θυῆς ϑ00 ἢ ἃ ΟἿΘ 
ὑνῖ καῖ (111.) “" ϑίγδιρῃῖ τὸ Ἠϊπι:;᾽ ποὲ 
ἐΓηΪηρ ἴο ννᾶγ5 οὗ ἢ15 οὐγη ᾽ ([ν]. 1). Ορ. 
ΧΧΧΙΠ Ις. 

38. οὔιδε «ογεεγει.] (5. «υ. α. '1. 6).---οὔ δῖ 
Ἰἀοϊαίτου, Ξοοϊ οαγίηρ, [οτγιβαίοπι. Νὰ Κπονν 
(δῖ (μὲ πηαϊδάυ Ὀυγβὶ οὐἱ Ἰ ἔγεϑἢ νἱγι]θησς 
αἴϊοσ. Ηθζοκίδῃ 5 ἀθαῖῃ. ((ρ. 2 Οἤγο. χχχῆϊ. 
6, :. «αυ-: Α. Ν. “"οὈϑογνοϑὰ Ὁ π|65.᾽}) 

97 1δεὲ αὐδμἠογεγ) πὲ ἈΘΥ Ὁμδῇ οὁοχ- 
τοὶ ττ9ἃ ὙΒΟΣΘάοπ---“οἀὐπορὰ ὈΥ [Π6 νν1]65 
οὗ (6 δροπίδίθ ᾿ηἴο ἐογρείτζίης “ἴΠ6 σονεθηδηΐ 
οἵ μεσ σοά᾽" (Ρτον. |ϊ. 17); )οἱπίπρ βουβοὶ ἴο 
ἰ4ο]- ξοάς5 (Εχοά. χχχίν. 16), οἵ ἴο {πὸ ἑάολα οὗ 
ὈΠΌΘΙΙΕΕ (αι. χνὶ. 4). ΕΓ διςο}β (45 ἔογ 
]62εῦε], 2 Κ. ἰχ. 22) ψῃδξ ροβϑι ΠΥ οὗ 
δἰ 2εαεο" (υν. 3, “ἵ, Ἰῖχ, 8)}} 

4. «ῥογὶ γομγσοἰυε.]---ἰῇ ἀογϑῖνο τι γῖἢ (566 
οη ἢ. ᾿ν, Νοῖθ Α). ὙΓ ΠΟῪ ἀϊτγοςϊοα (ΠΕΙΓ ϑοογῃ 
δφαϊηδὶ (45 ἰΠῈῪ δου ἢ) ἃ ΡΟΟΥ, ἔγα!! τηδῃ ; 
δι ἴῃ ΤΑ] ΠΥ ̓ ξ ννᾶ5 ἀραϊηδί {86 “"ΗοΪγ Οἱ οὗ 
15γ86].᾿" (ὦρ. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 23.) 

α «υἱάε »ιομ δὴ Ῥ8. χχχν. 21: σρ. 58. ΧΧΙΙ. 7. 
α “εὐ 9. Κα μεῤοοά] (ΧΙΙΥ. 20, 5. «υ.)}» ΟΡ. 

]ομη ν"]. 44. 

5. ευἷ! ἰ4ο]:] ϑο υΧ Χ., ϑγγ., Τάγρ.  υΐϊς., 
νιο., διος-δυρρογίοα ΟΥ̓ [6Γ. 1}. 13. ΟἸΒΟΙΒ, 
ἐἑΔηιοηξ ἴΠ6 οαἶκ5᾽ ((Ρ. ἰ. 29). 

“ἰαγίης ἐδε οεὐῥίάγεπ  -τῖο Βδδὶ (1]ετ. χῖχ. 9), 
οΥ, ἰο Μοϊεςἢ (2 (ἴγο, χχν. 3: ΟΡ. ἔχε 
ΧΥ͂Ϊ. 21). 

ἐπεὶ δὲ υαἱΐεγε (οΥ, ἰοττοηΐῖ- “. «υ. ὦ. ἴῃ 
φ. 6) «πάεγ δε εἰ 4}1 ῬΧΙΟΌΔΟΌΪ, ἴῃ σοςῖγ 
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ϑῖγεδπι 1ς ΠΥ ρογίϊς ἐς; πεν. (ΠΟΥ ὁ “ 
τὰ ἰοῖ : ἀνεβῆ ἴο {πεῖ ἢδϑῖ (που ρουτ- 
εἀ ἃ ἀγίηϊκ οἴξεγιηρ, τοι παβὲ οἤεγεά 
ἃ τηεδλῖ οἤεγιπρ, ὅμοιά 1 τγεςεῖνε 
σοηλέίοτε ἱπ ἢ ε86 ἢ 

η ὕροη ἃ ἰοίγ δηὰά ἢίρῃ πιουη- 
ταῖῃ ἢδϑβὲ ἴοι 5εῖ τῆν θεά : ὄνεη τ ϊ- 
τῆ εΓ ννεηῖεβὲ τῃοι ἃ Ρ ἴο οΟὔογ βδογίῆςαβ. 

8 Βεμιπά τῆς ἀοοτβ «80 δηά (π6 
Ροβϑῖβ ἢδϑὲ ἴδοι 86ῖ ὉΡ ΤΥ τεπιεη,- 
Ὀγδῆςα : ἔογ ἴοι ἢαϑὲ ἀϊβοονεγεά {ῤ}- 
οἰ Ιο σποδοῦ τῇδλῃ πλε, δη δγῖ βΌης ἈΡΩΣΕΤΕ 
Ρ; ἴδοι Πᾶϑῖ επίαγρεά τὴν θεά, δπα ΛΑ 
᾿ τηλάς τπεεὲ ὦ εσυεπαπί Ὑ τῃδηχ; ἐαη 
τπουὺ ἰονεάβε τῆεῖγ θεά ᾿τγῆογα τοι ὑόν ον, 
ϑανγεϑῖ :ἷ. ἰῤάῥς 

ΟΔΥΘΓΏ5 Οὐ ἴδ οἷος οὔ (ἢἣ6 ΓΑΥ 65 5 ςἢ 89 
ΔΙΌ σοιηποη 1η Ῥαἰϑϑίιπο, 

Θ. [πὰ ἐδὲ σριοοῖδ᾽ εἴομο] ῬτΤΟΘΔΌΪ υϑοὰ 
ἃ5 {ε[15}65. διηοοίὶ βίοῃεϑβ (ῃατηθὰ «ία» ἄρ), 
ΠὨΙεῆυ ἔτοπι {πὸ τίνοσ σδηάδκιὶ, ἀγὸ ἰγεδῖοα ἃ5 
ΒΔογρα ΟὈ͵θοῖβ ὈΥ 186 αϊβῃηανας 411] ονοῦ 
Νοιῖῃ [παϊδ.----1: [Πδπι, ποῖ ἴῃ ἴῃ Ἰνίης Οοά, 
15 Ὧονν Ζϑν ῥογείοπ (:. «υ. ἃ. ]ετ. χ. χόλ. 

4027.) ὙὍὨδ 56ῃβοὶθββθ, μι {1|655, βίοῃθβθ ἃΓ6 
ὨΥ 56] ξτοβόβθη λοῦ (σ. «υ. α. [6γ. ΧΙ. 4). 

δόομίά 1 γεσείυε εοπεογὶ ἐπὶ ἐδεα6 3) ΔΊΟΥ, 
δῥαδί 1 ΤΟΥ 811 0.989 ὑδ1 πη 868 ΓΘ10Σ 11 Ὁ ἢ 
ΒΓ ἢ ργονοοσδίϊοηβ Ὀείογο Μ6, 584} 1 51}}} 58ῆουν 
ἸδπΊεΠΟΥ,--τᾶπὰ ποῖ ἴακθ νεηρεδηςεὶ ((ρ. 
16γ. ν. 7, 9.) 

7. « ἰονγ αμά ῥίσδ᾽ νιομπ!αίμ} ϑυςἢ 85 
[Π6 ἸἀοἸἴοτβ τεβογίοα ἴο (ΘΓ. 1ἰ. 20) :---πογο, 
ΟὈν]ΟΙ5ΙΥ, υι56ἀ [η δη δ᾽ ἰδρογίςδὶ ννγᾶὰὺ. [ποιοδά 
οὗ {πιϑέϊην ἵπ “ες Ηἰρ δηὰ 1 ον Οπο"" 
(υ. ἴς, ΥὙἱ. ας ΠΣ 3} 0 σοηάεοσοεπάρα ἴο 
ΒΔΠΟΙΥ δηάὰ συλγὰ ἰονγ Ζίοη, Τυάλῃ δά 
Ρἰαοσθὰ ΠΟΙΓ Βορθὸθ οἡ ἰδμαΐ τ ΡΥ οτηρίγο, 
ὙΠΟ ἢ ἰοννογοά 50 πίρῃ ὔόονθ {πὸ Κιηράοχῃηβ 
οὗ 186 φαγί (ςΡ. οὐ 1}. 2, Υἱ}}. 7, 8). 

8. ἴη Ὠουῖ. νΥἱ. ο (ςρ. ΧΙ. 20), [5γθ] νγοῦθ 
Ὀιάάδρῃ ἴο νψῦῖϊο ἴΠ6 στοδλῖΐ νγογάβ, ννῇῃϊςἢ 
διιπηπηοά υρ {πεῖς Τα πἀδηηθηϊδὶ ογοθὰ δπὰ ςοη- 
βεαιοηΐ ἀυξγ, “ὠροη ἐῤεὶγ ἀοογ ρου (9. «υ.), 
Δηα {πεῖν ραΐθβ᾽" (ςΡ. 4]50 Εχοά, χἱϊ. 9); (Πδὲ 
δον πλῖρς Ὀ6 τεπηπἀ θά οὗἩ [ΠΕΣ πδίϊομδὶ νονν, 
20 ἰοσυε ἴ!6 [,οτὰ τοῖς σοά" (θεαΐ, νὶ. ς, 
ΧΙ. 13,22). ΤΠ (41{Π||655 ΟΠυτο ἢ Ὠδὰ γοτηονοὰ 
[δῖ »πρριεπίο.---Ὡ᾽ δὲ ποῦ “εἰ μΡ 167 οσὰ 
γεγιρηηὀγαποξ. 

ἡδομ ῥα:ἰ...1 ΟΥ ΔΎΔΥ ἴτοια Μο (76Γ. ἢ 
1, “.. «ὐ.) 44: ἐδομ μποοῦεν ἐὀγεείξ, απά τ οπὶ 
οδῖ ἀν (Οεη. χ]χ. 4): ῤομ ϑῃϊασγβϑάβι 
1δγ δε (᾿᾿ταλκιηρ Ααἰϊδῖβ ἢ ΘΥΟΓΥ ΘΟΓΠΟΓ οὗ 
7]εγυβδιεπι," 4 ΟἾγσο. χχνῇ]. 24), “πὰ ἀϊάδὲ 
εοῦ ἴ) 0 ἃ Θογοπδπῖ ΤΌΣΩ ἐῤεῦρ ;---ἴο 56 ΤῸ 
τιεὶν δυϊάϊηρ ἐποηάβδ!ρ, 
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Β ον, σε 
χει ῥεοέεφαϊεέ 
ἐλ ἀὲ 

9 Απά ἴτδου νγεπίεβε τὸ τῆς Κίπρ 
πξ. ὙΠ οΟἸηΓπχοηϊ, ἀπα ἀἸάβζ ἰπογεαβα τῇΥ 

ΡοΓἤιπιοβ, ἀπά αἰάξι βεηά (ΠΥ πγεββεη- 
δ6ῖ5 ἔλγ οὔ, δηά ἀϊάβε ἀδῦαβε ἐῤγεί 
ἐυεη υπῖο ἢε]]. 

10 Ἴου Αγ νγεδγβά ἰπ τῆς ρτϑαῖ- 
Π685 οὗ ΤΥ ΨΑΥ ; γεὶ 541451 τῆου ποῖ, 
ἼΠΕΓε 18 πὸ Πορε: ἴδοι ἢδϑῖ ἔουπά 
τῆς "16 οὗ τῆϊπη6 Πδηά  τῃεγείογε ἴδοι 
νγαϑῖ ποῖ στίεναά. 

Ι1 Απά οὗ νῆοπι ἢδϑὲ ἴῇου δδη 
αἰτδιά ογ ἔξαγεά, τῆδλι τῆου ἢαϑὶ [Ἰε4, 
Δηά ἢαϑῖ ποῖ γοπιειηδογοά π|6, ΠΟΥ 
ἰλϊά 1: το τῇγ Πεαγῖ ἡ ἢανε ποῖ 1 Πε]ά 
ΤΥ ρεᾶςθ ὄνβη οὗ οἷά, δηά ἴδοι ἔξαγ- 
δϑῖ της ποῖ 

12 1 ψ}1}} ἀεοίαγε τῆν τὶ ρῃτεοιιβη 88, 

«υῤέγε ἰδομ “ααὐεε! ἢ Οὐ, ἐδοι ἰοοζεά ομὲ 
(Εχοά. χν!. 21, 5. τ0.) 4 »ποριογίαἱ (. «υ. α. 
ἵνὶ, ς: Α.Ο Ν. “4 ρἰδοθ ). Οἠδ ϑιςἢ ὀβρθοίαὶ 
ὁ ΥΩΘΙΉΊΟΓΙΔ] " ννᾶ5 {παῖ ὈΥ ννῃς ἢ Αἢ4Ζ (Βουρῃξ 
ἴο ρεγρείυδῖο ἢϊ5 κιηράομῃ δηὰ πᾶπιο, ἴῃς 8) 8- 
Τηλϑοθηθ δἰΐαγ (2 Κ'. χνὶ. 1το---ἰ 5). 

9. ἐῤομ «υεπίεεί (οτ, βανοβῖ ἃ ργεβεηί) 20 
δὲ ξίγις «υἱΐ οἰπί»ιοη 1} δι ([Π6 ῥγϑοῖοιβ ΟἹ] 
(χχχίχ. 2), δηὰ ρεγέιπιεβ (ερ. ἴπ6 Ἴσορηδίθ 
νγογὰ ἴῃ Ἐχοά. χχχ. 25). ῃι ἢ γεγο τηραηΐξ 
ἔογ Οοάβ βογνῖίςε, 8ἃ5 ργεβεηΐβ (ςρ. ἴἢ8 πουῃ 
ἴῃ χα 5. ἰχ. 2) ἴο ἴῃ6 Αϑϑουγίδη Κιηρ, οὐ ἰῃ 16 
ψΟΥΘἢΙΡ οὗ ἢἰ5 σοά. ((ρ. ΕΖ26Κ. ΧΧῆ]. 41.) 

Ἐσεη ἰο Ηακάε:: --τ ΑἸ ὴς ἀοννη ἴῃ δὺ]οςξ 
ἴοστοῦ, δηὰ δον. ΠΔΥ, ἰην της, (Π6 ροννοῦ 
οὗ ἀδγκηθβϑθ ἴο ἰγαπιρὶθ ἀροη {Π66. 

10. συεαγίφά (ΧΙΝΙ!. 12) ἐπὶ ἐρεὲ σγεαίπειν οὗ 
ἐγ «υα7} ΝΠ {πὸ Ιοηρ ᾿ουγηου (ο5}. ἰχ. 
13, 5.40.) 586 Πιδὰ ἱτηροβθά ΟΠ Ὠογϑοὶ. Υοῖ, 
ἴῃ ΠΟΙ ἔγεηζύ, 586 Ὑν}}} ποῖ σοηΐξεοθ Ποὺ ἀΪ5- 
ΔΡΡοΪπίπηθηΐ, ΟΥ 58γ--- 

ΤΡεέγε ἐς πὸ ῥορε] (“. «υ. α. Ἶοτ. 11. 2ς). . 
7) οιωιά 1δὲ 7 ὁ ἐρίπο ῥα Α5 Ἐρἢγδίπι, 

Ηοϑβ. χίὶϊ. 8 (9), ν βεη ἢς ““Τουπὰ μῖπὶ οὐ 
νν ΔΙ ἢ," οποοιιγαροα ΠΙΠπΊ5 ΙΕ ἴῃ ἱπροηϊΐθηςσο: 
80 Τάδῃ, ννῆεη 58ῃη6 οὈϊδιποα ΔῊΥ 8ποῖΐ γεΐιγῃ 
οὗἉἨ ΘΑΓΙΠΙΥ ργοβρογγ ---οὗ ἔγοβὴ ἡ, ἀπά ΘθοΓΡῪ 
ἴο ΠΟΥ Θπίθο]οα ῥαημά---ογραῖ [6 [Π]η55. 1ἢ 
ὙΏΙΓ δίοηθ 15 ἐπ 11 οὗ πιδλη5 βρι πὶ" 
(χχχνη. 16). 

ἐδομ «υαδὲ ποί σγίευε] ΟΥ, ἀϊ!ἀδὶ ποὺ 
ετῖονο (Ἶ]6γ. ν. 3) “5. 4υ.). 

11. ὍΠο τοοὶ οὗ ἱμοὶγ ἀροβίδϑυ ννᾶ8 {Πεῖγ 
ξογροιτείηρ Οοά ἀπά ἔδαγίπρ πη. (Ὁ. Ἰ,. 12, 
13: Ἶοῦ ν. 22.) 

δαί ἐδομβ 1198] --- ἀδηὰ ἀοαϊοϑξ ὈπίΓΪΥ, 
Ὀγοδκίης ΠΥ οΠρμίοὰ τοί (Χχχ. ο; 58. 
Ἰχχυ, 36; “. «υ΄ Οὔ. ςἢ. ἱν}}. σα; χ] τ. 
17). 

δὼωτυε ποὶ 1...71 ὙΒΟΥ πιϊϑοοπβίσυοα Οοὐ 8 

ΙΒΑΙΑῊ. ΤΧΥῚῚ.ὄ ἵν. 9--ἰϑ. 

ἈΠὰ τὴν νψγοῦκβ; ἔογ ΠΟΥ 514}} ποῖ 
Ργοῆῖ τῆεα. 

18 4 ὑνῆεη τοὺ οτίεβί, ἰεῖ τῆΥ 
σοπηρδη ε8 ἀεἰῖνεγ τῆςε ; ὃς ἴῃ νυ ἱπά 
81} σΑΓΓΥ {Πεὲπὶ 41] ΔΥΨΑΥ; νδηΥ 
80]} τακε ἐῤόηι: δας ἢς τπδῖ ρυτίεῖῃ 
5 γυδῖ ἴῃ πὲ 5ἢ.4]1 ροββϑεβ8 {πε ἰδπά, 
Δη4 5841} ᾿πῃεγῖτ πλῪ ΠΟΙΥ πιοιιηίδίη ; 

14 Απά 5}4]] 5γ., “(ζδλϑδὲ γε υρ, “ “μϑρ. 4 
3. ἃ 6Σ. τα 

φαϑὲ γ6 Ὁρ, ργεραῦα ἴῃς νγαῦ, Κα τρ 
186. [απ] Προς κΚ οὐἕ οὗ τῆς ννᾶνῦ 
οὗ πιν ρεορΐἴϑ. 

Ις Βὸγ τῆι 541} τῆ6 ΒΙρῃ δπά 
Ιοῖγ πε τῇδε ἱπμδθίτεῖῃ δἴαγηιγ, 
γῆ οβα πᾶπιε ἐς ΗοΪϊγ ; 1 ἀννεὶ] ἴῃ τῆς 
Πρ δηά ἢοΙν ῥέπει, νυ Ὠϊπη αἶβο 
ἐῤαῖ ᾿ς οὗ ἃ ςομῖγτε ἀπὰ δυπιδ]ε βριτγί, 

ἀπεπξεσσηναο ἐπα, «αν 

ξογθοαγαηοο; ἱπίογπς τοὶ ἰξ (δαὶ Ης ἰοοῖΐς 
ὯῸ Ρατί ἰῃ Βυπίδη Αθδιτβ; νΒογοαβ Ηἰ5 Ἰοηρ- 
ςοπίϊηιϊιιοα 561 ἰ γοϑίγαι πὶ οὐρῆϊς ἕο ἢανο ἄγανσι 
{πεαὶ ἴο ΗΠ! πὶ ἴῃ στονεγοηΐϊ ἄννθ. 

12. 1 ΤΑΥΒΟΙΪΖ «υἱ ΐ ἀξείαγε ἐδγ γισῥίεοι- 
πε..}] 5διθυνηρ [ηδὲ [{5 ἴσιο σπμαγασίογ 15, πονν 
ΒοΙονν δηὰ ὄπιρίγ:;---απά ἐδ «υογᾷ:, ἈΛΟΒ 
“δα}} ποὲ ῥγοῆῖὲ ἐῤεθ (.. «υ. α. ΧΙν ΝΠ. 172); ἔογ 
{ΠΟῪ ἃτὸ “ἐ ννοσκ8 οὗἉ ἱπίυϊγ " (ἰχ. 6). 

13. 26) εο»ιραηἹ)7] ἘἈΔΙΠΟΥ, ὅπ 9 8156 85 
ποῦ πδεῦ βδουδοσοϑά; --- νυνί. ρ11|65 οὗ 
ξοάβ (ερ. ΜιςἼδῆ 1. 7), ΟΥ̓ Βδᾶρβ οὗ να ἢ 
{τ ΧΙ, 11, ΧΧΥΡΪ. 8), ΟΥ δοσιυπηυ]δίίοη οὗ 
δης!]οὰ πηοτῖ5.--- 1ε: 1Ππ6πὶ ἐξόν ἐδεε (Ὠδαῖ, 
ΧΧΧΙΙ, 48: [υάρ. χ. 14. [6Γ. 11. 28). 

2.56.5 δὲ ἰαπαΠ Ορ. ἰχ. τι; 5. Χχχυῖ 2. 

14. “1πώ ῥα] 547] Ἀδίδος, ρὰΐ ἃ [}]] βῖορ 
αἱ ἴῃ6 οπὰ οὗ υ. 13, ἀπά τοηπάρσ, “" “πὶ Ἠθ 
σῥαὶ! «αγ;" --τῇθ ργορῆοὶ ᾿πιούροϑίηρ [Π6 γτὸ- 
τασκ. Οἰδοῖβ, “Ὁ Απά ᾿ἴ 504}1} Ὀ6 σαἱὰ."-- 
ΤΠ ΤΟ] ον πρ ννογὰβ ἀῦὸ Οοαβ (νγῆὴ0 54 γ5, 
 ΜΥ ρβθορΐε,᾽" χὶ. 1). 
αι γε ΜΡ71 ἩΆΤΛΕΙΥ (Ἰχὶ!. 10), “4 δίμῃς- 

ΨΥ: --Υ ννῃ ἢ ΠΊΘΠ ΤΠΔΥ ἰΓάνοὶ ἴο {86 
ἐς ΠΟΙΥ πιοιηΐδιη " (νυ. 12). Οὗ. χχχν. 8. 

ἐαζε 9} “. «υ. ἃ. Ἰχὶϊ, το, “Πρ. Ηδετε 
ἴ 15, Ἰδ ἃρ τπ6 “μμρῤἰησόίοεξ," ῖποτο] 
ἜἸδ ὰρ ἴἢ6 “πανάαγα." 12 μρ 1.6 σγοββ 
νης ἢ Π45 Ὀόδη 50 ἰοηρ ἃ οδ56 οὗ συ πΊὈ] πς 
(α ον. ᾿. 23) ἴμδῖ ᾿ξ πλᾶὺ Ὀδοοπηθ ἃ δὶοτίοιιϑ 
Θπδίρῃ (Ὁ Δ]. νἱ. 1.4). 

156. δὶ απᾶ ἰ9,3)}] “. «υαυ. α. Υἷ. τ. 
ἐῥαΐὶ ἃ 6116 Ὁ} 1π εἰογ 7} ΤῊ θ4πι6 νετῦ 

45 ἰη ἴῃ6 ποχί οἶδιι96. δηὰ ἴῃ ΧΧΧΙ. ς. υχΧΧ. 
κατοικῶν τὸν αἰῶνα. 

ἐς ΗοἹ ΟΥὐ; “ἊΨ, ΗομΥ ΟΝῈ " (Υἱ. 2. 
1 ΧΧ. ΓΆγιος ἐν ἁγίοις, ὄνομα αὐτῷ. 

ἐῤε ῥὶφο ἀπά ῥοίν ρίαςε]---τλ "" ἀπαρργόδομ. 
ΔΌΪ6 ΠΊΡΗ " οὗ τ Τιπι. νι. τό (8 ε}.). 

«υἱὲ ῥίμι αἰο0] 6 σοπϑίσυσίΟυ 85 ἰῃ ἴεν, 



ῊςὉ. 
ἐμ» 5 
ατυ27. 

ν. τ6---21. 

ἴο τενῖνε τῆε βρίτγις οὔ τῆς Βυπλῦ]ε, ἀπά 
ἴο τενῖνε τῆς ἤεδαγῖ οὔ ἴτε σοῃίΓιῖε ΟΠ (8. 

1Ι6 Εογ[ ν}}] ποῖ σοπῖεηά ἔογ ὄνεῖ, 
Πεῖμοῦ 1} 1 θὲ αἰνγαγβ ψγοίῇ : ἔογ 
τε 5ρίγίς δϑῃοιυά [21] θείογε πιῈ, ἂπά 
τῆς 8015 τυῤίερ 1 ἢανε πιδάε. 

17 ἔογ τῆς ἰπίψυμγ οὗ ἢϊ5. ςονεῖ- 
᾿ΟΙἸΙ5Πη685 νγ»)ὰὶβ 1 νυτοῖῃ, δηά 8πιοῖς ἢϊπι: 
1 Πιά πιε, δπὰ νγὰβ ντοῖῆ, δπὰ ἢς 
ννεηῖ οἡ ᾿ ἔγονγαγαϊν ἴῃ τἴὴῆ6 ψγᾺγ οὗ 
ἢ]5 ἢολγί. 

18 1 ἤᾶνε β6εεη ἢ5 νγᾶγβ8.0 ἀπά Μ}}} 
Πεδὶ ἢϊπὶ: 1 ν}}} Ἰοδά ἢϊπὶ 4]5ο, δηά 
Γεβδῖογα σοπιίογί5 ὑπο ἢϊπὶ δηα ἴο ἢ]8 
ΤΛΟΙΓΠΟΓΒ. 

ΧΥΪ. τό. “{Π6 τεηΐ οὗ τηρεῖ πρ, ἡν ἢ ἢ ἠαυεὐ- 
εἰ «υἱὲ ἐδόηε ἴῃ (6 πιϊάσι οὗ (Πεῖσγ ππο]θδη- 
Π655.ἢ" 

Οὐ... μεν. χνυὶ 15 (η6 Ῥαγαϑῆδῃ ἔογ (πε ΔῪ 
οὔ Αἰοποπιθηῖ; ἴἢ6 Ηδἤαγδῃ Ὀορὶπηΐην δὲ ἢ. 
Ἱν11. 14. 

εοπῖγὶ 6] ὙΠ δάϊ. [5 ἀεπινεά ἔτοπι {πῸ νεγὺ 
υϑεὰ ἴῃ 111]. ς, τὸ (“ Ὀγα]56,᾽) ΟΥ̓, ““ σγι5}). 

9 γευϊυε]ὴ ΟΥ, ᾳυίοκοη ἴο πὸνν ἰπἶ (Ρ5. 
ΟΧΙχ. 25). 

16. Τ 5 τονΐῖναὶ οὐ βρίγίυδὶ 116 15 16 
οηὰ οὗ Οοά᾽ 5 Ἀρραγεπε δονεγε ἀθαὶηρα νυ Ἱ ἢ 
θη. Ηδ συ ποί εορίσπά ΚὉΓ δΌογ ;-τ-τὰβ ΟἹ 
[πὸ στοιιπά οὗ 7υδιϊςο («. «υ. α. 1. 8). ΙΓ ΗΞς 
γνοΓο ἴο ἀο {πδΐ, [6 «ρέγίξ, ν Ὠϊσἢ Ηδ Ὀγραϊμοὰ 
Ἰηῖο τηδη, ννουὰ “αἰ (οΥ ἔδὶπί ἀννᾶγ) ἔσοιι 
Ὀθζοτο Η»ι. Βιυῖ (ἢ15 ννᾶ5 ηοΐ Ηἰ5 ρυγροϑβα 
τοβροσίης [6 σοι, Ηδ μιαάε:--- 6 μδὰ ρτὸ- 
νἱάθὰ ἃ νᾺῪ οἵ τεοοηο]Ἕαίοη (1111. 5). Ορ. 
Ρς, Ιχχνυ". 38,39. 

17. δὶς εουείοι σης... 5. «υ. α. ἵνῖ. 1ἢ 
(" καϊη "); [εγ. νὶ. τ2. Ουΐ οἔὗἉ [δεῖ 51η, 
ὙΠ Οἢ ἰ5, ἴῃ δββθῆςσα, ἰάΔοἰαῖγΥ ((ΟΪ. [1]. ς), 
ΘΥ̓ΘΓΥ ἔοτγιη Οὗ ἐπίφμέγ ταῖς ξεγταιηδῖο (1 ΤΊπι. 
ΥἹ. 10). 
“ “»ηιοίε ῥί»ι] ΤῊ ἔοστῃ ἀδθηοΐεβ σωῤεαίεα 

ΔείΙΟη. 
1 ῥίά (ΤΥ ἔαςθα, νι. 17), απά «υὯ: «υγο! Β] 
δ ἢ αἀἰπρ᾽οαϑαγο Ὀθηρ Δῃ ονυϊάεησε οὗ ἴονβ. 
((ὡοπιρατὸ Ηοϑβ. ν. 1 δὴ 
,)οευαγά!} Οτ, ““ ὈΔοκΚ5]Πα ην :᾽" --- πχονίηρ 

ξΟΓΙΠΟΓ ἀννᾶγ ἔγομι Οοὰ («. «υ. “. [6γ. 1}. χ4, 
422; ΟΡ. ΥνἹἱ]]. ς). 

ἐπ ἐδὸ «υαν φῇ ῥὶς βεαγ!]---οὔ Π]5. Ὀεβοϊ[εὰ 
Πεατί (νἱ. 1ο, ΧΧΙΧ. 13, ᾿χὶ!. χ7). ΟΡ. ἴχν. 2. 

18. Οοὰ διδά διὰ ἀνγᾶὰὺ Η!5 ἔδεοθ Ῥοῃιπά ἃ 
εἰοιιά οἵ νγαίῃ: γεῖ (ἢς 41}-ϑϑοίηρ Εγθ ἴο]- 
Ἰοννεὰ {Π6 ννᾶπάθσοσ δοπρ ἢ͵8 ἀδνυΐουβ «ὑΩ).; 
---ιτλλυ Κη ΘΥΘΓΥ 5:5 τ οὗ σσονῃρ νγθαίκη 655, 
ΘΥΟΓῪ δια! την βἴθρ, ϑυθγυ Οιῖογ βοἰ γοργοδςῇ, 
δηά αἱ ἰΔϑὲ [15 8361{-ἀεβραῖσ. ((ρ. Ϊοσ, Χχχχὶ. 
18-20.} 

ΙΒΑΙΑῊΗ. ΤΟ]. 

19 1 ογεαῖε τῆε ἔγα!ς οὐ τῆς ]Πρ5 ; 
Ρεδςθ, ρεᾶςθ ἴο ῥίρη ἐῤαί ἱς ἔλγ οἱ, 
πὰ ἴο ῥρηι ἐῤαῤ ἰς δαῖ, 8411} τῆς 
ΓΟΚῸ ; ἀπά 1 νν}}} ἢςαὶ Ὠίηι. 

20 Βιυῖ {πὲ νυ οκεά ἀγε κα τῆς 
τγου ]εἃ 868, θη ἴτ σδηποῖ Γεαβῖ, 
ῆοβΕῈ ννδῖεῖβϑ οδϑῖ ὕὉρ ἤϊγε δπά 
ἀϊγῖ. 

21 “7ῤεγε ἰξ ὯῸ ρβᾶςβ, 54:1 πῪ 4 “85. 4 
22. 

(ὐοά, ἰο τῆς ψὶςκεα. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΠΝΠὠ.’ 
1 74: 2γοῤάεί, δείνρ' εμέ το γεῤγους ἀνξος»τ», 

3 ἐχῤγισεοίά ὦ εοιε» γε ζαδί απα α γε. 8 472 
ἐἰρεαγείλ τυλαί 2γονείφες γέ ὗς ερο ρυαϊζέρενς, 
13 σπά ἐο ἐἀε ξεοῤέησ᾽ οὐ ἐἀφ ταῤαϊλ. 

"4υἱ}} ῥεα ῥύμῃ] Ο(. νἱ. χο, 11}. ς 5 [6γ. 111, 
42; Ηος. χίν. 4. 
απ γεσίογο κορηογ 71 [1ϊ. “6 ΜΝ} τϑοοπι- 

ΡΘῆ56 (ογ, ῥαύὺῦ Ὁ.) σοπϑβο  ί!οῃ8 :᾽) 845 ποι ρῇ 
Εἰνίηρ ἴποπὶ ἃ τϑαυϊίαὶ ἔοσ {π6 ϑιιβογης, ἴο 
ὙΠΙΟἢ ((η νεγγ ἰονε) Ηδ δά βιθ)εςϊοα {Πεπὶ. 

9 δὲς νιομγηθγ.} ἴο ἴποβε οἵ [5γδεὶ, ψνῆο 
τηοῦσῃ ἢ σοηίγιϊε ΘΟΥΤῸ (ςΡ. ΙΧ]. 2, 3)» 
Βοίἢ {π6 ἰδηριαρο δπά {Π6 [άθ8 ἀγὸ ἀϊοσγοηΐζ ἴῃ 
Ιχυ!. 10. 

190. 1 ἐγεαίε] Οτ, “Ἧς οτεαίρι :" -- [δ 
ἤχϑὶ οἰδιιϑε Ὀδηρ δὴ οὐϊθυγεὶ οὗ δάἀπιιγαίίοη 
ἔτοιῃ ἴδ6 ργτοριοεῖ. ΟἾΪΥ Οοα 5 ογοαῖῖνο ννογὰ 
ςουὰ Θπδῦ]ς ἴ[Π6 Ὀαττθη πραγ ἴο Ὀσγίπρ ἔοσίἢ 
τῃε γημξ οὗ δε ἤῥε; πταῖθβα! ργδῖβθ Ορ. Ηοϑβ. 
χῖν. 2; Ηρ. χίϊ. ᾿ς. Τῆς ψοσζὰά οὗ ογοδίίνο 
ΡΟΥΟΣ ΦΟ]]ονν5 ----- 

Ῥραξεε, ῥεαςε] (Χχν]. 3). [π ναΐϊηῃ μιαὰ 15- 
Γ46}᾽}5 ἔλ]ϑε. ςοπηΐοτγῖειβ ργοηουηςσθα ἴῆδξ Ὀδη6- 
ἀϊςοτίοη (.ο6Γγ. νἱ. 14). 

το ῥέῃ ἐῤαὶ 'ς γὰγ οὔῇ...1ὁ δύ ἐδαὶ ἡ ποαγ 
Θνν 5} ΠΥ Θ[ο 5 ἴα ῖο [Π|5 ἴο γεῖογ ἴο [5Γδεῖ, 

πη Οδπᾶλῃ οὐ βοβίίογοα ονοσ 4} ἰδπάβ (ςρ. 
Όη. ἰχ. γ: Αςίδβ 11. 29). [ἴ 15, δ ἴδ 54Π|6 
ἔἰπλθ, ἀρρ σα ]ε ἴο 86 ενν ἂπά ἴδε Οεπε]ς 
(Ερῃ. ἱ. χ7). 

20. Βμὶ δὲ «αυἱεῤεά (ἴῃ σοπίγασε νυν ἢ {Π6 
“ἰ ΠΟΌΓΠΟΙΒ "ἡ Οὗ υ. 18) αγὸ ἑάε ἐῤε ἐγομόίφά 
σεα [ἴπε σε ἀἰνιδίοη οὗ 186 νϑῦϑε 15 ΠΘΓΟ] : 
ἴοσ (1) ἡ εαρποὶ γεσί, απά (2) “4: αὐαϊεγς 
εασὶ εῷ, ἄς. 80 {86 ψιοκρά, ἤΘΥ δὲ (1) 
Οὐΐνναγα γ τοϑίϊεβθ; δηὰ (2) ἴποῖγ 90ι}}5 ἅτ 
ΟΥ̓ σ ο᾽θσίηρ ὑη ροῦν δηὰ ππϊονίηξ ποι. 

41. ὝὌΠϊβ νεῦϑὲ αἰ ῖδγς ἔγσοπιὶ χὶν"!. 22 ΟΠἸΪΥ͂ 
ἴη μανϊηρ “" »»7 Οοά," ἴογ, "26. 1ιογ." ὍΤὨυ5 
(86 ργορδεῖ 5ε415 1}}5 δά ποδοίοῃ ἴο [86 αἀἰνῖηθ 
ϑοπΐθησθ ((ρ. υἱ!. 1.3.) 

ΟΗΑΡ. {ΧΝ}11}1. ὙΠῸ ῥρτοπηῖϑο οὗ γθοοης}}8- 
(ἴοῃ ννγᾶβ τηδάθ ἰῃ Ἱν}, 1ς--τ-ῖο, ΤΠ ρῥγοβθηῖ 
ΟΠδρίογ βδἰαηάβ ᾿ἰκῈ ἃ ῥο»εέν ἕοτ ἴπὸ Π.ΑΥ οὗ 
Αἰοπεχηθηΐ (566 οὐ συ. 3); ΜΏ16 [86 εοηλε οι 

2481 



ΙΘΑΙΔῊ. {ΝΤῚ]. 

ἴῃ τε ἀδγ οὗ γουγ ἔϑϑε νὲ βηά ρίεαδ: 
διτα, Δπ4 εχδοῖ ἃ}1 γουγ ἔ ἰδδουτβ.0 0" 

4 Βεδο]ά, γε ίαϑὲ ἔογ 8ιγξ. πὰ τοδενεευέμ 
ἀεῦαῖα, ἀπά ἴο 8π||τ6 τ τῆς ἢβι οὔ ξγε,, 
νυ ΚΟ 688 : ἔγε 5}4}} ποῖ ἔμϑί 45 γε ἐο ' ἢν. γε. 

82 ἵν. :---ὁ. 

Ἡοῦ 
τυῦα ἐὰφ 
ἐλγοαζ. 

ΕῪὙ 'αἰουά, β8ρᾶγε ποῖ, τ ὺρ 
ΤΥ νοῖςς {κε ἃ {γυπιρεῖ, δηά 

8Πεννγ ΠΙΥ͂ ΡεΟρὶς {Πεῖγ τγδηβργεβϑίοῃ, 
Δηά τΠε ἐδτις οὗ [ᾶςοῦ {Πεὶγ 8118. 

2 Ὑξεῖ τΠδγ 866 Κ πια (Δ. ἀπά ἀ6- 
Ἰρῆς ἴο ἰζηονν" ΤΥ ὙγΑγ85) ἃ85 ἃ παίίΐοη ἐλίς ἀδγ, ἴο πιᾶαίζκα γοὺγ νοΐςε ἴο δε ἴον, ς 
ἴῃ ἀϊά τὶρῃτεουβηδβ8. ἀπά ἔογβοοὶς ἤεαγά οῃ ἢΙρῇ. ΤΑἐς ἀαν. 

ς 18 ἴ ἄβϑυςἢ ἃ ἴμϑε τῃλὲ 1 δᾶνε "2 ἢ 7 
σἤοβεη ἢ δ! 4 ἀΔΥ ἔογ ἃ πιδῃ ἴο δῇῆϊςι “ [αν- τό 
ἢ]8 8οι] ἡ ἐς 1) ἴο θονν ἀἄονγῃ ἢ15 Ποδά ει τ, “ο ψ. 
845 ἃ ὈμΪγιιβῃ, Δπὰ το βργεδά βϑοκοίοιἢ τα αν 
Δηὰ 45ὴ65 πάν ῥίπι ἢ τ τῆου ς4}} “»!] 

ποῖ τῃε ογάϊπδηςς οἵ {πεῖς (σοά : {πε Υ 
ἀϑς οὗ πε τῆς οτγάϊπδηςββ οὗ 7υ5ζῖςε :΄ 
{ΠΟΥ ταί ἀρῆς ἢ Δρργοδοῃίηρ ἴο 
(οὐ 

2 4 νγμειείοστε πᾶνε τε [λϑβῖεα, 
“αν ἐόν, πὰ ἴδοι 5εαβῖ ποῖ ἡ τυδέγε- 
,ῶγε να ψγα δϑῆὶςϊεά οὖγ δου], δπά 
τῃοι ταἰζεϑὲ πὸ Κπον]εάρε ἡ Βεδοϊά, 

οὗ 106 ρῥδορΐθ᾽ δ ϑἴηβ, δυο ἴογς (μδὶ ἀδυ, 
ἔο!]ονν5 'η ςἢ. 11χ. ᾿ 

1. ὧγ αἰομ 11 “1 (οαἰϑίτείς θα) 
(Ὠγοδί." ὙὍὙΠδ σοπιπιδπα 15 δα ἀγοϑθοά ἴο 16 
Ρτορβεῖ, 45 ἰῃ χὶ. 6ὅ. Ηδ ἰ5 ἴο ""ργεραᾶγε {6 
ὙΑΥ 7 (Ἰν}}. 14, Χ]. 4) ὈΥ͂ τερσγονίηρ νἱσα δηά 
ξουτη8}15Π| :--τῶ ἰοῦ ἴῃς Βαρίϊϑσὲ 4150 ἀϊά, 
Ὑν ἤθη ἢδ ῥγος]αἰπιοὰ ἴΠ6 Ὥρᾶσ Δρρσγοδοῖ οὗ ἴῃ6 
δτολὶ Αἰοποιηρηῖ. ([ὐυκὸ ἢ]. ,---χ17.) 

“ῥανγε πο] (Ἰϊν. 2). ΕῳΧΧ. μὴ φείσῃ: 50 ἴῃ 
4 (ἕο. χϊ!, 2. 

ἠκε α ἐγωριρε ]--τδο ἢ 45 νγᾶ8 μοᾶσά νῆδη 
18ε ἰᾶνν νγᾶ5 ὑγοςδι πγοὰ οὐ διηδὶ (Εχοἀά. χῖχ. 
19). ὗν. Ηοϑ. νἱϊ]. σ. 

από “φκαυ...“.] ΝΕΔΙΙΥ ἴδε 54π|Ὲ 85 ΜΊσδῃ 
1}, 8. ὁ. 

»} ῥεορίς δεῖν ἐταα γα σοη)] Ορ. 11, 8. 
ῥοιι5ε 4 υΣ)͵αεοδ]---ἰῖ. ς, 6, Ὑ111.. 17. Χ. 20, χὶν, 

1, ΧΧΙΧ, 22, ΧΙνὶ, 3, ΧΙν ἢ. χ. (866 οἡ 1Ϊ. ς.) 

2. γε ἐφεν “τεῤ »"] Ορ. ΕΖΟΚ., χχ, 1. 
«μά ἸΙαάε ἀείϊσ δε ἱπὶ ἐδε ἀποαυέράσε οΚὶ Μν «υαῦ 
(-. «υ- «. Ἰοῦ χχὶ. χ4). Ορ. ΜΙ. ἅν α (σ. «υ.). 

ἐῤαὶ 44 ἈἈδίδοσ, δαὶ ἈδΔῸἢ ἀ0890. 
αϑὰ 0, νιε δε ογαάϊπαποος ὁ γισεῖος (Θοαῖ, 

χνὶ. 18}7---ά 1 ΤἸΠΏΘΥ ννογα 1] γοὰ ΡΘΓΘΟΊΒ, 
ὙΠο56 τιρῃῖ5 Οοά ἀϊὰ ποῖ ἀείοεηά, Ορ. Μαὶ, 
11. 17. 

ἐπ αῤῥγοσεδίηρ Ιο Οοα]Ἵ----ἰπ ἄσατσ'  ΘΔΥ 
[ο Οοά (.. «υ. «. Ῥ5. ᾿χχιῖῇΐϊ, 28); 816 “ὁ ἘΠΟΙΓ 
Βοατγί 15 ἴ3γ ἴγσοπὶ Η τι" (ςἢ. χχῖχ. 3). υχΧΧ, 
ἐγγίζειν θεῷ (85 ἴῃ Ϊ4π|ε5 ἵν. 8). 

3. ἼΠΕεΥ οὔϑογνο [86 Ἶ οὗ Αἰοποπιοηΐ, 
[6 ΟἿΪΥ ἴαϑοί-ἀδὺ δηϊοϊπθά ὉΥ ἴῃς ἰανν; οὐ 
ὙΥΒΙΓἢ ΘνΟΥΥ ἰ5γδθ] 6 νν85 σοι ϊγοὰ ἴο “ οὐῇιεὶ 
ἢ]5 501} ([μεν. χυΐ. 29, 31). Βα {ΠΕῚΓ ἀΔΥ 
οὗ 501}}- Δ Π σης 45 ποῖ ρῥγοάιιορα 115 ὈγΟΡΟΥ 
ἔπιῖ5, ςσοηί το ἀπά σμαγγ. ὙΠΟΥ σδηϑιγα 
Οοὰά (ςΡ. Μ4!. 11]. χ4)} [ΠΟΥ ΟΡΡΓ655 ΠΊΘΠ. 
"» }ίεασωγέ (υ. 13}}---ποῖ ὨυπΊ ]πρ οὗ 

δ8δοι], Ὀιι 561{- Ρ|Θαϑιπρ ; ΠΟΥΘΓ τηογο Ὀεηΐ, [ἤδη 
ἴΠεη, οὐ διανηρ ὙΟΙΓ οὐ ἱπιρεσίουβ ν"]}] 
ειαιϊποΐ. 
ομγ ἰρδοιγ] Οτ, “φηίονουϑ [2515 (Οοϑθῃ.). 

118. ἃ ἔλϑβῖ, δῃηά δὴ δοσερίδοϊ!ς ἀδὺ ἴο 
τῆς ΠοκΡὺ 

6 25 ποῖ τη1ϊ8 ἴῆς ἴλϑξ (δὲ 1 ἢανα 

Οη δῖ οὔθ ἀδύ, δὲ ἰοδλϑδῖ, {πον βῃοι)ὰ πᾶν 
βραγϑὰ {ποῖγ θοηάτηδη οὐ {μεὶγ ἀθθίοτγ : ̓ἱηϑίοδάὰ 
οὗ ἢ] ἢ [ΠΟῪ ᾿ηϑἰϑίθα οἡ Βανίηρ [6 [0]} [4]6 οὗ 
Ἰδθουγ ἔτοπι ἴβοῖα ; ὄυθη ν}15ὲ (ΠΟΥ ννοσο σοη- 
ξοβϑίηρ {ΠΣ ονσῃ προὰ οὗ ἀρ πτι ἔγοθ ἔογ- 
ξἰνοηθϑϑ ἔτοπὶ Οοά. 

Οὐς. χ. ὙΒὲῈ βα Δ ΉΓ Δ] δηὰ 71:10116 γϑᾶσβ 
(θη ϑεγνδηΐβ ἀπά ἀδθθίοτβ οδίδι θὰ σο]θδϑθ) 
Ὀοζᾶῃ οὐ [πε δνεηϊηρ οὗ ἐῤὲ 1)α7 97 “Ἰομενιθπὶ 
(εν. χχυ. 9). 

Οὖ:. χλ. Ἰ1 ἰ5 πηυςἢ ἴο Ὀ6 ποίοά, (δὶ Κιηα Ὁ 
[ογθεάσαπος ἴο {π6 ροοσ μδὰ {πὸ [ο]ουσίης ρῥγοὸ- 
Τηῖ56 δἰἰδοῃοά ἴο 1ἴ:----“1ἰ 514}} ὈῈ σὶψ δίεοι πες 
πηΐο [μο6 Ὀεΐογε [6 Γογὰ [ἢ Οοά" (θευϊ. 
ΧΧΙΝ. 13}: ΤΡ. νυ. 2, 8. 

4. ΤΠ ΠΟΥ σάπια ἤοσίἢ ἔγοπι {πεῖγ ἔλϑί- δῦ 
ϑοινοα ΠΑγάσθυ δηα ΠΊΟΓΟ 5615} ; τηοσο Ὀδηΐ οἡ 
“ἰγὶε ἀπά ΘοπυΘΌ1οΣ (Ρτον. ΧΙϊ, 1ο, “. 40.) 
ΟἹ φυῤεζεάπε::, ΟΥ̓ΚΥΓΔΠΏΙΟΔΙ 1π) υ5ζῖος (“. «ὐ. 4. 
ἴῃ ν. ό; 5. οχχν. 3). 

χε ῥα ποῖ 9 ΕἸΓΒΟΣ 4 ρῥγοῃιδιίίοη (45 
ἴη [86 Πεοδίοχυο), “1 Ὀϊά γου ποῖ ἴο ποῖ 50: 
ΟΥ ἃ τηθηδοηρς δαπγοπιίοη; 41 [6] γου, 1 
σδαδ! ποῖ δέ. 1 ΜῈ] ραΐϊ ἃ βἴορ ἴο 11." 

29 »ιαξε...---ἰὰθ Ἰδϑθ οὐ γόουγ 25: δοίης 
(δῖ γοιι ὁ γομγ συοἱοεέ [0 ᾿ βεαγά οπ δὶφϑ 
(τ. 5. Ιχχν. 9), ἴῃ Ἰουά δηά δγγομαπηί δὶῖογ- 
οδίίου (1. ΧνΙ!. ἃς; Πρ. [058. νἱ. το, εἶ, 
ΧΙΠῈΣ, το). ΓΧΧ. ἐν κα η.---[ἰἢ Χ]. 2, 2, 
ἐχηβκίης ἴδ νοῖςο ἴο Ὀ6 Ὠεαγὰά οὐ δ᾽ ἰ5 ἴῃ 
οοηίγασὶ ἢ ρΟηΓ]Θηθ55 ἴο ποθ ῆο ννογα 
γι 86" (σ. «υ. ἀ. ἴῃ «. 6, ““Ορρτεββθα Ἶ). 

δ. 1» ἐὲ “μεδ...«δὲὲ σοιῇ Ἐδῖδοσ, 8841] 
ΒΌΟΣ ὍὈῸ ἢ) ,3,::: δαὶ 1 Ὑ111 ΘΟΟδ6, δδ 9 
ἄδὺ ὙἘΘῺ 85 8. 77911οὉΘ 0} δί, σοἱ Οδη τ 
Ὀε βυρροβθὰ (μὲ ΜΥ ογάϊπδποε οὗ ἃ ἄδὺ ἕο 
[Π6 βρϑςῖδὶ υπλ Ἰδίοη οὐ τδη 5 ργοι ἃ 5ουΪ 
τηθδηΐ ΠΟ τηογὉ ἴδῃ [}|5ὲ 

α: α ὀμίγιω. 87---ν ἢ ἃ τῇ ὙΕΙ͂ Ρῃγϑίοδὶ ἰπο];- 
Ὡδίϊοῃ οὗ [ῃ6 ποδά, [δι δδά πο ἱηνγασὰ υἱγίῃβ, 

απ σεκεῥίαδίο 447] 1 ἰῖ, 4 ἀδγ οὗ δεςοορί- 
δηοθ᾽ (ςρ. χ]ῖχ. 8, ἰχὶ, 2);--οὗ σγᾶοε διά μεὸ- 
Ῥἰδλίίοι (“. εὐ. 4. ᾿νἷ. 7, ἰχ, τοὺ. 



ν. --13.} 

ςἤοβοῃ ἡ ἴο ἴοοβα ἴῆ6 Ὀαηάβ8 οὗ νἱίοϊκ- 

ΙΘΑΙΔῊ. Τ{ΨΥΤΠ]. 

τες τῆς γοῖΐκο, τῆς ρυξείηρ ἕο οὗ 
Τρ θρολ ἐν εάπεβ8, ἴο ὑπάο τῆς ἤεᾶνυ διυγάεημβ, τῆς ηροῖ, δηά β8ρεαϊζίηρ νη ; 
με γοάς. Δα ἴο ἰεζ τῆς ' Ορρτεββϑεά ρῸ ἔτεα, δηά 10 Απά 7 τῇου ἀτανν οὐκ τῆγ 500} 
Ηρα ΒΕ. γε Ὀγθαὶς θνοῦυ γοκοὺ τος ΠυηρτΥ, ἀπα βλιϑίγ ἴῃς Δβῆςοῖ- 
ΦἘπει, 18. 17. 75 11 ποῖ “ἴο ἀδδὶ (ΠΥ Ὀγεαά ἴο δά οι) ; τε 538}4]] ἜΠΙΕΝ Γῖβ6 ἴῃ 
᾿ (6 ΒυηρτΥ, δηά παῖ τοι Ὀγίηρ ἴῃς οΟὈΒΟΌΓΙΥ,), δηά ΤΥ ἀδγκηββ8 ὁ 85 [ἢ 
05, ΡοοΥ [δῖ δία ᾿ Ἵοδϑῖ ουἱῖκό ἴο {ΠΥ δουδε ὶ ποοη ἀδΥ : 
αδιιεένά, γγῇρῃ ἴοι 8εαϑῖ ἴῃς πακοά, ἐμαῖς τμου Ι1 Απά τε ΠΟΚΡ 5841] ριιϊάε τμες 

σονεγ πὶ; ἂπά τῆλι ἕπου ἢϊάε ποῖ σοπείηυδ! γ, πὰ 5845. τὰν δου] ἴῃ 
τῆ γ56 1 ἔτοπι της οὐνῃ βεβὴ ἡ ᾿Γ ἀγορῆς, ἀπά πλᾶκε ἤδς τῆν Ὀοηαβ: ἐπον ον 

8 4 ἼπΠεη 5}|4}} τῇγ ρῃς Ὀγεαὶς ἀπά που 5ῃ4]ῖ Ὀς {ΠΚ6 4 ννδίεγεα ραγ- 
ἔουτῇ δ8 τῆ πηογηϊηρ, δπηα {πὸ θα τῇ ἀἄεη, δηὰ |ἰκε ἃ βργίηρ οὗ νναΐεγ, νν ἤοβε 
5Π8}} βρππρ ἔογῖἢ βρεθαι!γ: ἀπά ΤΥ ννδῖεγβ [21] ποῖ. ἐπεν ἐὰ 
Τρ μτεουβη 688 8Π4]] ροὸ θεΐογε {πες ; τῇς 12 Απά ἐῤεν ἐῤαὶ «ῤαϊΐ δὲ οἵ τπεε " 

"Ηορ. ρογυ οὔ ἴδε ΓΟΒῸ ᾿5}8}} δ6 τὴγ τεγε- “Ὧ58.4}} θυ] ἐπε οἱά νγᾶβῖε ρίδοαϑ : 3 φββρ. δὰ 
μλρν ννδτα. ἴδοιι 5ῃδὶς γαῖβε ᾧἃρ ἴῃς ἰοιιπάδιοῃβ οὗ 

9 ΤΠδη 8ῃδ]ῖ ἴποσ ς4]1, ἀπά τῃε 
ΓΟΒΡῸ 5841} Ἄπϑνγεγ; ἴδοι 5041 ςτγ, 
ἈΠ ἢθ 5}4}} 8λγ, Ηετγε 1 ἂγι. [ΙΕ 
του ἴᾶκα ἀυΑύ ἔγοπι τῆς ῃγιάδι οὗ 

ΤΛΆΠΥ ΟΠ ΘΓΔΤΙΟη5 ; ἀπά ἴδοι 5ῃδ]ς ὃς 
ο411εἀ, Ἴἢε γεραῖγεσγ οὐ τῆε Ὀγεδςῇ, 
ἼΠε τεβίογεγ οὗ ραῖῃβ ἴο ἄννεὶὶ] ἴῃ. 

12 Ἷ {που τυγῃ ἀΥΑΥ τγ ἔοοῖ 

Θ. ῥαῦε ἐβοι6η]--- 111 ὁπ ο 089 (υ. 4). 
ῥα»α: οΥ «υἱεζεάηε.1:1---ἰτοννη δγοιιηἀ ΔΩΥ 

ΌΥ ἱπ) υϑῖςε ἀπά ὑγγάπηγ (Ὁυ. 4). 
ἐῥέε ῥέα δωγάφ.} 11ῖ, ἐδό Ἰμομ ΕΒ οὗ 

80 γΟῖθ: [6 ϑίσαρβ ὉΥῚ ννῃϊοῦ ἃ γοκο 
ἴοτ σαγγγίηρ Ὀυτγάθδῃϑ (ΠΡ. ΙΧ. 4) ννᾶ5 [ϑίεποά 
ΔΟΓΟ55 ἴῃς 5ῃου άεῖβ. ΤΠΘΙΓΧΧ. ραγαρῆγαδθοβ; 
16 Κηοίθ. (οΥ, ἱπίσγιςδςο65) οὐ ἕογοθαὰ Ἴοη- 
γαςῖβ: ψΉΠ6 (Ὡς Ἴάγρ. τεΐοσϑ 1 ἴο ὑπ] υ5ῖ 
7υά!ςῖ4] ἀδς 5 οη5. 

9 ἰδὲ ἐδὲ οῤῥγεποδ 50 7γεε]---ἶο τχληιτῖ 
(ἔχοά. χχὶ. δ: ει. χν. 12) ἴ[8οϑὲ ΨῃῸ μιδὰ 
Ὀδοη “Ὀγυ σε" («. «υ. α. ΧΙ. 4: χσ 5. χῆϊ 2, 
4). ΌΥ πιἰδέοτίῃπο οὐ ἀθὺϊ: δηά 50 πδὰ Ὀδθθη 
σοιηρε!ϊεά ἴο Ὀεδοοπλθ ϑογνδηίβ.--- Τὸ ἰᾶνν οὗ 
ΤΑΔΠ ΠῚ ἰβϑίοη νγὰ5 ἴο 6 ἃ ρεγρεῖυδὶ νν}η655 
1ῃδἵ [Π6 Ρϑορὶθ ννογὸ Οοά᾽ξ ἔτρεπηθη ([μεν. χχνυὶ]. 
13; Ὠρυῖ. χν. 19). Τὸ νἱοϊαία (ἢ}15 ἰᾶνν ννᾶβ8 
ὙἹΓΓΌΔΙΥ ἴο 45541] 41} (ῃς ἀεϊε5 οὗἉ {π6ὸ δεσοηά 
ἼΤαῦ!]ο ; 45, οἡ ἴπ6 οἵβου βαηά, ὑγοΐδπδιδη οὗ 
(Π6 βαῦραιἢ (ςρ. “. 12) 5εῖ δὲ πουρῃῖ [δ 
ψοὶς οὗ {πε ΕΙγβὲ ὙΑΌΪ6. 

ΤὨΘΟ ϑορίυδρηΐα! τοπάογιηρ οὗ [ἢ ]5 οἶδιιθ6 15 
ἰηξογίδα Ὁγ δὲ {κὸ (ἴν. χ8) ἰῃ 5 αυοίδίίοη 
οὗ 1541. [χῖ 1, 2 ((ἴο 5εῖ αἵ ᾿ἰθεγῖγ ἴῃθπὶ ἰδ 
ἅΓ6 Ὀχιυϊϑοα ᾽,). 866 οἡ ἰχὶ. 1.ἥ 

7. ἰο ἀξ “. «υ. α. 1,ἅτὰ. ἵν. 4 (“ Ὀγοαῖς- 
εἰ} ἢ). Ορ. ]οὉ χχχ!. 17.-- 6] ΠἘΖϑο ἢ ποῖ εβ 
1δί τη (ἢς ρτγεῖνα ΟΠ υΓΟ ἢ ξαϑιης νν 85 ἀἸννᾶγ5 
δοσοπηρδηϊθά ὈΥ Αἰπηϑρίνίησ. (δεὲ γ ΤΆ. 
1ςκβοη, “ Κβ.᾽ χ. ῥ. ς87.) 

ἐῶ“: ομ Οτ, ““Βοπιοῖεββ.:" ΧΧ. ἀστέ- 
ς. Ὅν. ἴδε που [ἢ [.4π|. 1. 7, 111. 19. 

ῥιάε ποί ἐδγεοίζ .“. «υ. α. Ἰ)ευῖζ, χΧί!. χ, 2,4. 
Ζβίπε οαυπ 2] Ορ. Νοῆ. νυ. ς. 
νὰ νυ. 6, 7) ςοτῆρᾶτο Μαεῖξ. χχυ. 3ς, 26. 

8. ὦν δὶ... Α͂π δηξοϊραίίοη οὗ Ιχ. Σ. 

ὀγεαξ ζογι δ) Οτ, ““Ὀυγϑί ξογἢ,᾽) 45 ἔτοιῃ 
ἃ ἴοιυηίδιη,---[ῇ6 ““Εουηΐ οὗὁἩἨ [ΠρμΈ" (5. 
χχχνὶ. 6). ὍΤπὸ ἸΙρμξ οὗ σΟοά β Ἰονὸ νοι] 
5ῃϊ|η6 οἡ {πεπι, 1Ε ΠΟΥ νναἰκοά ἴῃ ἰονὸ ἴο ἐδεὶσ 
Ὀγοίγθη (5. οχ!!. 41: σ Ϊοόδῃ 11, 8--α 1). 

ἐῤίπο ῥέα 61] Οτὶ ““ Βοδιιην .᾽) “. «υ. «. 6γ. 
ΧΧΧΙΙ, 6,  ΟἾἶτο. Χχίν. 12. 

ἐῤν γὴρδιεοισησις “δα 50 δοίογε ἐδεε}] (ζρ. 
Ῥς, Ιχχχν, 12.) ἴῃ 11. σὰ ιἴ 15, "" 7δε 7,ογά 
51.4}} γὸ Ὀεδίογο {πῸ66." [{ ννὰ5 (σοι Ηἰπὶ 
τῃδῖ {με γ δἰίαηθὰ τὶ εοιιθηεδβ (χ]ν. 24). 

Θ. ῥα] ἀπραυογ]---- 5 }}8}} δῆβννεσ ΤΥ εαί, 
ΟΥ σαί ϊθηρε; δηά ϑδίϑευ [ΠΥ ἀοιϊθῖβ τεϑρεςῖ- 
πῃ ἴπὸ ΘΠ Ὑ οὗ ΗΙ5 ἀοαδὶηρβ (οὉ ἰχ. 16). 
ΟὖΊ 514}} δῆϑνγοσ [ΠΥ ΟΥ̓ ἔοσ ἀεϊϊνεγαηςα, ῥ8, 
ΧΥΙΣ. 41, ἄς. 

ΤΡ δομ... Ιῃ [Π6 νεσῪ δςξ οὗ σοιμξοσίης 
Οοάδ ρϑορΐθ, {86 ργορῃδσϊ Ὀσεακϑ ΟἹ ἢϊ5 ἀ15- 

. ΟΟΌΓΒΘ, ἴῃ ΟΓΘΓ παῖ δ ΠΊΔΥ ΟΠΟΘ ΠΊΟΓΘ ἰπη- 
ὨΓΕῈ55 Οἡ ἴπεπὶ 1ῃ6 ἱπιροτίδηςε οὗ 7ι)5{|ς6 δηὰ 
Ὁτοι ΒΕ ]Υ Ἰονο 88 ἃ εοπάξιοπ οὗ Οοἀ᾿β ρασάοῃ- 
πᾷ ὅτᾶςθ. 
}υπἶης γι... Οὐοηϊεοτηρι μοι γ. 
ταηὶ}}}] Ἐδίμεγ, “ αΠΖὨϊοουβη655.ἢ 

10. ἀγακυ ομἦ ἐδ :ομῇ.---ἀτανγ ἴξ ουἱΐ οὗ 
15 ΠΑΙΤῸΨ 56] ξ]ονο, πὶ ἴὃ ΤΑΥ͂ χὸ δἱοηξ 
ἢ (Π6 ἀο]6 νυ ὨΙ ἢ ρᾶ5565 ἔγοπη [ΠΥ δδπά. 

11, »παάφ ἂῶ 80 [ΧΧ.ὄ δηὰ Κιπιςβὲὶ 
(οΡξ, Ργον. χν. 20). ὍὙΠὲ ὅγσ. (πὰ 80 

ποῦ., Π ε].), “’ 584}} δι γεηρίποη," 
“αἰ πο Οτ, “ ἀἰδαρροίηξ ἠοῖ ;᾽ ςρ. ε6τ. 

ΧΥ. 18. 

12. ἐδὲν ἐδαὶ «ῥα δὲ οΥ 1δεε7---τιδιὶ Ὀεϊοης 
ἴο 866, δηὰ 5ὸ ἔοσῖ ἢ τῸπὶ {Πθ6. 
"οιωιάφεοης ο »Ἐ2η7 φεπεγαΐο}] ῬτΟΌΔΟΙΥ 

(5εε χ]ῖν. 2ό, ἰχὶ. 4) ᾿Ηρξεο μές ὙΠΟ ἴοΣ 
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ΙΘΑΙΑΗ. {ΝῚ1ῚΠῚ. Γ1Χ. 

ἴτουλ ἴῃς ϑβδδδαῖῃ, “σι ἀοίηρ τῇ 
Ρἰεϑιιγα οἡ ΠΥ ΠΟΙΥ ἀΔΥ; ἂπά 
18ε ΞαὈθΔ 1 ἃ ἀπιρμὰ τῆς ἢοὶγ οὗ τῆς 
ΤΟκΡ, Βοηουγδθῖε ; δπά 83ῃα]: ἤΠοησυγ 
Ηίπι, ποῖ ἀοίηρ; τηΐπε οὐ ὑγΑγ8) ΠΟΥ 
Βηάϊπρ της οννῃ ρίοάϑιγα, Ποῦ βρεᾶκ- 
ἵπρ ἐρίπφ σύυη ννοτὰϑ : 

14 Ἴδη 8δαῖς τῆοι ἀεἰ σης τῆγ- 
56 [1η τῆς ΓΟΚΡ ; δπά 1 ν}}] οδιιβα 

ὙἼεαι 35. τῆες ἴο “τίἀς ὑροῦ ἴῃς δίρῃ ρίαςεϑ 

284 [ν. 14, 1. 

Πεπίαρε οὐ [δοοῦ τῆν ἔδιδε : ἔογ τῆς 
τοι ἢ οὗ τπ6 ΓΙΟΚῺῸ Πδῖῃ βροζεη “{, 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΚΝ ΠΧ. 
: 726 ἀα»πη"»παὐίέ παΐμγέ οὐ εἰ, 13. 712 εἰς οὗ 

ἐάς εις. 9 Οαἰανεῖξν ἐς Ὁ» εἴμ. τό ϑαλνα- 
ξΐορε ἐς ομῖν οὗ Οοά, 40 72 εονεμαρ οὐίλέε 
Μεάξερεγ. 

ἙΗΟΙ), τῆς ΠΟΚΡ 8 μαμὰ ἰς 
ποῖ “5Πῃοτγίθηδά, {ἢδῖ ἰἴ ςλπηοῖ “ Νυμηδ. 

᾿ Η ΘΟ ΙΣ. 23. 
δᾶνε ; ΠΕ ΠΕΣ 18 δὰγ ἤδᾶνυ, τῆδι [ἴ οδδρ. βο Ὁ 
σδηποῖ Πολύ: οὗ τῆε εἀγίῃ, δηά ἰξεεά τες ψ τῇ τῆς 

ΤΊΔΩΥ ΒΟΠογδίοηϑ μδὰ ἰδϊη γυϊπθα δηὰ ἀςϑοϊΪδῖθ. 
(8ο νπῦ., 61.) 

9. ῥαΐδε 1Ἰο ἀα«υεἱϊ ἰμ7---ἰῇθ “Ἅ οἱά ρφίῃβ 
(9 εὑ νὶ. 16), νος Παά Ὀδδη Ἰοηρ ἀοϑογίοά, 
ΟΓΥ Ἔνθ ἔογροίίΐεση. Αἰοηξ ἴμοβθ ραίῃβ οἰτϊδ5 
οὗ βϑεσιυγα δαδιϊδίίοη ταὶς δ6 Ὀμ11. 

18, ΑΚ ἴῃ οπϑ ρΐίδοθ ἴΠ6 ΠοΟΠ-ΠπδηυΠ 5ϑοη 
οὗ 5ογνδηΐβ ([6γ. χχχίν. 12---22},. 50, ἴῃ 8η- 
οἴδοῦ, (86 αἀδδεογαϊΐοη οἵ ἴῃς ϑαρθδίῃ (76γ. 
ΧΥΙΙ, 12---27;} ΕΖεκ. χχὶϊ. 8, 26), ἰ5 βρόκθη 
οὗ 45 ἃ ρῥγΓΠΟΙρΡΑΪ τϑᾶϑοη ΨΥ ογιιβαϊεπὶ νν88 
Εἰνοη ὑρ ἴο [86 (αι άθδηϑ, Ορ. οἢ υ. 6. 
ον ἐῤε «αὐδα! δ} ΤῊ ΞαὈ δίῃ 15 5ρόκθη 

οἵ 85 ῥα οευεά σγομπά, ἔγοτα ννῃςἢ {πὸ ὈΌΚΞΥ 
ἴοοϊ ἰ5 ἴο Ὀε Κορὶ θαςκ. ὙὍΠὸ ἰάδφα σοηνογοά 
Ὀν (Π6 ἰθγτὴ “1ῆγ ἔοοϊ " (ςρ. Εσς!]. ν. 1) 15 
[ἤδη Ἔχ ραηάεδα ἱπῖο “ ἀοίηισ ἐδν οὐσα ρίεκασωγε 
(οὐ νν}}}} ομ γι} δον 44;." 

εαἰΐ...α ἀεἰκα ῥ----ϑὸ (πδεῖπου βπά 15 γοϑί ἔσο τα 
ΜΟΙ] ΪΥ Θηραξεοιηοηΐβ (ποῖ ἃ ννθαηθ55, ΑΠΊΟ5 
1}. ς. δ01) ἃ δοιγοο οὗ ἴτπ|6 ἸΟΥ δηά σϑγοβῃ- 
τηεηῖ οὗὨ 5ριγῖ.-- - Ὡς νογῦ 15 ἴο 6 σαγγθα οἡ 
ἴο ἴῃ6 ποχί αἰδιιθὲ ;---(Γ ἴἤου ς411) 1ῤφε Ἡοΐγ 
(οι, ἐῃδὲ ψΒΙΟ ἢ ἰ5. ὨΔ]]αννο) 9 ἐδ Ζιογά δο- 
πογαῤίο; Ὠο]άϊπρ νν δὲ Ηδ ἢᾷ5 ᾿οπεοοογαίοα 

᾿ἴο δὈ6 ννουΠΎ οὗἁἨ ΤΥ Πρ μοβῖ δβίθοπι. 
“ῥα βοηομν ῥίγι, ποῖ ἀοίπφ) Ἐῖδον, σδαΐὲ 

βομομγ ἀΌ ἴῃ ποί «οί. 
“)ηώάίησ ἐδιλς οαυη ῥίεασμγε]ὔ---Ὑγηρ; ἴο 56- 

σὐγθ ΤΠγ ον «υὐἠ ἀπ ργΓροβε (υ. 2). 
σρεαζέην 1 γι οαυπ «υογ] ἘἈδίμοῦ, “ῥμεαῖο 

ἐπ γριόγὸ αυὐογάς (Ηο5. χ. 4, “. 4«υ.); ξοίηξ 
ἘΠΓΟῸΡῊ ἃ ἔοιπηδὶ, Βιεδγί!εββ, στουεπα οὗ 11Ρ- 
ϑοσυίςθ, 

14, ὙΤῤὲπ «ῥαΐϊξ ἐδομ ἌδΔῪθ ῬᾺΥ ἀ6116 0] 
(9000 χχιὶ. 26). Ηδὀε ν}]] πιᾶκὸ [πθ6 βπά ἷἴ 
ἴο ὃ6 ἰπ ἔδεϊ ννῆδὲ ἴδοι ἴῃ Ἰονίηρ οὈϑάϊθηοθ 
ἀϊἀ5ῖ 98]} [ἴ,-ττῶ εἰσ δὲ (υ. 13). 

ἐαιμδ ἐκ ἰο γί ες... 85 Ηἰβ λνουγοά ςΠι]ά, 
ευΐ. Χχχὶ. 13; νἱσίοποιι ΟΥ̓ΟΓ ΘΠΕΘΙΉΪΕ5, 
Πουῖ. χχχῆ!, 2ο (5. χνῇϊ. 32). 

ἐῤδε ῥεγίίασε 977) ὕαεοὐ} Μοτε (πη {πε ἰαπά 
οὗ Ῥγοπηῖδ ;---ἰπιδίθίγ, ποιπίηρ σμοσί οὗ ἃ 
(ΟΠ ΠΠΙσδίίοη οὗ ἴΠ6 ἀϊνίπο 116 (Πευΐ, χχχ. 
24ο; 5, ΧΥ]] ας : ΠΡ. [6Γ. χ. τό). 

ΟΗΑΡ. 11Χ. [π |νὶ. σ ἴδε Οδυσοῖ νγᾶβ 
1ο]ὰ οἱ 186 ποᾶσ δρργοδοῖὶ οὗ οὰ 8 βαϊναϊΐου, 

δῃὰ οη [ῃαΐ στουπὰ νγᾶ5 οχῃποτγίεά ἴο ἐο γσδὲ- 
εοι πε. [ἢ ἹνΠ}. 2 [5σγᾶθὶ ἢδὰ Ὀδθη ᾿πισοάἀυορά 
85 οἰ πηῖηρ ἴο Ὁδ ἃ παίίοη {πεῖ δά ““ἄοπε γὴσῥί- 
ἐοιαηε....) δὰ ἰπογοίοτο δά 4 πρῃϊ ἴο ἔδοὶ 
ἀροτονοὰ δἱ Οοάδβ ποῖ μιοαγίης [15 ργᾶυθιβ 
(ἰν1}. 3, 9). ὙΠ υἱΐοσ σγουπά]θβϑηθϑβ οὗ (ἢ ϊξ 
οἶδίπλ 15 δεῖ ἔογίἢ ἴῃ Ἂἢ. ᾿ἴχ. ΤΦεῖν τἱἷπς ἀπὰ 
ἐπίφιμεε Δα σοπηρο] ]οαὰ Ηΐπὶ πο ἴο ῥέεν (υ. 
4). ὙΠ β 15 ργεβϑοὰ Ὠοπθ οἡ ἔπει ἰῇ συν; 
3-8. Αἴ Ἰεηρῖῃ (υν. 9---Ἰ ς) ἃ νοῖςθ 15 πεαγά, 
845 οὗ ρεηϊϊεηίβ ; ννῆο δοκπον θάρο (πδί ἴῃ 6 
ΤΆΪΘΟΥΎ, ὉΠάογΓ νυ ἢ ΠΟΥ βτοόδῃ, 15 ἴΠ6 ἄτα 
ῬΟΠΔΙΥ οὗἉ {πεῖν {γαπϑργεβϑίοηβ. [ἢ υ. 12 ἴῃ6 
ςοηΐοβδίοη δἴίδιηβ [5 ἢ] Π685 ; οι δοάγίηρ [ῃ6 
ἴῆγοα ἰδῆ, νι οἢ νοῦ ϑοὰ Ὀγ ἴῃς Πιρἢ- 
ΡΠσβί οὐ (ἢ δγῪ οὗ Αἰοπεπιοηΐ ([μϑν. χυ!. 21: 
566 ἰΠ|Γ. ἴο οἷ. 1111}; ὁ“ ΓΔΕ ΓΕΞΒΙΟΠ5., .51Π5... 
Ἰηϊαυ 1ε5.".- 6 ἢᾶνα ποῦν οχῃ  1οὰ πὸ ἔσθ 
εἰ ΔΠΙοϊοῦ οὗ 501}, δπὰ δὲ δὲ οὐ͵εςίβ. οὗ 
ἴη6 ἈΘάδοηο 5 ΡΥ (νυ. 20). 

ἼΠΙ15 σπδρίοσ 15 ἱπΕΪ δῖ Υ σοπησοίοα Ὲ ἢ 
Π6 ὑνβοὶε Ὀοὰγ οἔὗἉ [5414|5 ρΡγΌρῇθεῖθ5;--τοης οὗ 
115 Ριποὶραὶ πογνθσ ποῖθ. ΕοΥ ᾿ἰπβϑῖδηςο ; ϑᾶςῇ 
οὗ ἴ86 ννογάξ, ““ἡιάρτηρηΐ," δηὰ “ τρῃϊθοιι5» 
Ὠ655,,) Οσουγβ ἰῃ 1 ἔνθ {{πλ65 (566 υν. 4,9, 
14. 16, 17; 8, 95) 11.) 14, 14}} δυΐϊ [ἴ ννᾶ5 ἴῃς 
νηΐ οὗ ἴῃε56 (πὶ πδὰ εαἰϊθὰ ἀονγη σού 5 
δεπΐθηςο δραϊηϑὶ Η!5 νἱπεγαγὰ (ν. 7; ορ. |.- 
21). Ετοιῃ ἴΠ6 Ὀορίπηΐϊηρ ([. 27) [ἰ παά 
5414, (ῃδξ ΟὨἹΥ {Πγου ἢ “" άρτηθηΐ δηά σγιρϊ- 

" ΘΟΌ5η655," Του Ζίοη ὃδο τοάροπηθὰ. ΤὍΤΠα 
ἔννο ννογάβ οοςσιγ, ἰῃ σοπιθ ηδίΊΟη οΥ ἴῃ ρᾶγδ]- 
16 ἰ5πὶ, ἰῃ ν. χό, 1χ, 75) ΧΥ]. ς, ΧΧΥΪ. 17, ΧΧΧΙΪ, 
1,) Ιό, χχχὶϊ!. ς, 1ἰ. 4, 5.) 1]. 10 111}. 2. 

Οὐ... Α 5ιγἰκίηρ σοπβττηδίοη οὔ 1ῃς τοῖοσ 
ὀης6 οὗ {Π1|5 σπδρῖοσ ἴο ἔπε δγ οὗ Αἰοπετηθηξ 
15 ΞΒιρρ δα Ὀγ οι. 1]. [π βῃοννίηρ (Πδῖ τῆ 
]ενν, πὸ 655 (ἤδη ἴπθ Οδηαϊςε, ποοάθαὰ “9 [ῃ6 
τοαἀοηηρίίοη ἴπδῖ 15 'ἴπ Οἢγιϑδὲ 6511, δῖ Ῥδυὶ 
αυοῖε8 [541]. 11χ. 7, 8 (Ξ Κοχπῃ. {1}. 1 ς-- 7}; 
Δηα 5ΠΟΓΥ δἴογνναγάβ (νυ. 25) 65 [6 ννοσὰ 
ἱλαστήριον (Α. Ν. ““ ῥτχοριἰδιίοη ᾽), ἴδε 
τυδρίηΐδὶ ννογὰ ἔοσ “ἴθ ΜοΊου δεαϊ" ([1ν. 
ΧΥΙ. 2, 14) 15):--ἰῃ}8 θείην ἐῤε οπὲγν ῥίαεοξ 
(ουΐϊϑιἀθ [ῃ6 Ερίδῖ]α ἴο {πὸ Ηθῦγεννβ; ννβετα 
͵5ο 1 ὀσσυγβ οπτῦ, ἰχ. ς), πῃ Ψ ΒΙΘΙ Πα ἀο065 υ.88 
[δες νοχά. 

1. δα] Οτ, ““βτονῃ βοᾶνγ." Ζδείγ: Ὡδὰ 
ἄοῃς 80 (νἱ. 10); ποὶ Ηἰς. ᾿ 



Υ. 2--10.7 

14 Βυῖ γουγ ἱπίᾳυ 65. ἢᾶνε 8ερᾶ- 
ταῖεά Ὀεῦνψεθη γοι δηά γοιγ (οὐ, 

"Οτ, οῳ;, ἍΠ4 γοιγ δἰπ5 ἴ ἤανε ἢἰά δὲς ἔλςε ἔτοπι 
έτη ἀτάρ. γον, ἴμδῖ ἢ ψ}}}} ποῖ Πεᾶγ. 
δεῖαρ. 42.ϑ ΕοῸγ ἔγοιυγ Πδῃά8 δῖε ἀεπὶεὰ ἢ 
νὼ Ὀοοά, ἀηά γουγ ἤηρετγβ ψ 1 ἱπίυ γ ; 

γουΓ 11ρ5 ἴᾶνε βρόκϑη 1168, γουγ ἴοηριις 
ἢδῖῆ ταυτίεγεά ρεγνεγβθηςβϑ. 

4 Νόοπε οδ]ετῇ ἔογ [υβεῖςα, ΠΟΥ σλν 
Ρἰελάθιῃ ἔογ τυτὴ : τῆ6Υ ἴγυδῖ ἴῃ νᾶ- 

9705 15. ΠὨΠῪ, ΔΠ4 βρεᾶὶς 1165; “ΠΟΥ ςοποεῖνς 
ἔδαι. 7.14. τα βο εξ, ἀπά Ὀτίηρ; ἑοττῇ ἱπί φυΐτγ. 
ΘΟῊΝ ς ΤΕΥ δαῖςἢ ! σοςκΚλίγιος᾽ ερρ8, 
«ἰδέ: . ᾽ 

ἀπὰ ννεᾶνε ἴῃς 8ρι ἀεγ᾽5 ννεῦ : πε τῇδ 
ΒΟ τ, ἡλα φαῖεῖῃ οὗ τῃεῖγ ἐρρβ ἀἴεῖῃ, δηά ᾿τῆαζ 
«υἀτολ ἧς 
εὐνικαίά ΜΉΘ. 15 σγυβῆθαά Ὀγεάκαῖῃ οὐξ ἰηῖο ἃ 
ἷπ 85 ἴΐ Υ ρα. 
ἐλεγε 

“Ὁ ΤῊΝ 6 ΤἼΤΠοῖγ ννοῦβ 54] ποῖ δεοςοηιο 
«7008, ΡΆΑΓΠΙΘηΐβ,), ΠΕΙΓΠΕΓ 5041} {ΠΕ ςονεῦ 
4.15... ἘΠ ρη βοΪνο ἢ τἢεῖὶγ νοΥβ: τδοὶγ 

ΙΘΒΑΙΔΗ. ΠΙΧ. 2ὃς 

ννοσΚ8 σγέ γοῦκ5 οὐ ἱπίαυ γ, δηά τ86 
δεῖ οὗ νἱοΐεπος ἐς ἴῃ τΠεῖὶγ Πδπά8. 

γ “ ΤῊεΙγ ἔξες συῃ ἴο ἐν]], δηά ἘΠΕΥ ἦτον. ς- 
ἴΏλκε ἢδβῖα ἴο 8ηεἀ ἱπποςθηῖ Ὀ]οοά : Βοπι,3. ε΄’ 
1Πεῖγ τπουρη 5 γε τπουρῆτ8. οὗ ἰηϊ- 
αὐ ; νγαβιίηρ, ἃπά ᾿ ἀεδιγιστίοη ἀν ΡΟΝ 
ἰῃ τῃεῖγ ραῖἢβ. ͵ 

8 ἼΠῈ ΨΨᾺΥ οὗ ρεᾶςς ΠῈὺ Κπον 
ποῖ; δηά ῤέγε 'ς πὸ ᾿᾿)υάρπιεηῖ ἱη τος 
{Πεῖγ ροίηρβ: [ΠΟΥ Πᾶνα πιδάς τΠδπὶ 
σγοοκαά ρδίἢ8 : Ὑγῃοβοενεῦ ροεῖῃ τῃεγο- 
ἴῃ 3141] ποῖ Κπονν ρεᾶςε. 

9 ἴ ἸΠετγαοίοσε 15 Ἰπάρπιοηῖ ἔδγ ἔτοπὶ 
113) ΠΕΙΓΠΟΙ ἀοίῇ 1μδῖῖςε ονεγίδκε 8 : 
ννῈ νγαῖς ἔογ Πρ, δυζ ὈεμοΪά οὔϑβειι- 
ΓΕ ; ἔογ Ὀγρ ἢ Π 6858) ὀκέ νγα νγαὶκ ἴῃ 
ἀλγκηςβ8. 

Ιο ὟΝ ε ρτορε ἔοσγ πε νγὰ]] {κε τῆς 
ὈΠΠπα, δηά ννεὲ ρῖορβ ἃ8 ἰξ τος ῥαᾳά πο 
αγα5: ννὲ βἴιπιῦ!]α δὲ ποοὴ “ΔΥ 838 ἰπ 

Ὡ. ῥανε σεραγαϊιεἢ 1,1ῖ. ““Ὧανο Ὀδεη. ἀϊ- 
νἹΔογ5" (Ο. «αὖ. «. Οεη. 1. 6); ρΡειτηδηθηΐ σδι1565 
οὗ βοραγδίϊοῃ.---ἢ Ἐχοά. Χχυΐ 22 [6 ψοχγά ἰς 
υ5οὰ ἴῃ τείογεποθ ἴο ἴΠ6 γε] Ὀεΐοσε ἴπ6 Αὐκ 
οὗ τε (σονοηδηΐξ, νη] ἢ ννᾶ8 ἀγάννη 4516 ΟΠ]Υ͂ 
Οἤςε ἃ Υϑαγ, δπὰ ἰῃαὶΐ ἔοσ ἃ ϑῃπογί {1π|6 ;--οῇ 
ἠῥέ 1)αν φῇ “4]οπρριφηὶ. 

ῥιά ῥὶς ,μεε] 1ἴ. δαῦυε εαιμσεα ἃ δίας οΥ 
“πε; οἵ δῖ οηθ Εδοθ ννῃιςῇ γδάϊαιθα “σγᾶςο 
Δηα ““ρϑᾶςθ᾽" (Ναπι. νἱ. 2ς, 26), υἱσΐοτγ (5. 
ΧΙ ν. 3), δηὰ Ξαϊνδοηῃ (5. Ιχυ]]. Σ, 2). 

8. ἀεηίρά «υἱὲ ὀϊοο] ὍΤῆΘ ρταπηπιδί!οδὶ 
ἔοιτῃ 15. ῬΘΟΊΠΑΓ ; ΟσΟυΥΤΙηΡ Ὀεσ 65. ΟΠ] ἴῃ 
κατα. ἷν. 14; ΠΟΙ αἷδο τσ. 1ὸ 986ῈΠῚ5 ἴο ὃδ 
τοίεγτοα ἴο. 

4. Ννοπὲ εαἰϊει δ γ...1 Ἀδίδοσ, Νοπε αἱ: 
εἰ (ΝΠ. 9) 1π γγδίεοισηει, δὰ ΠΟᾺΘ 
αὔθ (Χἰπι. χό, 2. «υ.) ἐπ απο. ΤΉΘΥ 
δὰ «ὠγιφιοησα Οοά ἴο ἃ {τ4], [ν}}}. 2,4. Ηον 

[1156 ννόγὸ 81} {Πθὶγ δ᾽ ἰθρδί!οϑ !.---- Τοῦ ἐγ! ἰπ 
ΘΙΩΡΌπ685 (Η. 2οῤμ), ϑἤδρεὶθθθ ὈΠΓΘΔΙΠΙο5; 
αηά ῥεαῖ 8 1}ΌΥ, ὈΔ561655 ΠοιΙΟΠ5. 

δ. ΤΒοῖγ (πουρἢἴ5 δηὰ ργηςΐ ρ᾽θ5 σοηϊδὶ ηρά 
186 ξοιτῃϑ οὗ τιδιρηδηῖ 6ν1}, ἰκὸ 1ἴῃ6 ἐσρ: οὗ 
ἃ εοεζαίγίοε (5. «υ. 4. χὶ. 8); {πεῖ οἰδνογαῖθ 
ΡΙοᾶ8 ΕΓ ὑπ5ι δία πα], 845 ΒΡ: ἀθ στ ὙΘΌῸΒ 
(οἰϑαννἤογα ΟἹΪΥ ἴῃ ἰοῦ Ὑ1}}. 14, οὗ ““2δ6 δγῥο- 
ἐγ ἢ, ῥοβε.") [1 δὴγ ταὶ οὗ [Πεὶγ ἐσ, δάορῖ- 
ἰῃρ ἰδοῦ ῥρσιποῖρ]θβ, Ὧθ 15 ροϊϑοπϑά ;- --ἹἿπά δ8 
ον ἐραὶ «αυδίιερ ἐξ ογιαῤεά, αὶ υἱῤῥέγ (Χχχ, 6) 
ὀγεαζει δ ζογῤ. Ορροβίϊοῃ 866π)5 ΟὨΪ ἴο 
Ῥγοάιιοο οΥἹ] οὗ ἃ νγοῦβθ ἴγῥρε. 

Οὐς. ἸΤοῆη Βαρεϑι, ννῆθη ργθδοῃίης γορθηΐ- 
δηςο, Δρρ]δαὰ [ἴῃς ἴοστη, “ Ὀγοοά οὗ νίρεγβ," 10 
ἴδε ΠΥροοχςοδὶ [εἐννγ8 (Μαζί. 11}, 7). 

Θ. ΤΠοϑὸ ΠΙΠΊΘΥ νοῦ οὗἨ ϑορῃ συ οουϊὰ 

ΠΟνΟΥ Πά6 {πΠοῖγ πακθάηθθϑ, ((ρ. χχυη. 20.) 
δεῖν «υογὰς: ; οὗ ῥτεϊθηαά δά στρ δου βηε85 (Υ]]. 
12). 

7. «υατης ἀπά ἀεεέγμείον (Ἰ]. 19. “. «υαυ.) 
ἄγε ἐπὶ ἐῤεὶς ἈΞ ΔΥΒ)]) ὙΠΟΥ ἸΔΌΟΌΣ 579» 
[επ Δ ΙΓ ΔΙΪΥ ἴο ἱπῆϊοϊς Βᾶνος δηά πιὶη:---ηἠά 
{πεῖ ἡγοῦ Κ8 σεςοῖ] προ ἐδοπηϑοῖνθβ (ςρ. ἱ, 28, 
ΧΧΧ, Χ1). 

8. Τδὲ «ὑα7 φῇ 2εαεε]--- νος ἢ 18. τρἢΐ- 
ΘΟ ϑη688 (ΧΧΧΙΙ. 17). [5 ἐδεῖσ κοίηχι; οΟΥ, 
ΌΣΘΔΟΙΚΒ (ΡΓΟΡΟΓΥ͂, σΑΥΓΑ ΡῈ -ΓΟΔ 5). 

δὲν δανε »ιαάε ἐῤέηι... 1, ἐδεὶγρ βαΐδε 
((8ὲ 5ίγαιζῃϊ ρδίῃβ τπιδγκοὰ ουξ ἔογ {πεπῈ) 27 
ῥαυε »ιαάε ὠπίο ἐῤεγριμείυες ἐγοοζεά :----" βεγ- 
τνογίπρ [6 τσῃξ ραΐῃβ οὗ {Π6 1, ογὰ " (Αςῖβ 
ΧΙ. το, διαστρέφων; .. «υ. α. ἴῃ ΠΧ Χ. Ὠοτο). 

9. ἴη {Π1|5 ἀπά [πΠ6 ἰἤγθθ ἕο ]ονυηρ νογβ68, 
[Π6 σρϑᾶκοὺ ἱποϊἀθ5 ἢϊ πιο]  ἀπηοηρ [Π6 ΡΘΟρ]Θ 
ὙνὮΟΒ6 51Π5 ἢ6 σοῃίεϑϑθβ (85 ἰῇ 1}}}. 3--.6).. 

ΤΡεγεΐογε... Βοοδυβὸ {ΠΟῪ ἢδά ποίΐ γεάγοβϑ- 
οὐ ντοηρ, Οοά ἀοεβ ποῖ ἱπίογροθβε ἰο ἀεέεπά 
πεπι. διείλδονρ ἀοΐ τἱκπῦθοῦβηθβα ουογο 
ἑαζε μας, τῃουρ ἢ 1 848 θόθη ρεγρείι ιν ἔο]- 
Ἰονηρ 0.5 ἴῃ ΟΥ̓ νναπάογης ; ΟΥΟΓ ἐ’ΠΘΑΓ ἴο 
Ὀ6 γενραὶϑὰ " (Ἰνἱ. σ). Ορ. υ. ττ. 

«ὐὲ «υαἱ! (Ὁ. 11, 4. «.) )ὃγ ᾿ίσδε (ν]". 8)} 
Ορ. 7ετ. υἱ, ᾿ς (ν Βϊσοἢ βθθπὶβ πιου!ἀδὰ ἀροῦ 
[86 ἰοχί). 

οδεσωγίγ.. «ἀαγξπε..} Οτ, “"ἀλγίκπους.. (μος 
λυ κπο55 "᾿-- ΠΟΥ σ. φυ. ἀ. Υ]]1, 22. 

10. ἢε σγορὸ ῶον..Ὁὺ οὐ, Ω: 
δά γιεπ τ υέίοι ἐδε ἀλλὰ (Όοι. θ δε ίλξ τα 
1]οὉ ν. 14); 5θοκίης ἴῃ νδη ἴοσ δὴ οχὶξ ἔτοπὶ 
Ρϑοῃ ; οὐ, ἔοσ ἴπ6 δβηΐίγαηοθ ἱπίο {86 οἱτγ οὗ 
ἜΣ ΤΟΣ Σ σεη. χίχ. 11). χΧΧ. ψηλαφή- 
σουσι (. 4υ. 4. Αοἴϑ χΥ]!. 27). 
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(Π6 πρῆῦ; τῦό αγό ἴῃ ἀεβοίδῖα ρἷδσαβ 
438 ἀελὰ γι. 

11 νε τοῦῶῦ 411] ἴἰκεὲ θεαγβ, δηά 
ΠΊΟΊΓΗ β80γα ἰκὲ ἄονεβ: νγὲ ἰοοΐκ ἔογ 
Ἰυάρηχεηπς, δι ἐδεγε 'ς Ποπα ; ἔογ 54]- 
νδίοῃ, ὀμὲ ἴἴ 8 ΔΓ ΟἹ ἔτοπι 5. 

12 ΕῸΓ ΟἿ {ΓΔΠΒΡΓΕ55 08 ΔΓ Π11]- 
ΕΡΙΙεἀ Ὀείογε ἴδε, δηὰ οἷιγ 81Πη5 ἴ65- 
ἘΙΥ ραϊπϑῖ 8: ῸΓ ΟἿΓ [ΓΑΠΒΟΓΟΘ5ΊΟ 8 
ἄγε νυτἢ 5; Δηἀ ὧς 207 Οὐγ ἱπΊ4υ}{168. 
χα ἵζηονν τῃςπὶ ; 

12 [Ιῃ {γαπβργεββίηρ δηά ἰγίηρ ἃ- 
ἰπβῖ τ[ῆε ΠΟΚΙΌ, δηά ἀεραγίίηρ ΑΥΤΑΥ͂ 

ΗΒ οὐγ (ὐά, βρεαλκίηρ ορργεϑϑίοῃ 
Δηἀ τενοῖζ, Ἴοποείνίηρ δηὰ υζῖεγ- 
ἵπρ ἔτοπι ἴῃς ἤοαγὶ ᾿νογάβ8 οὐ ἔα ]β86- 
Ποοά, 

14 Απά Ἰυάρπιεηξ 18 τυγηφα ΔΥΝΑΥ͂ 
Ὀαοκνναγά, δηά 1ι8ῖςε βιδπάειἢ δίαγ 

«αὐέ ἈᾶνΘ δἰ πτι Ὀ16ἀ (ΥἹ]]. 1 5) αὐ ποοπ 47] 
νὰ (06 ἸΡῺξ (ποῖ ΟΠΪΥ οὗ (ἢ6 ἴανν, οὗ ὄύθη 
οὗ [86 ἐυδηρο οὶ ργορπεῖ, Ὀυ1) οὗ [6 Οοβρεὶ 
1561 βῃϊπίηρ ἀγουπὰ υ5. (ΟΡ. Ϊοδη νυ. 39.) 

α»πἰὐσὲ ἄδτκ ῥίαοσα, 11κὸ τη) ἀεαά---- 
85 ἱπουρῇ 5δυϊ ὉΡ ᾿ἴπ ϑορυ οἤγος, ΚΔ ΔΥΤΑΥ͂ 
ἔτοτα ᾿ἰσῃξ δηά 1. Ψυΐ,. “π᾿ σΟΔ]Ρ ΠΟ515.᾽" 
δι ΠΗ ΔΙ ὙὍΑγε., δδδάϊαϑ, Κίπιςμι, δηὰ στηοϑβέ 
]ἐσιϑ δυϊμογ65: Εὔάιρεῦ (ἢ Οδ5. “ἼΠ65.᾽ 
Ῥ. 1428), ἀπά Κποῦ. Οἰδοῖβ (ντῖγ,, Ἐν 
1) 6].), “ Απιϊάςὶ ἔδΐ οπεβ (οσ, ἔδί {πη ρ5) νν8 
816 κὸ ἀθδὰ πηθη;:"---τ(ἢδὶ [6 ἐουσίἢ εἴλυ56 οὗ 
[δὲ νϑῦϑθο ΠΠΑῪ γι ῬΑΓΑ]1]6] νυ ἢ τῆς τηϊγὰ (“δὲ 
ποοη-ἀδγ)). Βιι [Π6 τολ] ρᾶγδὶ] 6} 15πὶ 15. Ὀ6- 
ἔνοοη [ἢδ ὁϑοοοπά ἀπά ἔουγίἢ οἰδι1565 ; ϑδοἣ οὗ 
ὙΠ Οἢ 15 Ὧἅη δμρδαίϊς σορείοη οὗ {ΠπῸ Ἰοδάϊηρ 
τπουρδῖ ἴῃ (ἢ6 οἰδιθο [Πδὲ ργθοθάεβ ἵξ,---Οοπὶ- 
Ῥᾶγο 4150 [,41|. 11}. ό. 

11. [πῃ αἱϊογπδέϊοηβ οὗ ἱπιρδίίθηςθ δπάὰ ἀ6- 
βροηάρηου (8 6].), [ΠΟῪ ΞΤΟῪΣ νυ ἴῃς ἄδορ, 
455, νοῖϊσθ οὗ [86 Ὀδασ, οὔ γποῶ ὦ, ἀουε 
(αχχυη!. 14). 

12. ἐγαμεσγοι ον... πες, ἱπίφμε. } 8568 
ἱπίσ. Ορ. Ὁ δη. ἰχ. 24. 

ἄγε «υἱἱ 41 ὨδΔυΠΈΠΡ 15: οΡ. 5. 11. 2. 
«ὐε ἄποαυ ἐξέ») δηὰ τοορη!Ζα [οπι, 4145 ! 

ΟἾΪΥ ἴοο ΨΕ]] :---ὦ. αὐ. α. 5. }1.. 2 ((᾿ δοκπονν- 
Ἰοάρε᾽). 

18. Ὑποῖγ 5Π5 οῦο δραϊηϑὲ ὈοϊΪῇ Οοά 
δηὰ {ΠοῚΓ ποίρῃθουγ: (4) Ἰγαρυσγείησ, ἀπά 
ἀϑηγίπε ἰδὲ Πογά (]οβῆ. χχῖν. 27; Τρ. οἡ 
ςἢ. Χχχ. 9), αμά ὕπσπῖπα Ὁδοὸκ (5. χ]ῖν. σ8, 
“. «υ.) ἔσχοτα 1011 ΟΊ" 6 οἱ" Οοά:---(ὁ) “ρεαζο 
ἐπ ὀῤῥγεσσίοῦ απά ἈΒΌΤ ΟΕ (“. αὐ. 4. οι, 
ΧΙχ. 16,---οὔ ΓΟ Ίης ἃ ΠΊΔΠ ὉΥ ἴα1]56 δοσιι5ᾶ- 
[10Πη).. 

14. Οοεἷϑβ δηνουϑ, --- μάσγιεπί, τἰκαῦο- 

ΙΘΒΑΙΑΗ. ΠΙΧ. [ν. 11:-- τϑ. 

ΟΥ̓: ἰογ ἐπιτῆ 5 Π]]Θη ἴῃ τῆς 5ἰγεεῖ, 
Δηἀ δαυ Υὦἁὡ ςάπποῖ δηΐογ. 

Ις Υδλ, τι τῇ (26 ; ἀπά ἢς ἐδαὶ 
ἀεραγίεἢ ἔτοπι εν] ᾿ πλλκειἢ Ὠἰπιβε! ! Οτ, ἐὲ ΟΦ 

ὶ ΩΔΕΟΟΆΙ 

ἃ ΡΓΟΥ͂: ΔὯπη4 {6 ΓΟᾺΡ 5407 11], ΔΠά »καά. 
"1ε ἀϊβρίεαβϑεά ᾿ΐπὶ τῆδῖ ἐῤογε τας πὸ Ηεδ. 
Ἰυάρπγεπί. Ἀγ εαρεόῤθα 

Ι6 4 Απά ἢς αν (δὲ ἐῤεγε τυᾶς 
ΠΟ πΊδῃ, Δπ4 νγοπάεγεά τῆδι ἐῤέγε τυᾶς 
ΠΟ ἰπἴεγοαβϑοῦ : “Ζ.Πεγείοσε ἢΪ8. ΔΓΠῚ 7 εἶδρ. 63. 
Ὀγουρῆς βαϊνδιίοη ὑπῖο ἢΐπι; δπά ἢΪ5 " 
ΓΙ τεουβη 685, 1ἴ 5 δία! ΠΕ 4 Π΄ πη. 

17 ΞΕογ ἢς ριυιϊῖ οἡ τὶρβῃιεοιιβηθββ ἐ Ερδ. 6. 
485 ἃ Ὀγεαϑιρίαῖε, ἀπά πη Βεϊππιεϊ οὗ :Ύμεας. ς. 
54 νδίίου ὑροη ἢ8 Πμεδά ; ἂπά ἢς ρυῖ ὃ 
οἡ [ἢ ραγηθη οὗ ἐεπξεηπες ΤΩ 
οἷοι ίηρ, δηᾷ νγὰβ οἶδά υνιτῃ ΖΕΔ] ἃ5 ἃ αὶ “μμρ. δ 
οἷοκε. ἐπε φδ: 

18 ἢ Αςοογάϊηρ το ἐῤεὶγ ἴ ἀεε(5, ορνεῤρησαε. 

ΟἾ5:088 (υν. 9, 16), ἐγμέδ, ἀπὰ πρσιφδῖ- 
Ὧ688 (ΧΧΥΪ. 10)..--Ἰν γε σερο θά, οὐ ἐνθη τηιγ- 
ἀογθα.--ΤῊς εἰγεεί; 566 Οἡ 5. ||χ. 11. 

16. ἐγιμῤ αἱ} Ὁ] ΟΥ, 18 ταὶ βδὶπκ (.. εὐ. α. 
Χ]. 26), πο Ιἰοηροῦ ἔου Ποοπηηρ.---  Ποενοῦ 

ἀεραγιει οι εὐ! Π τοβιβίηρ ἰο ἐπΊρίου ἴῃς 
ὙΟΔΡΟΠ5 οἵ ἔγαιὰ οσ νἱοΐθωςθ, 

»πιαζειδ ῥδρισοί ἃ ῥγεῦ}) ἢδ 85 βοοὰ 85 501- 
ΤΟΠ6Γ5 ΠΙΠΊ561Ὁ ἴο Ὀ6 ρἰμπάσγοά ὈΥ 4]}. 

ἐδεγε αὐαῷ πὸ ἑμάφνιο}] Οτ, ““)υάρτηρηξ 
«υα, πὸ γπογὸ ,," --αδῖ Ἰυάρξηιοηΐ, 580 ἄθασ ἴο 
Ηἰπὶ (1χ]. 8), ννὰ8 ἢ ἰοηρεγ (5. χχχίχ' 13) 
ΔΙΊΟΠΕ ΠΊΘΗ. 

16. μο᾽μα"] Νοῦθ ψΟΣΩΥ οὗ ἴδ6 πδπιο: 
ποης ψ»ῆὰοῸ ““ ὀχοουϊοα ᾿πάρστηοηΐ δηά βουρδξ 
{γα " (76 ν᾿ τὴ. Ορ.]. 2, ᾿χἱ]. 4. 

πὸ ἱπίεγεσα 9 γ} (4. «υ.α. 111], 12) πποῆθ ἴο 
βίδυ {Π ρίαχιιο, 'Κὸ Μοϑεβ ἀπὰ Αδγζοη (Νυπι. 
ΧΥ͂. 47, 48), οΥἡΎ ῬΗΐπομᾶς (Νυπι. χχν. 7). 
ΟΡ. Β2Ζοκ. χχίϊ. 30. 

ἐβεγοΐογε δ οὟὮ ἂρ Ὑτοτ κὩν Η1πὶ “α͵-» 
σααίομ (5. Χον!. 1). 

Οὐ... ἴῃ ςἢ. Πἰ, Ης, νῆο ἰῃ Ὁ. 12 15 966 
γιαξίη ἱπίογοσείοη, ἩδΔὰ Ὀδεη βροκεὴ οὗ ἴῃ 
τ.1 ἃ5 " 1ἴδ6 “4γρι οὗ [ἢ6 1,᾿γά.᾽" 

17. Το ἀεῖϊνογ Ηἰβ ρεορῖὶθ, Ηδ τηυβὶ δη- 
βαξθ ἴῃ εοηλιε. Βυΐ Ηἰ5 νψγϑᾶ τὸ δὶ] 
αἀϊνίπε; “18ὲ ΡΑΠΟρΡῚΥ οὗ σοά" (Ερῇ. νἱ. χ3). 

τὉὐεησεαπο}] ἱπΠισῦηνς 7058 τοι γι δυο οἡ 
[6 ὀρργεβϑοῦ (χχχῖν. 8):-τόθδῖοπδν (ἰχ. 7); 
νυϑιο ἢ σδηπὸϊξ οηάπγο ουΐ᾿ ἴη ννῃδί 1 Ιονεβ, οὐ 
ΔἸΙΙονν ΔΩΥ 5ἰδίῃ οὐ ἰ(5 μοποιτ.---Νὸ νγεᾶροῦ 
οὗ οἴξηςε 15 πιορηϊϊοπθά. Ηἰβ5 νν οογά, [86 ουἷ- 
Ὀγχοδίμιηρ οἵ ΗἸς ϑριπὶ (υ. 21; ορ. ΕΡΆ. νἱ. χ7), 
ἰ5 συ Ποῖεηῖ. Οὔ. χὶ. 4. 

18. ἐῤεῖν ἀνε44] ΟΥ, ἀθβοτῖβ (5. χχυϊε, 
4). Ὅν. {π|. 9, τι (εν. χχὶϊ. 12). 
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ΔΟσΟΓΑΙΠΡΙΥ Π6 ΨΜ}]1 γέρα, δΙΓΥ ἴο 
ἢ15 δΔάνεγβδγιθβ, Γγεσοιρεηςε ἴο ἢϊ5 ἐη6- 
ΓΛΐεβ ; ἴο τῆς ἰδἰαπάβ ἢθ νν}}} ΓΕΡΑΥ 
ΓΕςοΠΊΡΕΠΟα. 

19 80 5}4]1] {ΠΕΥ ἔξαγ (ἢ ἤλπὶς 
οὗ τῆε ΠΟΚΡ ἔτοηι τῆς νγαϑῖ. δηά ἢ]5 
Βἰο ἔτοπι ἴδε ΠΕ οὕ τῆε 5υη. 
ὙΝΉΘη τα ἐπέπαν 341} σοπλε ἴῃ ἰἶΚε 
ἃ βοοά, τε δριπε οὗ τὲ [Ι,ῸᾺΡ 
5814} 1 ᾧἃρ 4 5ιδπάλγά δραίηϑβι 
ἢϊπι. 

20 4 Απά ἔτῃς Ἐδάεεπηεσ 5}4]] 

ΙΘΑΙΑΗ. Π1Χ. 

ςοης ἴο Ζίομ, δηά ιπίο τ6πὶ τῆδὲ 
ἴυΓη ἔτοπι γα ϑργαβϑίοη ἴῃ [άςοῦ, 86 1ἢ 
τε ΓΟΚΡ. 

21 Αβ ἴογ π|6, 115 ἐξ ΠΙΥ͂ σονε- 
πᾶς ἢ τῆδπη, βαῖῃ τὰς ΙΟΚῸ; 
ΜγΥ 8ρῖπιε τῆδι ἐς ὕὑροὰ τες, δηά 
ΤΑΥ͂ ὑνογά5. ψὩ]σ ἢ 1 μάνα ρὰΐ ἴῃ (ὮΥ 
ταουτῆ, 5}.2}} ποῖ ἀεραγς οιἱ οὗ τὴν 
τιοιῖῃ, ποῦ ουζ οὗ τς πηοιτῃ οὗὨ τῇ 
βαθά. ποῖ οὐδ οὗ τε πιοιτἢ οὗ τὴν 
8ε:4᾽8 8εε4, β4:(ἢ τῆς Ι,ΟΚᾺΡ, ἔτοηι 
ΠὨοησείογἢ δηά ἔου Ἔνεγ. 

δὲς ἀἰρῥέρ ἀρ 4. «υ. α. ἴ. 24; ΜΏΟΘΓΕ [δ6 
ὈΠΡΟΩΪΥ ἱπ ἰϑγδοὶ ἀρρθαγ ἰο 6 ᾿πηπηθαϊδίοὶ Υ 
Τείογτοὰ ίο. Ηροσο ἴῃς γάῆρε οὗ [6 ἴογπὶ ἰ5 
ἘΠΙϊτ θὰ. 

19. Τῆδς σοηροηαιδηςο Μ11]} Ὀ6 (ἢς Ξργοδά οὗ 
ἴγιθ τοὶ ρίοη---ἰῆς 6 ἔδασ οὗ ἴθ πᾶπὶ οὗ [Π6 
Ι,οτὰ,᾽ 5. εἰϊ. τς---τονοῦ τἢ6 ψ Ποῖ] ννοσ]ά 
(ΜΆ. 1. 11)ὴ. ὙΠ6 φυεεέ 15 τηϑπιϊοποά ἤγεῖ; 
Γαδ πιηρ [6 “6 15165" οὗ σ. 18: ΠΡ. οἡ Χχὶν. 
14.-- ΗΜ σίονγ; 566 οὐ νἱ, 3: χὶ. ς. 
ΎΠΟ νἱοῖοτυ σου Ὀὲ ραϊποὰ ὈΥ βρί 4] 

θδῃ8. ἥζῥοπ δὲ ΔΑΎΘΥΙΒΆΤΥ εορπεὶ δ ἐπ 
(πὶ. ἵν. τ; Τρ. ]οῦ ν. 21) ἀξε ὅλ ΕΠ ͵ ΟΣ, 
--ὠ͵λὸ πα ρῃγ ΕὐΡρἢγαΐοθβ (ν11. 7), 

ἐδ ϑρίγι ΟἹ ἐῤὲ ΠΟΚΡ (ν. 21: χὶ. 2,) Χ]. 7) 
12, |[Χ], τ, 'Χ], 1.4) “ῥα ΐ ἢ τῷ ἃ “ἰαπάαγά 
(566 οη χχχὶ. 9; “5. αὐ. ἃ. Χ. 18) αραϊποί ῥὶί»] 
80 ἰξ μδὰ Ὀδεη (Ν]γ.) οὗ οἱά, Τὰ. χὶ. 34. 
80 5ῃοιυ!ά τξ θὲ ἴῃ [6 σαρίνιγ; ννῃϊοἢ ψἴς 
ποβϑρά [ἢ σίϑο οὔ 1ῃ6 πηαγίγσγ βρίσιῖ. 80, ἄθονθ 
411, θη ἐδο ῥγίπες οΚ ἐδ: «υογίά εανιξ, ἐΧ- 
Ῥοοϊπηρ ἴο σοτηρίθίε 5 υἱεΐοιυ οὐδσ πιᾶῃ 
( ὁη χίν. 30). 80 δ ]] Ἰδίεγ ἐροςσῇβ (Άεν. 
ΧΙΪ. 1-ς-17).-- πὸ Τάγραυπι μ45: “ ΝΈΏρη [ἢδ 
ΟΡ γόβϑοσβ 5}4]} σοὴς ἰῇ ᾿{κ6 84ὴ οὐδγβονηρ 

ΝΟΤῈ Α. 

Το Ψυΐϊ,. 845: ““Βεη Ηδς 5081] σοπὶθ 
ἃ5 ἃ νυἱοΐϊδηΐ γίνοσ, ψῃϊςἢ {πὸ ϑριτϊ οὗ [86 
Τ,ογά ἀγίνεβ οπνναγά :᾽" ἃ γοπάογης ΜΏΙΟὮ ἢδ5 
θεεη ἐο]]ονγεὰ (ΒΒ 5|15 8 σναγιδίοηβ) ΟΥ̓ 
ΤΑΔΗΥ͂ τηοάσγῃβ; Αἰ που ἔπ 6 ΟὈ]δοοἢ5 ἴο 1 
δοοῖὴ ἴο Ὀδ6 ἱπϑρογΔ Ὁ] 6. ογ 
() Ιἴ εῖνοβ ἴο Σ (νης ἢ παά Ἰυδὲ θοεῦ 

υϑεὰ ἰπῃ ὖ. 18 ἴῃ 115 σοπΊπηοη 86η56 οὗ ““ δά- 
γΟΙΞΑΓΥ .) ἃ ὙΨΟΙΥ οςοῃϑβίγαιποα σηθδηϊηρ, οὗ 
ὙΟἢ πο Θχδηρίθ οσουγβ, (2) ὙΠ), τυ μῖοῃ 
5 ὁαυϊναίοηξ ἴο ἃ ΡΓΌΡΕΓ πᾶπιθ, ἰ5 ἰγεδίθα 85 
1Ὲ τ ψοῖε ἃ σοππηοη ποῦ τους [Π6 ἂγ- 
οε. (3) ἼΠ33 πιοᾶὴθ “κα ΕἸΡγαΐοβ ;" 

οὗ {πὸ τἶνοσ ΕἸΙΡηγαΐοβ, ΤΠΟΥ͂ 51.411] Ὅ6 Ὀτοκοη 
Ὀγ [86 ΝΝν ογά οἵ ἴδε 1,οτά.᾽"--- Οὐ δποίδεν τϑη- 
ἀεγίης, 58ε6 Νοῖθ Α.ἥ 

20. ““Ἵπά4 ἐδὲ Κεάδερεν... ἢ Ἐδίδοσ, “4:4 
ὈΏΘΥΘ 88.811 ΟΟ216 ἃ Κἰράξορι ΤΟΥ Ζίοη, 
αμπά ἴοσυ. Ὑπαΐῖ ἴῃς Τογὰ ΗπΊ96 1 ἰ5 Ζίοη᾽ 5 
Ἀφάθοπιογ, 15 (ἢ6 Ὁπιοστῃ ἰοδοδίηρ οὗ (δὲ ργο- 
Ρδεῖ (ΧἸ!. 14, ὅζς,, 11ν. 4). 

Οὐς. ἴπ Ἀοπι. χὶ. τό ϑ8ὲ Ῥδὺϊ υπὶῖε5 [154]. 
1. 3 Δἅπὰ χχυὶ 9 1 Ἰχ. 2ο, 21. 

21. »17 «ουεπαηη] ---- ΓΘ πον σογοϑηδηΐ, 
ὈΡΠΕ]ὰ ΟΥ̓ {πῈ πονεγ- Τ1Π1πρ [ὨςοΓοΌβϑοσ, 11}. Χ2. 
ΟΡ. Ἰῖν. χο, ἰν. 2, ᾿νὶ. 4). 6, ᾿χἱ. 8. 

ἐῤαὶ ἐ’ μῥοπ ἐῤεε] Α5 ἴῃ ἰχὶ. σ, δά ἀγεββοά ἴο 
Μεβϑδῃ; ἴἰο ψῇοπη «ἷϑὸ [6 οἶδιιϑθ, “" ΜῪ 
νογάβ, ὑἢϊςἢ 1 ἤᾶνὸ ρυΐ ἰπ ΤῊΥ πιοιίῃ, 
τεΐεγβ. (866 οὐ Ἰ1:. τ6.)---ΟΥἩἨΡΟΙἢ {πὸ ““ ϑριΠῈ}} 
δηά [Π6 ““ ννογάβ᾽ 1ἴ 5 βαἱά, “"ΤΠΟΥ 5841} ποῖ 
ἀδοραγί (ἷν. το .. “υ.) οὔ οὗ ΤΥ τηουτῇ :᾽" 
ἴοσ Ὁ γιϑι 5 ψογάβ αὐεγὸ “' ΞρΡ᾿ΓΙ ;᾽) δηά [γου σῇ 
Ηΐπι, ἃ5 (ῆς Ριορῃεῖ οὗ Ηἰβ8 Οδυτοῖ, (δ6 
δρΙΠὶ 5 αἰ ιιϑοά διηοηρς Ηἰ5 ϑρίγιίυδὶ σε 
(11. το). ὥρ. ]οΘδη χίν. τό, σ7, 26. 

ἐδὲ νοΐ" δ} ὉΥ ὙγΒιοἢ ὁ" σοη οββίοη 5 τλδὰδ 
ππίἴο βαϊναίίοη ᾿"᾽ (Άοπι. χ. το; Ὠδυῖ. χχχ. 14}. 

(ΟΝ ψ. 19.) 

ξοστηίηρ ἃ σοπιρίοῖθ δηὰ ἀσίογηγίπαῖο ἰπουφσῆξ 
ὈΥ 1961} (85 ἴῃ χ]ν ϊ!. 18, Ιχνὶ. 12). ὙΠΕΙΘ ἰ8 
ΠΟ ΤΌΟΠῚ ἴοΓ Δη ἀρρεηάκαά δαϊοςζνε, 4) ΤΙ» 
ΤΩΘΔΉΪΠΡ Αϑϑιρποὰ ἴἰο 3 Ό), ““ΒυυτΥ δἱοηρ," 
5 ὈοΐΪἢ ἀηρτγόνεη, δηά αυϊ ᾿πιρ τοῦδ ]6. 

Οη ἴΠ6 οἵμποσ μαπά, ἴθ τοηάογίηρ οὗ Α. . 
1) ξίνοβ ἴῃς Κπονγῇ δηά ιἰϑι14] πιεδηϊηςβ ἴω 
ὲ ψοζάς; (2) ἰ5 'ἰπ δοσογάδηοθ σἱτἢ ἴῃ 

Μαβοσγεῖὶς ρυποξυδίίοη (Ὁ ΒΙςἢ ἰ5 Αἴϑὸ ἴπδὲ οὗ 
Τατξ. ἀπά ὅ5γγΧ.); δπὰ (3) 5 σοπῆχιηθα ΌὈΥ {86 
οσσυχτοηςε οὗ 2.1) 2) ἫΥ ΝῈΔ. ἴῃ 1,4Π|, ἵν. 12; ἔο 
γγὸ δᾶνο ἔννο οἴποσ ρ᾽δίη γεξογθησε ἴῃ [δδὲ 
σδαρίετ ἴο 154', Ἰχ ; 866 δῦουθ, οὔ συ. 3. 
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ΓΗΑΡΤῈΚ ΤΧ. 
1 72ε σίον οὔ ἐἀξ λεγε ἐκ ἐλε αὐμκπάσρζ σείος 
97 ἦε Οορεέίδες, τ ἀνα ἐδ ζγεαί ὀϊέσείμρε α εν 
α τἀογ αδέίοίοη, 

ΠΡ μόδα ΕΙΘΕ. 5 ῃίηςε; ἴογ τῷ 

[ν. 1--4. 

2. Απά τῆς 4Ὁὐεπι1 168 56.811 σοηλε ἴο “ Ἀδν. «ε- 
(ἢγ Ἰρῆο, δηά Κίηρβ ἴο 186 ὈΓΙρἤ τη Ε88 
οὗ τὴγ τίβίηρ. 

4 ὄπ ἃρ τῆϊηθ αγε8 τουπά δ- ἐ εἴα. 4. 
σης 18 Ὀοιῖ, δηά 8εε : ἃ}} Π6Ὺ ραῖδεῦ τῃθηι- 

νὰν ςοπΊε. ἀπά {πε ρ]οΥΥ οἵ τῆ ᾿ΟΚΡ 8εἶνεβ τορεῖμεγ, {πεν ςοπὶς ἴο τῆεε: 
ἐρλέ ἐσννεν ὃς ΤἼΒΘΠ ἀροη ἴἢεα. ΤΥ 80ῃ85 3}]} ςοπὶα ἔτοπι ἔλγ, δηά 

2 ἕο, Ὀεμοϊά, τῆ6 ἀάλγκης88 5}4]] 
σονοσ τῆς δαγίῃ, ἀπά ργοββ ἀλγκπθβϑ 
{πε ρεορὶε: δυῖ τῆς ΙΟΚῺῸ 5}4]] δγίβδε 
ὩΡοη ἴα, Δηἀ ἢἰ5 ρίογγ 3}411 Ὀ6 βθεη 
ὑροη ἴδ εα. 

“ἢ ἀδιυρἢτοιβ 5}4}} θῈ ἠιγϑεαὰ δὲ ἐγ 
8146. "Οτ, νσέεε 

ς Τδη ἴδοι 8Π|4]ς 8εε, ἀπά ἔον οεδε μα 
τορείδπεγ, ἀπά τῆϊημε Ἠεαγί 502]. ἔξαγ, ἡωγαρ 
δηᾶ ὃς εηἰαλγρεά ; θεσδιιβε {6 " ΔθιιΠ- μήσε. 

ΟῊΗΑΡ5. [Χ---ΠΧ]]. [ἢ ἴῃς 5 ἔνγο σἢδρ- 
(ετ5 ννὲ ἢδά ἃ βοϊεῖη [)δγ-οἵ- Αἰοπειηθηΐ 861 - 
Υν]ςΕ.---- Βοη ἴμ 6 ψοσκ οὗ οχρίδίίοῃ ννᾶβ οὐδῦ 
1ἴὴ6 ΠΙρἢ-ρΓεδὶ γεδυπιθά ἢὶβ ψαγτηθηῖβ “ οὗ 
ΒΊΟΥ ἀπά δεδιυγ,᾽ οὗ ψῃῖς ἢ 6 Πδὰ ἀϊνεβίεα 
ὨΙ ΠΊΕ} (μεν. χν!. 23, 24). ὙΠδη αἱ {Π6 οἰοϑθδ 
Οὗ 186 ἀδγ, ἴῃ 7}. 0116 γεάᾶγβ, (π6 ἰτυτηρεὶ ννᾶβ 
βοιιηάοά, νυ ῃϊς ἢ ῥτοςϊ]διπλεά γοῖθαϑθα δηά σεβίος 
ταϊϊοη οἵ [ογίοιϊοα τρμί5 τγουρῃὸυξ (Ὠ6 ἰΔηά. 
ἴῃ Ιχ-- ͵ ἸΧΙΣ ννγὰ ᾶνε ἃ σοστγεβροπάϊης ἔπ|Ὲ οὗ 
ἀποκατάστασις (Αςῖθ ᾿ϊ. 21) ἀερίςϊοά: 566 
Οἵ ἸΙχ]. 1---2, 1ο. [1{|54 ρΡεγοάὰ οὗ Ογχεαΐίοῃ: 
ἴη ΘΟ. [Π6 ΠυπΊδη ννου]ὰ 15 γαϊϑοά οιἱδ οὔ (ἢ 6 
ςοηδιδίοη δηᾷ εἰοϑοϊδίίοη, ἰπ6 ἀάγκπεϑα δηά 
ἀθαῖῃ (ἰν]. 12, ἰχ. 4, 9, 1ο, ᾿ἰχὶ. 4), ἱπῖο 
ὙΠΟ ἢ 11 Πδὰ ]]Θη :---ἰῆὸ ἢαῖ, “1,δὲ {Ποτα Ὀ6 
᾿ππς," 5 ἰδϑδυεά (Ἰχ. 1, 19, 20);---ἃ ΠΟ 
Ῥατγδάϊβθο 15 ρἰδηϊοά, ἱἰπ ννῃιςἢ ἴῃς ἔτ! 5. οὗ 
ΓΙ ὨϊΘΟΙ 5Π655 βρυῖηρ ἕοσίἢ (ἸΧ. 21, [Χ]. 3.).11}; 
---«πὰ “1η6 ΗοΪγ ρεορ]θ" (Ἰχὶϊ. 12) 15 ϑθθη 
Ρτεραγοά 25 ἃ Βυίάθ ἔογ ἢοσ πυβθαπά; [86 
ἔπι ὁ" Μοῖμεσ οὗ 4}} νης " (Οεη. ἰἢ. 20; 
Ολ!. ἵν. )6). 

[ξ τῃὸ ηυεβίίοη 06 δϑοκοά, [ο ἴπο656 σμδρίοβ 
τοίεσ ἴο ἴπε ΕΒ͵γϑῖ, οσ ἴο πὸ δεςοηά, Αἀνεπί οὗ 
ΟἸ γιβι-- -τῆς δῆθννοῦ ἰ5, [ῃ4[ {ΠΕῪ ἱποϊιάς 
τεΐεγεηςοβ ἴο θοίῃ. ὙΤὴῸ ψοτκ οὗ τεἀετηρίοη, 
Ὀεζυη δὲ ἴπὸ Εἰσβὲ (ορ. 10Κ6 ἷν. 18; 2 ΟΟΥΓ. 
ἷν. 6, ν. 17; ΕρΠ. ν. 8-.4; ΗΘΌ, χὶϊ, 22), 
15 σοπηρ]εἰδά αἱ (δ6 δϑεςοπὰ (2 Ῥεῖ. 11}, 1.3). 

ΟΗΑΡ. 1,Χ. Δ ΊΑΟΙΥ 45 [Π15 ἀπ πὸ ργθὸ- 
σράϊης σπαρίεγβ ἀμἘ[εσ, ΠΟΥ ἀγὸ γεῖ Ὑ ΓῪ ΟἸΟΞΟΙν 
Ὀοιπά τοροῖμοῦ: τἢ6 τοϊαξίοη Ὀοίννθθη (Πθπὶ 
Ὀοίηξ (ἴου ἴμῃ6 πιοδὲ ραγί) πὶ οἔὗἁ, εοπίγαςί. 
ΤΠι5 (1) ἴῃ ἰχ, {π6 ρθορὶς μδά Ῥθθη νναἱὶῖ- 
ἴπῷ ἰῃ νδίη ἔογ ᾿ἰρῃΐ, σ. 9, ἴῃ ἀαγξ ῥίαειι, 
{κὸ [86 ἀσαώ, . το; πονν {ποῖσν ἐσὲ 15. σοηθ, 
δὰ ΠΕ ἀγὲ δάση ἴο γε (ΠῸΠπι ἴπε ἀεδά) 
δηὰ σῤίπε, ἸΙχ. χα, 3. 9. (2) [Π|Ί’χ, γι δίοοισηποα 
δηά 2έαες 5ἴοοά δῖ ἃ ἀϊβίδηςθ, συ. 4, 8, 9) 14] 
Ὧονν [ΠΟῪ ροόνογῃ {πὸ Ποὶγ εἰν, Ιχ. 17. (3) ὅδ. 
«αὐαον ν᾽ 5 ἴδτ ΟἿ᾽ Ἰχ, ααν νν ἢ 116 αἱοίσπεο τοὶϊξηθά, 
τ. 6, οσδιιϑίηνρ «υαοίις ἀπά ἀεσίγμοδίοπ, αὖ. 7] 
πον [Π6 νν4}}]5 οὗ (ες οἰ τὸ οδ θὰ σαὐυσεϊον, 
«υἱοίξηος ἰ5 ἸῸ πιοῖο ᾿εοαγά ἴῃ ΟῚ ἰαπα, πο ΠοΣ 
φυασέης ἀπά ἀἰεείγμείίοα [6 ῬῆΓαβα οἰβθννῃεγα 
ΟὨἿΪΥ ἴῃ [6γ. χ νι. 321] νη ἤοΓ Ὀογάογ, Ιχ. 

18. (4) ἴπ Ιἰχ, τϑνεσεποθ ἔογ 2 Νίαγι τοῦ, 
ἐδε 1,ογά πὰ Ηἰ κίον ν᾽85 ῥτοπηϑθά, συ. το; 
ΠΟΥ ἰξ 5 τοδὶ! Ζοὰ, ἰχ. 1, 2, 9. (5) ἴῃ Ἰἰχ, 
ἃ ἘἈράροηο νγὰ5 ἴογεβθθη, σ. 2ο; πον Ηἰ5 
ὑτοτκ 15 δοςοιλρ 5ποά, Ἰχ. χό. 

ΤΠΘ ἱπλά ΚΟ ΥΥ 56ετὴβ ἴο 6 ἴῃ ρατὶ θογτοννεα 
ἴτοῦὰ [Π6 δοσουηΐ οὗ [6 Οιιδεη οὗ 56 04᾽5 
νἱϑῖῖ ἴο δοϊουιοη, ἱῇ χ Κ. χ. 1--Ἰο. 866 
Νοῖς Α. 

1. «“»ε} (σ. «υ. α. 11. 17.,. 1}. 2). 
“ῥί»"67--- 5: ΠΟΙΥ, “ Ὀ6 Ἰχμῖ." Βυΐ πε ἵννο 

96 η565 ΔΓῸ ἱπβοργ Ὁ Ϊ6 ἴῃ ἕδοῖ. Ορ. Ερῇ. ν. 8, 
9: “ΝοΥ͂ ἀγε γε ἰΐσῥὲ ἴὴ ἴῃ 1,ογά:--ονν αι ἃ5 
οὨ]άγοη οὗ ᾿ρ δῖ," 
{δ ἐϊσδὲ ἐς εο»ρ!] ὙΠ6 Ὀσρ ἢ νἱβίοη οὗ ςἢ. 

1... 2-τ--ς 15 ἔμ 8116 ἀ. 
ἐδεὲ κ077ὺ οΥἹ δ. ΤΟΚΡ (866 οἡ χὶ. ς) ἐ 

γφεπ) Α.5 ἴδ πχογηϊηρ συη (1ν}}}. χο; Μαὶ. ἐπ. 
20, “. 4υ.). 

[πη ΕρΒ. ν. 14, 1115 νοῦϑο ἰ8 σοπηιποά, ἴῃ ἃ 
Ρασγαρ γαϑτὶς ἕοσπι, νι 11. 17, 11. 1,2. ΤῊ 
ἘΡρΒοϑίδηβ πδὰ Ὀδθη νυνὶ κίηρ ἐπ ἀαγάησα, 
“εαά »εη (ΕΡἢΒ. 11. 1. ς. ν. 8---ἶα; σΡ. ςδ, 
11χ. 9, 10): δυῖ (ῃς Ἀδάφομηοσ δδὰ οοπὶς ἀπά 
1ηε δρίπι Ὀδρὴ σίνθη (ν. 2) 9; ΤΡ. (ἢ, Ιἰχ. 20, 
21). ὙΠοτγείογε {ΠΟῪ ννεγα ἴο φευάώξε (ςἢ. ἸΪ, 
17. |. 1) ου οὗ 5ἰεθρ, δηὰ αγῴδ ἔστομῃι {86 
ἀεδά, {παι ΟἸγιϑί, [ῃ6 ογά, τσὶ «ὀίπε μροι 
θη, δηὰ (ΠΟΥ, ἀρζϑῖη, 5ῃεὰ Ηἰ5 Ἰ᾿'ζῃξ οπ (ῃ6 
Οεηι]65 ἀγουπά. 

Ὡ. 1δὲ ἀαγάπε.} ἴοτ 1158 ᾿ρῃς “5 ΠΟ ἢ 
ἴῃ ἴΠ6 ἀδηκηθβο;" ἰοδη 1. 4; ΡΆ]]. ἢ. τς. 

ἐξ «ἐε}] Οτ, “" ϑῆδνν 11561{" (Εχοά. χνὶ. το). 

8. οὔδη γε) Ζιοη, τεβοςτίης γὰγ8 οὗ 
{86 αἰνίπε βἸογγυ, βοϑεὶῇ ϑῃίποθ ἃ5 ἃ ϑιιη (ςρ, 
7Τυάξ. ν- 31). 

4. ΠῚ} ωὠῤ...1ο ἐῤεε] Ἀδροαϊοά ἔτομι χἰῖχ, 
18, ὙΠΟ πδίοηβ ἤοςϊκ ἰονναγάβ Ζίοη, Ὀγηρ- 
ἴῃς σὰ {ποπὶ Ποῖ Ἰοηρ-βοδί(ογοὰ ςδι]άγρη 
(ςΡ. ΧΙ. 12, ΧΙ ΙΧ. 22). 

πωγιεάί Ωἱ (ὮΥ “1424] Ἀδίδον, δασσίϑά οκ 
ἐῤεὶγ εἰάρ. Ἡϊηάὰ πλοῖποῖβ τηΑῪ οἴδη ὕδ 8366 
σΔΥτγης ἃ οΠΠΠὰ οοαϊθὰ οἡ {δεῖσ Πρ. 

56. “τε, ἀπά... Οτ, “ἐε 1", ἀνα ἐξ πὶ δέρπεαῖ 
(-. «υ. α. Ῥ5. χχχιν, 9); βτγονίης δῖ ἢ 
70γ; ορ. ᾿Ιχν]. 14. 



γ. 6---τ2.ψ 

ἄδηςς οὗ {πῆ 864 502}1] 6 σοηνογίοά 
υηῖο τῆεε, τἢε " ἔογοεβ οὗ τῆς (σθητ 68 
804} σοπις υπηΐο [ἢ 66. 

6 ΤΠε παυϊττιἊς οὗ σλπιεῖ8 5}2]] 
σονοΓ ἴῆςα, τ[ἢς ἀτοπιεάλτγιθβ οὗ Μ|ΔΙΔη 
δηὰ Ερἢδῇ ; 411 τῆεν ἔτοτῃ ὅμεθα 5}4]]} 

Ἢ ΟἾΡ' ὅτ. ζοΠΊ6 : (ἤΘΥ 5}4]} Ὀτγίπρ “ ρο]ά δηά ἰη- 

σθηβ6 ; δηά {ῆ6Ὺ 54} 5ῆενν ἰοσῖ (ἢς 
ΡΓΑΪ8ε8 οἵ τῆε [ΟΚὉ. 

7 ΑΙΙ τῆς οςκβ οὗ Κι εάδὺ 5841] θὲ 
ϑαϊμογεά τορεῖῃογ πηἴο τες. ἴῃ 6 ΓΔΠῚ8 
οὗ Νεβαδίοιϊῃ 5}4}} πὶ ἰδῖεσγ απῖο τπδα: 
[ΠΕ 541} σοπὶα ᾧὑμ νι δοςσερίδηςα 
ΟΠ τηΐηα δἰτασ, δηά 1 ν}]] ροῦν της 
Ὠοιιδα οὗ ΠΥ ρίοτΥ. 

8 ὟἼΏο “γε ἴῃεβε ἐῤαΐ ΗΥ 858 ἃ εἰουά, 
δηά 45 ἴῃῆε ἀονεβ ἴο {Πεὶγ ψίπάονν ὃ 

9 ϑυζεὶγ [6 ἰ581ε5 31.4}} νγαῖξ ἴοσ 

ἐδίγις ῥεαγὶ “ῥα αν} ΜῈ 4 ἸΟΥΩΪ ἂνγὸ 
]εγ. χχχὶ!. 9); ἱκ {παῖ ψΠ]ς ἢ σᾶπιθ οἡ 
Δοοῦ, νγνῆθη δοουπά ἢονν πιισὴ ναϑίον Οοά 8 
Οὐϑθὸ νγὰβϑ ἴη 6 ιαά 5ιρροδοὰ (Οσεη. 

ΧΧΥΠ]. 17). 
απά δε ἐπίανγσεα ἴο υπάοτοίαπά, πὰ ϑυτη- 

Ραΐῃχο ν ἢ, (τ Ὀου Πα ]655 σοοάποββ οὗ Οοά. 
(ὥρ. 2. ον. νἱ. τι, 13.) 

ἐδὲ αὐμπάσπεο 9» 1ρὲ “εαὶ Τῆθ »έμάε 
(Οεη. χνϊ. 4, 5, 5. «υ.) οὗἨ Ρδορίθϑ, ννῇο ἀννοὶξ 
ΟἹ {π6 ννοβίοσῃ 8564: δίοηρ νυ {ΠΟΥ γίορες 
(5. χχχνῖ τό; σ Οἤγο. χχίχ. τό, ". αυ.). 

εοηπογίεα πο ἐῥοε]--- ἘΠ ΠρῚ Πρ 115 συγτοηΐ, 
ἘῸΥ ἃ Ἰοηξ {ἰπιῈὸ Ζ,ίο»". ἀϊριημέίοσ Πλὰ Ὀδδη 
ἢ6 Τσἢο5. οὗ ἴπ6 (επί 1165, (Κοτι. χὶ. 12). 
Νον ἴῃς πδίϊοηϑ 58.4]} ἥπὰ ἐποπλβοῖνοβ 411 186 
ΤΊΟΓΕ δησσποὰ ὈΥ σοηίσ δυτης ἴο 2ῤε Μμείπει: 
ΟΥ̓ [5786] ([0.). : 

δε ὥόγοε] Ἀδῖμεγ (πιᾶγρ.), Ῥ8 9 Ὑ9Δ1}Ὰ 
(-. «υ. «. ἴχ]. 6. Ζεςῇ. χιν. 14). 

6. ΤΡῤε »ε μά] (“. «υ.«. οῦ χχίϊ. χα; 
ἘΖοΚ, χχνΐ, το); ἴ86 σοπεπιδὶ “' βίγεδπὶ ᾽" οὗ 
ΟΔΓΑΥΔΉ5. 

Μιάϊαη ἀπά Ἦϊ8Β δὸη Ερῥαδ (Οξεη. χχνυ. 2, 
4). κα δῥεδα, Κεάανγ, ἀπὰ Νεδαίοιρ (10. 3, 
13), νγογο 4}} ἀδϑοοηάδά ἔγοπι ΑὈγαμδπι. 
5.4 αμά ἑγπεεπ:ε} ἴον Οοα 5 [επιρὶο.-- Ατδδίᾶ 

Ρτοσυγεὰ [15 βοΪά, ργο δΌ]γ, ἔγοπι (θγίοη ἀπά 
Μαϊδεςδ; [15 ἔγδηῃκίποθηβα (566 οἡ Εχοά. χχχ. 
34) ἴτοιῃ [πάϊδ.--- Πρ ῥργοϑοηΐβ ἢ ΨΠΙΓΒ 
[6 Μαρὶ νεϊσςοσιθά (6 ἀρροάζγδηςθ οὗ {πὸ 
Τηυς Πἰρῆς (Μᾳῖῖ. κα. 11), ννεγα 84η δηξοῖρα- 
ἴοΥΎ, “" ροιτηϊηδηΐ," ΙΒ] πιθηΐ οὗ ἴΠ6 ργορἤθου. 

ἐῤεγ σῥαϊ! “ῥέα ζογι (Ἰιϊ. 1611 6 ταϊηρβ οὗ, 
1ΧΧ. εὐαγγελιοῦνται) ἐδε βγαΐκε: ΟἹ ἐδε 1.0Κ0] 
(χη. γ)---ἰῃθ Ἔχοθ]θηςῖεβ (ἀρετάς) οὗ Ηϊπι, 
80 “ οα]]εὰ ἔπεπὶ οὐξ οὗ ἀδγκηεβ8 " (1 Ῥεῖ. 
ἴ. 9). 

7. «δα! νειοῦ πο {δε6} 85 ἴῃ Ὁ. 1ο, 
ς(δοῖν Κίηρβ “ἀκα! γιληϊσίοῦ ριὲο ἐδεε.ἢ" ἸΔΙΗΪΥ, 

νος. Υ. 

ΙΘΑΙΑΗ. 1Χ. 

πι6, ἀπά 6 95ῃ1ρ8 οὗ Τλιβη ϑἢ ἢγβῖ, 
ἄτο διη 
δ! νοῦ δηὰ {πεῖγ ρο]ά νντἢ τῃςπὶ, απο 
186 πλις οὐ τῆε ΓῸΚΡ τῇγ (ὐοά, δηά 
ἴο ([ἢε Ηοὶν ὧδε οἵ ἴβϑγδεὶ, Ὀδεσδιιβα 
ἢς δίῃ ρ]ογπεά {ἢ 66. 

Ι0 Απά {δ 80ῃ8 οὗ 5[ΓΔῃρΈΓ8 5}4]] 
δυ}]ὰ ᾧρ ΤΥ ννα 8, δπὰ {πεῖς Κίηρβ 
8411 πλ!ηἰδῖεγ ἀπῖο τῆεα : [ῸΓ ἴῃ ΠΙΥ 
ννγάῖῃ 1 5πιοῖε τῆε6. δὰ ἴῃ ΤΥ ἔλνουγ 
ἢδνα 1 δά πιθῦου οἡ ἴδε. 

11 Ὑπμετγείοτε τῆγ ραῖεβ 4 53}411 δὲ εἰὐν ες. 
Ορδῃ σοητΠμΔ]γΥ ; ΤὨοΥ 5}4}} ποῖ θὲ 
ϑῆυϊ ἀΔΥ ποῖ ηἱρῃϊ; [ἢδΐ γι ΠΊΔΥ 
Ὀτίηρ ἀπῖο πες ἴῃς  ἔογσεβ οὗ ἴδε ον 
(ϑεητ}168, ἀπά ἐῤαί τπεῖὶγ ἰκῖπρβ γῖαν 
δε Ὀτουρῆϊ. 

12 ἘοΥ ἴῆς παῖίίοη δηὰ Κίηράοπι 

(Πογείοτο, (ἢ ἰδηρίιαρο 15 ἈΠ ρογίοδὶ. ((ρ. οὐ 
χχχῖν. 6. . 
“ῥα ἐοις ῤ...ο5...ἢ Ἀδίβογ, “δα δ5δοϑπᾶ 

Μ αἰαγ; τιουπίϊης ᾿ἴ 85 ννὩ]Πηρ 5δο τ ἔςο5. 
«υἱὲ αεεεῤῥίαηποε) [υ[ἴ, “ροη (οΥ, δοοογά- 

ἴπρ ἴο) ξοοά-"}}};" ΒΓ ἢ γᾶν τοῖοσ ἴο ΠΕΣ 
ΓΕΔ ΠΠοογιπεθ5 οὐ 5οϊ .ἀενοίοη (ΝΕ .); 
Ὀυΐ πιοῖε Ργο Δ ΟΪΥ ἴο {πεὶγ θείη ἀεζοῤῥαδίρ 
οδεγιηρβ (45 1,ΧΧ. δπά Α. ΓΝ... 

Οὐ... δῖ Ῥαυὶ!, ψῇῆο ἴῃ Ἀοηιϊ. χὶ. λό δδὰ 
ἐἰαμρῤλς εἢ. Ἰἴχ. 20, 21, 5ΠΟΓΓΥ δἤογνναγαβ 
(Άοπι. χι!. 1) δάορί5 16 ἤρυγαῖίνο ἰαηρυδρα 
ΟὔΒο εχ; Ὀεοϑθοςῃίηρ [ἢ6 Ἀοιηδηθ ἴο ““ῥτῸ- 
ϑεηΐ {δεῖν Ὀοάϊοϑ α ἠυέπρ σαογίβεε,") ΜἈϊσἢ ννᾶ58 
{μεῖς ἔγχε “' γαιοπδ] λατρεία " (λατρεύω Ὀεΐηξς 
[ῃ6 ψοτὰ υϑοὰ ὈὉγ ΠΧ. ἔογ "τ ηἸϑῖοσ ἡ 1η 
Νυμπι. ΧΥΐ. 9). 
εἰογιν δε δοιμθ Κ᾽ με αἰογ}] ἴΔξ. “ ΜΥ 

ἢοιιδ6 οὗ θεαί (Ἰχῖν τσ, Η. το) Μ}}1 Βαδι ΓΕΥ.᾿ 

8. ΕἸοοῖ5 ἃσγθ δθὴ Δρρυόδοδίηρ ἔγοσ [ἢ6 
πνεῖ; -- -Ὅογπο δ]οηρ, 45 ἃ οἰουὰ ὉΥ [Π6 ν]πά:. 
ΟΥ α΄ ἄουε: ο ἐδεὶγ ᾿δῦῦ1ο 685 (ϑοηξ οὗ 80]. 1].. 
6),---ἰῃ οὔθ σΟΙΠΊΡΔΠΗΥ͂, Ὀὰζ ΡΕΓΡΟΓΌΔΙΠΥ νυαγγίης. 

ΟἿΣ σου! ΠΔ[ΟΠ5. 

Θ. ῥα] «υαἱὲ ὃν »ι] Ορ. χἱ!. 4,11. ς. 
---Εὐγτορε᾽β ὀχροοίδπου ννᾶ5 ϑ το] Ζεὰ ἴῃ 1Π6 
«ὁ (ογηθ οὐδσ δηά δοὶρ 5) οὗ [86 πιδὴ οὗ 
Μαοθάοη (Δ-ςϑ χυὶ!. 9). 

ἐδε «ῥίῥε οΥἹ Ταγυῤῥίῥ γ9] Ορ. οἡ χχῆν. 18. 
μπίο δε παρ οΚΓ᾽ ἐδε 70Κ}}] Τετ. Ὁϊ. 17.---- 

Ἄνα ννᾶβ βδίά οὔ Μίοθϑιδῃ 1 ἷν. ς 15. Ποῖδ 
ΔΡΡΙ]ἰοα ἴο ΗΙ5 Ομβυγοῃ. 

10. “05. ΟΥΓἹ σἰγαηφογ] Οτ, δ119.8 (ἸΪν]. 
ό, 7, 9“. «υ.). 

ἐδεὶν ἀϊην] Μετιβοὰ (1) ἴῃ Ογτιυβ, Γλδτῖι5, 
ἃπηὰ Ατίΐαχογχοβ; (2) ἰῇ τᾶ Ομ γϑιίδη 
ΤΩΟΠΆΓΟΝ5. 

11. ἘΠΕῚ τ ΨΕΠ (85 ἴῃ συ. {). 
απ ἴμαὶ ἐῤεῖγ... Οτ, "διὰ {πεῖν Κῖημ, 

. 

280 

᾽ν ΤΥ 8οη8 ἔτοπῃ ἔλγ, {Ππεὶγ “αἱ φ 



290 

7 Ἀεν. .. 9. 

(δαὶ νῦν] ποῖ βεγνε {πεὰ 584] ρεγιβῇ : 
γε, ἐῤοη6 ΠλῖΟΠ8 5}Π4]] δῈὲ υζίεγ! 
νναλϑίεα. 

12 ἼΠς ροῦν οὐ 1 εράποη 5}4]] 
ςοπῖς υὑπίο ἴἢεε, τῆς τ ἴτεε, ἴῃς ρΡὶπε 
ἴγες) ἀπὰ τῆς ὈοΧ τορεῖδετ, ἴο ἜΠΗ 
τῃε ρίδςε οὗ ΠΙΥ βαποζιδγυ ; ἀπά 1 νν}}} 
γᾶΚε τῆς ρἷδος οὗ πιγ ἔξεὶ ρ]ογίοιιβ. 

Ι4 ΤΠε β8οη8 αἷἰβο οἵ τπεπὶ τῇδε 
ΔΙ Ἰοτεά τΠες 5}.4}}] σοπῖς θεπαϊηρ πη- 
ἴο ἴῃεε; δπά ἃ]} {πεν τῆδι ἀεδβρίδεα 
(ἢδ6 5111} “δον {πεπηβεῖνεϑ ἀόνγῃ δ 
τῆς 530165 οὗ τὴγ ἔξεῖ ; δῃὰ {ΠεῪ 5}24]]} 
ς“8}} τῆες, Τῆς οἰ οὗ τὴς ΠΡ, ΤΕ 
Ζίοη οἵ τε ΗοὶΪγ Οπε οἔὗὨ ἰϑβγδεὶ. 

Ις ΝΠεῖεαβ ἴῃου Παϑὲ Ὀδεη ἔογ- 
βΆΚεη δηά παῖδά, 30 τἢδλί ἢο τηδλη ψεηῖ 
(Ὠγουρῃ ἐῤέες 1 ΜΙ] πιακε τῆθς δη 
εἴεγηδὶ Ἂχοα ]θποΥ, ἃ ἸΟΥ̓ Οὗ πηδῃΥ ρ6- 
ΠΕΓΔΙΙΟΠ8. 

16 ἼΤΠου 5ῃαϊς αἷϑο βιιοκ τῆς τὰκ 
οἵ τὴῆε (σεπῦ] 65. δπὰ 8ῆϊς δι Κ τῆς 
δγεδϑῖ οὗ Κίῃρβ : δπά ἴδοι 5ῃδλίς Κπονν 
τας 1 τῆε Ιοκρ ἀσι τῇγ δϑανίουγ 

ἰοεὰ 45 Ἴδρίνοβ:" ρταοῖπρ 86 σοπαμοτγοῦβ 
{πυπρἢ (φῬ. χὶν. 14). 

12. «ἐγυε ἐξεε)] ἴῃ Κἰπρ5. Ὀγίάθ; Ἴρ. Ῥϑ5. 
Ἰχχῖϊ. 11. 

δὲ εὠδογὶν «υαὐἱεΠ ΟΥ, Ὀθοοταθ μεγὶν 
Μδβῖο (χχχὶν. 1ος 2. 4υ.). Ορ. ΖεςΝ. χίν. 
1ό, 17. 

183. {δὲ σίονῪ 9Γ 1ιεδαποη Ἡδτε, ἂρρᾶ- 
τοητἶγ, ἴῃς σεάδγϑ. 

ἐδὲ δγ' ἱγέε, ὅζς. 85 ἴῃ χ]ΐ. ἡ Αςοογάϊηρ 
ἴο Ποϊιζϑοῖ, {πῸ ἴγϑὸβ ἀγα ἴο ὑ6Ὰ τῃουρῆς οὗ 
85 ρἰδηῖθα ἴῃ [Π6 Δρργοδοῦδβ ἴο ἴπθ ἴθτΊρ]6. 

ῥίαεε οΥ »ν 3,21] (ὐρ. ΕΖεκ. χ], 7). ἴῃ 
1 Οἶγο. Χχυλ!. 2. (Π6 ““ἀτκ οὗ (6 σονθηδηΐ ᾽" 
ἰς Οοὐΐδβ “" ἐροίϑῖοο!ϊ." Ιῃ ςἂ. χνυ!. σ, 186 
ὑΠο0]6 θαγίἢ 15 580 ῃαπιθά. 

14. ἐδαὶ αὔΠ[,ιείεα ἐδεε] 11. 23. 
ΤΡε Ζιίονι οὐ δὲ Ηοὶγ Ομ] δηδνγοσηρ ἰο Η!5 

ἀδξίση, ἀπά διιοὰ ἔοσ Η!5 δϑοάθ. 

16. ρῥεγεα: δοι ῥα“) 1.1, “7 εαά ο 
(Ὦγ Ὀεΐηρ" (σ. «αὖ. α. ἴῃ α΄. 17). 
)ογιαεη νὶ. 12, Ἰῖν. 6. 
ῥαΐε 5ϑθά οἵδ ν᾽ νψνῆο ἰβ ἀϊϑοδσίθοιηθά 

Οδεη. χχιχ. 21; Ὠεαῖ. χχὶ. τς. 

16. «“ποὰ ἐδ νεᾷ...1δὲ ὄγεανέ,.. ἢ ΟΠοΠσΠοά 
ὉΥ ἴποπὶ νυν ἢ τεπάογεϑε τορατγά.-- -ΤῊὴθ ὀνγεαυΐ 
οἵ ΚίπεϑΞ (0 ἰ5. ΠΟΟΘΕΘΑΥΙΥ Δ] ρου οΔ]. 

1 ἐῥὲ οκν... Ἀορεδῖθα ἔτοτῃ χίῖχ. 26. 

17. Γον... Ἱπαϊλοδὰ οὗ... ; 85 ἰπ ἴ". 24 : 
ςΡ. ἰχὶ. 3. Το βοϊάθηῃ ἂρὲ οἵ ϑοϊοπιοη (1 Κ. 

ΙΘΒΑΙΑΗ. [Χ. [ν. 132-21. 

δηὰ τὴν εάεεπιεγ, τῆς πὰρ Οπ6 
οὗ ΪΔςοῦ. 

17 Ἐσογ Ὀγᾶββ 1 νν}}] Ὀτίηρ; σοὶ, ἀπά 
ἔογ ἴγοη 1 νν}}} Ὀγίηρ 5] νεγ, δηα ἔογῦ 
Μοοά Ὀγάαβ8. δηά ἔογ βἴοῃμδθ ἴγοη : ἵ 
νν1}} αἶβο πλάκα τὴγ οὔϊςεῖβ ρεᾶςε, δηά 
της δχαςίοῦβ γρῃτθοιβη 688. 

18 Ν᾽ Ιοϊεηςε 5}}4}1] πο πιογα δὲ ἢθαγά 
ἴη τγ Ἰαπά, ννδβίϊπρ, ΠΟΙ ἀεϑιγυςτίοη 
νη ΤῊΥ Ὀογάετγβ ; δῖ τῆου 58} 4]ς 
81} τῆν ννα}]58 δαϊναϊίοη, ἀπά τῇΥ ψδίεβ 
Ργδῖβα. 

19 ΖΤὮς βυη 5841] 6 Ὧο πόα (ὮΥ τ Ἀν. τε. 

Πρῆς ΒΥ ἀδΔγΥ ; πειῖῃεγ ἔογ ὈΠρ Π685 
5[4}} τῆ6 πιοοη ρῖνε ᾿Ιρῃς υππῖο τῆεε : 
δυῖ τῆς ΓΟΚῸ 54} δε υὑηΐο {πες 
81) ανεγδϑτίηρ ᾿ρῃς, ἀπά τὴγ (ὐοά ΤΥ 
ΡΊοΥΥ. 

20 ΤῊΥ ϑ8ι1ὴ 54] πὸ πΊογε ρῸ 
ἀονῃ ; πεῖτθοῦ 5}4}} [ΠΥ πιοου ψιἢ- 
ἀγανν [156]: ἔογ τὴς. ΓΟΚΡῸ 53}411} ὃ6 
της ἐνοτγδϑβεηρ Πρητ, ἀπά τῆς ἀδγ5 
οἵ τῇγ πιουγηΐπρ 5η4}} θεὲ ἐεπάεα. 

21 ΤῊΥ ρεορὶς «ἷδο εὐαί δὲ 4]]} 

Χ. 21, 27) 5000 ρᾶβϑϑοὰ ἀννᾶυὺ. πη ἃ ἔονν 
γθδΓ5 ΔΙ͂ΟΓ 815 ἀδδίῃ 815 “"" ρο]ά " μαδά Ὀδθοοπὶε 
ὁ ΌΓα58.) (2 Οἤγο. χίΐ. 9, το). Νονν 811} βῃουϊὰ 
Ὀ6 τεβίογθα ροιτηδηθπΥ. 

1 «υἱἱ! αὐτο ν»ιαζο ἐγ οὕἶἥεεγς (ΟΥ̓, ἸΥ πιλρ5- 
ἘΓΔΟΥ) ρέαςε) νΏΟΙΥ ἀενοίεα ἴο ρῬϑᾶσε (88 ἴῃ 
Ῥϑ. οχχ. 7, 1 δῃ ρϑᾶςθ ᾽)):; δηά Ἔχογοι βίην {μεὶῦ 
ΤΌΘ 50 [δι [ΠΟῪ ἀγὸ ἰκθ δὴ εἰοπιθηΐ οὗ ρόδοδ 
ἀϊυεά ἰΠγουρ (Π6 σοπιπιη!γ. 

ἐδίπο ὀχαχίογ] Ονθύϑθοσβ, οὕ ϑυρογηεηά- 
εηἴ5 οὗ ψοῦκ; υΧΧ. ἐπισκόπους. ὙΠΕΥ Μ}}} 
θὲ γί σδιεοισησια; ΜΈΏΟΙΥ τιρῃΐθοιβ, δηὰ ἀϊἴ- 
βυβης Πρμιθουη655. 

186. ὙΠ αυαἱρ οὗ ἴῃς οἰ οὗ σοὰ ν]]} 
6 ἱπιρσοξηδΌῦϊο, --- δα υσέίοη 1156}. Ηδοῖ χαίες 
(ἀπ|ἶκο (Βοϑο, ἡ Ὡς ἢ “ Ἰαπχοηίοα δά τηουγη- 
οἀ,᾽" 11. 6) 54} ὕβε ἢι]θὰ νὰ }ιδι14ηὶ 
ΔΠίΒο8: 5}4}1 Ὀ6 πηοῖθ ϑγαῖε. 

190. ὍΟρ. χχῖν. 22. Τδὲ Τάγ. 845, “"ὙΠΟα 
ψ] ποοὰ πὸ πιοσε ἴπ6 ϑυη, ὅς," (ρ. ον. 
ΧΧΙ. 23. 

πεὶδον γον ὀγὶσ δίπει:...ἢ Μοτο Ὠραυῖΐγυ, " δηὰᾶ 
85 ἴογ 1ΠΠπιϊπδίίομ (πόσα), ἴδε πιοοη 53}4]]} 
ποῖ φσῖνε {πε ᾿ἰρμς." --λίοσαν 15. βρθοῖ δ! υϑεὰ 
οὗὁἨ νν»δϊ βϑῃϊπεθ ὈΥΙ ΠΕΥ ἀγεάε ἀαγάπε. (ἰν. 
5. 1 το; 0] 1, το). ἔπ μδξ ΟἸΕΥ 58.811 Ὀ6 πο 
πἰρῃϊ (ἔν. χχὶ. ἃς 

20. ΦῺΥ 44}: 9. »ιομγπίηρ---ἃ5 ἴοτ {ΠῸ 
ἀεδά: “. «υ. α. . 1. 4: Ὠδυϊς. χχχιν. 8. 
ΒΑΌΥ]ΟΙ 5 σαρίιγο οὗ Τογιβαίοπι ργος αι πηρὰ 
{Π6 ἀθδίῃ οὗ (ἢ οἱ [βγδοὶ. ΤῊς ἀεέξυηςϊ Νέωδδιο 



Υ. 22, 1. ΙΘΑΙΑΗ. 

ΠρΒίδουβ : (ΠαΥ 5841} ᾿πμεγίς τῆς ἰληὰ 
ἔογ ἐνεῦ, τῆ6 Ὀγαποὴ οὗ πιΥ ρἰδητίηρ, 
πε νγογκ οὗ τὰγ Βαπάβ, ἴπδὲ 1 πλδὺ ὃς 
εἰογιβεά. 

ἀϊςρεηϑαίίοη νγᾶβ Ὀυτοα Ὀοεποας ἢ [Π6 συΐη5 οὗ 
[δε ἰεπηρ]6. Βυΐδηονν [93γ86] ννου]ὰ 6 σγοαϊοὰ 
(χ! 11}. 1); ἃ πὲνν σονοπδηΐ 65 Δ} 15Πδὰ (Ἰϊν. σο) ; 
ἃ ΠΟῦΌΪοΓ Ζίοῃ γαϊϑθὰ ἔγοπι ἴδε ἀοδὰ (υ. 1); 
δηὰ Μεοβϑίδῃ σοπϑοοσγαίθα ἴο σοπηξογι “" ΖΙοῃ 5 
ΤΑΟΌΓΠΘΙΒ ἢ (ἸΧ]. 4; σρ. ἵν]. 18). 

2]. ὙΤόν ῥεοῤίο αἰτο...}) ἱἷ. “ Απά 85 ἴογ 
(Ὦγ ρθορῖβθ, {ΠΟῪ ἃγὸ 4}1 σἱρῃΐθουβ.᾽" (ΟΡ. χχνϊ. 
4.) 1 Σ. ΑἹΙ σὲ στἱρῃΐοθοιβ, Ὀδοδυιϑ6. " 41} Ὅγὸ 
αἰδοῖ ρ]65 οἵ ἴῃς [νμοτγὰ ᾽" (ν. 13). 

ἐπϑεγὶἐ τε ἰαμαῇ (ςῷ. ἱν]}. χσ3)--- " (86 ἴη- 
Βεγδπος οὗ ἴΠῸ βαἰηΐβ ἰῃ ᾿ἰρῃῖ " ((ΟἹ. ἱ. χ2) 
---οπ᾿τἰῆὰ ἢδνν δαυτἢ δηὰ ἤοάνθηβ. 

28ε ὀγαπερ 97 »͵ν ῥίαπεηρ,---οτ, "ς1ὴ6 σῃοοΐ 
(ΧΙ. 1) ἔἴτοπιὶ ΜΥ ρἱαπε" (ΕΖεκ. χχχῖν. 29): 
1δε «ὐογᾷ οὗ »ῃ7 δαμάς (ΧΧΙΧ. 23), ἐδαὶ 1 νριαν 
δὲ σίογίἤεά (χὶῖν. 23, χίῖχ. 3, [χ]. 2) πτοὴ δο- 
οοιηΐ οὗ ἴῃς ρΡοοάποβϑ δηὰ δϑιιπάδηςθ οὗ 115 
ἔτυϊξ (]}ὁὈὁμη χν, 8). ὙΒῈ Κεῖδιν μι85, “οὗ 

ΙΧ. Ι,ΧΙ. 

22 Α [1π||ὁ ομο 541] Ὀεοσοοπιο ἃ 
(Πουβαηά, ἀπά ἃ 5Π18}} ομς ἃ ϑίγοῃρ; 
παῖϊοη 1 τῆς ΟΚΡ νν}}] μδβίθη [ἴ ἴπ 
Ἦ]8 {Ππ|6. 

Η15 ρἱαπείης " (ςρ. ἰχὶ. 3); τίς ργέϑογνθβ 
[86 σοπΕ υ Υ οὗ συν. 19, 20; ὙΠΟ (85 ἰῃ 
νυ. 1---6) ἴδε {πϊγὰ ρεύβοῃ 15 υὑϑοὰ. ὙΒΟΓῸ 8 
ἃ 51 Π}}1ΔΥ σἤδημο ἴῃ τ. 9; δἰ ἴΠ6 οπὰ οὗ ψ ς ἢ 
νὰ Πηά [δὲ {π|τὰ Ῥεΐϑοη, ἰβουρσῃ ἰἱπ 411 (ἢς 
τεβὲ οὗ γυ. 7-ς1) ἴδε βγϑὲ ρεύβοη δίοῃθ 
ΟΟΟυΣΒ. : 
Το οδοῖςο ΨΊηο, Ὡς (ἢ6 ὟΝ ε}1-Ὀεϊονοὰ 

“ἰ μ]απίεα ᾽" (ν. 1, 2), δὰ ὈοΥΠδ ΟἿΪΥ νὰ 
ἔγυϊε; γοῖ “4 5σῃοοῖ᾽" 5δῃουϊὰ βργίπρ ουἱΐ οὗ 
1, νος ἢ ψουϊὰ Ὀγίηρ ἔοσίῃ “" ΤΡ ΘοΟυ 5η658 
πὰ ργαῖϑδαε Ὀείογε 41}1 [86 πδίϊοῃϑβ" (ἰχὶ. 11). 
ΟΡ. ο Ἰ". σό. 

Δ. « «γος παίοπ] ΟΡ. Μίοδῃ ἷν. 7. 
«ὐἱδ! δασίεη ἐὲ ἐπὶ δὲν ᾿»6] Α τορὶγ ἴο ἔς ὑυῃ- 

Ὀ6] ον σἤΑ] ]θηρο ἰῇ Υ. 19: ΟΡ. ΧΧΥΙΙ. τό. 
Οοὐάβ νοῦ 584}} Ὀ6 πιαῖϊυγοά ἐπ ἄμε “φΩ.05: 
δὰ ψ ἤθη ἴ [45 σοϊηθ, Μ}}} δθεῖὴ ἴἰο δᾶγνδ 
σοσηδ γὰρ ἄγ. ὕρ. χίνῇ!, 23; (εν. χχί!, 20). 

ΝΟΤῈ Α. 

(ΚΕΕΕΒΕΝΟΕΞ ΙΝ ΟΗΑΡ, ΙΧ ΤΟ 1 ΚΙΝΟΒ Χ.) 

ΤΗΘ ϑύυδεη οὗ 58θδα Παά δοαγὰ “" [πε ἔλπιο "ἢ 
οὗ ϑοϊοπιοη ἰῃ γεραγὰ οὗ ἐδε Ναριὸ 9 ἐρε 1ογά 
(ςρ. τ. 9). 8586 οδπῖθ ψν ἢ ἃ ὙΕΓῪ δτοαί (γαίῃ 

Ἵ “. αὐ. ὦ. ἰῃ στ. ς.) 11); ΜῈ] εαρεεῖσ, σοίά, 
δηὰ “ῥίςες (περ. συ. 6). 86 Ὀ]οβϑοά ἴδ 1 ογά, 
Ὀοσᾶυδε Ηδ μιὰ γσαϊϑοὰ ᾧρ ϑοϊοιῃοῃ ἴο ἀο 
ἡμάρν»ιεπ! ἀπά γὶφ διεοισπες (ΠΡ. οὖ. 17,.21):- 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ [ΧΙ]. 
τ: 7εοὔέέε οὐ Οἀγίεί, 4 7λε,ον»ευαγάμε, ἡ ἀνα 

ὀῤεεείησε οὐ τἀ αὐ λγμς, 

ΓΗΑΡ. {Χ]. ὙΠΕΓΕ 5 4 πιδηϊοσξ σείοσ- 
δῆς ἴῃ στ΄. 1---} ἴο ἴῃ6 Υεασγ οὗ [δ] [πη 
ἔλεῖ, πὸ ννογάβ ϑϑὰ ἴὴ τ. σἱ, ὁ" ργος δὶ πὶ [6 τς 
ἘΥ," ἀγ [ϑοῃηϊσαὶ νγογά5:---566 [οΥ, Χχν. 1Ο; 
ἐς Υ6. 504}} ἤδίϊονν ἴῃ6 ΒΕ γοᾶγ, δηὰ 2 γο- 
εἰαίγε {όεγὶγ (5. «υ.) τγουρπουΐξ ἴπ6 Ἰαπά,᾽" 
(566 μον νν οὐ ΧΧΧΙΝ. 8, Ις, 17, “. 4υ.)---Ἡοπι- 
Ῥάᾶγε ᾿ηἰγοάμοίίοη ἴο «Πἢ. Ιχ----ἰ Χ!!, 

ΤὨε Ἑςοηπεχίοῃ Ὀοΐννθθη ἰχ ἀπά ᾿χὶ 15 δδϑι 
ϑεοη ἴῃ υ. 23, ἡ Ποη σοϊῃηραγοά ΜΠ ΙΧ. 9, 1ς, 
18, 10, 21. 

1. ΤΡὸ δρίγὶ! οΥΓ ἐδε Τογά ὁ ἈΟΥΔᾺ (ΧΊνΙ. 
Σό) ἐν μρ'π »] ἴ,αηρυᾶρο Ὠ]οἢ ἱπ1ρ}165 {παῖ 
δε ΘΡΕΆΚΟΥ ἰ5 (δὲ "" ϑεγνδηΐῖ οὔ ἴδε ], τὰ "" 
(ΧΙ. 1), ὑνῆοθο οβῆςθ [ἃ νγᾶ5 ἴο “Ἴρεη ἴῃς 
Ὀϊπὰ ογο65,᾿" δηά ἴο "" Ὀσίπρ ουἕ ἔῃ6 ρυϑοποῖβ 
ἔτοσὰ ἴῃ ργβοη ᾽" (δ. 2).---ἰ(ρ. οῃ χὶ. 2. 

ἃ 5ἴσπ {δαὶ Ηε Ἰονθὰ ϑγδοῖ “ὺγ ευὸνρ (υυ. τς, 
19, 20). 
δ ὧν ΤΟΙ ΚΔ 0]6 ἱποϊάοης τῖρῆς Ὀ6 νἱοννοὰ 

(αηὰ 8. Ιχχὶϊ. 1ο, 1ς, 5ῆεννβ ἴῃδξ ϑοϊοπιοη 
ἨΙΠΊ56 1 ἀϊὰ 50 υἱὸνν 11) 845 ἃ ρἰθᾶρε οἵ ννϑδῖ 
βῇοιυά ἰακα ρίδοθ ὑπάοσ 86 σγεῖρτπ οὗ ἴδῃς 
ΕἸσῃίοουβ Κίηρ. 

ΗΕ “ϑδριπε οὗ τε Ι,ογά (σον ἐς "ἰπδοΦ 
ὌΡΟΩ πιὲ; θεσλυβδε ἴπε [0 ΚΡ 

μα δποϊηϊθά πὲ ἴο ργεᾶςῇ ροοά τἰ- 

ὀεεα 9] ὙΠῸ δρὶτξ τεϑίβ δ ἀΙΠΡῚΥ ὑΡΟΩ 
Η πὰ, δείαιως Ηδδ ἢᾶς Ὀδδη σοηϑοογαϊοα ἴο ἃ 
ψνογΚ ἢ] ἢ ΟἾἹΥ Οοὐ 5 ϑριΠ| σδῃ ρεγίοστῃ. 

ἐῥε ΖΚ ῥαὶδ αποϊπίε »ι] Αγοὴ νγδθ 
δηοϊηἰοὰ ἴο ὈῈ Πίρῇῃ-ρΓεσὲ ὉῪ Μοϑβος (ἔχοά. 
χὶ. 12: [ον. ν}. 12). ΤῆΘ ΠΠΟΚῸ Η!ϊπιθοὶε 
[45 ἀποιηϊοὰ Μεβϑίδῃ (5, χὶν. 7, "" Οοά, ΤῊΥ 
ον Οοά, μαίῃ: δποϊηίθα Τῆρε ᾽,).---ὅο σὰ 
κηον {παΐ ἤδη {6515 νγᾶ8 Ὀαρίϊζοὰ (απιιάςξ 
σγοννάθ, Ψῆο ννεῖθ “" σοηΐεβϑιηρ ἴΠ6ΙΓ 51η5,᾽} 
Μαῖξ. ἢ]. 6, ἃ8 οὔ ἃ ριοᾶῖ δ οὗ. Αἴοπο 
τηθηἴ), (ἢ Πποᾶνθηϑ νυ γα “ σοηΐ " (Μαγκ 1. σΣο), 
85 ᾿ξ τὴο Ν 61] ννῆϊοἢ ϑοραγαῖοὰ Οοά δηά πηδη 
ὙΜΟΓΕ [ΌΤΙ ἀϑιπάεγ (566 οἡ ἰχὶν. 2), δηὰ “ σοά 
αποϊγἰεά ΗΠ »ι «οἱ 1ρὲ Ηοΐγ Οῥοσ" (ἈΑςξ χ, 
48). ἀοοίαππς Η πὶ ἰο Ὀςὲ “' ΗΙ5 Ὀοϊονθὰ ϑοῃ, 
ἐπ αὐδονε Ηξ «υα:ς «υεἰ -ρίφασεά " (ςρ. ΧΙ. χα). 
5 ΒΟΙῚΥ δβογνναγάβ [655 ρα ὉΠΟῪ ἀρρ θα {18 

Ἐ2 
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ἀϊπρβ υπῖο (ἢς πιεεῖς ; ἢς Βιδῖῃ 8εηΐ 
τὰς ἴο δπά πρ τε ὈγοκΚεηεαγίεά, ἴο 
Ρτοςϊδίπι ΠἰθεΓΥ ἴο τῆς σαρτῖναθβ, ἀπά 
ἴδε ορεηΐηρ οὗ τῆς ρῥγίδοῃ τὸ ἐῤεη ἐῤαὲ 
αγε Ὀοιιηά ; 

2 Το ρτοοΐδιπὶ ἴῃς δοςερίδυϊα γεαγ 
οὔ τῆς ΠοκΡ, Δπά τῇς ἀδύ οὗ νεηρο- 
ἅπος οὗ οὖγ (σοά ; ἴο ςοπιχίοτγ 4] 
[Πδῖ πιοιΓῃ : 

2 Το ρροϊηϊ ὑπο τη [Πδξ τηουγη 
ἴη Ζίοη, ἴο ρίνε ὑπο ἴπθῖῃ ὈεδυΥ 
ἴον ἅ5Πε8, ἴῃε οἱἱ οὐ ἸΟΥ ἔογ πιοιγη- 
ἵηρ, {πε ραγηεηΐ οὗ ῥργδίβε ἔοσγ τῆς 
βριγιῖ οὐ Πενίῃεββ; (παῖ {Π6Υ πιρῆϊ 

ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἴο ΗΪπΊ56} (Κα ἵν. 17); δηά (ἤθη 
σγοηΐ ἔογίἢῃ ἴο ρῥγοοϊδίπὶ ἴῃς ννοσ] 5 70.016 
(Ὁ. Ἃ. 43, 1}. 1). 
γεαορ κοοά ἐλ. μπίο ἐδε νι ἩΜαῖϊ. νυ. 

2) 557 ΧΙ. 4) 29. 
ῥὲ δαϊδ “επί »η6] 866 οἡ ΥἹιῖί. 6. [η Ἡδρῦ. 

ἔϊ. τα τς σεπάϊηρ ("6 ΑΡοΘΕ16 .,)) δηά ἴῃς αποὶπέ- 
ἐπ (" ΗἸΕἢ-υίεβε ἢ) ἅτὰ σοπιδὶπαά. 

0 δἱπά μὸ (1. 6, ἢ. 7, ΧΧΧ. 26) ἐδε ὀγοξερη- 
δεαγίεΠ-- ἰῇ ψογκ οὗ Οοά 
οχῖνι!, 3; ςΡ. οὗ. [ν]1. 1. 

9 ῥγοείαιμα ἰδεγέ (οΥ, τεῖθαβϑο: 566 ἱηιγοά.) 
ο ἐδε εαῤίϊ 64} σΑττιεὰ ΑΥΤΔΥ ἔγότῃ (ΠΕΙ͂Γ ΠΟΙΏ65, 
ῬΓΙΒΟΠΟΙΒ Οὗ νγὰΓ (ςρ. ΧΙΙΧ. 24, 25). ὙΤΠ6 
1 ΧΧ. [25 ἄφεσιν, ἃ5 ἴῃ ἴκεν. χχυ. το. ἴῃ 
ἴμεν. χχν. 28--.2, ὅς, ἄφεσις 5 υϑοὰ ἔογ 
“7100116,}.--ἰΊ ννᾶ5 διιςῇ ἃ το θδϑο, ἴΠθη, 845 ἴῃ - 
γοϊνεϑά ἃ γεΐυστι ἴο {Πεὶγ Ἰοϑί Ἱπῃουιδηςθ. 
απ ορϑιϊῃᾷ ο7 1δὲ ῥγίοη 1ο ἐῤοηπι ἐδαΐ ἄγὸ 

δομπά (:. «υ. α. ΧἸΪχ. 9 50 (ἴῃ 5ιδβίδηςθ) 
1Ππ6 ὅγγ., ϑυτημ.,  ]ς., ά5ῃι, Α. ΕΖγα, σδβ., 
Κπηορ. Οἰδοῖβ (ΥἹΕ., Π 61.) ἕακο ἱξ ἕο πιθδῃ 
εἰ ρρεηΐηρ οὗ εγε5᾽ ([δὲ Ὀείης [ῃ6 ννᾶῦ ἰὴ 
ὙΒΙΟἢ [Π6 γ γῸ 15 σΟΠΊΠΊΟΩΪΝΥ δρᾶ; ΠΡ. Χχχνυ. 
45, χΧί. 2). Το 1,ΧΧ.. ραγαρηγαβθὰ ; “ χϑὸ- 
ςονογυ οὗ 5ιρδὲ ἴο ἴῃς ὈΠπά.") ὙὍηὸ Τάγρυπλ 
σοηδιποά (ἢ6 ἔννο τεηάογίηρβ; “ὁ ἴο [Π6 ρΡγβοη- 
ΕΓΒ, "ῤῥεανρ ἐπ ἐδὸ ἐσὲ." ΤὟΘΎΠΘ οἀρίϊνοβ 
ἐς 5: ΕΠ Πρ ἴῃ ἀλυκηθββ " (ΧΙ. 7) ννόῦ ῥγᾶςίϊ- 
ΟΑἸΪΥ Ὁ] πἀ64---(ϑοτηθίπιθβ, ἱπάθοά, δοξιδ]} 
Πδά {ῃεῖγ γε ρυΐ ου, [υὐξ. χνυὶ. 21; 2 Κ, 
Χχν, ( 

δὲ 1ἀκ6, ἴῃ ἢἰ58 αιοίδίίοη (ν. 18), χες 
ξῖνοβ ἴδε ϑορίυδριπίαὶ τεηάδτης (Π}Πἰᾶτ ἴο 
ἢ15 Ηε]]θηϊδὲ σρδάεγβ), ἀπά ἤθη δά ἀβ ἃ οἴδιιϑδ, 
ἔτγοπὶ 16 ΧΧ. νεγϑίοη οὗ [νι]. 6, νη] ἢ 
ΠΕΑΙΙΥ τερσεβεηΐβ {πε οἴμεγ πιοδηΐηρ, 

[πὶ ΤΕΔΙΠῪ :---ἰθα ῥσίβοη-ἤουβε, ἔτοπὶ ὑυἩ ἢ 
ΤΑΔΗ 5 βρίγιξ ποοᾶβ ἴο 6 ἀεο]νογθά, 15 ἵρτιο- 
τάπςα οἵ Οοά; δηά 1ἢ}18 ΠΊΔΥ Ὁ6 υἱοννθά, οἤ οπὸ 
846 45 ὈΪ πάποϑϑ, οὐ ἴπε οἴῇποσ 85 ἀδγίηθρϑββ. 
(1 Οον. ἰν. 4, 6.) 

Ὡ. 4δὲ αεεερίαδίς γεαν] (ςΡ. χιὶχ. 8). 1.1, 
ἐγοᾶσ οὗ δοςοορίδηςε ;"--ἰὴ νης Ηδ ψ}} 
ἐἐ δ6 κταςί)5᾽ (5, Ιχχχυ. σ, .. «υ.) ἴο Ηἰ5 

᾿πλ56 10, 5, 

ΙΘΑΙΑΉ. {μΧ1. [ν. 2-.--4. 

δε ς4]1εἀ {τγεεβ οὐἔἁὨ τἱρῃζεοιιβηεβ8, [ἢ ς 
Ρἰδπίηρ οὗ τῆς ΙοκΡ, τῆαῖ ἢς πιρῃϊ 
θα ρ]ογιβεά. 

4 4 Απά {πεν 584}} ὁ δι}14 τῆε οἱά ὁ ἐδαρ, 98. 
ὑγαϑῖεϑ, [ΠΘΥ͂ 5}]] ΓΑΪδῈ Ὁρ ἴδε [ὈγπΊεγ 
ἀεβοϊδίίοηβ, δηὰ {ΠΕΥῪ 5}4}} γεραῖὶγ τῆ6 
νγαϑῖε οἰτἰ68), ες ἀεβοϊδτοηβ οὐ ΠΙΔΗΥ͂ 
δε ΘΓΔΌΏΟΠΒ. 

ς Απὰά 5τδηρεῖβ 5Π4]} βίδηά δηά 
[εεἀ γουγ βοςκϑβ, δπά τῆς 8οηβ οὐ τῇς 
4] 1Ί6η τῤαὐἑ ἐς γουγ ρ᾽οννπηαπ ΔΠά γοιγ 
Υἱπεάγεββεσϑβ. 

6 Βυῖ γε 514] δε παιιεά τῆς 
Ργιεϑῖβ οὗ τῆε ΓΟΚΡ : γῖδρ 541} οΔ]]} 

ῬΟΟΡΪΘ, δηά χεερῤὲ {ποῦ οἴὔεγιηρβ (ἸΧ. 7) “. «ὑ.), 
δηά ΕΠ] ἴῃ ποτὶ [6 σοοά ρῥίρασεγε (5. 11. 
18, .. 4.) οὗ ΗΙ5 Ψ}}] τονναγάβ ἴδοι (Ερἢ. 
ἷ, 5, 9). 
αν 9. σεπσεαρο} ΑἸΧΙ. 4). 8566 οἡ ἷ. 24, 

Χχχῖν. ὃ. Ουγ],ογὰ οἐπάρά Ηἰ5 τοδάϊηρ ἴῃ {Π6 
ϑυπάροσις αἵ, “ἴΠπῸ δοςορίδουϊθ γοᾶσγ οὗ {86 
Ιογὰ " ({υκε ἰν. 19); Ρυΐϊ (45 Μτ ΒΙτκβ τϑ- 
ΤῊΔΓΚΒ) δὲ ἔπε οἷοδε οὗ Ηἱἰβ τηϊηϊ συ (Ὁ. χχὶ. 
22) Ηδς βροῖο οὗ “ἴδ ἀδγϑ οὗ νεηροδηῆςθ." 

εο»ῃ ον αἱἱ ἐδαΐ »ιομγη) ---ϑ ἴῃ [86 βοοοηά 
Βεοδίξυάο (Μαίῖ. ν. 4). Τῆς “Ὀγοϊκοη-πβεασίο ἢ 
δηά “ἰ πηροὶς " οὗ ν΄. 1 σοττεβροηὰ ἴο [86 ἤπτπὲ 
δηά {πιγὰ Βοαιυάο5. 

8. 70 αῤῥοὶπὲ μη]0] Οτ᾽ ““ἴο Ῥγονϊάθ ἔἕοσ ἢ 
(ερΡ. σεη. χὶν. 7, “. «ν.): ἴο πιακο ἥππῃ δηὰ 
5.016 ἀγγδηροιηθηΐβ ἔοσ σεομγίπρ ἴο 1ῃοι)---4}} 
[8αἱ ἔο]]ονν5. 

ἐρενι δαὶ »πομγη ἱπ Ζιοπ] 11ἴ. “’ [6 σλουγῃ- 
ΕΓ5 οὗ ΖΙοη :" ςΡ. ἵν ]}. 18. 

δεαμίν...} Οτ, ““4 σογοηεῖ ᾽ (". αὐ. α. τ. το, 
11. 20); 84η ογπδιηεηΐαὶ Ποδά -ἀγεββ :---ἰποίοδα 
οὗ (6 φεῤες υϑϑοὰ Ὁ. ΠΟΙ ΓΠΕΓΒ (2 5. ΧΙ, 19). 
,ῶν.... ὃν... ιτπδῖοδά οἕζ... (45 ἰῃ 1, 24) 
. 17). 
αἶνὰ 9 79ο»}} νυ πος Ηδ Η! πιο δὰ 

Ὀδεη δηοἰϊπίοά (85. χὶν. 7, 2“. «υαυ.). 
ῶν τὲ “ὈιγῚ ὁ.) δεαυΐϊπει.] ΟτΥ, 1πεῖθδᾶ 

οὔ ἀχοονίπᾷ βριχ1 :--- [δοῦ]6 δηὰ ἰδηριυά, 
διὰ τεδὰγ ἴο Ὀδοοῖηθ οχεηοῖ (“. αν. ἀ. ΧΙ, 2). 

γεν} 1.11. “( οαἶκ5.᾽" 
ἐδε ρῥίαρεης οΥ ἐδ ΖΟΚΡ] ΙΧ, 21. 

4. «ῥα}} διμή 186 οἱάή ψαβὴθ Ρν]8098] 
(. «υ. α. 1ν}1}. 12); ὙὙπεῖδθεσ οὗ 5γΓδοὶ, ν, 17), 
Χ]ν, χό; [,οΥν. ΧΧΥΪ. 21, 23:1 ΟΥἩἨὨ Οὗ 186 ψνοῦ]ά, 
80 ἰοηξ ἰαἰὰ νναϑίβ ὈΥ ἰη (ςρ. οὐ ἰϊν. 3). 

δ. ΑΞ]|η χίν. σ, 2, Οοά β [5Ξγδοὶ 5.41] δηά 
ἰἤοϑο ψγἢο ννεα οὔςθ οπιρὶογοὰ ἴο ἀοϑβοϊδία 
{Π6 Ἰαηὰ (ν. 17) ΓΕΔαΥ ἴο 455ἰ5ῖ ἰῇ 115 οὐ] νἃ- 
τἴοη. ΕΔΙΉΙΪΥ ροννοῦ (οπσα 50 δάνεγβθθ) 512} 
εἶνε 115 δἰά ἴο {πὸ Οἢυγςοῇ. 

Θ. [5γ86] ννουϊὰ δὶ Ἰθηρίῃ γτϑα]126 [15 ἱρὴ 
νοσδίίοη 85 “ἃ Κίηράοιῃ οὗ ΡΠ εϑι5" (Εχοδ, 



τοαρ 

ν. )η-ττὶ 

γοιι {πε6ὸ Μιπίϑβίετβ οἵ ουὖγ Οοά : ἐγς 
80.4}} εδὶ τε τίς μεβ οὐ ἴῃς (σα πε]65, 
δηά ἴῃ ἘΠ6ΙΓ ΡΙΟΓΥ͂ 3141] γε Ὀολβῖ γουτ- 
βεἶνεϑ. 

γ 4 ογ γουγ 8Πδπὶς γ6 εῥαὶ! ῥαυε 
ἄουθ]ε ; ἀπά “20. σοπῇιβίοη {ΠΕΥ 384]] 
Το]οῖςσε ἴῃ τεσ ρογείοπ : {πεγεΐογε ἰπ 
τ εἰγ ἰλπ {πεν 5114} ροββεβ8 τῆς ἀουθ]ε: 
ἀναγ δϑτίπρ' ἸΟῪ 584}} θ6Ὲ ππῖο τΒεπλ. 

8 Βογῖ τς ΓΟΚΡ ἰονε Ἰμάρπχεηξ, 
1 δῖ γοδθεγυ ἔογ δυγης οβεγίπρ; ἀπά 
Ϊ ν}}} ἀΐγεςς {πεῖν νγογκ ἱπ τγυτῇ, δηά 
1 ν»}}]}] πλᾶκα λη δνεγδϑτίηρ σονεηδηΐῖ 
νυν τἢεηι. 

9 Απά εδεὶγ βεεὰ 5841] θὲ Κποννη 
δίηοηρ ἴπῃε (σεπῖ 68, δηά τπεὶγ ΟΠ 
βργίηρ ἃτηοηρ; ἴῃ 6 ρεορὶε : 4}} τῆδι 8εὲ 

ΙΘΑΙΑΗ. {Χ1]. 

[Π6 πὶ 5}|4}1] δοκπονϊθοάρα (ἤδη. (δδὲ 
{Πα ἀγὲ ἴῃς 5Ξ6εεὰ τυῤίεῦ τῆς Κ0ΕὉ 
ἢαῖῃ δ ]6556ά. 

ΙΟ 1 ν}}} ργεϑὶν τε]οῖσς ἱπ τῆς 
ΓΟ, ΤῊΥ παν 564} δα Ἰογίι! ἴῃ ΤΥ 
(οά; ἰογ ἢς δαῖῃ οἰοϊμεά πῆς τνυἱτῇ 
(ἢς ραγηηθηῖβ οὗ ϑβαϊνδίίοη, ἴθ ἤδίῇ 
σονεγεά τὴς 1} τῃε τοῦς οὗ τἱρῆῖε- 
ΟἸ8η688. ἃ85 ἃ δγίάερτοοπι ἱ ἀεοκοίῃ ΣΡ οα 
ῥιηιοὶ ννυϊτῃ ογπαπιθηΐβ, ΔΠα 48 ἃ δγ146 «2νγέδεε. 
δάοτγηειῃ ῥεγεοί νι Παγ [οννεΐβ. 

11 Εογ 88 τῆς δᾶγίἢ ὈΠΠρΡΈΓΙ ἰογῃ 
μεῦ δυά, Δπ4 45 ἴῃς ραγάθη σδιιβεῖῃ 
τῆς τὨΐηρβ (Πλῖ ἃγα βουὴ ἰπ ἰξ ἴο 
ϑρηηρ ὍΠ ; 80 τ Ιογά ον ψ]]} 
οάι86 τγὶρῃϊθουβηθβϑ8 ἀπά ρῥγαΐίβα ἴο 
ϑργίηρ; γῆ δείογε ἃ} (6 πδιίοῃβ. 

χΧΙχ, 6: τ Ρεῖ. 1ϊ, ς---9). 81 δὰ] 5ροῖκα οὗ ἢ πὶ- 
βε ἔδϑβ Ὀείηρ "ἃ τ] ΠΙβίεσ (λειτοῦργον) οὗ [6511 
ΟἸιπβὲ ἴο {86 παίϊοηϑβ, τηϊηιϑίεγπρ (ἱερουργοῦν- 
τα) ἴῃο Οοβρεὶ οὗ σοά," 

ὙΠΟΘΙΓ ϑρίγτυ4] βοσγνὶσθ νου Ἱὰ ΡῈ σενναγάθα 
ΌΥ ἃ Ψ Πρ ΒΌΡΡΙΥ οἷ ἰοπηρογαὶ ἐπίηρϑ ; ςρ. 
Ἄοπι. χν. 27:1 Οὐχ. ἰχ. 11. ὙΠΟΥ βου ὰ 
εαἱ οἵ ἐδε γίεῤες ἡ τδε παῦῖομβ, νι οἢ δά 
(ΟΠῚΘ Ἰηΐο ἴδ6 “ΕΥ̓ οὗ Οοά (χ. ς, “. «υευ.). 

ἐπὶ ἐδεῖγ.. «δοασὶ ἀσθήρ φι 0 Τατγρ., ν υἱρ., 
Α. Ε:γα, Κιπιοι, ΨΊγ., θ εἰ.---οὐ (ἢ Β 45}ὶ, 
ἃηα πιοβῖ πηοάσετιϑ), “οὗὨἨ [ΠΘΙΓ ΡΊΟΥΥ 5114}} γὸ 
τοοοῖνο ἴῃ Θχοῆδηρο," ἴπ τονναγὰ ἕο ἴῃ 
Ὀεπαῆςβ γοὺ ΠΟΠΙΕΓ οἡ ἴδηι, ΠΟῪ νν}}} ρ δά ]ν 
Ὀεβίονν οὐ γόοῖι οποισ δπὰ ἀϊζηϊίγ..----ἰσγδεὶ 
οὗ οἷά, ἴῃ δε ἢορὲ οἵ γψαϊηΐηρ θαυ ν δά- 
νδηΐαρο, μιδὰ “" Ὀαγίογοἀ ἄννᾶὰὺ {πεὶγ " {π|6 
εἰ φΊΟΥΥ ᾽ (1[6Γ. ἢ. τα σΡ. 5. ονὶ. 20); ἔπογε 
ὈΓΙΠΡΊ Ωρ ΟἹ 1ποπΊβεϊνοβ βμδπιὸ δπά μι πι]ατίοη 
(Ρ. ἐβρθοία!ν Ηοϑβ. ἵν. ό, γ). Νον, ν ἤδη 

ΕΥ̓͂ ἃἄτὸ {Δ Π}1} ἴο {πεῖς νοςσδίίοῃ οὗ ἱπιρατῖ- 
ἵῃρ αἰνίης Κπον]θάρε ἕο {π6 παίΐοηβ, (ΠΟΥ͂ 
Γεςεῖνα ἔγομῃι {Βεπὶ Δῃ ἅτ ρ]6 τεΐυγη οὗ γεϑρεοῖς- 
ἔὼ] Ποπιᾶρο. 

7. Ιπδίοδά οὗὨ γομγ “δα (1. 9, ἰἷν. 4: 
Ηοϑ5. ἵν. 7) γε 5141} ἤδνε Ἅομόίε---ἰῃς ἀουθ]α 
οὗ νψβδῖ μᾶ5 δε γοηΡ Υ ἰακθη ἄνγᾶγ ὈΥ͂ 
ΥΟῸΓ ΟρΡΡργΌβϑΟ 5 (υ. 8; Εχοά. Χχιΐ. 4, 7, 9). 
(. Ζεςῇ. ἱχκ. 2. 

απά ἴοτ εὐ βίοη...} Οτ, “δηὰ ἃ5 ἔοσ. α15- 
ἔτλςο,--- ΠΟΥ 5881} τε)οῖΐοθ ἴῃ {ποὶγ ρογίοη." 
νβαῖ νυᾶ5 Ξδἱά ίἰο Αάσζοῃ, “ὙΒοιι 54] μάν 
ὯΟ ρογίίοη (-. «υ.) ἀπιοηξ ἰπεπὶ; 17 ωἊ»ρν ἐδ 
}ογέϊοπ (5. «υ.},᾿ ἀρρ]1ε5. ποῦν ἴο {πε ψγῃο]α 
ΓΟ ΠλΠΠΥ. ((ρ. ῥβ. ΧΥἹ. ς, οχῖχ. ς7; |6γ. 
Χ, 16.) Τδεγεογε---ϑίησο (ΠΟΥ ἀγα ΠΟΙ ἀ6- 
γοϊορὰ (ἰο Οοά--ἰπ 2ῤεῖγ ΟὟ ἰαπά ἐξδεν «ῥα! 
οὐρὰ δε ἀομδίε. ((ρ. Ῥ5. χχχυῖ )ο; Μαῖίῖ, 
Υ: Ὁ, ͵ 

8. ᾿ουε ἡμάφν»ιεπε) “. «υαν. α. Ῥ5. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 28. 
γοδῥεγγ ζῶ γ ὀωγηὶ ογεγίηφ) Ἐδίμοσ, ὑπδῦ 

ὙΔΒΊΟΣ 18 Ὑτοδῦθα ΔΎΔΥ ὉΥ͂ 1 }π8ὲ109 
. εὐ. α. 5. ᾿ν1]..2, Η. 2; δὺ 1οὉ ν. σό);-- 
ἰδίκθη ἔτοπῃ ἴῃ6 πλθοὶς (Χ. 2) ΌΥ νἱοΐθβησθ. 80 
(δὲ 1ΧΧ., Ταγρ., ϑ4δλάιας, Οδϑθοη., 8 εὶ., 
Κπηοῦ.---ΤΠο Α. ΜΝ. ἔο!ονν5 186 Ψυϊξ., Α. 
ΕΖτα, Κδβηὶ, δίς. (ἀπβιυεηςθά, ΡγΟΌΔΟΪΥ, ὉΥ͂ 
Μϑ4!. ἱ. 1.3). 

1 «υἱϊ! ἀΐγεε!... Ἀίδοτ, 1 «υἱἹδδδῖκτι ᾿μ 917 
Τονατὰ ἐπ ἐγιρ;-- ἢ δὴ οχαςῖ τοραγά ἴο 
ΓΠΟΙ͂Γ πιογιῖβ : γεῖ, τ ννου]ὰ ϑθεπὶ, ἢ ἃ 1106» 
γα ΠΥ νν ὨΙ ἢ ἸηΒηΙΟΙν ἰγαηϑοθηαθ ΔΠΥ ὨππΊδη 
ἀοϑογῖ; ἔοσγ [ΠΥ ἂῇὲ ἴο ἢδνε “ Ἔνθ βίης ἸΟῪ ἢ 
(υ. 7) ξυδταηϊεεά {μοπὶ ΟΥ̓ ὧπ εὐυεγί απ 
ἐουφηαπέ. 

9. δαὶ! δὲ ἐποαυπ"]--- ὐὰ {Πεῖγ ἵγιδ μάγος. 
ἴεγ γοσορηϊζοά; Ὀδσδυβε Οοὐ 5 ἕδνοιισ 50 οἰθαυν 
Γοϑίβ ὕροη ἴΠ6πὶ. 
απο ἰδὲ ῥεορί] Οτ, διαϊδδὲ (ἢ6 960- 

Ῥ1685 (ορ. ΜΊοδῇ νυ. 8). 
ἐδὲ “τε «υδίερ δὲ 1ΟΚῸ ῥαΐδ δὲεεσεα 1.6 

ἔσθ ΠΟΙΓ5 οὗ (πΠ6 Ὀοπράϊοςξοοη σίνθη ἴο Αὐτα- 
ἢατὰ (Οξη. ΧΧἸΪ. 17,. 18). 

10. εἰοιῥεά,. “αἰυαϊϊοη)] ΟΡ. Ῥβ5. Ἴχχχί. 
16. Ηδε 5 ἰηνεβίδα ἃ5 ΠΙΡΏ-Ργιοβῖ (10 ὈΥ͂ 
ΤΏΔΠ, ἃ5 ΑἌγοη ννᾶ5, θ.1) ΟΥ̓ Οοά ΗἰπΊβεὶε 
(..«υ.α. χχίϊ!, Δι; Εχοά. χχίχ. ς, 8). 

ἀεοεζεέρ δί»εί «υἱὴδ ογπαρπε] ἘΒδίδεγ, 
Ῥυύνοῦμ οἱ ῬΓΊΘΒΟΙΥ οοτοποῦ (..εὐ.4. ἴῃ 
Ὁ. 3). (ὑ. ϑοηξ οὗ 50]. 1. 11. Α4. ἱερα-᾿ 
τευόμενον στεφάνῳ. 

11. ὀγίηψεὶρ 22 γ1}] 
(. ὠ.“. Οεη. 1. 12). 

δὲν ὁμ4] Οτ, “" ϑργίπρίηρ 5ῃοοῖ ;") Ηδοῦτ. 
ἐσεριαε (5. «υ. α. ἵν. 2). 

ἐαιμείῥ...10. σῤγὶπα 20 γ1}} 
ἵν. το; Οϑεηῃ. 1. 9. 

δεΐογε αἱ 1ϑε παιορ] 80. τας ἴπ6Ὸ ψβοὶς 
τνου]α 15 Ὀδοοῖο Ἐάδη: γροϊαϊπηθὰ ἔοσ νοῦ ουζ 
οὔ ἴμ6 βαηά οὗ 6 υητὶρῃϊοοι5 5Βροῖοσῦ. [ἢ τλϊ5 
Υθὰγ οὗ [Ὀ1]6 1Π6 ϑασί 15 "εδιογεὰ ἴο 115 ργορεσ 

Οτ, φυϊλοῦδ ΖοΣῈΣ 

΄. «υ. α. χὶν. 8, 

293 
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ΓΗΑΡΤῈΚ [Χ]]. 
: 7λε Χυεπέ ἀεεῖγε ο7 1λε Τῥγοῤάεί ἴο γε 
“ἀξ εἀωγεά ἐπ Οοα: γονεῖσε. κα 712 οζδεέ οὗ 
ώλε νεῖρεἐσίεγε (μρεο τσλέελ ἐλεν ἀγε ἹπΩδίεα) ᾿π 
“"αελήην τλξ ξοεβεί, το ανά ῥγεραγίρρ ἐἀλέ 2 εο- 
2“ Ἰἀσσαο. 

ΟΕ Ζιομ᾿β β2κε ψ1}} 1 ποῖ Ποϊ]ά 
ΤΥ ρεᾶςε, δηά ἔοσγ εγιβαίθπη β 

δλίςς͵ 1 νν}}] ποῖ γεβῖ, ὑπῈ}]} τῆς Πρῆῖ- 
ἐουβης6858 {Πεγεοῦ ρὸ ἔοι «5 Ὀπρῃῖ- 
Π658. Δπά τῆς 5λϊνδίίοη {πεγεοῦ 88 ἃ 
ἰδιὰρ ἐῤαὶ Ὀυγπεῖῃ. 

2 Απὰ τῆε (Θεμτ|ε8 5}2]} 5εςε τῇ 
ΠρΗτεουβηε88, Δη4 Δ] Κίπρβ [ΠΥ ροιγ: 
Δα τῆοι 5μαὶῖ θὲ οδ]εά ὈΥ ἃ πε 
πᾶπηο, ἡνἢϊςἢ τῆς τποιτῃ οὗ τῆς ΓᾺΡ 
8[8}] πδηις. 

2 Τοῦ 5}Π41ς δῖδϑο ὕὈε ἃ Ἵογοῦγχῃ οὗ 
ΒίοτΥ ἴῃ τῆς Βαπά οὗ {πε ΟΚᾺΡ. δηά 

ΙΞΑΙΑΗ. {{Χ11]. ἵν. τ- 

ἜΙ ΤΟΣ ἀϊλάεαι ἱπ (Πς Βληὰ οὗ (ἢγ 

4 “ἼΤΒου 88 πο πιογε θὲ [εγηηεὰ “ σα. ς. 
Ἐογβάκεη ; πειῖθεσ 581] (ΠΥ ἰληά ΔῃΥ τ Ῥεῖ. «. 
πόα δὲ τοτηοὰ [εβοϊδλίε : δυῖ ἴδοι ἦὸ 
88δὶς δὲ οδεά  Ηερῃζί- ΔΒ, ἀπά τὴγ "ναὶ α, 
Ϊλπά ! Βευ δὴ : ἔοσ ἴδε ΓῸΚΡ ἀε]ρῃῖ- Ἡφανρεοῖ 
εἴ ἰπ ἴπεε, δηά τὰὴγ ἰδπὰ 541} δε μονας 
τηλιτιεὰ, 

ς 4 Εσγ 4: ἃ γουηρ πιλῃ πλλιγίθῖῃ 
Δ ΥἹΓΡΊΠ, 40 80.411 ΤΥ 508 ΠΊΔΓΓΥ ἴπ6ε: 
δπά ἴω: τῆς δγιά πὶ γε]οίςειἢ ονεγ' Μοῦ Εν 
τῆς πᾶς, 09 8 ΤΥ οά ΓΕ] οἶσε 70» φ κὰδ 
οΥὐοῦ ἴἢεεα. : δώ: 

6.1 πᾶνε 8εῖ νγδίς βπηθὴ ὑροη τῇγΥ 
γνᾺ 115. Ο [επυβαίεῃ, τοδίεῤ 51.8}] πενεγ τ οσ, 
ΒΟΙ4 τπεῖγ ρεᾶος ἀδὺ ποῦ πίρῃς: 'γε λα 
[δῖ πᾶ πγεπίίοη οὗ τῆς [ΟΚΡ, Κεερ ζοῖῦς 
ποῖ 81|1|6ηςα. ᾿ ὁγάπρεσα. 

Βείτγς, (ἢς Πρῃίοουϑβ ϑεθδ. ΕῸτγ 41] [ῃοϑε ΘΑΣΥ 
8565 οἵ ͵ΙΟΏΡ, σΟΠΙΡΟΠ5ΔΠΟη 54] Ὀ6 πηδάθ. 
Το ῬΙΟΘΙΥ Κιπρ νν}}} του σοηϑθοσγδίθ 5Π2Π|6- 
δ' ΠΟ Κοη πηθη, δπὰ (ΠΟΥ 5141] ἢονν Ὀ6 “ΚΙπρϑ 
δηὰ ργοϑῖβ υπῖο σοά" (εν. 1. 6). 

(ΗΑΡ. {0Χ11. Το ΚΟΥ ἴῃ Ὁ. 1 [258 
Ὀδοη ἴδκοη ὈΥ̓͂ Β0ΠῚ6 ἴο [Π0 ρῥγορδεῖ; ουὐὕ 
(βίηοε δὲ: ἱπίεγοεδβϑίοῃ οου]Ἱὰ ποῖ δε ρεγρεΐυ]) 
πε ρῥγορμεῖῖς Ὀοάγ. ΤὍΤμὰὲ Ταγρ., ΚιπιςΝΙ, 
Οτοίϊυ5, Π ε]. (ἀπά Α. ΕζΖτγα ου συ. 4) πιδῖο ἴὶ 
ἴο 6 ἴ6 ΟΡ. ΤὉ815 ἰδίτοσ υἱονν 15 γι ἴῃ 
σὐοίδποθ; ἰπ ἔοιτῃ, Βονγόνοσ, τ νουϊὰ δὲ 
ΤΔΟΓΟ οχδοῖ ἴο 54Υ, ἴἢ6 σροᾶκοσ 18 ἴὴ6 54Π|6 85 
ἴῃ ΙΧ]. 1, Μεβϑίδὴ ;---Ηοα ννῆο ὁ πηλίκος ᾿ηἴοτ - 
ςοβϑίοη "ἡ (11. 12) σΟΠΕΠΌΔΙΙΥ οἡ Ὀομαὶέ οὗ 
Η!5 τοαδεπηδά. 

1. «υἱῇ! 1 ποὲ ῥοίά γν ῥεαε ὙὯπὸ νοῦ 15 
ιϑοὰ οὗ ἴ[Π6 ΠΟᾺΡ ἴῃ ἰχῖν. 12, ἶχυ. 6; ςρ. [ἱν]]. 
ΙΙ. 

«υἱἱΐ ποὲ γα “.«υια. ἴῃ Ῥϑ. ΙΧχχχῆ χα, οὗ 
Οοά: ἴπ Αὐυτῇ πὶ. 18, οὗ ΒοδΖ; ἴῃ σϑίδεγεηςθ 
ἴο 15 ““ρογξοιτηίην [Π6 ρατὶ οὗ ἃ ΚἰπϑπΊδη ἢ 
(ογ, τεάδεπιεσ, σοσἢ. 
μη 1ρε γχὶψ δίεομαηπε: (υ. 2) ἐδέγεο  3ὸ ον] 

---ΟἸΟΑΙΙ͂Υ πιδηϊοϑίθά (5. χχχυῖ. 6). 
ας ὀγίῥίηπε} (4. «υ΄ α. Ιχ. 19):---ἃ5 ἸΙΡ ἢ 

δῃϊπΐηρ ουἱξ οὗ ἀάτί ποθ. Α σϑνογϑδὶ οἵ ᾿ϊχ. 9. 
α΄ ἃ ἰα»ιῇ)ὴ ΟτἊ, ἴοτγοῃ,---ἶκα τῃδῖ ψὶςἢ 

ΑὈγαδδπὶ 5ὰνν ἴῃ νἱϑίοη, ν ἤθη [6 ““ΠοΙΓΟΥ οὗ 
ξιοαὶ ἀδτιίτηθϑϑ᾽" μδὰ ζ8]|]6η ὑροη ἢἰπὶ (Οδεη. 
ΧΥ. 17, 2.4υ.). 

8. τδν γί ριεοι πε.7---Ο Ζίοη, ὦ οἰ οὗ 
Βο !π 655 (11]. 1). 

ἃ πεαὺ παρ9.}] (ςρ. ἶχν. 1:ς); [παῖ οὗ “ἴἢ6 
ΠΟΙΥ ΡῬδορὶε᾽" (υ. 12): νης ἢ 15 ἴΠ6 ὉΠπ]6 ρίνθη 
ΌΥ δὲ Ῥδὺὶ ἴο (ΟἨγιβίίαπϑ, Κοπι. ἱ. 7,1 ΟΟΥ, 
ἰ, 2 (κλητοὶ ἅγιοι, ΠΟΙ ὈΥ νοςαί!οη). 

8. « γχογαὶ ἀίαάεηι σι ἐῤε δαπά 1.1Ὲ “ἢ [86 
ορδϑη δδηά,"" οὐ, ραϊπι. ΤῈ ἀϊδάεπι ννᾶ5 δοϊά. 
ἰῃ Οοὐδβ δαηά, υὑπη}} [6 Ὀπηθ ςάπὶς ἔὼσ ᾿ἴ5 
Ὀεΐηρ ρῥἰαοθά, ἴῃ 411 115 οοτιρ θίθμθββ, προη ἴμ6 
ὕγονν οὗ Μεβϑίδῃ, 

4. Ρογιαλεη] ἨἩδῦ. “ΑΖιῦΔΝ,᾽" .. εὑ. 4. 
Υἱ. 12, 'ν. 6. ὕῆε οοηΐγασι οὗ [(ἢ15 15 σίνθη 
ἴῃ (ἢ6 τηϊγτὰ οἴδυδε ὈΥ ““ΗΘΡἢΖΙ-ὈΔ}." “ΜΥ 
ἀεὶ ῆξ 5 ἴῃ Βοσ."-- Βοῖ! ΑζΖιυῦδῃ δηά ΗἩερὴ- 
Ζί-ὉΔ ἢ ΟὐσΣ 8ἃ5 δεῖΐιδὶ πᾶπηθϑ; 186 ἐΟΥΠΊΕΓ 
θεῖς [δὲ οὗ [εποσῃαρηδιὶ 5 πηοῖμεῦ (2 Οἤγο. 
ΧΧ. 31), ἴδε Ἰαίζεσ ἐμαὶ οὗ ΗἩδΖοκιδῃ 5 “ντ 
( Κ. χχί. 1). 

εεοία!] [Δἰ. “εβοϊδιοῃ ; ἢ .. «υ.ἀ. 1. 7) 
Υἱ Σἱ, ἰχῖν. το. (οηίγαβίοα ννἹ ἢ [ἢ15 15 [Π6 
“ Β60]4 8" οἵ [ἢ ουτίῃ οἴδιιϑο :----ὐν Ὡς ἢ ΠΈΠε 
6. Β6]4,᾽" οἵ ““Ροβϑεββεά᾽" (44. ἐσχῃμένη), 8η 
ΒΕσοΠ δ ΠΥ, ““πηλγγ θα "ἢ (Πἰν. 1) Ὕ ΤΕΣ Τᾶγρ. 
δηά ΨΝυΐρ. δᾶνθ, “πῃδθιῖοὰ:" 8. ᾿051:1Ώ4]6 
τοηάογης ἴῃ ἰΐϑοὶ (566 ἴπ6 που ἴπ᾿ [ο5ἢ. χχίν. 
11: 2 8. Χχχὶ. 12); δῖ ποῖ βυϊζεά ἴο τ΄. ς. 

56. Το δἀάγοβϑβ ἰ5 5{1}] (τ. 2) ἴο Ζίοηῃ. 
γῶν ο: 1] (“. «υ. α. ἴῃ τ΄. 4);--οὐν ηηηρ ἴὸγ 

ΗἰπΊ5 6] Γ Δη 1π4 Θηδ 6 στρῆξς ἴο “'πᾶνο δηά ἴο 
μοϊ]α.".--Τὸν ερἠάνγεη (Ὁ ΟΕ οὗ ἈΟ]1Π655}) ν0}}} 
[θη οδίδϊπ ννἢδί [ΠΟΥ ργΖῈ αδονυς 4]] εἶϑθ, δἃπ 
ἱπάοἔθαϑι Ὁ] 6 {116 ἰο τῆς ροββεϑβίοη οὗ ἴπθ6, {Π6 
οὈ]οςΐ οὗ {ποῖγ γεϑογνθα ἀδθνοζοῃ. 

α: δὲ ὀγίάδεσγοορ!] ΟΡ. Ερῇ. νυ. 27} Ἀσφνυ. 
ΧΙΧ. 7. ΧΧΙ. 2. 

γεϊοίεο 7 (ρ. ευΐ, Χχχ. 9. 

6. Μοροίδῃ μ45 «εξ, οὐ δρροϊηϊθά, «υσέεδ- 
»ιε μῤοη τῤε «υαἱς οἵ ἴῃε βδογοὰ οἵγ; “ννᾶγ- 
ἄοτβ οὗ [ἢ νν81}15᾽" (ϑοηρ οἔϑ0). ν. 7) :--ρ 812 
Νυπι. 11. 2), δηᾷά Ῥγορμεῖβ (οἰ. χχὶ, σα; ςΡ. 

;:. 8). 
ἐῤραὶ »παάε πιεπίίοπ...} Βεῖίεσ (45 πδηρ.}, 



ΙΘΑΙΑΗ. {Ε,ΑΧΔΧ 1]. 

ΥΨΑΥ ; ρδῖπεγ οὐκ (ἢς βἴοπβϑ; ΠΗ ὕρ 
ἃ 8ἰλπάλγά ἔογ τῆς ῥθορΐδ. 

11 Βεμοϊά, τὲ ΚΡ ἢλῖἢ ργοὸς 
οἶα πηεά ὑπο τῆς επά οὗ τῃεὲ ννου]ά, 
εϑαΥ γε ἴο [πε ἀδιρίεγ οὐ ΖΊοη, 4 Ζ-ν. φ 
ΒεΠο]ά, ὡ», βαἰγαϊίοη σοπιεῖῃ ; δ6- ἕμαιιμ. αἱ. 
Βο]ά, δἰ8 ἐτενναγά ἐς νι Ὠϊπι, ἈΠ ἴομη 1. 
ἢ18 'νοσκΚ θείΐογε ϊηλ. . » πρλὰ 

12 Απά τῆ εΥ 8}4}} ς8}} {ῃεπι, “ΓΕ το. 
ΒΟΥ ρεορὶε, Τῆς τεάεεπιεά οὐ {πε ηνεόρη- 
ΙῸΚῸ: αδπά τῆου 8] δὲ οδι]εά, 2" 

ν. 7---12.} 298 

7 Απά ρῖνε Βίαι πὸ ' τεβῖ, {111 ἢ 
Θἐβίδ] 158. δηά {1} ἢ πιᾶῖκε [εγυβαίε 
Δ ΡΓαῖβε ἴῃ (ἢ δδιτῇ. 

8 ΤῊςε ΓῸΟΚΡ Βαῖῃ δύγογῃ ΒΥ ἢΪ8 
τίρῃς μαπά, ἀπά δΥ [8 δγπὶ οὐ ἢΪ8 

ΓΉ ο Γ βίγεηρτῃ, ᾿ϑύγαὶΥ 1 ψΨΜ}}} πὸ πιογα ρῖνε 
ΤΥ σούη 29 δὲ πιοᾶῖ ἔογ [ἢϊπε επο- 
Γλϊ65 ; Δπα ἴδε 80η8 οὗ [δ 5[ΓΔηρῈΓ 
802} ποῖ ἀγηκ τὴν ψγῖπε. οσγ τῆς 
ννῃϊςἢ ποὺ ἢϑῖ Εἰ φὰ τς 

'᾽9 Βυζ τπὲγ τῃδὲ ἤᾶνε ραῖμεγεα ἰξ 
804}} εαἰ ἰϊ, δπὰ ργαῖϑβε ἴῆε [,ῸᾺὉ ; 
Δηὰ {πεὺ τπαῖ ἤν Ὀγουρῃς ἰ ἴο- 
ρεῖθεΓ 5141} ἀγίηκ ἰὲ ἴῃ τῆ6 σοιγῖβ οὗ 
ΤΥ ΠΟΪΠΠ 688. 

το  Οο τἄτουρῃ, ροὸ τπγουρῃ τῆς 
δ οβᾶρ. 40, σΑίε8; ἦρΙΈρᾶγε γὰὲ ἴπεῈ ὙΨᾺῪ οὗ τῇς 
3. 8. 57. 14. ΡΘορΙὶε; ςαϑῖ ἃρ, οἂδῖ ἃρ ἴδε δίρῃ- 

δουρῃς οὐ, Α οἰ ποῖ ἐογβακεῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ {Χ1Π|. 
τ Ολγέη σἀσιυείά τοάο ἀξ ἐς, α τυλαί λὲς υἱοίοῦ 

συνε ἀὶς ἐμερεῖέσ, Ἴ ακπα τυλαΐ ἀΐ γερο ἐο- 
τυαγα ἀὲς ελμγελ. τὸ 7π δὲς 7μμδὲ τυγαΐά λέ 
γεριςσεδογοείλ ἀὶς 5 νιέγῶν. 15 72: ελμγεὰ 
ἦη ἐλεὶγ γαγεῦ, τῇ απά εοπῤίαΐμί, ῥ᾽ο7255 
ἐλεὶν γαΐά, : 

᾿᾿᾿νρνρνρνρνψνψψ.ιιωι͵͵ « τ..΄΄΄ἕὃ... τ ;,.᾽.γ .-ς-ς-ς- τ ὈχτὀπΌ τὍτ-ὔς-.- “«ῬῬοΕἘΕὉ.-“---“ἕ ΞΞ-  ἐ 

ἐκ ῃλξ ἀγὸ ἴῃς 1, οτά 5. το ΠῚ ὈγΔΠΟΟΓΒ:᾽) ΓΟ 
τηϊπάϊης Ηἰπὶ οὗ ΗΙ5 σονεπδηΐ. 

ζεεῤ ποῖ εἰἰοποε]--- σ.«υ.α, Ῥ5. ἸΧΧΧΙΣ, 1); ΠΕΥΕΣ 
οϑδϑ6 ἔγοπὶ ὑγροηΐϊ Ἰηϊογοοββιοῃ. 

7. πονῇ [ΙΔϊ. (πιᾶγΕ.), “5:|16πο6.}) Οοη- 
δἰγαίη Ηἰπὶ ἴο υἱίεγ Ηἰβ ἀδογεθ ἔοσγ ΖΙοῃ 5 
βαϊνδίίοῃ (υ. 11). Ορ. εκ χνίϊ!, τ----δ. 

“11 δὲ εεἰαὐϊ Ὁ} Ἐλίμογ, “ὑΠῈ} Ηδ πιᾶκθ 
ΤΟΥ," οΥ, “Ῥγέραγε Ηἰ πιο!" (45 ΑΟΥ͂. ἴῃ 
]οὉ νἱῖ!. 8, ἀπὰ «ἢ. 11. 1.3, ΠΊΔΓΡ.). 

8. ἐδε αγρε Γ᾽ δι: σἰγεησὴ ἈἘΠ18 ύτομε 
διτὰ (Ρ5. ἰχχχίχ. 1ος σ. φυαυ.). 

9. εν ἐδαὶ ῥαυε.. Οτί, 2ῤεγ ἐδαὶ 88- 
ἜΠΟΣ ἐξ ((Π6 σογῃ)...; ἐδεν θα! βῦοτο 1ὺ 15 
(τεξεσηρ ἴο (6 νιηἴᾶ56). ὙΠῈ ρῥεϑίθ ΜΕγα 
Βιάάοη ἴο οδῖ τῃῆ6 πῖμὸ οἵ σοτῃ, ἄζςς., “δ εΐοτα 
1π6 [,ογὰ" (θευξ. χὶν. 23). Ορ. [εγ. χχχί. 
12. Ἅ 

10. Ὅο ἐῤγοι»...}] Οὐ, Ῥδ88 ΟἹ, Ρ888 
οἱ ( [ο5ἢ. νὶ. 2), ΣΟ ΘΚ ἐῤε καΐσς; ἴδε ραῖεβ 
οἴ Ζίοηῃ, ν ῃἰςἢ ἰ5 Π6 σΕΥ ϑσρόκθη οὗ [ἢγουρβουιῖ 
(Πἰ5 σμαρίοῦ (υν. 1, 6, 7, 11, 12). ὙΠΟΥ ἅγε 
ἴο γὸ ἰπ ἴο τᾶ ρτοραγδίίοη ἔογ [86 ἀγγίναὶ οὗ 
Ζὶιοπ᾿5 βαϊνδίίοῃ (νυ. 11). 

ἐδε «ὐαν 9. 1δὲ ῥεορίε7---ντῦο ἅτὰ δάνδηῃςίηρ, 
ὑπάογ {ΠΕῚΓ [ογά 8 ργοϊεοιϊίοη (ςΡ. ΧΙ], 3, ΙΥἹΙ. 
14). 

εασί ὸ... ἱνῖ!. 14. 
σαίδεν οἱ ἐδε “Ἰοπε6} ΟἸοΑΥ 11, 80 {παῖ (ἴδε 

ΗΘ. ἱπιρ 165) ποῖ ἃ βῖοπε δὲ ἰεῖῖ. Ὑῆε Τάγε. 
τοίοιϑ ἴ ἴο “ἴδε ἐπουρἢῖ5 οὗ ἴῃ6 ᾿πιαρφιηδίίοῃ, 
ὙΥὨἰοἢ ἅτ 85 ἃ βἴοπο οὗ βίιπΊ  ηρ.᾿" 

ὦ «ἰαπάαγά 70γ 1δεὲ ῬΘ0Ρ198)] ΧΙΙΧ. 22. 

11. 2ὁὲ ἐπά ᾳ(...1 ΧΙ, το, χ νη]. λο. 
847 γέ...Ζιοα] [πῃ Μαῖίϊ. χχὶ. ς 1Π15 οἰδυϑὲ 

ἰδ οοπηδϊποὰ νυ Ζεςἢ. ἰχ. 9. 
ῥὲς ᾳφυογὰ ΟΥ᾽ "“τεσοτηρθηςθ; 868 οἢ Χ]. 1ο. 

15. 1 ῥοίν ρῥεοῤίε] 866 οἱ συ. , Ἰ[χ!. 6. 

γεάροριο) ΧΧΧΥ. 9, 1Ο. ; 
Ζίοη, [6 οἰ ὙνὨϊς ἢ ἔοῦ ἃ Ἰοηξ {{π|6 “0 

τηδῃ 5ουρδῖ,᾽" οὐ σαγθὰ ἔογ ([6τ. χχχ. 14,17} 
5ῃου]ά Ὀ6 παιηδὰ ϑουμγδέ οἱμὲ (-. «.“. Ῥ5. ΟΧΙ. 2 
Μεη νου]ὰ τοβοσῖ ἴο Ποῦ, ἴο 566 ΠῈσ βίογυ δηά 
ἴο ΘΧαπηπο ἱπῖο ἴῃ6 Ῥψοηάοβ νι ἢ Οοὐ μιά 
τους ΤῸΓ ΒΕΓ. 

ποί γζογεαξεη Οτ, ““ἀπέογβακθη" (ΗἨεηάῃ.): 
-- ἴδ “ξοσπηογ τδίηρ5 ἅτε ἰογροίζοη " (ἰχυ. 17). 

Πηαρβ. {Χ111-}ῊῈῈ 1. [πἰχ. 2ο 11 νγᾶ8 
Ῥγοπηιϊϑοά ἔμαὶ α Ἀδάγοριον' 5ῃουἀὰ σοπια ἴῸΓ 
Ζίοη ; ἴδε οδατγαςίος οὗ ΗΪ5 νοῦ θείης σῆεννῃ 
Ὁγ ἴπο δά οπαὶ οἰδιιϑθ, “ἴον ἴπεπὶ πα τυγῃ 
ΑΥΨΑΥ ἴτοπι {γαηϑργεβϑίοη." ΕῸΥ 4]1 οἴδετβ, 
Ψὴ0 πιδάδ {δοιηϑοῖνε Ηἰβ “ΘΏΘΙ165,᾽" [ἢ6ΓῸ 
νν85 τεβεγνυεὰ ἃ αἰϑρίδυ οὗ δβυίπε γε γὶδιμὶοα 
(ἰχ. τό6--- 19). 

ἴῃ Το ἢ. 1χ---ἰχὶ! (ἢ ρ]ογθβ οὗ {πε γεάεοριεά 
Ζίοη σοῖς ἀοϑοσι θά, ὍΠδ ργορἤθοῦΥ πον Το- 
ἰυγ5 ἴο {πε ἀδὺ οὗ “νϑηξεάποθ" (ποῖ ἰοβί 
βἰψῃϊ οὗ ὄυθὴ ἴῃ ἴδε ἱπίεγνθηίης ϑεοϊίοη, 568 
Ιχ. 15, ἱχὶ. 2). 

ΎΤῆΘ Ἰαδηριᾶρε οὗ ᾿χ|. 2.) τ, 18. οἰ δῃ 
οχρδηβίοῃ οὗ ᾿ἰχ, ζό6. ΑἹ] ἢυπιδη ἐπάδξδνουβ 
ἴο τεβίογε {πῃ6 ϑΑΥ οὗ τὶρῃϊθοιιϑηεββ ἤδυα 
ἔα! ]οὰ. Οοὐβ οννῃ πὶ, {πεγείογθ, ταδὶ 1ἢ- 
ἴογροβθε ἴο ψοσὶς ουὐκδ βαϊναϊίοη ; δηά [5 σδῃ 
ΡῈ ἄοπα ΟἹΪΥ Απιἰάϑι δῃ ουδρουσίηρ οὗ ““ἔαΓΥ ἢ 
(ὐχιτῖ. 3, 5, 6) προ Ηἰ8β “δάνεγβαιεβ᾽" (ἰχ, 18, 
Ἰχνὶ. 6, 14). Απιοηρ ἴδμεβα ἅτε πυπιρεγθά [ΠῈ 
τοῦθ ]Πἰοι5 ρογιίοη οὗ Ηἰβ οννῃ Ρθορίε, νοι 
Ἡδς διδά ἰγοδϊθά ἢ ἰεπάσγεϑθι ἰονα δηά ΡΥ 
(χη. γ-ττιο). ὙΒΕΥ Τοοπιρε θά Ηἱπὶ ἴο Ὀὲ- 
ζοπιθ ΤΠ ΓΘΠΟΠΊΥ,᾽" ἀπά “ ἤρἢϊ ἀρλϊηϑὲ {ποτ Ἦ 
([Ὁ. το), ἴο ““τεσοπιρεηβθ {Πε]γ ἱπι 40} }{|65 ἀπά 
[δε ἱπϊαυϊεβ οὗ {πεῖν ἔλίΠοΓ5 ἱπῖο {πεῖγ ὈΟβοπι 
(ἰχν. 6), ἴο “ἐ514γ " {μεπὶ, δῃά ς8}} Η! 5 ϑεσυδηΐβ 
ΟΌΥ Δποίμογ πᾶιηθ᾽" (ἰχΥ. 15). 

ὙΜοϑο ςοποϊπάϊηρ οπαρίετβ, ἴμοη, 9εῖ ἔοσῖΒ 
παῖ ϑενογβηοο οὗ ἴδε ἴτας [5γ8ε] ἔγοπι ἴδε ΕἈϊ86, 
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« Ἐεν. 10. 

7ΗΟ ἐς: τἢϊ5. τῃλῖ σοπιοῖῆ ἔτοπι 
Ἑάοπι, νὰ ἀγεά ραγπιεη 8 

ἔτοπη Βοζγδὴ ἢ τ 8 ἐῤαὶ ἐς ἷ ρ]ογίοιιϑ 
ἴῃ ἢ]8 ἀρρᾶγεϊ, σῶς 'π [Π6 ρτεδῖ- 
ΠΕ688 οὗ ἢΪ5 βίγεηρτῃ ὁ 1 τῆδί βρβαϊκ ἰῃ 
ΓΡΗτεουβη 655. ΠΊΙΡΉ(Υ ἴο β8ᾶνα. 

2 ὙΝ μεγείογε “ αγέ ἐῤοῖς τϑὰ 'π (ἢϊης 
ἌΡΡαγαὶ, ἀπά τὴν ραγπχεηῖθ {κε Ὠϊπὶ 
(ἢδῖ τγελάδτῃ ἴῃ τῆς ννυἱηθίδι 9 

4 [πᾶνε τγοάάδξῃ ἴῃς ννΊπεργεβ8 

ψνΠςἢ Πδὰ Ὀδεη ἔογοίοϊά ἔτοπὶ ἴπ6 Ὀερὶππίηρ οὗ 
1541 ἢ}5 υἹϑίοῃ (1. 24);--ἰὸπάθϑά, ἔγτοτῃ ἴῃς ἢγξί 
ἐπίγαῃοα ἱπίο δπᾶδῃ (ει. χχχῖῖ, 41--- 4.3). 
ΤΠ ἱπηπιοάϊδίε τεΐογοηςθ νου] ϑδοπὶ ἴο ὃ ἴο 
᾿ἴογὰὶ ἴϑγαοὶ ; Ὀυξ, ἀπαυθϑι ΟΠ ὈΪΥ, νγὸ ἀγὲ ἴο 
Ἰοοῖκ ου Οοάϊδβ ἀραὶ ηρθ νυν ἢ [5γ46] ἃ5 Δἢ 6Χχ- 
διθπίοη οὗ ἴΠῈ ρπης!ρ 65 οη νυν ῃὶςἢ Ηδ βονογηβ 
(Π6 νου] δ ἰαγρο. Απά [ἢ}5 ϑεοϊΐοῃ ἴθασῇθϑ 
[πὲ ποι ΠοΓ ἰσγδοὶ ποῦ (πηΠδίθηδοπι πηιϑὲ Ό6 
ςοπίοπὶ ννἢ ρῥγαγίηρ, ““Ζοοξ, ΜῈ Ὀδβεθοῇ 
ΤΠδα; αὐὐό ἂγὸ ΤΡ ῥεορίφ᾽" (ἰχῖν. 9). Τῆθ 
ΔΏΒΥΨΕΓΙ ἴοτ αὐ 15 οπὸ δηὰ ἴῃ6 βαπηθ, “Τὸ (ἢἰς5 
Τλδῃ «υἱ!! 1 ἰοοῖ (-. «υ.). Ἔνβη ἴο ἴ8π6 ον ῦ δηὰ 
Ἄσοηίτε οὗ 5ρι:π᾽ (Ἰχνΐ. 2). 

ἍΜ ΏΠΟ {Πότ 15 τῆ 15 πλυςἢ οὗ ὈΠΙΥ͂ ἴῃ τῃς 
ΡΥγοβοηΐ ΚγοιΡ οὗ Ἄσπαρίογβ, [ἃ 15 οὈνϊουβ παῖ 
ἴπεγα 15 ἃ γεῖ οἰόβοσ γεϊδίίοη Ὀδίννθοη (1) [χὶ] 
δηὰ ἱχὶν (ςοπιρ. ᾿Χἰϊ!. τς νν ἢ ἰχῖν. 7, 9.) 1ο: 
Ἰχὶ!, 17 ΜΠ ἰχὶν. 72): (2) Ιχν ἂπὰ Ιχυὶ 
(ςοιῃρ. ᾿ἰχν. 2 νυνὶ ἢ ἰχν!. 3. 8; ἰχν. 6 στ ἢ Ιχν!. 
6, ἶχν. 12, 13 ΜΙ Ιχνὶ. 4, κ1 χυ. 17η ΜῈ 
ἸΙχνὶ, 22). ; 

ΓΗΑΡ. {(Χ11Π1. ὙΠῸ ἀσδοϊαίίοη οὗ “Εάἄοπι" 
ἴη οἢ. ΧΧΧΙΥ νν 58 σοηίγαςῖοα ἢ [ἢ6 Θνοτγδϑί- 
ἱπρ οΥ οὗ ““ἴἢε γαπϑοπιθα οἵ (ἢε 1 ογά " ἴῃ 
Ζίοη (Χχχν. το). ὙΠῸ 58π|6 σοπίγαϑθί γθΟῸΓΚ 
Πεγο. (ΟἹ, Ἰ᾿χῖϊ οπάδὰ νυ βρθακιηρ οὗ “ἴἢ6 
ΙΔ ογα 5 τοάδοπιθα " (νυ. 12). δ'ήῦε ἅτε πον 
νναγηθαά ῃφϊ (ἢ6 γεἀοπιρίίοη οὐ Οσοά᾽β ρεορὶθ 
ἱπνοϊνοὰ ᾿πάρτηθηξζ οἡ {ΠΟΙ͂Γ ἔρθϑ ; νγῆο ἃ ἀθ- 
βου θα πη θγ ἴΠ6 συγ θο ς παπιθ5 οὗ “ Ἑἀοτλ᾽" 
πὰ "" ΒοΖγδῇ ": 566 οἡ χχχῖν. 6,--οὐβοσνίηρ 
αἶδο [ἢ6 γοβοι  Ϊδηςο οὗ χχχῖν. 8 δηὰ [χἣϊἱ. 4. 
Α5 ἴῃ χχχίῖν. ς--οδ, ἴηθ στρῃίθοιβ γε τυ οὴ 
{1115 ὑροὴ αἦν,---ἰπϑιάθ [5γδθὶ οὔ ουΐϊδίἀ6 1, 
ψ 51 0]6 ΟΥ ἰπν ϑιὈ]6,--- ο μάν ἱπουτγτοὰ (ἢ6 
ἐἰΔηΔίΠοπλ8 ̓᾽ οὗ Οσοαὃ Ἰδνν. 

[15 ονάθηϊ [δῖ {πὲ Ῥεύβοη ΠὴῸ β5ρθᾶκβ ἴῃ 
συ. 5). .-ὁ6 5 Π)ίιυίπε (580 ἐνεῆ Α. Εζγᾷ δηὰ 
Κπορε!). 

1. 7 ο ἐς ἐῤὶς ἐδαὶ εο»ιο  (Ορ. ϑοηρ οὗ 
80]. 11. 6. ὅδῃ ἴὲ Ὀ6 Ηδ ἔοσγ ψνῆοιη Ζίοῃ νυν 
80 ΔηΧΙΟΙΒΙΥ ἰοοκίης ουξΖ|(ἰχ!!, τα; ορ. ἸΙχ. 
Δο)ὴ [ἰ πιυκῖ; ἔυγΓ ἴῃ “. 4 Ηδ β58γ5, " ΜΥ το - 
ἀοετηασὰ ; ἢ" ςρ. ἰχίϊ. 12.Ψ 
,ονι Ἑάοι)] (Αοπάποϊζηρ ΗἰἸ5 ρϑθορῖο ἴο 

ΠΟΙΓ ππροτιάπος" 85 ἡ Βεη, οὗ οἱά, Ηδ ““τραγοὴ- 
εἀ ἔτομι ἴδ6 βεϊά οἵ Εαἀοτ" {({πιάρ. ν. 4; ερ. 
Ὡκυῖ, χχχίζω 2, ΗδΌ, 1... 3). Δ άομα οἰρτ! 65 

ΙΘΒΑΙΑΗ. {ᾧ0(ΑΧ1ἠΠ]. ἶν. 1--. 5. 

δίοης ; ἂἀπὰ οὗ ἴῆε ρεορὶς ἐῤεγε τυᾶς 
ποηδ νυ πα : ἕοσ ἴ ν}}} τγεδά τῆεπὶ 
ἴῃ ΠΊΪΠ6 ληρεῖ, ἈΠᾺ {γαπρὶς {Π6πὶ ἴῃ . 
ΓᾺΥ ἔιγν; ἂπὰ τῃεῖγ δίοοά 5}4}} ὃς 
ΒΡΓΏΚΙεά ἀροῃ ΓᾺΥ̓ ραγπγεηῖβ, ἀπά 1 
ΨΨἹ]] βζδὶπ 411 πλν γα πγηεηῖ. 

ἢ ἜΠΗ, 4 ἔογ τδε ὁ ἀδγ οἔ νεηρδᾶπος ἐξ ἴῃ ὁ εβαρ. 3 
ταϊη6 ἢεαγῖ, δηὰ (ἢ Ὑϑᾶσγ οὗ ΠΥ γε- τ 
ἀεοπηεά ἰ5 φοπΊα. 

ς Απὰά [Ιοοκεά, «πὰ ἐῤέγεέ «υας 

“ἰγρᾷ ν᾽" 566. ἴῃς δαϊ]θοίίνε ἴῃ υ. 2. (ΤῊς σεγό 
ΟΟΓΌΓ5 [η ἷ. 18. 

«υἱρ ἀγεά (οὐ ῬυΓΡΙ6) χαγηιοηῖς ὕγονι Βοχ- 
γα ρ]1---ἰῆρ “ρίδοθ οὗ νἱηΐαρε," χχχίῖν. 6. 

σίογίοις ἐπ ῥὶς ἀαῤῥαγε[ (ςρ. 5. εἶν. 1): ἴοΓ 
Ηε [5 εἰδὰ ἴῃ γοῦοϑ οὗ δαϊνδίίοη δηὰ Κἰρῃίθοιϑ- 
Ὧ655, |[Χ]. 1Ιο. 

ἐγαυεί πη) Οτ, ““Ὀοηάϊηρ," 45 οπαὲ ΨΠὴῸ 
Βίοορβ ἔογνναγά ἴῃ δπογροίίς τηδυομίηρ. (868 
οἡ Ἶ]. 14.) 

ἐῤε φγεαίπεος ΟἹ δὶς σγεησὶ 8] Οὔ. Χ]. 26,]. 2. 
ἐῤαὶ “ρεαξ ἱπ γισῥίοοια πε} χὶν. 23. (ύρ. 

σον. ΧΙΧχ, 11.) 
γῆ δὲν το “ὁ (υ. 8). 866 οἢ ΧίΙχ. 2ο. 

2. τί ἴμου γεά ἐπ... Τιἰξ, 6615 11 γϑὰ ἴο....᾽" 
ἐδαὶ ἐγεαάειῥ ἐπὶ ἐδ Ὑ1ΏῸΘΌΥΘΒΒ] Ὑἢο ἤρυΓα 

15 υϑοά οἵ πε ἡάφπηθηϊβ ἱηΠὶςίοὰ οὐ [πάδῇ, ἴῃ 
1, ἅτ. 1. τς. κε ΓοκῸ ῥα ἐγοάάεη ἴῃς νἱτγσ- 
Εἰη-ἀδυρηῖοῦ οὗ [υάδῃ ἃ5 'ἰπ ἃ νυν ποργ 55 
(..«ὑ.); οἡ 186 ηδίιοηβ δῖ ἰάγρε, ἰῃ [οεἱ 111. 13 
(Κεν. χὶν. 19, 20, ΧΙΧ, 14). 

8. 7 ῥανε ἰγοάάεη 6 Ὑἰπούτοῦεα αἱομε] 
Ης [5 δοπθ ον ἴἰη ̓ πάρτηθηΐ (ςρ. [οδη ν. 22), 
ἃ5 Ὀεδίογε ἰῃ πιλκὶπρ δίοποπηθηΐ (5. χχὶὶ. 11). 

γέρε ῬΘΟΡ]168 ἐῤεγὸ αυας πορξ «υἱθ᾽πε] ἘῸΥ 
νΟ ἀπιοηρ πΊθη οοι]ὰ Ὀδ6 «ϑϑοοςιδίθαά νυ ἢ [86 
δοπο ΗοΪΥ ἴῃ Ηἰ5 ννογῖ οὗ γε(γἱδυξίοη οὐ 5ιηὶ 
ΟΡ. Ι᾿χ. τό. 

1 «υἱἱ! ἐγεαά ἐῤε»μ] ἴῃ ν. 6 ᾿ὲ ἰ5, “1 νἹ} 
{τεδὰ ἀοννῃ εοῤίες " ---ἰθ δηθηλ 65 ἔγομι νυν οὶ 
Ηε [5 γοβουηρ Η!5 γτοἀδοιηθά. 

αμά ἰγαριρίὶς ἐῤερι] “.«υ.α. χχνῖ. 6, ΧΧΥΤΙΙ. 3. 
ἐδεῖὶσ διοοώ)] Τῆς ΑΟὟ. Πᾶ5 [ο]]ονγοὰ [ἢς 

ψυρ. ἴῃ ἰγαηϑδιϊηρ [Π6 54π|6 νγογά Ὀγ “" Ὀ]οοά "ἢ 
ἴῃ τ. 3,) ἃηὰ ὈΥ “51 ὙοηρΊ ἢ 1η υ. 6. ([ἰ 5 τ86 
ννογὰ τοηάεγοαά “ϑἴγοησί ἢ" ἰπΠ τ 5. χν, 29: 
[μπ|. 11}. 18.) Κοπάου; “ΠΕΣ 1176- Ὀ]οοᾶ 
5}}} Ξσρπηρ ἔοσίἢ." 

«υἱἱ! “ἐαἰ] αν βἰδι θᾶ. ὙΠ6 ὑπηϊ4ι6 
ἔοττῃ οὗ ἴῃς Ηδῦτονν νεγῦ, σαδ], ϑθθ πη πιϑδηῖ 
ἴο σοπηροξ ἰΐ νυν ἢ (Π6 ννογὰ “" τοάεξεπιχεά " (γεὼ) 
ἴῃ τ. 41 ἃ5 ποιῇ ἴΠ6 “5141Πη5᾽) ψγΕΓΟ στᾶγκ5 
οὗ Ηἰ5 Βανίηρ ἔμ] Π]||δὰ ([μῈ ἀυΐγ οὗ Οοε!,---ἰῃθ 
ΔΥΘΏΡΕΓ οὗ Ὀϊοοά διά ἴπε τεϊηβίδιου οὗ ἢ 15 
ΟΡΡιγεββθὰ Κἰπβϑπηδη. 

4. 1ὲ αν οΓ᾽ πεπσεαηποο) Χχχὶν. 8, Ἰ[Χ]. 2. 
Ἄν ἤθη Μοβοβ Πδά Ἰοὰ [5γδο] ἴο 1π6 Ὀογάοιβ οὗ 
ῃ6 Ῥτογηϊδοα [,δηἀ, δ6 ννᾶ5 σοπιηδηάοά ἴο 
ἐγ οηΒ6 ἴΠ6 ΠΠΠάγοϑη οὗ [5γδ6]," δῃὰ ἴο ""ἀνδηζὸ 
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ποῆς ἴα δΒεῖΐρ; δἀηά 1 τνοπάογεά παῖ 
ἐδεγε τῦας ποπε ἴο ὉρΠο]ά : τΠπεγείογε 

ὁ εἶορ, 59. ΠΕ οὐνῃ “γπὶ Ὀγουρῆς βαἰνδτίοη υη- 

ἴο Π|6 ; ἃπά ΠΥ ἤμΓΥ, τ ὈρΠ 6] 4 π1ε. 
6 Απά 1 νἹ]] ἐγεδὰ ἀοόννηῃ ἴῃς ρεο- 

Ρα ἴῃ πιηα δηῆρεγ, δπαὰ πιᾶκε {ἢεπὶ 
ἀγυαηκ ἴῃ ΠΥ ἔμγγ, ἀπά 1 ψ|} θπηρ 
ἄοννη {Π6ῖτ βῖγεηρτῃ ἴο [86 δαγίῃ. 

" 41 ν}}} πιεπτίοη τῆς ἰονιπρκὶπά- 
ΠΕβ5565 οὗ τῆς ΓΟΚΡ, ἀημά ἴῃς ῥγδίβεβ 
οὗ τῆ6 ΙΟΚΡ. δοςσογάϊπρ ἴο 8} τῇῃδι 
τὴς ΙΟΚῸ διαιῇ δεβίοννεα οἡ ι.8, ἀπά 
τε ρσγεαῖ ροοάηδββ τονγαγὰ τῆς. ἤουδα 
οὗ ἰϑγδὲὶ, ννῆϊοῃ ἢς μδῖῃ Ὀεβίονγεά οἡ 

(ῃ6 1, ογά," οὗ Μιάϊαη (Νυπι, χχχὶ. τὶ 2). 
Τραῖ ἀνεηρίηρ Ποῖ 516νν ἴδ ἀγοἢ -Ξο ἀπ σοῦ, Βᾶ- 
Ἰλᾶπι. ὅὃο δἵ [πε οηά οὔθ σγϑαΐ ργορδῃεῖὶο ϑοῃξ, 
ἴῃ Ποιῖ. χχχὶὶ, [16 πδίϊοῃβ διὸ ἰηνι θὰ ἴο ἴδκο 

Ἰῃ [ἴϑγᾷθ]5 ογ, Ὀοσαιϑε ἰἢ6 1], ογὰ ἢδ5 
δνοηροά “ἴῃς Ὀϊοοά οὗ ΗΙ5 ϑογνδηΐβ " (υ. 423). 
Τῆδὶ νϑηροδηςο σαπηοΐ 841] ἴο γος ἢ ἴῃ6 δύςἢ- 

 δίνουβαγυ. ((ρ. οῃ 1. 24.) 
ἐδε γεαν ΟἹ »γ γεάεοηεώ ΟΡ. [χὶ. 2. ἸΧἕϊ. 1.2. 

ΤἼὸ τεἀοιηρἊοη-ΡΊσα δὰ ἰοπρ Ὀδοη ραϊά ; 186 
ἃςῖιι4] γοσοσσιυραίίοη οὗἉ ἰδ ᾿πῃεἴδηοα 15 ΠΟΥ 
ἴο ἕο! Ἰονν. 

δ. Ὅ». ἰἰκ. τό. “δεγε «υαςῷ ποπε ἐο ῥεὶρ] «. 
«υ. α. ἃ ,ἅτη. 1. η (τοϑρθοίης πο ρ|655. Γθγιβ4|6Π)). 

1 «υοπάεγε ὍὝΒΔΟ ρῥγοϑβίγαίίοη οὗ ἴδ εἰθεῖ 
Ῥεορίε (ἀπά οὗ {86 ψνῃο]ο σας οὗ πι8η} Ὀθηθδῖῃ 
{π6 ρον οὗ ἴΠ6 ΘηοΠΊΥ, ννᾶ5 ἴῃ [561 ἃ 
δίγδηρθ, ἃ πηᾶγνϑι]ουβ, ([ηρ. Οοά ἴοοκ πο- 
τίσ οὗ 1ἴ, ἀπά (ἰπ σοπάοϑθοθηϑίοη ἴο [6 π- 
ςεβϑιτε5. οὐ υπιδη [που ἢ) 18 σαὰ ἴο μάνα 
ἔε! βυγρτίβο (ορ. [6γ. χῖν. ο;; Μαγᾷκ υἱἹ. 6). 

πος 'ο ὠῤῥοί( 1---ἴο Ὡρηο]ἀ [Π6 σδι156 οὗ τρἢϊ- 
δουβηθβ5; Οοά"β οδι.50.--ΝΟ τηδῃ ; ΠΟ ΔηρῈ]. 

86. οὐ! ἐγεαά ἀοευπ Ὁ90}019858] ὍΤΉς νεγὺ 
5 ἴῃ 54 Π|6 8ἃ5 [ἢ χὶν. 25; 5.|χ. 12 ("Ης 1 |5 
{παΐ 5041} γοδὰ ἀόννῃ ΟἿΓ ΘΠΘΠΊ165,). ὍΤΠΘ 
ἀοτὶνοα που ννᾶβ ιι5664 ἰῃ ΧΥἹ. 2.) 7) ΧΧΙΙ. ς. 

γπαξζε ἐῤερε ἀγιοιξ Ὑ1ῸᾺ » ζω 7)--- ἢ [ἴῃ 6 
σὰΡρ οὗ ΓΥ, 1}. 17. [60 χχν. τς. (Ορ. αν. 
ΧΥ]. 6.) 

7. [ῖπ (Π6 ϑϑυγοά σοηνίςϊοη ἴμ4ῖ Οοά 
Ὑ}}} πσοτκ οὐἱἵ [Π6 ργοπιϑοὰ γοἀοιηριίοη πὰ 
τοβιαγδίίοη, ἴ[ἢ6 ῥγορῇεοῖ βιιρρ 65 ἔξ] [5γαοὶ 
ἢ ἃ πγπὶῃ οὐ {πδηκϑρινιηρ, Βυρροδίίοη, 
δηά σοηίοϑϑίοη (ἸΧ]1]. )---ἰἸχῖν. 12). [{ Ὀδρίη5 
ἢ ἴῃς βαπὶθ ννογάβ {παῖ 5. Ἰχχχῖὶχ (ΜΠ μεγὶ- 
εογ αἶα 17)ο»πἰμ]) Ὀδρῖπ5. ἢ; [6 Ῥϑαδ]πὶ, ἰῃ 
ψῇῖς ἢ ἴδ {Γπρῇ5 50 τηδγνο! οὐ 5} }7 ονοῦ 
{π6 ἀρράγϑηξ ἀἰδαηη ηρ οὗ Οοα 5 σονοπδηΐ. 
(ΟπΊραΓΟ 450 υ. 18 1 Ρ5. ΙΧΧχῖχ. 40. ϑοῖὴθ 
οἵ {π6 Ἑσπαγαοίογιϑες ὄχργοβϑίοηβ οὗ ἴΠ6 Ὠγπιη 
ὃτε ἔοιιηά ἴῃ Ῥ5. Ιχχχ. (866 Νοῖβ Α.) 

ἴ «νὴ »εερδίον (οὐ, τοσοσὰ) 266 1 910198] 

{Π6πὶ δοςογάϊηρ ἴο ἰδ πΊογοίθβ, δηά 
δοςογάϊηρ; το τ πιυττ46 οὗ ἢ]5 ἶον- 
ἱπρκιπάμεββεβ. ᾿ 

8 Εογ δε 8414, ϑυγεὶΥ τΠΕῪΥ (γι ΤΥ 
Ρεορὶς, Τμι]άγεη ἐῤαΐ νν}}} ποὲ 1ἰε : 80 
ἢς νγδβ {Πεὶγ ϑανίουγ. 

Ιῃ 411} τῆεῖγ δ οτίοη ἢς ννλϑ 
Δ ςτεά, ἀπά τῆς δηρεὶ οὗ ἢΪ8 ργεϑεῆςβ 
βϑᾶνς {Πεῖὰ: “Ἰη ἢ15 ἶονε δηά ἰπ ἢ8 5 ει 7. 
ΡΙγ ἢ γεάεειηθά τῃεπὶ; δηὰ ἢς θᾶΆγε Ὁ 
τῃεπι, πὰ οαγγίεά τῃδπὶ 411] τ[ἢ6 ἀδγ8 « Εχεά. 16 
οὗ οἱἰά. ἬΕΟΣ 

το 4 Βυῖ {πεν “τεθε]]εά, ἀπά νεχ- τας 
εἀ ᾿ἷ ΠΟΙῪ ϑρίγι: τῃεγείογς ἢς νγᾶϑ 56. ἃ 95.9 

5. αὖ. α. ἵν. 41 [ἅπ|. 111,22. Τὸ ῥγαΐσες, ἸΧ. 
6. “εεογάϊπσ ἐο αἰΐ: ΟΥ̓́, “"" 35 Ὀσϑθεπηείῃ 41]].᾽" 
(Τοῦ ϑμουϊὰ 6 ἃ ϑειηοοίοη δἴοσ “" οὔ 
ι.5.᾿" 
" “͵γεαὶ φοοάμε..} 4“. «υαὖυ. α. Ῥ5. οχ]Ϊν. 7. 

“εεογάδις 9 Η ΘοΟΥΔῬαΒδΊομΒ ἀπά 10 ἐῤξ 
γε μάς Ο ΗΜ πλϑτολθ8 ((. «ὐευ. α. [“Ατὴ. 11], 
33). 

8. Οοὰά δὰ δεϊεά ἴο 5γδ6] νυν [Π6 {γυϑῖ- 
δ] πο55 νυ] ἢ 4 Ράγθηΐ ϑἤθννβ ἴο ἢϊ5 σμ]άτθη, 
Ορέ γεν ἐῥαΐ «αυὐἱἱ ποὲ 681 ζ8.18091γ: .. εὐ. ὦ. 
Ρϑ5. χ]ῖν. 17. 

θ. 1» αἱ! ἐδεὶν αἰίείίοη δὲ «υας αΠ),ε].4] 
580 ἴδε Κεοῖὶ (]οννεά ὉγῪ Α. Εἶχα, [μὐτΠογ, 
νιῖγ., Εν... 1)6].).. Τὸ Κοῖηιν (νις ἢ ἰ5 
ϑιρρογίθα Ὁγ ἴμ6 δησίθεηΐ υϑγβίοηϑ,-- υΧΧ., 
ὙΠοοά,, Τάγρ., ὅυτζ., υΐρ.; πὰ 15 [ο]] οννοά 
ΌΥ ΒΆ9ῃΙ, δαδάϊδβ, δηά οἴδμοῦ γα Ὀ!η5, (σεβθη., 
ες ΜΝ εῖίο, ἅς.) 5 τοπάργεά : “ἴῃ 81} {πεὶγ δά- 
ΘΙ ννᾶ9 Ης πὸ δαάδυεγεαγ":---ααἴὸ 266 
γευεγς. Ηἰἱδξ ἢρανίεϑί σμδϑιϑετηθηβ ὑγοσὸ ϑθηξ 
ἢ τἢ6 νἱοὸνν οὗ διωίγαηπφ ἴῃ ἀοδίρηβ οὗ 
{ΠΟ ννογϑί Θποιηῖοβ, 8ηἢ ννογῈ τοπιονοαὰ ἃς 
ΘΟΟΏ 845 [δαΐ ννοτκ ννᾶ8 Δοσοπρ] 5ῃθα : ΠΡ. Χο 
12. ἘρΥ ΓαΓΠΟΓ ΓΕΠΊΔΓ ΚΕ 8.6 Νοίς Β. 

ἐδε αηρεὶ οὶ δὲς ῥγεθεηιεε ἴπ στοπὶ Ηἰϑ 
ϑ»γεροηος τοϑι θὰ (Εχοά. χχχῆϊ. 14,15}: [το ἢ 
σνῃοπὶ {86 “Πἰππξ οὗ ΗΙ5 σουηΐεπαπος " (5. 
Χ]ν. 2; ΠΡ. Ιχχχ. 1) ϑῆοπρ Ὡροη [ϑγδεὶ.-- -ρ. 
τ ΜΙ], “ Οη Ῥῃιῃείβπι, ᾿. 353 ἔν; Ὠσ Ρυεγ, 
“Οἡ [ζ84η16],᾿ Ρ. ξις, 6. 866 δἷ'ϑο ποῖδ οῃ 
Ἐχοά. ΧΧΧΙΙ, 4. 

“αὐυεά {δεη1) οὐ οὗ {πεῖν δάνογϑιγ, [υάξ. 
ἷ. τς, τό, 18; [ογ. χῖν. 8, 9.---ν Η ἰουέε 
({ετ. χχχὶ. 2) απά ἐπ ΗΝ ῥέϊγ (5. «υ. α. Οεη. 
ΧΙΧ. 16) ΗΠ Ἐπ 89617 γεάεεριεά ἐῤέηε; ἴτοτῃ (Π6 
Παπὰ οἵ ἴῃε σάνεγεαγ (5. ΟΥἹ}. 1).--- δ εαγα 
γίρά ἐδερε» οΟΥ, “" ταὶϑδθοὰ ἴποπὶ οὐ δι ρἢ:" «. 
4υ. α. Ῥ5. ΧΧΥΙΙ, 9. 

10. τεχεά,.. 48 ἴῃς δηϊθα! νη δά 
ἄοπο (Οϑεη. Υἱ. ό, .“. 40.).--ἰΙ͂θήῖ Ἐ1τα 5917 “οι δέ 
αφαίγαὐ ἐῤέηες ΠΡ. ΧΧΙΧχ. 2, 4; [υὰξ. 11. 15 
(Κ εν. 1. 16). 
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(υγπεά ἴο ὃς {ΠεὶγΓ δπαπΥ, ἀπά ἣε 
ἰουρῇϊ δραϊηβὲ {ἢ 6Π1|. 

1: ἼΠοη Πα τεπλεηθεγεά (Πε ἀλγ8 
οἔ οΪά, Μῶοβεβ, σμά ἢϊ5 ρεορῖε, ςαγίμρ, 

΄Ἐχοά. τ.. Ὑ͵Ήεγε ἐς με τῇδ “ γουρῆς τπεπὶ ἃρ 
ἴον, ς. 901 οὗ τῇ 8εὰ ν ἢ τὴς 1 ΘΠερμεγά οὗ 
Δὲ ῥκα 77, 8 Ηοοκ ὃ ψνῃεγε ἐς με πὲ ραζ 8 
" Ποὶγν ϑρίπε νη ἢϊπὶ 

12 Τπηδῖ Ἰοά ἐῤένι ὈὉγῪ τῆς τιρῃς 
Παπά οἵ ἵΜοβεβ νγπἢ Π15 ρ]ογίοιιβ ἈΓΠΊ, 

ς Ἐχοά. χα. Κ ἀἰνἰἀϊηρ τ[ῃε νναῖεγ δείογε τἢξεπι, ἴο 
7... 3.16. παῖζε ἈΪΠΊ561 δὴ Ἔνεγδβιίηρ πᾶπιεὺ 

12 Ἴμαῖ ἰεά τἤεπὶ τῆγουρῃ τἢε 
ἄεερ, δ8 δῃ ἤοῦβε ἴῃ ἴῃς ν] άεγηςβ8, 
ἐδαΐὶ τᾺ6Υ 8ῃου]ά ποῖ βίμπηθ!ε ἢ 

ΙΒΑΙΑΗ. {{Χ11|. ΙὟ. 11-Οτιό. 

14 ΑΒ8 ἃ δεαϑὲ ροεῖ ἄονγῃ ἱπίο 
(ἢς γνδί]εγ, τε ϑριπε οὔ τῆς ῸΚῸ 
οδιιϑεά πὶ ἴο γεϑῖ: 80 ἀϊάβε ἴῆου 
ἰελά τὴΥ ρεορὶβ, ἴο παῖε τῆγϑβεϊῇ ἃ 
σἱογίοιιβ ΠΔΠΊ6. 

1ς 4 ἡ], οοΚ ἀοννῃ ΠΌπι μεάνεπ, δπὰ ἤῬευε. 
θέ ο]ά ἔτοηι ἴῃς Ππαδιτδτίοη οὗ τ Βο- ᾿ 
᾿Ἰπε88 δηά οὐ τὴγ ρίουῃ : ννῆεσγε ἐς τῇΥ 
ΖΕΔ] δηά τὴν βίγεπρίῃ; ᾿ς βουηάίηρ "Οτ, ῥέα 
οἵ τὴγ Ὀοννγεὶβ δηά οὗ τὴν πηεγοίεβ ἴο- ἐκάε. 
νναγα πη ἢ ἀγα ἴΠῸῪ γεϑιγαϊ πε ὁ 

16 ουθεεβ5 ποι αγέ οὐγ ἔλτῃογ, 
τπουρῃ ΑΡγάμᾶπη θῈ ἱρῃογαπῖ οὐ 15, "τι ον 
Δηὰ ἰβ8γδα] ἽΠΠΟΝ κι ἐξ ι.ι5 ποῖ : ἴποιυ!. 7275» στιεν» 

ἐασέΐν; ἰα 
Ο ΙοκΡρ, ἀγί οὐγ ἐδῖμοι, ' ΟἿ Γα- ἐν πα πε. 

11. Βπὶ δὲ γεριοριδεγε] Α8, αἴοσ Ηδ 
διδὰ ἔουρῃς ἀραϊηϑδὶ ἴΠ6 οἱὰ νοιὶὰ, Ηδθ “" χὸ- 
τρειῃρογοὰ "ἢ Νοόδὴ (Οεη. ΥἹ]. χ ; ΟΡ. χῖχ. 29; 
Ἐχοά. 11. 24, ΧΧΧΙΙ. 13; [ν΄ ΧΧυϊ. 4ς; 5. 
Ἰχχυ, 49).--2ε ἀαγ. 97 οἷά, Μοτε; ἀπιὰ ΗΜ 
2εορίε (υ. ὃ) -ιδὲ σοηϊυποίίοη οπλεϊοά, 85 ἴῃ 
χχυϊ, 49. Ηδῦ. 1. σσ. 8ὅ0ο Ταῖρ., γυϊρ., 
Α. Ε2τὰ. Οἰἴδεῖβ (Ά δϑῆϊ, ϑδαδάϊαβ, Οσβεη., 
61.) δάορὶ νμδῖ, Ὀυϊ ἔου ϑδυςσῇ δυίποΙΥ, 
νοι ὰ Βᾶγθ ἀρρεασεὰά (ο ὃ δὴ {16 ῈἸΥ υὑη- 
[οη40]6 τοπάογηρ: “ὙἼΒοη Ηἰ5 ρθορὶθ σὸ- 
τοι ρεγοά (ἢ6 ἀδγϑ οὗ οἱά, οὗ Μοβεβ." 

βαγίηρ, ἤῥεγε... [1 ἰ5 θεϊίογ ἴο οτηἱῇ [68 
ννογά, ""ΒΑΥΪ ΠΡ," πὰ ρυῖϊ ἃ ἢ] 5ίορ δ[, 
“ἰ ρεορ 6." ΤΒε ψῇοϊε οὗ ἴῃ6 ἀρρεὰὶ ννῃϊοῇ 
ξΟ ον 5 (ἄοννῃ ἴο {πε επὰ οὗὨ ςοἢ. [χὶν) 15 ἴο Ὀ6 
Ἰοοκοά Ὡροῦ 85 πιδάθ ΟΥ̓ {Π6 φγοῤῥεῖ ἵπ [86 
ῬδΟρ εἶβ πᾶπιῈὲ. ὍῊΪ5 15 σοηβητηθὰ ὈΥ ἃ σοχῃ- 
Ρᾶγιϑοη οὗ συ. 15, [6γὉ΄. 11. 6.---Οοἀ παὰ “ τὸ- 
τιειηδογεὰ τῆς ἀδγβα οἵ οἹά," νῃθη Μοβϑεβ 
Ρἰοδάεὰ ποῖ ἴῃ νδίῃ ἔοσγ {Π6 ρβθορίθ, ὍΤῆδ ρτο- 
ῬΒδὶ 561265 [86 ορρογίυηγ, πὰ σἰδγίβ ἔοτ- 
νναγὰ, 845 οὔθ οὐ Οοὐἶβ “" ΣΟΠΠΘΓ ὈΥΔΏΓΟΓΒ ἢ 
(ἰχὲϊ. 6), ἴο εηΐογοθ {86 χιδβίοπϑ νυν ἢ ἴῃδῖ 
ΤΠΘΙΠΟΙΎ 5ιιρροσῖθα (ςρ. 1]. 9). Ηδ ρ]οδάϑβ, 85 
Μοβεβ οὗ οἷά ιδὰ ρὶοδάθά, {πδξ 5γαθὶ ννδ8 
Οοά": ῥεοῤίὶξφ (Εχοά, ΧΧΧΙΠ. 11, 12, ΧΧΧΙΙ. 14, 
16), δπὰ τμδὶ Ηΐβ ΒΟΏΟΙΪ νγὰ5 σοῃοοσγηθά ἴῃ 
186 ῖς ἀε]νογαηςς ([Ὁ. ΧΧΧΙΙ, 12). , 

ἐῤαὶ ὀγοϑὲ ἐῤενι τὸ (ἐγ 11. 6) οὠμδ οΥἹ ἐδὲ 
“εἴ; ἃ5 ουΐ οὗἉ [86 ͵ατννβ οὗ ἀδαίῃ (ΕΖεῖϊκ. χχχυ],, 
12, 13, 4. 4υ.).. ἮΙ 1δὲ ϑιροῤῥεγά οΥΓἹ Ἦν 
““οοξ -π τὸ “"Θῃερδεσγὰ οὗ [5γδ6],᾽) ψῇῆο νγᾶ58 
ἐδὲ “πηρεί 9,7 Οοά ῥγειέπος (5. Ἰχχχ. σ, 3; 
ςρ. Ὅεη. χἰν}. Σς.) 16; ΗθΌ. ΧΙ. λο). Ζ2αὲ 
ῬἸδοϑά :η ἐδὲ γιά οΥΓ δε (1ἴὨ6 Ρθορὶθ) ΗΜ 
Ἡοἱν δρίγι: (Νεῆ, ἰχ. 2ο; Ηδξ. ἰ1. 4). 

15. Τρα! ἰεά ἴμεπὶ ὁγ..71 Κδίδεσ, 42α: 
Σδὰο Η φσίογίομ αΓΗ ὍΟ ἹἸΔΆΥΟῺ δὺὖὺ ὃπ6 
γίοδι δαπά οἱὐὁ Α. Ἐχζτὰ Υἱρ ΕΥ ἰδῖκοβ 186 
“ “νοι οἵ ἴῃς 1,ογάὰ "ἢ ἴο 6 Ηἰ5 Αὔρεὶ :---ἰἢς 
ξιελὶ Απρεὶ οἵ ἴπ6 (ονεπαπί. (ρ. οῃ χὶ. 10, 

“ΜΕ. Σ.-ττ πὸ συεγ ρυπῷ παρε; Ἐχοά. 11. ἃς; 
ςρ. 2 8. ΥἹἱὶ. 22. 

18. Τραὶ ταδὰθ {δε ὃῸ ἸΛΆΥΟὮ ἐῤγομσ 
δε ἄϑορε (ἔχοα. χνυ. ς--- ὃ). (ν. Ρϑ5. ονὶ. 9. 
1α 1δὲ «υἱάεγπες ;---ῃ6 ὀρ ἀοννῃ. 

14. 4“: οαὐῖ]ο ὑπδῖ 0 οι ἱπίο ἐδε 
ταἰήίεγ, Θχοπδηρίηρ ἴδ Ὀάγο ἢ1}}-51:465 ἔογ γι ἢ 
ταθδλάοννβ, “δε ϑρίγὶΐ ἡ δε 1 ογά (ςρ. Ῥ5. σχ !. 
10) Ὁτουκμῦ Ὅμοια ἴο τοδὶ (.. εὐ. «. Εχοά. 
ΧΧΧΊΝ, 14);---π Οδηδδὴ (Ὀεαῖ. χίϊ. 9). 

“0 ἀϊάσὲ Ἰδοι...}1ὺ ὙἨΙΒ “50 15 ποξ δὲ 
σοττεϊαίνο οὗ ὁ" 85᾽") δἱ [86 Ὀεριπηὶηρ οὐ ἐῃ6 
γοῦβο; Ὀυΐ τεΐοτβ ἴο (6 ννῇοϊο οὗ [6 ῥγθοθάϊης 
ἀοβοτιρίίοη: “ διε νγὰ5 ΤΥ ννοπάγοιϑ ἴον 
ἴο ἔδεπὶ οὗ οἸὰ 1) ΤὍῊ]5 ἔοσγπβ [με δ515 οὗ {Π6 
ΒΌΡΡΙ]οδἰίοη νιοὶ ἕο] ]ονν8. 

16. Ζοοξ ἀοευη (οτ, δᾶνα τορᾶγαλ)... δεῤοίαη 
Το ννογάς ἃγὸ ἴΠ6 54 Π|Ὲ ἃ5 ἰῇ 5. Ιχχχ. 14; 
ΨΚ ΠΟΓΟ 1ἴ 15 δά ἀοά, ““ δῃὰ νἱϑι!ῖ ἐδὲς οἱπε;--- 
ςοηάεμηποα νυἱηθὲ οὗ οἷ. Υ. ς---. {Ρὲ δαδὶ- 
ἑαιοπ; 5. «αὐ. 4. τ Κ'. νἱΐ. 12. (οὔ ϑοϊοιηοπ 5 
τετηρ 6). Τ ΠΟΥ ἢονν ἴυσπ ἴο ἴῃς ΒΟΆνΘΗΪΥ ἰθιηρ]6 
(ἰχν!. σ, 2). 

ἤξῥεγε αγὸ ΤΡ ἸΘΔΊΟΌΒΥ (ἸἸχΧ. 17) ἀπά 
ΤΟΥ ταὶ ἄοθάβ (5. οχὶν. 4, 12)} ἐδὲ 
σομπαϊπρ ἡ ΤῸ) δοαυεὶς (ον. χνΐ, 11) ἀπά ΤῸ 
ΟΟΙΔΡΑΒΒ10η82 ΤΟΥΝΘΙΒ 16 ΠΟΥ ὮΔΥΘ 
γεσγαίποά ὃ Ἀ ΘΊΛΒΘΙΥΘΒ (ΧΠ. 1.4, Ἰχὶν. 11). 80 
ψνυΐϊς. τίρῃε!γ.---ἰδουθι]ε55 ἴθ (οιηραβϑιοπδία 
Οπο ἰ5 ἐπ Ηρρι"οἱ ἀποπδηροὰ : Ὀυΐ Ηἰκβ αδἷττ- 
Ὀυΐε οὗὨ ΠΊΕΓΟΥ 45, ἐπ γῤεοῖ ο »ιδ, ἀδ} 1 Ὀοσαιεὶῦ 
Ραΐζ ἃ σῆθοκ οἡ [156]:---ἂβ [Ο5Ερἢ ““ τεΐγαϊπθᾶ 
ΒΙΠΊ561,) ἐοΥυοΙΥ τοργοβϑίηνς ἢ}5 ἔδεϊηρϑ ἴο- 
νναγὰβ ἢϊ5 οστίηρς Ὀγοίηγοη (θη. ΧΙ. 41, χῖν. 
1, “5. 4«υ.).-- 6 νογὰ ψῃϊο ἢ 5 μεῖὲ (πὰ 
ΒεΠΟΓΑ]Υ) τεηάογεα “ὁ ΠΟΙ ρ 55! ἢ 5 ᾽᾽ 15 ἴῃ οὔθ 
υϑοὰ τη ὕδη. χἹ]. 20, “15 δοαυεῖς ἀϊὰ γοδγῃ 
ὕΡροη ἢ15 Ὀγοίμογ." 

Οὐ. 80 κσ, ψο 15 βοαϊθά δῖ ἴπ6 ρῆϊ μβαπᾶ 
οὗ Οοά, " τοΐγαιπβ Ηἰ πλ56 1 ἰονναγὰβς Ηἰς 
ὑσείῆγεη δῇογ (86 ἤθϑῃ, υὴὲ} Η]5 ἀϊδοῖρ πα 
5841} ἢάανε Ὀγοιρῆς ἴση ἴο ἴπ|6 ρεηϊΐθηςθ. 

16. Ποωδέεΐε:....ἢ ῬΟοΣ ΤΡομ αγί οἱ Ἐχλδετ, 
ΤῊΙ5 15 ἴῃ6 στουηάᾶ οὗ {πΠ6 ἀρρεᾶὶ νος ἢ ΠΟΥ 
δὰ τηδάθ ἰο Ηἰπὶ ἔἕοσ μεὶρ, δηά οὗ {μοὶσ 88- 



Υ. 1᾽---το.] 

ἀξδεπιεσ ; [ΠΥ πᾶπὶα ἧς ἤοπιὶ ὄνος 
ἰλϑιίηρ. 

17 1 Ο ἴοκρ, ΨῈΥ δαϑὲ τπου 
ΓηΔὰ6 ι.ι8 ἴο οὐ ἔγοπῃ (ὨΥ ννᾶγ8,) σμαά 
Βαγάδεηεἀ οὐ πεαῖῖ ἔτοπι τὰγ ἐεαγὶ 
Ἐείυγη ἔογ (ὨΥ ϑβεγνδηῖθ᾽ ΡΝ, τε 
τῆῦε8. οὗ τἢϊ]η6 ἱπῃεγίϊδηςα. 

ΙΘΑΙΑΗ. Γ(Χ1ΠΠ]|. 

18 ἼΤῊε ρεορὶε οὗὁἨ Τὰγ ΠΟ] Π 688 
ἤανε ροβϑεββεὰ 22 δυΐ ἃ [π||6 νυν] : 
ΟἿΓ Δδλάνογβαγιεβ δᾶνα ἰτοάάδεῃ ἄοννῃ 
ΤΥ ϑβδηςζυδγυ. 

19 νελγε ἐῤίπο: τἴῇου πενεγ δαγεβῖ ΟΝ ἘΡ 
γΓὰ]ε νοῦ τΠεπὶ; ᾿ΊΠεΥ νγεγα ποῖ ς8]}- ἘΠΕ ΈΒΗ͂ΝΙ 
εἀ ΒΥ 1ῇγ πδῃλδ. 

ΒΌΓΔηΓΟ (Πδι Ηδ ΓΟΔΙΥ Ὑοᾶστι5 ΟΥΟΣ {Π611.---- 
ὙΤἈ15 νοῦβα δηὰ ἰχίν, 8 ἂῖὸ ἴπ6 ΟἿΪΥῪ ρ]δοθβ ἴῃ 
ἴῃς Ο. Τ. νι ογο {πΠ6 δά άγεβϑ, “" οὖὐγ Εδίδογ,᾽" 
15 υϑοὰ ἴῃ ργάγοῦ. ἴῃ [|6γ. 1. 4 ψ ἴᾶνε ἃ 
ὭΡΑΙ ΔΡΡΙΟΔΟ ἴο 11. ὍὕΤΠδ ““5ριἰ οὗ δάορ- 
ἔοη ᾽ ννᾶ8 ποῖ γεῖ ρίνοη (Ὁ ΔΙ. ἵν. 4---6). 

ἐδουσό... ἴον “όγαῤαρι 15 ἑσπογαπὶ Οὗ τς, 
απ πᾶσ. ὑδικοῦ ἢ πῸ ἸἘπΟΎ]θᾶκο οὗ π8 (.. 
«υ.α. ἈΌ(Π 11. το, 19). ΤΒεῖγ ὨδΕοηδὶ ρτνΊ] ορζ65 
δὰ ργονθὰ οὗ ῃο δνδὶὶ! : ΠΟΥ σοηΐοβϑ {Π6Π}- 
ϑοῖνοϑ "" δῖ ΠΟ 655; δηὰ Οοά [ᾶ5 δνὸσ δδά ἃ 
[Αι ποτ 8 σᾶγὸ ἔογ ἴπ6 ογρῇδη (Ηοϑ. χίν. 3). 

Οὐ:. Μοβῖ ϑυγρηϑβιης ἰ5 ἴἴ, δἴϊεσ {Π|5, ἴο 
ἢπὰ {μὲ Τάγρυπιὶ ραγαρῆγαϑα ἰχὶν, 4 (Α. Υ. 4) 
[8058: “Οπ δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 ψοῦκϑ οὗ οὐΓγ 
ΤΙ Ὠϊοουβ ἔδίογβ ννο ἤᾶνὸ Ὀδθθη ξανθά." 

ΟΜ ἀὐοδ . ΤὨδ δἼοοθηΐβ ρἷδοθ [Π6 ϑοηηΐ- 
ςοϊοῃ δἴίεγ, “"" Βδίῃογ,᾿" δηὰ τγϑδά (ςρ. τη8Γρ.); 
ΤΥ ἸδΙΔΘ 18, ΟἿΣ ΒΘάθθισιρλοσ ἔσο Ὁ} 9 
Ῥοκίηπλπ αὶ (..οὐ.Ζ. ἴῃ Ὁ. 19); Πρ. [6Γ. 11. 2ο. 
ΕἘογ [δ6 σοηκίΓυςξοῃ, ορΡ. ΧΙν"]. 8. 

17. αὐ ἀοδὺ ῥοωμ 1θδἃ τως ΑΒΌΣΑΥ (. 
«υ. α. ΧΧχ. 28) 2) ογ1 ἐξ «υαγς (ἰχῖν. ς)]--- Τν 
ΔΡροϊπίοα ννᾶγβ οἵ σγτᾶσθ δηά ροϑᾶδςϑ.--- - θαυ, 
1δεγ δὰ νγαπάογθά ἔτοπὶ Η]5 ννᾶγϑ5 (111. 6 ; 5. 
Χον. το); δηά Ηδ δδὰ δ] πάρα ἴδοπι, Ἰη ογάοσ 
τας Ηδ τηῖρδϊ Ἰἰεδλά ἴποπὶ Ὀδοκ “ὉΥ ἃ ὙΔΑΥ͂ 
ἴπογ Κπονν ηοἵ" (ΧΙ. 16).--- ἡπά δτ θη θδὺ 
(]οὉ χχχίχ. 16) ον δεαγέ ἐμπαῦ 10 Βα πὸ 
δι οὗ Τ1μ66 ((Ρ. ΧΧΙίχ. 14).---ΕΟνοΓΘΠΙ4] ἔδαΓ 
ΒΡΓΠ55 ἔγοπι [ἢ ϑθῆϑο οὗ ἀἴνίπε ξοοάῃθϑβ (ΒΡ 8. 
ΟΧΧχ. 4); δπὰ Ηε μαὰ διάάδθη αννᾶὺ Ηΐ!5 Ἰου- 
ἿΠΒ Ρτγόβδεῆςσθ [ἴἴ νγᾶ5 Παγά, ἰοῦ, νἱηΐοσ 8 
ἴδόοπ), Ὀδοδυβο {86 ϑυη πὰ νἱιδάγαννῃ. 

Ἀρδίωγη] Ῥδ, ΧΟ, 13, ΙΧΧΧ. 14. 
3ῶγν τὸν “ἐγυαπ"" “αὐ Οἡ {πεῖς ὈΘΒΔΙ 
ΧΙ, σ4, ΧΙν. 4).---ΕῸΥ ἴη6 βάκὸ οὗ 16 ἔδι(ἢ- 

ΧΧΧΊΙ. 43), τεῖηονο δε ὶγ γερσγοδοῦ (Ὀ 5. Ἰχχχίχ. 
50) δηά 5ῆονν {πόπὰ ΤΥ ψόσγκ (5. χς. 16). 
ὙΠ τ ἐπδεγίίαπεε (5. Ἰχχῖν, 2}}] σμοόβεῃ 

ἴο (ΠΥ δρθοῖδὶ ροβϑοϑδίοῃ (θυξ, χχχίϊ. 9). 

18. Το Ῥεορίε 9 ἐν ῥοϊδπε.}1 ἘἘΥ ΒΟῚΥ͂ 
ῬΘΟΡ]9 (ἰχ]]. 12). Οὔ. οῃ Ἰχί. ό. 

ῥαυε ῥοσε“εἀ Ἢ ῥανε ο] ἃ Ῥοβδβϑδβεβῖος, 
ἐγοάάεη ἀοαυ"} .. «υ. α. ΘΓ. ΧΙΪ. ΤΣο (ΟὨ]γΥ). 

 ΜΔΠΥ ραβίουβ " (ἰ0.) δά ἔσγβθι ἰγοάάθη [ἴξ 
ἄονγῃ ὈΥ {ΠΟΙΓ ῥγοΐδηθῃρϑϑ. 

19. Ἦξε αἂγε ἐδίπε: ἰδοα,.. (80 Ταγρ.) 
Ἀδίμοσ, ἢε αγὸ (οΥ, ἃγὸ ὈδοοπΊθ) 88 τ 98 
ΟΥΘΣ ὝΠΟΣΙΩ ΤΟΙΣ ἐμβ9 ὈΘδΊμππε (“. αὐ. 
Ω. ἷἱῃ . τό, Ἰ᾿χῖν. 4, Η. 43) ΤΡροι δῦ ποῖ 
ὍΟΙΙΘ γΐδ: ὌΡΟΣ ὝΒΟΙΩ 727) παρε 85 ποῖ 
Ὅθοπ ἐαἰϊεά. 850. Α. Εζγὰ δηὰ Ἀδϑῃϊ (δηά, 
ἴῃ βιιδϑίδηςθ, [πὸ ΤΙ Χ Χ, δηὰ Ψϊς.; “νε ἅτ 
Ὀδσοπῖθ 45 οὗ οἷά, νῆοθη ὙΒοιι στιυϊοάςε ποῖ 
ΟΥΕΓ .5...ἢ). Ι5γδ6] πδὰ θδεὴ (5. σχὶν. 2) 
“ Οοὐδβ ἀοπιϊηΐοῃ ᾽" (“. «υ.), ὑπάογ Η5 ἀΐγεςξ 
Το δηά ρονογηπιεηΐ (ςρ. Ὠειῖ. χχυὶ!. 9, 10)} 
ΟὟ 81} ἴπ6 Ὀοῃ 5 οὗἉ ἡδίοηδ] ἈΠ ΠΥ ΤΕ σῸ ΟΩΘ 
(οΡ. Ηοβ. "1. 4). (ρ. ἴχν. 1ἴς. 
ΤΠα Πσοηξεβϑιοη (πιδάθ ΌΥ {86 ρσγορδεοί ἴῃ {86 

ῬΘΟΡΙΘ 8 Π4ΠῚ6) ὨΘΓῈ γᾶς ἢ 65 118 Ἰοννεϑέὲ ἀθρίἢ 
οὗ ρτιεῖ, Τδ ογὸ ἴυγηβ υρνγαγὰ ἴῃ 5οἰξ-ἀ6- 
Βρδισίηρ δηξι πη, δηὰ [6 ῥγάυεῦ ὈιυΓοῖβ ΤΟ ἢ : 
“ΟἿ [δῖ ἴδοι ννου]άοϑε τεη ἃ {πΠ6 βοανθηϑβ] ".-- 
ὙῊ15 οχοϊαπιδίίοη (ἰχὶν. 1 οὗ Α. ΜΝ.) βἰδηάβ ἴῃ 
[με Ηεῦτενν (ἀπά ἰπ ἔπε Ταγρ.) 85 (ῃ6 βοεοῃὰ 
ΤΆ ΊΌοΓ ΟὗὨ ἸΧΗ. 10 :---ν ἢ νΈΓῪ δ. ΓΙ Κίηρ οδ 
ΠΟΓΔΙΗΪΥ ; γεῖ (η6 σοῃποχίοη Ὀεΐνγεεῃ ἴΐ 
[Π6 ἴννο ἐοἸ ον ηρ νογβοβ (Ἰχίν. 2, 3 οἵ Α. ΚΝ.) 
5 ἴῃ ἔανουγ οὗ [Π6 ἀϊνϊϑίοη πιδάθ ΌΥ 186 νδσ-:-᾿ 
βίο (ΕΧΧ.., 5γγ.,  υϊρ. ὅἄς.). [ἢ εἰἴδος 
ςᾶϑ6, βονγενοῦ, ἴΠ6 ρᾶυδα Ὀεδίννθεῃ [Π6 σμᾶρ- 

Ἰ γεπχηδηΐ δηά ἰο ἀνθῆρε {μεῖς τοηρ5 (Ποῖ. ἴδΓγ5 5ββοιυ !ὰ 6 νΟΓῪ 5ἰ ἰδ. 

ΝΟΤΕῈ Α, (ον ζ. γ.) 

[ΤὩς τεξεγεποθ- ΠΠΊΌΕΥΒ ΔΙῸ 85 ἴῃ (86 Ηοῦτενν. 

15αἱ. 1χ᾿]!. ςΡ. 5. Ιχχχ. [58], Ἰχίν. ςΡ. 5. Ιχχχ, 
9. ἸῺ (Ἰχίν. 6) 4) 8, 1ο 4. ϑἋ[ὁ 4) ὃ, 1ο 

ἘΣ. Ἰδὲ ν ΠῚ 2 6. “ΤΑ... Νάπιο "ἢ 19 
τς. “ἸοΟΚ ἄονγῃ, ἄζς.᾽" Ις 1ο. “ Ὀυγηρά, ἤγο᾽" 17 
1). “ Ἀείυπι ᾽" Ὶς 

ΝΟΤΕ Β. (οΝ συ. 9.) 

:. Ἰἴ δβουϊά Ὀ6 οὐϑεγνοὰ [Παϊ δνθη ιἢ ἴῃ 6 
Κετὶ νετε δἀορίεά, [ῃ6 ϑεῆηϑε ϑϑίρπθὰ ἰοὸ ἰξ 

(τοβοθ] ηρ τνμδί 15 βαϊὰ ἴῃ [υἀξ. χ. τό) 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὑὲ οἀυσοά ἕζτουτι ἴ, οε ἴδ6 πιοᾶῃ» 
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ἱπρ οἵ Ὁ ἽΥ ἰ5. ποὶ βἰπιρίγ, “(Η6) ἰ5 συϊενεά," 
Ὀυζ, “(Η6) [5 γεάιιςρα ἴο ἃ βίγαϊξ," 15 ἐν ἀπορίᾳ: 
--- ν διςῇ, οὗὨ σουγδθ, 15 ποὶ ϑι 4016 ὮοΓΟ. 

24. ΤΠ ΚοΙπΙν [85 Ὀδεη ἴδκθη ΟΥ̓ 50ΠῚΘ 
(ϑλδάϊας, ὅζς.) ἴο τβθδῃ; “"[π 81} Ἐπεῖσγ ἰγου]α 
νγ»85 ποῖ αἰἐέγεις ," σρ. 2 Οογ. ἵν. 8. Βυΐῖ ἴο 
1ηϊ5 ἵετο ἄγε ἵνγο οὐ]θοιοηβ: (4) ννὸ 3ῃουϊά 

μᾶνο τεηυίγεά ΠΩ ΠΟ το (Ο]ον,; (6) μὲ βυβῆχ 
ἴῃ 128 15 ποῖ δοσουπίθα ἔοτγ. 

4. ὙΠ6 τοπάσγηρ “δ νγᾶβ ΠῸ δψογβαυγ ἢ" 
(. «. α. Ἰἴχκ. 19), Τπεοάοί. οὐ πολιορκητής, 
ἢα59 βουοῦδὶ σοηνυθρδηΐ γοάϑοηβ ἴῃ 115 [Αν ΟΌΓ. 
(4) [ἴ ργϑβεσνθβ [86 σοῃξ ΠΥ οὗ ἴῃς βυδ]οςῖ 
οὗ ν. 8: “Ης Ὀεςδπλο ἴο {μοπὶ (5) ἃ δα- 
αἱομγ, ἴῃ 8}} {πεῖν δάνογβι ιν δ ννὰβ πὸ αάς- 
«γα; Ὀσὶ (Π6 Δηρ6} οὗ Η!5 ρῥγέϑεμοθ “σνεά 

Ψν 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΚΧΙΝ. 
1: 71: ἐλεγελ 2γαγείλ γον δε ϊμεσίγαξίον ΟΥ̓ Οὐαὶ: 

2στυεν. 5. Οεἰοόγαΐιγρ Οοαὶὴ; τέρεν, ἐξ νια ζείλ 
εορ"γοσσίον οὐ ἰδαὼν παίμγαΐ Το ΟΦ. 9 71 
εο»εβίαμείλ οὐ ἐλεεῖν αὔιοίο». 

Η τἢδὲ τπου ψοιϊάεςς τεπά τῆς 
ἢεάνεηβ, ἴμαῖ τῆοι νγοιυ]άεϑβὶ 

ςοπλα ἄοννγῃ, τηδῖ [Π6 πιοιιηϊαίη8 πιρῃξ 
βονν ἀοννῃ δῖ [ΠΥ ργδϑθῆςθ. 

ΙΘΑΙΔΗ. ΧΧΧἹΙν. [ν. 1---3. 

ἐδενι.," 5 πιθεῖβ (π6 οὈ]εςοη οὗ Κποῦ, 1πᾶ 
Βεἷ.; σῦο υτχὸ (6 αὔϑοηοθ οὗ 39 ὸ αὔον Ἢ. 
(ὁ) [π Εχοά. χχιῖ!. )ο---2} ἴξ 8 ργοπιϑοά [μδξ 
ἴῃ σᾶϑ8 οὗ [5.265 οὐρθάϊθηςε ἐῤε ΖΌ ΚΡ, δοϊίηρ ὈΥ̓͂ 
Ἦΐ ἀπρεὶ͵ ΜΧ1}1 Ὀ6 δῃ σάνεγεα (ΤΥ) ἴο {ΠῸ} Ὁ 
δάνογβασιβ. (2) ἴῃ Νιπὶ. χ. 9, γγὲ δᾶγνε [86 
που ἫΝ δπὰ ἴδε νετὺ 191) ἴῃ δη ἢ 658. ( 
ἴῃ [,ἅπη. 11. 4 ψε τοδά: “δ ([δὲ [.0Κ}) 8ῖ 
ντ Ηἰβ πρῃϊ παπᾶ ὦ. απ αάνεγεαγ (3); 
85 ἰδουγῇ Ηος δὰ ἰἀσηθδεὰ ΗἩ πο} ἢ (86 
δανοσβασίθβ, ἱπῖο ννἤοβϑα μαπὰ δοίῥίσι Ϊου58- 
Ἰοπὶ ξε}} (1. γ: οΡ. 1. ς, 1ο, ἷν. 12). ΤΠ] 15 
οὗ σοηϑιογαῦ]α ννεῖρἢΐ, βίποθ ἴμοτα ἀτὸ βευθσαΐ 
Τοίεγθεησεβ ἰῃ “1 δτηθηϊδιοηϑ᾽ ἴο {με96 σμὮ, οὗ 
Ιϑβδῖδῆ. Νοῖθ ὄϑρϑοῖδι]ν (86 γ΄ ἼΘΙ οὗἉ 111. 22, 
δηὰ ἸἼΌΠ 2 οὗἉ "1. 22. 

2 ΑΚ τυῤέπ τῆς πιεϊτῖηρ τα Ὀυγη- ΓΗ »" εὃ. ἐξ δ 

εἴ, τῆς ἅτε σδυβοῖῃ τη6 ννγδίοσβθ ἴο 'πεεζεήηζε, 
801], ἴο πιᾶκθ (ΠΥ πδηὶα Κπονγη ἴο 
τἢϊη6ς δάνεγβαγιθβ, ἐφαὲ τῇς παίϊοῃβ 
ἸΏΔΥ ἴΓεπλ}]ς δὲ (γ ρῥγεβεηςς ! 

2 εη δου ἀϊάκι τεγγθ]6 τῆ ηρ8 
τυῤίεὗ ννε Ἰοοκεά ποῖ ἔογ, ἴδοι: σαπηοϑῖ 
ἄοννη. ἴδε πιοιυηῖαίη8 βοννεά ἄονγῃ δὲ 
[ΠΥ ργεβθῆςα. 

ΟΗΑΡ. {ΧΙ}. Ἡῤσ, ψ)ο δὰ ἀοβοοηάρά οἡ 
δ:η21, δηὰ ἴδκοὴ ὑρ Η!5 δροάθ ἴῃ [ϑγδεὶ, σοῃ- 
ςεοδιθὰ {Π6 ϑυπῦοὶθ οὗ Ηἰ5 Ργόβθοηςθ, ἰῃ6 σῃδ- 
τυδῖπι, Ὀε πὰ ἃ νεῖ]. Ὑμδί γὙ6]] νγᾶϑ5 ὁποθ ἃ 
ΑΓ ἀγάννῃ δϑι δ ἴο δἰΐονν οὗ διοπεπιθηΐ Ὀεῖηρ 
τηδάθ ἔοσ [πὸ Ῥθορ]ο 5 βἷπβ. Βυΐῖ πον Οοά 
Πιδά τεϊγρά ἔγοπι [5ϑγδοὶ, δπὰ ίἀάθη ἄνγᾶὺ Η!5 
ἔλος ὈΘηϊπά ἃ εἱουάὰ οὗ νυγδίμι!} ἱηάϊρηδίϊοη. 
Οουϊά ἐῤῥαΐ γεὶὶ ὄεὐὸγῦ ὃὍ6 ψιδάγαννῃ ’-- -ΤῊΘ 
Ρτγορμεί, ἴἢ [6 Ομυγο 8. ΠΔΠΊ6, ργὰγ8 τῃδὲ ἴἃ 
ΤΩΔΥ Ὁσ. 

1. γεπά ἐδὲ δεσυεμ)] Αβ ἃ βαϊτηθηΐ ἴ8 
Τεπῖ, ΧΧΧΥΪ. 22 (“. 4“0.); ΜΠΟΓΕ" 1 16 ΟὈΘΟΓΥΔΌΪῈ 
τὰλῖ ἴῃ ΧΧ,, μᾶ5 ἐσχισμένοι :---ἰ[ῃῇς ψοτά 
ιϑεὰ ἴῃ Μαχκ 1. το, 97 ἐθε ῥεαύυεπε δεὶηρ εἰσυεη 
σηωπάεν αἴ ΟΟΣ ἰ«ογὰ 5 ὈΔρΌ5πι (ςΡ. οἡ Ἰχὶ. σ)), 
δηὰ ἴῃ Μαῖίῖ. χχυ! εἰ, Μαῖκ χυ. ,8, οὔ ἡ 
«οἱ ΟΣ 16 ἐεγγιρίξ δείηι γερὲ δ Η!5 ἀρδίῇῃ.--- 
Ἡεῖς (6 1,ΧΧ. [85 ἀνοίξῃς (5. αὐ. α. Μεαῖξ, 1. 
Σό; [ὐκο 11. 21). 

«υομίδενέ ἐοις ἀοαυμ «1. «υ. α. Ἐχοά, 11}, 8, 
ΧΙΧ 11, 18, 2ο. Το σονοηδηΐ ρίγθη δὶ δίηδὶ 
δὰ [δϊοὰ. Ηον οουϊά ἴδ ““(ἀογοηδηΐ οὗ 
Ῥεδςο" (Ἰν. το) ὲῈ εϑιδὈ] Ἰϑηθά, ὑη]ε55 Ηδς 
δῃουά 6 ρ᾽εαϑθοά δραΐὶῃ ἴο ἀδβοεηά οὐ θαυ) 
(ῶρ. []οἤη 11}, 13; ΕΡΆ, ἵν. 9, 1ο, λῃά ποίβ οῃ 
ςἢ. Ἰν. 11.) 

ἐδαὶ ἐδε γποιριαίπς γεῖσδὲ ἥοαυ ἀοαυπ} (Ὁ. 3). 
δο δ υἱξ. (Ὧπὰ δέιεγ). ΧΧ΄. Ταῖρ.. δηὰ πχοβῖ 
τιοάσγτϑ, “πρὴϊ αυλκο." ([1η [υάρ. ν. ς 
ο ΧΧ, 45 ἐσαλεύθησαν.) ἢ6 Ρᾶγδ]]οὶ 
οἰδιιϑο ἴῃ σ. 2 56 15 ἴ0 σῆονν [ῃπδΐ [6 πδίϊοῃϑ 
Ὑδοπιϑεῖνοβ ννεσο [86 “του ἴδ! η5᾽ τοξογσοὰ ἴο; 

ςΡ. Μαῖϊ. χχὶ. δι; Ηεςῦ. χὶ. 2). 80 Εοσθυδ 
δηὰ δοβηιίθάογ. 

Δ. »πιοἰησ] ὙΠῸ Ηεῦτενν ποσὰ οοςυ5 
Ποτδ ΟἾΪΥγ. ΝΑΙ 4]1 τηοάθγῃβ ἔο]ονν ϑδδάϊ85 
δηά ΑὈυϊνναὶϊὰ ἴῃ γτεπάογηρ 18 “Ὀτυϑνσοοῦ 
85 ἴῃ Αγδυϊς). δε εἰἶδιιϑ6, “"ἴο πιδῖκα Κηονγῃ 
ὮΥ πδιηθ,᾽ 15 ϑυρροβδά ὈΥ̓ πιοϑβί ἴἰο ἀθροηά ου 

αν, “της Του ψνουϊάξις ἀοδοθηά.. ἴο τ δ ῖκΘ 
Κκπονγη.᾽".--Ἰἰ πλρῆϊς 6 5 πρὶ ἴο ρυξ ἃ δι} 
βῖορ δ {Π6 οηά οὗ υ. 1, δηὰ 5ιιρροϑε δη 61} 0515 
ἱ|κὸ (δῖ οὗ 5. ἰΙχχ. 1 (ἰπάϊοδίϊνε οὗ βίγοῃς 
ἔδο] ηρ): “Α5 βοὴ ἤτε οὗ Ὀπιβηνσοοά Ὀυγη- 
εἰ ((. «υ. «. Ῥεῖ. χχχῖϊ. 22), ἃ5 ΨΏθη Ηγδ 
σδυϑοίῃ νναΐοσ ἴο ὈοΪ], (οὗ, Παϑίθῃ) ἴο πιᾶκο... 
δάνουβαγθβ: 190 Ὁ8Π96 παΐίοτι....," Ἐγνθη Οοὐβ 
ΟῚ ΡΕΟρΙΘ δά ἑοσροζίθῃ ΗἸ5 ΝΑΜῈ (συ. 7);- 
Ηἰϑ Ἑ“παγδοῖοσ τηδηϊξεϑίθά ἰῃ Βἰϑιοτιςδὶ ἃςίβ δὰ 
ἴη 1ῃ6 τολοδίηρ οὗ 6 [Ὧνν. ΟἿ (βδδῖ ἃ Π6Ὺ 
τονοϊδίίοη οἵ 1 πιὶσμξ κα ρίδοθ, ννςἢ 5ῃουϊὰ 
Βριοδαά [κὸ ἃ βῆ βάτο ἀπά 5εΐ [6 Ὡδίοῃϑβ 
ἴῃ σνοῃοηθηξ Ἴσοτηπιοϊίοη! ΟἹ δαὶ ἰξ ννετὸ 
ἔνεη πονν Κιηάϊοά ! ((Ρ. [μυΚο χΙ!. 49.) 

»ι4)7) ἱγεγιόϊ] ΜΝ σεϊρίουβ ἄννθ, 58. 
ΧΟΙ͂ΧΟ 1, “. «συ. (ςΡ. ΗΘ. χὶ!. “8, 29). 

8. ΤΒε ογὰ οὗ (δ οδῃ 866 [8 ἀεϑίγο 
ΔἸΤΟΔΥ δοσοιηρ  5ηθὰ. ὙὙΏ1Π1Εῦὺ Το ἀϊά“ὲ 
ἐγγὶδίς ἐρίηφο (5. αὐ. α. Ἐχοά. χχχίν. το; 2 8. 
ΥἹἹ. 23}, αυδίε «υε ἰοοξεά ποί 70γ.,--- ΓΑ ϑοοπάϊηκ 
ὈΟΓἢ ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ ἀπά ἴῃ Ἰυάρτησηί 8]}} (μα γε δά 
Δηςςϊραΐοα,--- 

ἐδοι, εα»ιεοΐ ἀοαυπ)] ἴο ψόογκ ουΐ ἴδε ρτὸ- 
Γηϊϑοὰ ϑαϊνδίίοη (υ. 1 
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4 ἕογ βἴπος τῆς Ὀερίπηϊηρ, οὗὨ τῆς 
4 Ῥιαὶ. 31. ἡγοῦ] “4 πιο ἤᾶνε ποῖ ἢεαγά, ΠΟΥ ρεγ- 
τ Όοτ. 5.9. οαἰνεά Ὁ τῆε εαγ, πείτῃεγ μδῖῃ τῆς 

ἐΟγ, κως εγς ἔβεεη, Ὁ (204, Βεβίαε τῃες, τυῤαΐ 
πάρα, Ἠδ ΒΔ ρτγεραγεά ἔογ Ηἰπὶ τῃδῖ νγαίτετῃ 
ψ Πςοἢ 
εἰρείλ 50 ἔογ ἢϊπὶ. 

νἀ ς Ἴου πηδεῖεϑξ ἢΐπὶ [Πλῖ γο)οϊςεἢ 
} δηὰ ννογκεῖῃ γἰρῃτθουβηεββ, ἐῤοος ἐῤαὲ 

ΤΕΠΊΕΠΊ ΘΓ [66 ἴῃ [ΠΥ ννᾶγ8 : Ὀεἢο]ά, 
ἴῆου ἂῦῖ ννγοῖῇ ; ἰογ νγε ἤδνε βἰπηδά: 
10 ἴῇοβε 15 σοηπτηυδηςε, δηά ννὲ 5}4]] 
Ὀε 5Ξανε. 

6 Βυῖ νε ἂζὲ 4]] 28 Δη υὑποϊεδῃ 
. Ἀπὰ Δ}] οὖ Πρ τΘου βῆ 655685 γέ ἐῤίη 

᾿α Ἂο ὮΥ τὰρβ; ἃπὰ ννὲ 811] ἀο ὁ [δὰς 

4, Αἡ οχρδπβίοη οἵ ἴδ, “"Ἰοοκοά ποῖ ἔοσ," 
οὗ υ. 3. ΤΠ 5 ἀϊνίηθ ἱπίεγροβιοη, δηά ἰ(5 
5565, σσθοηΐ Ὀεγοπά 411} τ[πδῖ πε πδά ἱπουρῆς 
ῬΟΞ510]6:----Ὁ Γ ἢ ἐχρεσίδηος δὰ ὄνὸσ ἰοϑι βορὰ 
οὗ δυςἢ [Πϊηρ5. 
ον οἰπεε,. ῥεγεουεα ὁγ 1ὲ κατ Οτ, Απὰ 

ἔχοτα 89 Ὀοδίππῖπᾷ (.. εὐ. 4. ἰΧΠ]ϊ. τό, 19) 
ὍΠΟΥ ῥᾶαυε ποὶ δεαγά, ὉΔΘΥ Ὧανο ποῖ κῖνθΣ 
Φδσ (.. εὐ. 4. 2 Οἤἢτο. χχῖν, το; Νϑῆ. ἰχ. 20). 
ΤὨς Ξϑοοηά νοῦ 56ῈπΠὶ5 Πονοσ ἴο ὃς ιιϑρὰ οὗ 
ΤΏΟτΟ ραβϑῖνα “"ρεγοερίίοη, " δ ὈΠΙξΟΥΤΩΪΥ οὗ 
2.γίρρ αἰϊεημίίοη 9 νυ αὶ Ἠ85 τηδῖ ἔπ ϑβᾶσ. ὙΤΠΘ 
ἴνο νοῦ ἤᾶν οσοσιγγοά τοροῖ ποῦ ἴῃ ᾿ἴκὸ 
ΤΩΔΏΠΟΥΙ ἴῃ ἱ. Σο, ΧΧΧΙ. 9, ΧΙ]. 23, 11. 4. Νοῖ 
ΟἿΪΥ ννόγὲ ἴἢ6 (ΠΙῺΡ5 5.00} 845 πιθη ἴῃ βΈΠΕΓΑΙ 
Βδὰ πόνοσ ἢεαγὰ οἵ (11. 14): [ΠΥ ΕΓ 50 
τνοπάογῆ!! ἰμαῖ [5.86], ἴἰο οση ΠΟΥ νν ΓΟ ἴῃ 
Ὑδγίουβ νγᾶγϑ σοπητημπηϊςαίοά, ννου]ά ἠοῖ γιοϊὰ 
[μοπὶ διιάϊοθηςθ. ((ρ. εμῖ. χχίχ. 4; [ὁδη νἱ. 
όο. 
ἘΝ ἴῃ σ Οοσ. ἰ". 7, 8, 81 δι] τεΐεσβ ἴο 

[815 ραβϑᾶρθ 45 δαυϊπρ Ὀδεη νου ῆρά ἰη ἴῃς ἕδεῖϊ 
τιδί, ἤθη “ἴδ 1 οτά οὗ ΡΊΟΓΥ ̓" οΑΠ16 ἴο γθάθεπη 
ΤΩΔη ΚΙ πα, “ποπ6 οὗ ἴῃ6 ργίηοοϑ οὗ [(ἢϊ5 ννουγ]ὰ 
τοςορη θα ̓ " Η1πι.---ἰ ἢ ἢϊ5 αιοίδεϊοη ἢ6 101 η5 
ννογας ἴδκοη ἔτομι ςἢ. ἶχυ, 16, 1) (ΧΧ.)} ἴο 
Ρογίίοηβ οἵ ἴμ6 ργεϑοπὶ νϑῦϑε. 

μείγθεγ.. φοη, Ο Οοά.. ἢ ΜδΗΥ (αῆἶοσ (Π6 
ΧΧ΄., Ταῖρ., Κιποῖι, εἴς.) τόπο (45 ἰῃ 
ΤΩΔΙῈ.}: ““ποίέδεγ,, δέει αὶ Οοά ὀεείάε 1δεε (ΩΡ. 
4 8. Υἱῖ. 22; οἷ, χὶν. 21), «υδίεῦ ἀοείδ᾽ 50...᾽" 
ΤὨΟ ΑΟὟΝ.. ἰ5 βιιρρογίοα ἴθ ἴῆ6 υ86 οὗ [δε 
γοσδίϊνα ΌΥ ἴπ6 Ψ υΐς., ἈΔ5ῃϊ, ΝΊ., ὅζο. ; δηά 
ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ὈγΥ ἴῃ6 Μαβογείεβ, ψῆο ρδοθ ἃ 
Ῥᾶϊιιδο ἂἴ “"ϑεθη." ΤὍΠ15 ἰδίζοσ ΥἹΟΥ͂ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο Βαιτηοπὶχο δοσὲ νὴ [Π6 Ργοσθαϊηρ σὑϑῖβα, 
ψυ ϊςἢ βρεακβ οἵ Οοά β ἀοίης νβδῖ δὰ πϑνὸσ 
Ὀδοη δηϊοϊραίοά, ὙΠπὲ πιοαηίηρ, {ποη, ψ]]]} 
Ὀ6:- -ἘΣ.Θ ΔΌΣ ποῦ 8661 (0 Εγα, οὗ ΠΊδῃ ΟΥ 
οὗ δηροὶβ, βοννθυοσῦ ΘαρΊθΟοἸ Κο 115 Κοεπη655 οὗ 
υἱβίοῃ, [οῦ Χχν. 7), --(ποηῈ) Ο Οοά, ὀεείάρ 
ἐδεε (αιἢ 866η), τμαῦ Η6 Ὑ111 ἄο (2 8. νΥἱ!. 
24) 70γ δὶ» ἐξδαΐ «υαἰϊείρ (5. «υ. α. νἱϊ. χ7}).}0 
Ἡρη. ἴπ οἷά εἰπιοβ (θεῖ. ἱν. 234--39) Οοά 

88 ἃ ἰεδῖ;; δηά οἱἵιυγ ἱπφα ε8, κε τῆς 
νη, Πᾶνα τΆΚΘΠ τ1ι5 ΑΥΨΆΥ. 

7 Αμπά ἐῤέγε 'ς ποπα τηαῖ οδ] ει 
ὩΡΟη ΤΥ πᾶπιλα, τῃδῖϊ 5Ε γγεῖ ἢ ἂρ Ὠϊπι- 
85εἰ το τἀΚε Πο]ά οἔ ἴδε: ἔογ ἴδοιι μαβῖ 
14 τ ἔαςε ἔτοπι 8, ἀηἀ Παβὲ ' ςοη- " Ηε. 
δι πιεὰ }5, θεσδιβ6 οὗ οὐ [Π|4 1168. 

8 Βυῖ πονν, Ὁ Ι͂οκΡ, ἴδοι αγὲ 
ουγ ἔδΠοῦ; ννεὲ γέ ἴῃς οεἶδυ, δηὰ τῆοιι 
ΟἿἿΓ ροῖζεγ; δηά νγὲ 41] σγὲ τῆς ννογκ 
οὗ τὴγ μαπά. 

9 ἴ Βε ποῖ “νγοῖῃ νεγὺ δογε, Ὁ «Ριαὶ 
ΓΟΚΡ, πεῖῖθεγ γεπηεπιθεγ ἰπΙαυ Ὑ ἔογ ἡ 
ἐνεγ: δεπῃο]ά, 866, ννγεὲ Ὀεβεες ἢ ἴῃς, 
ννε ἄγ 411 (ὮΥ ρεορΐε. 

Ἰηδάθ Ηΐϊβ νοῖὶςθ ἴο θ6 ἤοαγὰᾷ οἡ ϑίπαὶ, δηὰ 
δᾶνθ ἴπΠ6 ρεορὶβ νυἱϑῦ]ς ργοοῦ οὗ Ηΐβ τῖρῃν 
Ροννοῦ (ἰδ. ἵν. 9, Χ. 21); Ὀυϊ ἴῃ 1ῃ6 σοϊηίης 
Ροποὰ οὗ Κοάἀεομηρίίοη Ἠδς ψόοιυἹὰ Ρουουπ) 
ἃ ΜΟΥ ἸΠΟΟΠΊΡΑΓΔΌΪΥ τῆοσγε ὑνοηάγοιιβ. 

56. ΤΡοι »ιεοίς  ---ὐσὶ ἢ σταςίοιι5 Ὑγοϊσοπλα 
(σεη. χχχῖϊ. 1)---ὐέγε ἐδαὶ γεϊοίοοιρ, ἴὰ ΤΏΘΟ, 
ἰχ!. το (δο Δ. ΕΖγδ), αμά «υογάερ γτὶφδίσοια- 
πόσα: ΠΡ. ἵνὶ, τ; Αςἴβ χ. 1ς. 

ἐπὶ ἐδν «υα7.}] ΙΝ11}. 2, 1Χ1]]ν0 17. 
ὀεῤοίά, ΤΡοις----στασϊουβ 845 Ἴποι Ατί---Ἡϑεῦ 

«υγοίδ, Δ)! ἃ Ὑὁ ὙΘΤΘ Κα 1ὺν (Οδεη. χὶῖν. 22, 
“. αν.}: ἐπ ἐῤούε (ἢ ΤΥ ννᾶγϑ5, ςρ. ἴπ6 ργὸ- 
Πουη ἴῃ ΧΧΧΥΪΙ]. 16) ἐς εοπέϊπμαρο ;--τ ἈΠΌΓΟΚΘΗ 
ΘΟΕ ΠΏΣ οΟὗὨ ΠΊΟΓΟΥ ἔογ [ἢ ρεοπιϊθηῖ; ἔογ {ΠΟΥ 
ΔΓΘ “᾿Ονο  βερ ννᾶγβ." (5. εχχχίχ. 24; 67. 
ΥἹ. Σό, χΧΥ]. 1 ς, “. 40.). 

Θ. «υὑε αγε αἰΪ (11}}. 6) ῬΘΟΟΣΘ 4. 4ηπ μρείξαπ 
[815] Οτ, “85 ἔπ Ὡς] δ᾽) («. «υ. α. χχχν. 8, 
111. 1): γυϊρ. ηιωμάμα κ--χοϊυάοά, ἰἢότο- 
ἔογεθ, ἔτοπι ἴῃ6 σοηρτοραίίΐοη ([μεν. ΧΙ. 4ς) 
46). ΟΡ. οῃ Υἱ. ς (.. αυ.). 

οἱ" γχἰσδίεοιυπε.}] ΟΥ, οὔγ τἱἰκπῦθοῦδ 
ἄοθοἀδ8 (“. εὐ. α. Ώδῃ. ἰχ. 18). 
ἡδὺ ταφῇ 1,1ἴ. 64 τλεηβίγιουβ ραγτηθηῖ. 

1Ἅτπ|.1. 17. ΟΡ. ΡΆὮ]]. κ]. 6----8. 
ο )πάε] ΟΥ, ἃτοὸ πὶῦμοχοὰ ([. 20, “. «υ.). 

7. ὙὝΠΕΥ ννόγὸ ᾿ἶἰκα πηδῆ ἴῃ ἃ ἸθίΠΆγρΥ ; 
ὉΠΔΌΪ6 ἴο “ὁ ΙΔΥ Πο]ἀ 5 (χχυῖ!. ς, ἵνὶ. 2, “. «υ.} 
οὗ Οοά᾽β σονοηδηίΐ. 

εοησιροά θ, δεεαιε}] Οτ, “"πιδάθ 5 ἴο 
ΤΛΘΙΕ ἄνΑΥ ὟΥ ἴῃ 6 ΔΘ 205 οὗ," ΟἸΠοΥΒ ἢ “ὁ πηε]ῖ- 
δὰ υ ἂννὰ ἰηἴο {Π6 ροννεσ οὗ" (ςρ. [οὉ 
ΨΠ, 4). 

8. ΤΠΕΥ ποὺ σι τοηάοῦ {ποπηϑεῖνος θῃ- 
γον ἴο 6 πιου!άοὰ Ὀγ τῃδὶ Ν Ἰβδάοπὶ ἢ ἢ 
ΟὨΟΘ {ΠΟῪ 515 ῃϊεἀ (Χχῖχ. 16). 

9. ε«υγοΐρ 77 “ογεἾ (ςΡ. Ὁ. 12):--ο-ἼἰθἼιο ἰαϑξ 
ννογάς οὗ ἴῆε ΒοΟΚ οὗ 1,πγεπίδιοηβ. 

γεγιοηιδοῦ ἱπέψι}}] Ηρ5. υἱῖϊ. 1.2. 1Χ. 9. 
σέ) «υε δεέεεερ χε) ΟΥ, “αν τεζαγα, 

ΟΝ" “. «νυ. Ζ. [χΧ|}}Ξ Σς. 
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Ι0 ΤῊ ΠΟΙΪΥ͂ οἰτίεβ ἅγε 4 ψ]άογ- 
Π688. Ζίοη 18 ἃ νυ] εγηεβ8, [ογιιϑα] θη) 
ἃ ἀεβοϊδίίοη. 

11 Ουγ ΠΟΙΥῪ ἀπά οὖυγ Ὀεδιίξι 
Βουβε, ψΠεγα οὐἷἦ ἔλΈΠθγβ ργαὶβεα ἴῃ 66, 
18 θυγηεά ἃρ ψν ἤγθ: δηὰ 4}1 οἱ 
ΡΙεαβαης τὨϊηρβ ἀγα ἰδ ννδβίε. 

12 ὟΝ ΊΙΕ τῆου τείγαίῃ τῆ γβεῖ [ὸγ 
{πεβ6 ἐῤίησει, Ο Ι͂ΘκΡ} νὴ του 
ΒοΙ4 ΤΥ ρεᾶος, ἀπά δϑῇςϊ 8 νειὶγ 
δοῖε 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΡ. 
: 71 εαἰ ἔκ οὐ (ὧδ σορεἪεσ. ὁ 7λε ὅξισ:ς, 79» 

“λεῖ» ἱμπεγεάίν, ἑάοέαίγγ, ακαὶ ἀγῥοςγίςγ, αγὲ 

10. ἀγε....1 ΟΥ, “ἅγὸ ὈδοοπΊθ.. 15 Ὁ6- 
οοπιο," ΧΧ΄. ἐγενήθη. Μυϊς. “ ἕςῖδ οδ5ὶ." 

11. Οὐγ ῥοΐγν απά οἷν δεσωλμὶ (οτ, εἷοτῖ» 
ἐν} βομε} νυ ἢ νγὲ Βεϊὰ 25 ἃ ρ]θάρε ἰδμδῖ 
“ ΤῊΥ ΒΟ]Ιη655 δηὰ ΦΊΟΓΥ "ἢ (ἸΧΕ]. ας, 4. «ὐαυ.) 
ψΈΓα ἢ 15, ! 

ἐς διγποά μρ...] 11ῖ. “6 Βαῖῃ Ὀδδη ἔοσ Ὀι1π|- 
ἴῃς (ἰχ. ς, Η. 4, “. «υαυ.) οὗ ἤτε." 

οἱ ῥίεασαπε ἐῥὲὶηρ.] :. «υ. α.  ΕἾτο. Χχχυὶῖ. 
19: [,Ἅτη. 1. χο, 11. 4. 

12. »ηιὼ Του ποινιϊδεϊδπάϊπδα 2ῤε:ε 
ἐδίηιρ: γογαὖ ΤΡγεοὶ (ΧἸΙ. 1.4, [ΧΙ ας, 2. 4υ.}} 
Ἠοίά ΤΡ ῥεαεε (Χ]ι. 14). ἘΦΡ σογε. 866 οὔ 
Ὁ. 9. 

σηαρ. ΧΝ, [ἢ ἰδὸ ͵δϑὲ ἔσο Ἴδδρίοιβ 
[Π6 ρῥγορδεῖ, ρ᾽εδάϊηρ 'ἴπ [5γ26}}5. πᾶπηθ, μδὰ 
γοπιοηβίγαίϊεα ἢ Οοάα ἔογ ΗἰἸ5 Ἰοὴρ “ἰγποξ 
(ἰχῖν. 12). ὙΒΕΥ͂ ννοτο 41}} δε ῬεορὶἜς (10. 9); 
γόοῖ {πεῖν ἰαπὰ ννᾶβ ἀδβοϊδίθ, δηὰ {Π61Γ ΟΥ̓ ἷπ 
τυϊη5. ὙΤΠ6 δῆθννεγ ἴο [18 Ἄρρϑδὶ 18 ΠΟΥ 
δίνεη. Ηἰ5 φοοάπεϑβ νγᾶ8 ἔγθο δηὰ Ὀουπίθουβ 
85 ΟΥνΟΥ. [ἴ [δὰ Ὄδνθὴ ονογβοννοα οὐ ἴδοϑδ 
ὙΠῸ Παὰ ὈΘ6Π 5[ὙΔΠΡΈΓΒ ἴο Ηἰπὶ (υ. 1). Βυξ 
[9γδ6] δά τοϊεςϊοὰ Ηϊς ἰοηξ δηά δαγηδϑϑὲ 8ρ- 
ῥεῖ: .ῃ τὸ Ηκδ τυβὲ ΠΟΥ Ὀϊὰ ΤΠΕΓΟΥ ἴο 

56 ηΐ, δηὰ δίϊονν }υ5ιῖὶςσα ἴο ϑρεαὶς (υ. 6). 
ΤΠ “" τοῦθ] Ποῦ 5. ΡεΟρΪθ ᾽" 5ῃοιϊὰ Ὀε “ 5]4ϊη,"" 
δὰ Οοὐβ Ξεγνδηΐβ Ἵδ]ϑὰ “" ΟΥ̓ ἀποίποσ πΔΠπ|6 
υ. 1})} ΜΏΠΕ 8 ποῦν ποᾶνθη δηά ἃ πον 

ΘαυΤἢ " δῃουϊὰ Ὀ6 οζεαΐϊθά, ἴῃ νῆϊο ἢ “1Π6 
ἔοπηοῦ [Πης5,᾽) δηὰ 41] {ποῖσγ του ὉΪ65, ϑβουϊὰ 
θα ἐογροίζοη (υν. τό, 17). 

1. 1 αγνι “οἱ δι] Οτ, “1 δαᾶνὸ Ὀδθη ἰῃ- 
φυϊγοὰ οὗ" (“. «υ. «. ἘΖΕΚ, χίν. 2, ΧΧ. 3,) 21); 
ΤΟΙ ἜΧΑΟΙΪΥ, “1 Πᾶνο ἰεῖ Μγϑοὶ ὃ ἱπαυϊγεὰ 
οὔ:" 50 τηδὲ {6 1ΧΧ. νγετὸ 7056 ἀ ἴῃ υιϑῖπς 
ἀποκριθήσομαι ἵῃ ἘΖεκίεῖ, Δηά ἐμφανὴς ἐγενή- 
Εν ποσθ. ((ρ. Άοπι. χ. 20, γβεγε ἴπ6 ογάεγ 

[ἢ οἰ 41.565 15 σῃδηροϑα.) 
ἐδαὲὶ α΄: ἀεά πο] σοιη5εὶ ; 5. «υ. α. Ἠοϑ. ἷν. 12. 
1 αν»ι!ἝἭ υπά)] Οτ, “1 παᾶνα ἰεξ Μγϑεὶῇ δὲ 

ἔουπὰ ;"---ᾶνε πηδὰς Μύϑε]ῖ δοςεβϑί Ὁ ]6, 

ΙΘΑΙΑΗ. ΧῚΝ. ΤὩχν. [ν. το--3. 

ἰἰκά. 8. Α' γεριμα» “1α]7 δὲ ταὐσεα. τ 
ρυπθεῖ: ον {ἀε τοίοξεά,͵ α»α ὀὲξτεί Ὁ ΘῈ 

ἐς συοάΐν. 1) 7814 δίεσαΐ “«ἰαίε οΓΓ ἐλέ νειν 
αέφρξ. 

“ΑΜ ουρῆε οὗ ἐδέπι ἐδαΐ δεκεά Ἠἰιοιο: 
Ι δὰ ἰοιπά οὗ ἐῤέρε δ γε μα. 

Ι 5844, Βεμοὶά ἢ "ἢ 
ποῖ ΜΥ πιξ; 

ἐραΐ βοιρῆς τὴς ποῖ: 
πιδ. δ6ῃο] 4 πιεὲ, πο 4 παίίοη ἐῤαὲ 
νγ235 ποῖ οΔ]]εἀ ΟΥ̓ ΠΑΥ͂ ΠΑ. 

2 1 πᾶνε βργεδά οι ταῦ πδηά8 81] 
{πε ἀδγ υπίο ἃ γε] ουβ ρεορΐς, νυ ὶς ἢ 
νγΆ Καῖ ἴῃ ἃ νὰν ἐῤαΐ τας ποῖ ροοά, 
αἴζεγ {πεῖγ οννῃ τπουρϑ, 

2. Α ρεορῖὶε τῃδῖ ργονοϊίκεῖ ἢ πὲ ἴο 
ΔΠΡΕΓ ΠΟΠΕΠΙΔΙΥ ἴο ΤᾺΥ̓ ἔλοα ; (δὲ 

Βεροϊά »36] ΟΥ, Βοσθ δὰ Σ (Ι. 6, Ἰν|ϊϊ. 9). 
ἃ παίίονι ἐραὶ «υα΄' ποὲ οαἰϊρά δὴ "7 πα;56] 

85 ἰϑγδθὶ δὰ Ὀδθοη; Ἴρ. Ιχἰϊ. 19. ΟΥδοῖβ 
(αἴον υΧΧ. δηὰ Ψυζ.); ““σβεσο ΜῪ πᾶπιὸ 
νγᾶ5 ποῖ ἱηνοκοά,᾽" 

, ΤΠ “ ἡδίοη ᾽" Βεζθ, 498 οοηίγαϑίοα στ [86 
“ἐ ῥρϑορΐὶε " οὗ Ὁ. 2, ὈΪΔΙΉΪΥ τοργοϑοηῖβ (6 
Οεη 65 (ορΡ. Μαῖξ. χχὶ. 43): ἃ5 Κ. Μοϑὲβ 
Ἡδκικοῆθη 15 τορογίοά ὉΥῪ Α. ΕζΖγα ἴο πᾶῦδ 
ἴλκθη ἰ(. οσ, (1) ἴδε σογὰ 5, υπα ΒΔ ΌΪΥ, 
580 υϑοὰ ἴῃ Ἶν. ς. (2) [ἴῃ ευῖ. ΧΧΧΙΙ. 2: 
(Ἐς ἢ 15 γοίοσγοα ἴο ἰῇ συ. 3) “"" πδίοη " βίδπάδ 
(δυ8 ςοηίγασίοὰ σι “' ρεορ]ε."-- ποσε ἅτῸ 
αἶθο τοίθγοποεβ ἴο δι. χχχὶϊ ἢ συν. ς, 6. 
(2) ἴϑγδοὶ δαδ, ὑτγοίθββεαϊυ, “" δακοὰ οοιμηϑεὶ "ἢ 
οἵ Ηἰπὶ δηὰ "" βουρδι"" Ηϊπι (νι. 4); δῃηά, 
85 ἃ ΡΕΟρΙΘθ, νγᾶ8 ς8}16] ΌὉΥῚ Οοά 8 παπΊο. 

Οὐν. ὙΠ ρᾶβϑαρθ οὗ ᾿Ὠ δι οΓΟΠΟΙῺΥ 71ι.38ῖ Γ6- 
ἔοιτοὰ ἰο ἰ5 φυοίεὰ ὉγΥ 81 Ῥδυ] ἱπιπιϑά Διο }ῦ 
Ὀοίοτο δἰ φιοίδίίοη οὗ Ὁ. 2, ἰῃ Ἀοπὶ. Χ. 19, 
20. 

Ὡ. α« γνεδε οι: βφφβί6) Ο». ἱ. 4: δηὰ ποίοβ 
ΟἹ ἷ. 23) ΧΧΧΟΣ. Τὸ ἰδδὰ Ὠἰνίπε ΝνΙβάοπλ 
Πδὰ ἰοηξ “ῤγεαά ομἱ ὮδΥ ῥαπάς ἴῃ ναὶ (τον. 
ἰ. 14, 4. «υ.:-τ-τρΑίη τεοξειτοὰ ἴἰο ἰῇ ᾧ. 12, 
δηὰ Ιχυΐ. 4). 

ἐπ ὦ «υα7 ἴπαὶ τνγᾶβ ποΐ Οτ, ἐπ 189 
αυα; ἐδαΐ 16 ποῖ φοοά; ΏΙΘΙ 15 (ἢ6 ΕΥ̓ Ορρο- 
βἰῖο οὗ ροοὰ (“. «υ. 4. ΚΒ. ΧΧΧΥΪ. 4). 

8. 44 ρτεοῤίε... Ἀλίδεν, ΤῈ16 δεοῤίε, 80 
Ῥσοόυοῖο ΜὭε(θευῖ. χχχὶϊ. 21; 2 (το. χχχῖν. 
25) εοπείπμαὶγ ἰο Μρ ὕαεε;---αἰτοπίης Ηΐμὰ 
ΟΡΘΏΪ (οὉ 1. 11), ψ 8Π6 ἴδ6 Βουδβο, γεγο 

15 Ῥγέβοηοοδ γεϑι θά, νγᾶ8 γεῖ βἰδηάϊης δπλοης 
ἔμ όπι. 

ἐῤαΐ “αεγίβεεῖδ᾽ ἱπ ραγάεης (Ἰ. 29, ἰχνυΐἱ. 1)}} 
---τοϊδίηἰης ἴὴ6 ἀννῆι το τυ ἢ (68:18 65 οἱ 
ταδη 5 σας; Ὀυξ οὈ]  ογδίίην 115 ἔτ σμλγαςίοῦ 
ΌΥ βυϊτουπάϊης τ ΜΠ Π 41} [Παὲ νγᾶ5 ὈΠρἢξ 
δηὰ Ἰογοιιδ 'ἰῃ πδίαΓγο:--τῶθ ἰξ Ὁ ἰδεῖς 5εϊς- 
Ἰηνοηϊοά τἰθ5 ΠΟῪ δὰ το-ορεηθὰ ραγδά!9, 

διγπεῖδ ἱπεεησε μῥοπ ὉΤΊΟἸΚ 8] -- Αἰ ἴδτβ οὗ 
Ὀτγίοκ; εγεοίοὰ ““οη [6 τηουηΐίδιη8 ᾽) (συ. 7: 
4 Κ. χνὶ. 4; Ηοβ. ἰν. 132}; οΥΓ οὐ 



Ψ. 4--53} 

5ΔΟΓΙ ἤσεῖῃ [1 ραγάρσηβ, ἀπά Ὀυγηεῖῃ 
Ἰησθιιδε ᾽ροη Α]ἴαγβ οὗὨ δτῖοῖ ; 

4. Ἦν Ὠϊςἢ γαπλδίηῃ ἀπιοηρ [ἢ 6 ρΊαναϑ, 
δια Ἰοάρε ἴῃ τ[ῃ6 πιοηππηεηῖβ, νυ ἢ 
εδῖ ϑυνη6᾽8 ἤσβῃ, δηά ' Ὀγοῖῃ οὗ δρϑο- 
πη 0]ς ἐῤίησε ῖς 1π| {Πεἰγ νεβ86]8 ; 

ς ὙΝΒΙοἢ ἅν, ϑιαηπάὰ ὃγ τἤγϑβεὶβ 
ςοΠΊ6 Ποῖ ΠρλΓ ἴο π|6;; ἴογ 1 δηὴχ Πο- 
᾿εγ τῆδη του. ΤΠεβ6 αγ ἃ βϑποΚα 
ἴῃ ΤΥ 'ποβε, ἃ ἤγε τπδὲ Ὀυγηείῃ 81} 
τ6 ἀδΥ. β 

6 Βε)οϊά, ἐῤ ἐς ννυττἴϑῃ Ὀείοσα πη : 
Ϊ ν}}} ποῖ Κεὲρ 58ϊϊεπος, δῖ μῇ}] 

οὗ πουδε5 (Ἶ6Γ. χὶχ. 13, χχχὶϊ 29): ἴῃ6 ἃρ- 
Ῥοϊηϊοά ρἷαςος Ὀεΐηρ ““(ἢς τοοῦ" οὗ [δι ροϊάθη 
αἰίας (Εχοά. χχχ. 3). νι οἢ νν85 ἰάθη ἄννᾶῦ 
ἴῃ [πὸ Ξαποίυαγυ,---οὴ γι ἢ [6 Πἰρἢ-Ῥυίοϑὶ 
γ5 ΟΑΠῪ ἴο Ὀυγη ἰήσθηβο (ἰὉ. 7, 8)---ὐν Ὡς ἢ 
νν45 σΟΓΘΙΊΟΠΙΑΙΪΥ οἰοδηθοα ΟΥΟΓῪ γοᾶγ οὐ ἴΠ6 
ΔΥ οὗ Αἰοποπιοηΐ (0. το). δ τῆ6 Αἰΐαγ- 
ἰησδηθε τγεργοβοηϊοά ἴπθ ἔγαρτδπος οὗ [53γ86]᾿ 9 
86] {-ἀδνοίίοῃ, ΓΕΥΘΓΘΠΓΔΙΪΥ οὔεγοὰ ἰῃ Οοὐ 8 
ον δρροϊηϊοα ννΑΥ, ΟΥ̓ πη! Π5ογβ οὗ Ηἰ5 οννῃ 
σοηδει πη, ἀπά ἀπάθγ 1Π6 ῥχγοϊεςτίοη οὗ 16 
Εύοαὶ Αἰοποπηθηῖ. ὙΤὴδ ΡΟρυΪΑΓ ἱποθηβο- τη - 
ἴῃ, ἰῃ ςοηίγαϑι ἴο 4}} [ἢϊ5, ἰοΪὰ τηθη ἐδπδὲ 
{ΠΥ πβῃϊ ξὸ ἔογίἢ δπὰ οἵεγ {ποῖὶγ οννῇ υπ- 
δυϊῃοτιχθα νν}}}-υνογβῆϊρ, Ὀο] ἶγ, ἰπ ΠΟΙΥ ον 
ΠΑΠΊΟ, ἴῃ [6 ἔδλοθ οὗ [ῃὴ6 υπίνοῦβο δηὰ οὗ Οσοὰ 
Ὁ 918 

4. ῥιερ γοηιαὶα.. ἢ οὐ, “ὙΠΜας δι ἴῃ 
[οπλρβ;" [ὉΓ ριγροβοβ οὐὗἩ πϑογοπίδηου (ὙΠ. 
19, 20). 

απά ἰοάσε ἱπ ἐδ πιο} Οὐ (ΧΧ.), 
“ὁ Ἴῃ σάνογῃ5 :᾿"--ΡΥΟΌΔΟΙΥ, στγρίβ ογ βυιδίογτα- 
δῇ σἤδρεῖσ, ἴῃ ΜΒ Ιςἢ ΠΟΥ Βοροά ἴο δᾶνα 
ἀγεϑλπιβ οἵ ἃ βιιρεγηδίιγαὶ Κὶπά ( [ἐγοπιε). 

σαυΐϊπος 3,446} (ἰχν]. 17) -ννϊς ἢ νᾶ ἸΘΡ ΠΥ 
Ὀποίοδη ([μον. χὶ, 72): Ὀπῖ δη]οϊποά ἰῃ 5οπλὸ 
βοαῖπεπ ἰμδίγαϊίοηβ (45 {ῃ6 σω-ουΐ-ἐαμγὶ αν. 
Απίοςδμα5 οπιρὶογθά Ὁ 45 ἢϊ5 ἴοϑῖ οὗ [υἀλδίϑπι 
( Μᾷος. Ι. 41τ---64; ςρ. 2 Μδος. γἱ. 18). 

αὐονκπίηπαῤίε) (πιραῖ); ΕΖεῖ. ἵν. 14,9. «ὑ. 

5. Τω;»»ἤθ7 οί ἐδαπ ἐρομῇ Α ἄδερ ἰηϑιρδξ 
5 ἤοΓῸ βίνθῃ υ}5 ἱπῖο ἴῃ6 παΐιιγε οὗ 1ῃ6 πηγϑίο- 
Γῖου!5 [χϑοςϊηδίίοη, νυ σῇ Ποαιποηΐβπι ὀχογοϊϑοά 
οὐ {ἴπ6 [Θννῖϑ Ρθορίθ. ὙπῈ ἴ,μανν Βυπ]οὰ 
1Ποπὶ δἴ Ἔν σΥ ἴυγῃ ἢ τηοπηθηΐοοβ οὗ ΤΠΟΙΣ 
ΟΥ̓ 5ϊἴη δηά οἵ Οσοά β ππαρργοδοῆδοϊθ 80]1- 
Π655. Ῥαρδηϊδπὶ ἔγοοὰ {πόπὶ ΠῸΠπὶ (ἢϊ5: δηὰ 
δ]οννοὰ ἴπεπὶ (1π [Π6 πιϊάϑε οἵ πιογαδὶ ρο]ὶι- 
Ὀοη) ἴο Ἑ“ογιβἢ ἸΟῪ ῥγεϊθηβοηβ ἴο βδης {γ. 
ΤΠο τπηᾶη, γῆο ἢαά Ὀδοη οβετγίης ἱποθῆβθο οἡ 
(Πς πιοιιηΐδιη-ἴορ, ἐκηριεά ἴθ6 ρϑηϊοπε ΠΟ 
ψεηΐ ἴο ἴῃ6 ἰδπλρὶο ἴο ργοϑεηΐ “ἃ Ὀγόκεη δηά 
ςοπίπίο Πεατί.".--ἰἔ Ῥδγίϑαίσπι ἰοὰ ἴο ἃ ἴἰκὲ 
το}, ἃ ννὰ8 Ὀδοδιιϑο ἰἴ, ἴοο, δά οπιριϊοά 
86 1[νὺ οὗ [5 βρὶ ιῖυδὶ ἱπηρογί, δπὰ τυγηοὰ 
ἔϊα ῥγου ϑίοῃϑβ ἰηἴΐο ᾿η06}} ἑάοδ:. 

ΙΘΑΙΔΗ. τχΧν. 

ΤΕςοπΊρεη86, ἰηῖο 
(Πεῖγ ὈΟΒΟΠΊ, 

7 Ὕουγ πα 68, ἀπά τῆς ἰπίαα!- 
[[68 οὗ γουγ ἔλίῃειβ τορεῖμεγ, 5411ἢ 
τ[ἢε ΓΆΡ, ψὩϊοἢ ἤᾶνε Ὀυγηεά ἰπ- 
ςαπ86 ὕροη ἴπε πιοιηῖδίη8. δηἀ ὉΪ45- 
ΡΒεπιχεά πὲ ὑροη ἴπ6 ἢ1}18 : τῃεγείογε 
111 πχοάϑιγε τΠεὶγ ἰοσγηγεσ ννογκ ἱπῖο 
τῃεῖς θοϑοιῃ. 

ὃ 4 Τῆι 5αἰἢ ἴῃς ΙΕ, Α5 τὰς 
παν ννὶπς 18 ἰομηά ἴῃ τῆς οἰυβῖει, δηά 
οὐδ 84, [)εβίγου, ἰ ποῖ; ἴοσ. ἃ 
δ]εβϑίηρ ἐς ἴῃ τ: δὸ ΨΨ11 ἀο ἔοσ ΠΥ 

ὄδνθῇ ΓΕσΟΠΊΡΘη88 

α “ποῖο ἐμ 7 ποι] (τ. 5. χυῇῇ. 8). ἴω» 
σἰεδά οὔ δη δοοθρίδοϊας ἔγάσταηοθ, {ΠΟῪ ϑοη 
ἕο οὔξεπδῖνε ϑπιοκο; ἴοσγ (ΠΟΥ δᾶνα [δ6 
ΓΑ. οὗ Οοὰά (45 ἃ ““ Ὀυγηΐϊηρ, ἤτε,᾽ “. «αὖ. ἀ. 
θυ. χχχὶϊ, 22) ρεγρείυδ!!ν δοϊάϊηρ οἡ ἔδοπ). 

Θ. αυγ !Ζεη} ἴῃ ἴπ6 [ανῪν φόπογα]}ν (Βευξ, 
ΧΧΙ͂Χ. 20, 21): Ὀιιϊ Θϑρϑο δ! ἴῃ [Π6 ϑοηρ οὗ 
Μοβεβ, [θιιξ. χχχὶϊ, 3ς, 41 (ορ. οὔ σ. 19 
ὈοΙονν). 

"οὶ ἐδορ “ἰΐομεο) Ορ. 5.1], 3. 
ὀμὲ «ὧμ] γεεοριρεησε].. (ἰχ. 18). Οὐ, "ὑπ 

[ᾶνὸ γτοοοιηρθηβθά, γοᾶ, Γεσοαι ᾿ὰ 
ἐπίο {δεῖν δορο») ἴῃ σθαι 4] οὗ ἴῃς ᾿πΙυ Υ, 

ῇοἢ ΠοῪ ἢδὰ ““ μια " 1ἢη τ (]οὉ χχχὶ. 33). 

7. Ὕπδοτε βῃουϊά Ὀ6 4 11] σίορ δἱ ἔπε ἐπὰ 
οὗ «- 6; ἴδε οἶδιιϑο, 7οων ΟὟὩ ἐπίφωεέδι, 
ὅζο.,) 5ἰδηάϊης, ψῈ στοαῖ ορἤδϑι5, αῦ80- 
Ἰυΐεῖγ. 

“αἰἐὁ τε Δ 050} Το ἔγεαυεηοΥ, ννῖ τ ἢ 
{815 ἔοστηι]α (ογ 115 δαυίνα!θη) τϑσυγβ πῃ 115 
δὰ [Π6 ποχί σμαρίου, 15 γειδγκαῦϊο: 566 υν. 
8, 13, 25, Ιχνὶ. Σ, 2, 9, 12) 17, 20, 21) 22, 22. 

«υδίερ δαυε] Ο, "' ἔογ ἴῆδι ΓΠΕΥ μᾶνθ," 
δία ρῥῥενιοά »6] ἘκΘβοττίηρ ἴο 140]5, 45 ἱποιμῆ 

Ι ἡ νογε πορ] κοηϊ ΟΥ̓ Ροννο ]655. 
ξασμγε ῥεῖν ζογοΓ αὐογ ὦ }] ΟΥ, »ιοασμγ 

ἐρεῖ" ΣΟ ατὰ ζἰτβῦ οὗὉὨ 811 ((Ρ. [ἐγ. χνί. 18, 
“. «υ.). ὙὝΠΕ “ ἢγχβι οἔ ]} " ργεραγοβ [ἢ ὙὙΑΥ 
(} ε1.) ἕο τῆς Ὀγ Βΐοσ ἰάθ οἵ (ῃῈ τοοββᾶρὸ 
ἴῃ ο. 8. 

8. 41:1}. πεαὺ «υἱπε.. από ὁπ “αἱ!) ΟΥ̓, 
“1. «υδορ πιέαὺ «υἱσιδ..., οπδ “4ἱ:}. 

εεῖγον ἐδ πο Βοῖῃ [δδ βϑοσοηὰ τΊΘΠ ΘΓ 
οὗ ἴΠ6 νϑῦϑε ἀπ υὐ. 9 ἱπΊ|Ρ}]Ὺ (παΐ {Π15 Γοίογῳ 
ποῖ 5 ΠἸΡῚΥ ἴο 16 οἰιιδῖοσγ, Ὀὰξ ἴο ἃ ἀπά ἴδ 
Ὀγαπεὴ οἡ ν"ῃϊςἢ ᾿ἴ στον. ΤὴἮΘ νυἱπο- ἄγθϑθοσ, 
85 6 15 αδοιι ἴο οιξ ἄοννη ἃ ἀδροπογαῖθ νἱπθ, 
Θ5ρ1᾽|65 4 {1}} τίσ ἢ οἰυϑῖοῦ οἡ οὴς ραγί, δηά 
ἔϊνοβ ογάθυϑ {παι [Π6 ρ]δηξ 5Π4}} ποῖ Ὀ6 νυ ΠΟΥ 
ἀεείγογεά (Τιυΐπογ, Ματγογαίι5); 50. 5}|4}} 11 
6 ΠΟῪ ἢ [Π6 νῖποϑ οὗ [δοοῦ δηὰ [υὐλῇ 
(υ. 9).--ΤῊῆς ἀδπαποϊδίίοπβ ἴῃ συ. 2---.Ὁ ((Ρ. 
ας, πὰ ᾿χῖν. 6, 7) ἀρρϑαγεά ἴο ἱποϊιάθ 1ῃ6 
«υδοΐε ῥεορίο. Βαϊ 1ὲ ννᾶ5 ποῖ 580: ἴδογε 5ῃοι)ά 
δ8.[}}} δ6 ἃ ΠΟΙΥ “" 866 " (συν. 9, 23; φρ. Υἱ. 13: 
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δετυδηίϑ᾽ βάίες, τ(ἢλι 1 ΠΙΔΥ ποῖ ἀεϑβίγογ 
1δεαι 1)]]. 

9 Αμά 1 ν|}} Ὀγίηρ ἰοπῇ ἃ βεεά 
οιἷκ οἵ Ϊλεοοῦ, δηά οιυἍἭἕ οὐ [υἀλἢ δλη 
ἱΠΠ γον οὐ πιῦ πιουπηίλιπϑ5 : ἀπά πλῖπα 
εἶεςῖ 582} ᾿πῆεπε Π, Δπὰ ΓΩῪ 5εγνδηῖβ 
8}2}} ἀννε]]} τῃετῖε. 

ΙΟ Απά δδάγοη 5841] θὲ ἃ ([οἱὰ οὗ 
βἤοςκβ. ληά τῆς νδῖ]ϊεγν οὗ Αςδογ ἃ 
Ρίδεε ἔογ τῆς μεγάς ἐ ε ἀονγη ἴῃ. ἰοῦ 
ΠΥ ρεορὶε τπδΐ ἢλνε βου ρῆϊ πια. 

ΙΘΑΙΑΗ. ΤτΧν. [ν. ο--τό 

δραΐε, γε ἀΪά ποῖ πεᾶγ; δυῖ ἀϊά εν 
δΒείοτε πλῖπε ἐγεϑ. ἀπά ἀϊὰ Ἄσβοοβε δα 
ψνδεγεῖπ 1 ἀε]ρῃτοά ποῖ. 

11 ὙῬΤΒεγείογε τῆ 5 βάἢ τῆς [οτγά 
ον, Βειιοϊά, τιν 9εγνδπῖς 521] ελῖ, 
δυῖ γε 5}2}} θὲ ΠιιπρτΥ : Ὀεμο] ἁ, ταῦ 
ΒΕΓνΔΠΙ5 5}01}} ἀγίηκ, δυῖ γε 521} θὲ 
{ΠΙΓΞΥ : θέε οἱ], ΠιΥ ϑεγνδηῖβ 5}}2]] γε- 
Ἰοῖςε, θυ γε 581} θὲ δϑβδπιεά: 

14 Βεϊδιοϊά, ΠΥ 5εγνδπίβ 5}2]] 5'ηρ 
ἴογ ΙΟΥ̓ οὗ πεαγῖ, θυϊ γε 5821] δὴ ἴογ 
ΘΟΙΓΓΟΥ οὗ Βελγῖ, δπά 5}}21]] ἢον 11  Βυϊῖ γε αγε ἴΠΕΥ τῃλὲ ἔογβακε 

τε [ΟκΡ, τπλῖ ἐογρεῖ ΠΥ ΠΟΙΥ πιουη- 
τλίη, τηδὲ ρῥγερᾶγε ἃ τδὺΪε ἔογ τῇδῖ 

3 ον, ὥσά. ᾿ ἸΥοΟΡ, ἀπά τῆδι ιγη ἢ} τῆς ἀπηκ οἷς 
0 ε, “,επί, ἰετὶ προ ὑπο τῆλ ᾿ πιιπηῦογ. 

ἴογ 
᾿ γεχδῖίοη οὗ 53ρι|πἴ. ΛΔΛΩΕΆΙ͂Β 

Ις Απά γε 58}8}} ἰεανε γοιγ πᾶπιε 
ἴου ἃ οσυγβε ὑΠῖοὺ ΓΩΥ̓ σἤοβεῃ : ἔογ ἴδε 
Ιοτὰ (ΟΡ 5}8}} 5147 τες, ἀπά οἱἹὶ 

12 Ὑπδετείογε ψ|}}} 1 πυηλθεῦ γου 
ἴο τε βεννογά, δηά γε 50} 411 θοὸν 

᾿ ἄονη ἴο τῆς ϑἰδυρῃῖεγ: ὄθεσδιβε ἤδη 
ὅδ 4} (αἹ]εά, γε ἀϊά ποῖ δηβϑνγεγ; ψβεη ] ζα 7.13 

σοπι. χί. 9), ἴἰο γδηϑηι {πε ρουνοῦ ἱπιρτγπίοὰ 
οη Αὔγαμδπὶ ΟΥ̓ [Βδί σγεδίῖνο ννογάὰ, Με ἐδοι ὦ 
ὀίκισἰπψ (Οεη. χὶϊ, 1). Ωρ. χίχ 24. ΤΠὸ 
ὝΔΙΖ. ραγαρῆγαϑοβ: “15 Νοδῖι νγᾶ5 ἔοιιπὰ 
τι Ὠϊθοιι5 ἰῃ (ἢ ἀχὸ οὗ { Πεΐυρε, δηὰ 1 διὰ 
ἴ0διῖ 1 τνυουϊὰ ποῖ ἀσϑίτγου ἢϊπι, ἴο [Π6 ἱπῖεπί 1 
τα τίϑε υρ 86 νοῦ] ὈΥ Πίηι; 50, δίς." 

9. ὀνγίης γί ἃ ὐμκς βριιηρ ἔτοπὶ [ΔςοὉ, 
γεῖ ἀϊδοτιπηηδίοα ἔγοπι (πο πι255 οἵ [Π6 πδίϊοῃ : 
π6 οεεὰ οἵ Οὐοά᾽8 εἰσ δεγυαπὲ (11. 10) :--- 
ψν οηςε ΠΟΥ 490 ἀγὸ οδ᾽ϊεά, ΜέἜιπε εἰσὶ οπϑ, 
"» “εγυαηῖ. 

10. Τα ψβοΐο ἰληά 5}21]}] 6 ἴῃ ρδᾶςε: 
ἔγοτη ϑῃάγοῃ (χχχῇ. 9) ἰπ [6 ννεβί, ἴο ἴῃς 
νΔΠεγ οὗ Αοδοῦ (58. νἱ", 24; Ηοβ. 1]. 1.) 
ἴη 186 δδϑί. 

11. Βμὶ γε ᾶτὸ ἐδὲῦ ἐδαί...«(υ. 11) Τρεγες- 
γε «υἱἱ 1... Βεῖζετ, δι δα ἴοσ γοῦ ἐμδῦ 
.««((υ. 11)1 ὙΠ11 ονϑ1... 

,ογεαξζε 1δὲ ΓΟΕΗ Ἷ.. 4). 5. αὖ. 
ἐῤαὶ ῥγέραγε...1] Ἐδίμογ, ἐραὶ Β00 πὰ ΟΥΔΟΣ 

Ἐχοά. χὶ]. 4) « ταῤίε ῶν Ῥοτῦπῃο :--- Η Ὀτ. 
ΑὮ; [6 ἤδηε οὗ ἃ ποδίῃθη ἀθγ (ορ. [οϑβῇ, 

ΧΙ, 17, ΧΙ, γ; δπὰ (Π6 ποῖθ ου Οβδηῃ. χχχ, 11), 
ἴον νὨοπὶ ΠΟΥ ργοραγεὰ νἱδηάβ (σρ. 67. νἹ!. 
18). ΧΧ, τῷ δαιμονίῳ: Ψυϊξ. " Εοτυπα.᾽" 

ἐδαΐ “μεγπίσῥ...)]ὺ Οτ, ἐθαὲ 111 ἂν δβριοϑὰ 
ἀσῖπκ 70 γ ὈΘΒΌΪΩΥ :- - Ηθῦγ. ΜΕΝῚ (ωρῥον- 
ἐἰοπρηοηΐ, ΟΥ “' ΠΟ ἢ); ἴο ψ Βοπὶ ΠΟΥ 
Ροιυτγοά ου ἃ ἀτιηϊ-οἤεγιηρ (ΟΡ. [6Γ. Χ]ῖν. 17). 
1ΧΧ. τῇ τύχῃ. 

12. ἴη δἰ]υβίοη ἴο [ἢ6 παπὶὸ "" Μεϑηὶ" (6 
Βεηΐθπος 5 ἰδδιιθά: 1 ὙΜ111 οὐοῖ ὠρῥογηοη 
(οσ, πυπΊθετ, [6γ. χχχ δ, 1.3) οι 10 1δε ξαυογά. 

ῥοαυ ἄοαυμ) Χ. 4, 5. αὖ. 
1 εαἰεά) 8866 οὐ υ. 2. 

ἢ]5 βεγνδπίβ ὈΥ̓͂ ἈΠοΟΙ͂ΠΕΓ πᾶπιε: 
16 Τμδὲῖ ἢθὸ ψῆο ὃ] 6βοεῖῃ Πιπι5ο 

1π ἴπ6 φαγί 5}]} Ὁ1655 ἢ! 56] Γ ἴπ τῆς 
(ὐοά οὗ ττυῖϊῃ ; ἀπά ἣς τῆλ ϑυγεδγεῖῃ 

44 ἐδοοις δαὶ «υδεγεὶπ 1 Ἀδὰ 30 9198 - 
ΒΌΥΘ)] ΤὉδε ςοηίγαϑι οὗ Ἰν. ς (-- «σεν.). 

138. δα! δὲ δωπψ,7}] ΟΡ. 111. σ, Ὑἱῇ]. 21, 
Ϊν. 1. “:ῤῥανιεά: ἰ. χρ, ἶχνϊ. ς. 

14, σεχαίίοπ οΥ “»!γ] 1. “Ὀγδδοῖ (ΟΥ̓, 
Ὀγολκιπρ ἀονγῃ) οὗ ϑρί γι; " γεῖ ἴΠῈγ ν}}} ποῖ 
ὑτίηρς ἴο Οοά δῃ ἱηνγαγαάὶγ "“Ὀσγόκοη βρίγιο" 
(Ρ5. 11. 7, 4.4ὑαὑ.). 

16. ϑογ α εμγ"ὴ]ὺ 1π|. ““δ)ὴ οδῖῃ:" ..«ὑ.Ζ. 
1η [6 ἔοστῃιι δ, νυ ἢ οἢ (Π6 ρθδὶ νγὰ5 ἴο 
δάπηϊπηἰσίος [86 νγδίοσ οὗ ᾿θδί οΌΞΥ ; “ἴδε 1[οτὰ 
ΠΆΚΟ ἴΠ66 ἴογ ἃ ουΓϑὲ δηὰ ,ἼὌὸὼγ απ οαἱῤ (:.«υ.) 
διηοηρ [ΠΥ Ροορὶθ." δο νυου]ὰ [ἴ δ6 ἢ υπ- 
ΓΑΤΉ ἐμ] Ισγαθὶ (Ἰν11. 8), σσοη {πὸ “76 Δ] 5Υ ἢ 
οὗ ἴδε [ογὰ 5ῃου]ὰ ““5πιοκο δρδιηϑὶ ̓"" τδοπὶ 
(θευῖ. χχῖχ. 2ο). Οὔ. οὔ υ. τό. 

Οὐ... ἴῃ Νυπῖὶ. ν. 23 ἴ86 ργίοϑί νγδ5 ἀϊγθοίοα 
ἴο ““νυτῖζα [Π656 συ γϑοβ ἰη ἃ Ὀοοκ." ὉΠ6 5Δ4Π|ι6 
νογάβ ἅγὸ ιιϑϑὰ ἴῃ θυ. χχῖχ. 20, 21, 27) (Η. 
19, 20, 26), τεβροςίίηρ (ῃ6 συ γϑοβ νυ] ἢ νγετο 
τεςογάθά Ὁ Μόοϑβεβ (ςρ. σ. 6 δϑουθ) δξαϊηϑὲ 
186 παίομδὶ ᾿ηἢάδ] γ. 

“ῥα]! οἷαγ ἐδεε}] 5. 4«υ. 4. χὶ. 4, χῖν. 2ο (ΑΥ̓͂. 
“Χ}}}}; Ηοϑβ. 1|..2. (Η. .): “πὰ ϑἰαὺὺ μὲσ 
(υπέδιμἢι]} 15γ46}}) νι Ἐμιγβὶ." 

αποΐ δον παρι6]---ηηοῖ ἴΑκεη ἔτοπὶ [άσοῦ οὗ 
Τυάδῃ (νυ. 9), Ὀμῖ ἔτοπι Οοὰ Ηἰπιϑεϊ (Απιοβ 
1Χ. χ2). [ΧΧ.. ὄνομα καινόν, ἰάδημἐγιηρ ἱζ 
ὙΠ 16 ἐπανν πδηγθ" οὗ [Χ!]. 2. 

16. Τα] 80 ὕὉπεὺ (σεη. χἰϊ!. τό, “. 4υ.). 
“ῥα! ὀίοι. ῥίνεαεἰ 7 ἴῃ :- 0 Ἰοηρθσ ἴῃ 

[ἢ ᾿πηαριπδίίοη οὗ ἢ15 εαγί, θυ. ΧΧῖχ. 19. 
δε Οοά 97 ἐγμί δ] Α τετηδγκδῦ]6 ἐχργεβϑίο : 

1. “(δε Οοα οὗ ΑΜΕν,".---οὔ νυδδῖ 15 Δγη σπαὶ 
ἐγμο. ΜυΪϊς. “πὶ Ὠδθο Απιθη." Το Τᾶσς. 
Ῥοϊηί5 ἰῃ ἴ86 πρηΐ ἀϊγεςὔοη τ Βδη ᾿ς ρᾶσὰ» 



ς σὮλρ. 66. 

Υ. 17---2ο.] 

ἴῃ [Π6 εαγτῇ 5}.4}} βνγεᾶγ ὃν τὴς (οά 
οὗ τυ ; Ὀδοδιιβα ἴῃς ἔογηλοσ τγοῦ Ὁ]68 
ἌΓΕ ἰογροζζεη, δηά δέσδιιβε {ΠῸῪ ἅγα 
δια ἔτοπη πιίπα εγεβ. 

17 4 Εοτγ, θεῃο]ά, 1 ογοαῖες “πον 
ΔὈει.3.1.3. ἤδάνθῃβ δηά ἃ παν δλιῖῃ: δηά τῇδ 
ἕενο τιν  ΓΠΊΕΓ 5681} ποῖ ΒῈ γεπηθηιθεγεά, ΠΟΥ 
ΗΘ. ἵἴροχῃδ ἱπἴίο πλὶηά. 
ἐσ» “βοῦν .-. 
ἑὰς “αν. 18 Βυῖ δε γε ρἷδά δηά τε]οῖςε ἔο" 

ὄνεσ ἐπ ἐῤαί ΜὮΪΓἢ 1 σγεδίε : ἔοσγ, δ6- 

ῬὮταϑος, ἐς Οοἀ οὔτ σονοπδηΐ:" ἔογ ΑΜῈΝ 
νγ45 ἴῃς ννοτὰ ὈὉγ ψνῃ ἢ [6 ἀβϑοπι θὰ ρθορὶς 
οὐ δηΐοστηρ δηδδη ράνο ἴποῖγ ἔοστηδὶ) Δςϑθηΐξ ἴο 
ἴδε σοπα!οη5 οὗ Οοά 5 σονεηδπηΐ (ει. χχν!!. 
14---16; οδ5ῇἢ, νἱ!. 32, 244). ὙἼΤῆὲ Οοά, ἴυ 
νΠοσὰ ἴπδῖ 4014 )} οὗἩ σονοηδηΐ- Κεορίηρ ὑγι ἢ 
Θ55Θ ΓΔ ὈΘΙοηρβ, 1ῖ5 Ης ἴῃ ννῆοπι 411 5841} 
“1655 {Πποιηϑεῖνεβ.".---α σοπηρατγίϑδοη οὗ Οδη. 
ΧΧΙΙ. 18 ἀπά ᾿ς, Ιχχὶ!. 1.7γ ἢ τΠ6 ργεβοηΐῖ 
γΕΓΒ6 5ῆθνν {Παίς “ἴῃς δορά οὔ ΑὈγδμδιῃ" δηὰ 
16 “δοη οὗ αν: " ἅτε ἴο 6 ἸΙἀοπειβοὰ νι ἢ 
(15 Οοά οὔτι :---ἃ ΠΥ 5 ΓΥ σοτηρ  οἴΟῪ τα ]- 
ἰζεά τὴ Ηἰπι Ν ο 15. “ἴῃ. ΑΜΕῈνΝ, ἴῃ Βδιἢ- 
ἔὰ] δπὰ Τα ΟΝ ἴπ655᾽ (Ά εν. π. χ4 ; ςρ. χὶχ. 
11). [ἢ Ηἰπὶ 6.411 ἴῃ 6 ργογηῖϑοβ οὗ Οοά δτϑ... 
Απιεη ἡ (2 ὅοτ. ἱ. 2ο). [π Ηἰβ Ῥούβοη σοά 
δηἀ τηδῃ ννετα Ἰοϊπϑά ᾿ῃ δη ἱπιπλι δ] 6 σονοπδηΐ 
οὗ ρεᾶσθβ. Τὸ [Π6 σιγϑα ργοποιιποθά Οἢ ΘΥΕΓῪ 
οπο [ἢδϊ νἱοϊαῖος Οοά᾽ς ἰανν, Ηο Ξςαἱὰ “" Ατηρ" 
ὌΡοη ἴῃς στοθβ. ΤῸ {Π6 Ὀ]εσδίηρ συαγαηϊοοά 
ἴο 411} παϊζίΊοῃβ ὈὉῪ Οοάδβ ὑγοπηῖδοβ ἴο Α Ὀγδῃδπι 
δηὰ αν, Ηὸ ςαἱὰ “ Απιθη," ἤθη Ηδ σοϑο 
ἔτοιῃ ἴῃ ἀοδὰ ἴο “Ἴνα ἔογ δνεγτηογε᾽" (εν. 
1. χϑ8). 

ΤΎΠΟΙ ΧΧ. ἢᾶ58 τὸν Θεὸν τὸν ἀληθινόν: ΠΡ. 
Σ Ϊοῇη νυ. 2ο. 

“βα]} “«υεαν ὁγ.. Ἐογ Οοὐδβ δάδπεγεησε ἴο 
Η!5 ργοπιῖϑε νν}}} Ὀ6 γσγεσορῃηϊζοαὰ ΌΥ 41} 45 {πῸ 
Ρεγίοςϊξ ἰάθ4] οὗ δι  }]η655. 

ἐῤε ϑόγπιον ἰγομόΐθ. 1 ὝΠ6 βογγονγβ νυν] ἢ 5η 
Ὀγοιρῆς οὐ [5γδε]--- οὐ τῃδηκιηά--ἀὐπηρ (86 
ΘΑΓΙΙΟΙ ἀἸΒρΟ 5 [ΙΟΠ5, ἀγα “ογχοίίση (ςΡ. Ἶἰν. 4); 
---δοδιιϑθ, ὑπάεγ ἢ Νὸνν (Οονοηδηΐ, (ΠοῚΓ 
σ'πα 5041] ποῖ Ὀ6 τεπηοπιρογεὰ (|6γ. χχχὶ. 34). 

μι άθη ΑΎΔΥ 3,50» »ηἰπε ἐγε:} {Πεγείογο, 
ΠΕΡΟΥ ἴο τεσυγὶ ποη-οχιϑίεπι (ΜΠ ΠςΟΔἢ νἱ]. 19). 

17. Τῇες οἷά ἰγουθϊοιιβ νοῦ ἃ 45 Ὀδθη 
ἀἸϑϑοϊνοά (χχῖν. 19, 20): θυῖϊ οἱ οὔΠδῖ νναϑῖς 
ἐγο α "ἢ Οὐ 5 σγεδίνο ροννοῦ 584] ΓΆ156 ἃ ΠΟΥ 
δηά Ὀοτίοῦ οτάεγ οὗ (Ὠϊηρ5. ((ρ. ΧΙ]. 2λο, ΧΙ. 9, 
ΧΙ. 10. [ν}}. 19.) 

πεαὺ ῥέασσης απδ ὦ πεαὺ ἐαγ!}} [{ 5 ουϊάεηξ 
ἔτοιη Ὁ. το ἴμαῖ 1π6 ψνοσκ οὗ γεπονδίίοη νν}}} 
Ὀδ ἃ σγδάυδὶ οπεα, ῬὍῆδε βοιτὴ οὗ [δὸ Κιηρ οπὶ 
οὗ Οοά-- τ ῃϊοοιιβη655---ὶβ ρ᾽απίθα τη φασι δηὰ 
Βοάνθη (1]. 16) ΟΥ̓ δίοβϑίδῃ (2 ὕογ. υ. 17) 
αἰ Ηἰς5 ἢτϑῖ δανοηῖ: ἴο Ὀδ6 Ὀγουρῶξς ἴο δ}}]} 
τοδί δὲ Η!5 ϑδεσοπά (2 Ῥεῖ. "1. 1.3). 

ἐδε ,ογριογ] οὐ, “"ἴδὸ ἔοσππογ {Πϊηρ5," ορ. 
ΧΙ, 18. Οονῖς ἑπίο ρηπά : 4. αὐ, α. 61. ἃ], τό. 

νοι. Υ. 

ΙΘΑΙΔΑΗ. ΧΝ. 

ΒοΪά, 1 ογεαῖε [εγυβαίθπι ἃ γο]οίϊοίηρ, 
Δηἀ δῦ ῥθορὶβ ἃ ἸΟΥ. 

19 Απά 1 ν]]] τεϊοῖςς ἰπ [επιβὰ- 
ἰεπι, δηά ΙΟΥ ἰῇ ΠΥ Ρθορὶα : δηά 
τ[ῃἢε “γοίςε οὗ ψεερίῃρ 8304} θ6 πο “ εν. εβἍ 
τλογα πεαγά ἴῃ ἤεῖ, ποὺ ἴδε νοῖςε οὔ 
ΟΥγΙηρ. 

20 ἼΓΠεΓα 5141] θ6 ἢο πιοῦθ Πθῃοα 
8Δη ἱπίδητ οὗ ἄλγυβ, ποῦ δὴ οἷά πηδῃ 
τῆδι μαῖῃ ποῖ ἢ]Ἰεά ἢ15 ἀδγϑβ: ἔογ τῆς 

18. 7 εἐγεαΐς ϑεγισαίενι... [Ὁ 1} ὈῈ ἃ ΠΟ 
ογεδίίοη ; γεῖ [ἤδγὸ νν}}} Ὀ6 σοητ πα ΠΥ Ὀείννθθα 
ἴδε οΪά ἀηά [6 πὸνν: 45 (6 Ἰἀθη ΕΠ Ὑ οὗ πδπὶδ 
τ ρ 168, (ΟΡ. ΗδθΌ. χὶ!. 22; Κεν. χχὶ. 2.) 

19. 7 αυἱ]] γεοίεε...Ἷ 5. «υ. α. Ὁ οαῖ. ΧΧΧ. 9. 
ΟΡ. [χ!!. ς. 

τοίος 9 «υεερίηρ.. “υοἱεο ο᾽ ἐγ γἱη 5] ΟΔττΥ ηΡ; 
5 ὑδςοὶς ἰο {πε ννογάς οὗ σοπϑοϊδίιοη υἱϊοεοὰ 
ἀυτίηρ ἴἢ6 Αϑϑγτίδη ἴγου]ε5: “ὙἼΠου 5ῃδὶῖ 
ψῈῸΡ πο τηοτγε; Ηδ ν}]} θὲ νεΥῪ ξιδοίουϑβ υηΐο 
[66 δὲ ἴῃς νοίος οὗἉ (ΠΥ σγγίηρ (“. «υ.)}; ΠΘη 
Ης Βεαγά, Ηδ δηβννογεὰ " (ςρ. συ. 24 Ὀεῖον). 

20--238. ΑΒΘ ἴῃ σ΄. 19.) 50 ἢεζθ, ψγῈ Πᾶγῦδ 
σογγοςῖνοβ οὗ [ῃ6 ““οἹἃ ἴσου 165." ΗδΖοκιδῃ 
νγ8 τοιηονοὰ Ὀοίογε ἢς δά “ ΒΘ ὑρ᾽ ἢ 5 
ἄλγβυ Ὑπὸ ΟΠμδιάθαηβ νγογα ϑοοῇ ἴο δοσοπης- 
Ρ 5} δὲ δά Ὀδθη ἰῃγοαϊοηθα ἴῃ θυ. Χχυ]]], 
30, 33, 1: “ὝΒΔοΟΙ. 5Π41{ διωά α δοιμε, διὰ 
πο ἀᾳυεἰ! ἐδεγεῖπ; ἴποιι 5Π4]ξ δίαμὲ αὶ αἱπεγαγά, 
δηά ποἱ σαΐδον ἐῤὲ σγαρε: ἰὨογθοῦ;" δηά ἰπ [.εν. 
Χχνΐ. 16---2ο, 1 ν}}}} Δρροίϊηϊ ΟΥ̓ΘΓ γοιιϊ ἡ Ὸ 
(. φυ. 4. ἢδΓδ ἴῃ τ. 23) “Του Ὁ]6)});.. Δηὰ γκδ 
504}} ϑονν ὙοῸ ϑεθὰ ἐπ υσίπ (“. «υ. α. ἴῃ ο. 23)}} 
.«..(ΔΠη6 ΥὙΟΙΛΙΓ 5 ΓΘ ΡΊἢ 5841} Ὀ6 βρεηὶ ἐπ υαὶπ 
“.4υ.). Νοῖ 50 5δου]ά 18 θ6 ἴῃ “Ἴδ6 βϑριπίυδὶ 
ΘΥΌΒΔΙΘΤΩ :---Ὧ0 ΡΓΟΠΔίυγΓΟ σοηοναὶ ἴποηςο: 

Ὠοηα ἀεϊγαιάρα ἔῃογε οὗ "Ϊ5 σοννγὰ : ηο ἰδθουῦ 
ἴδΠογῈ ϑρεηΐ ἴῃ νδίῃ. 

20. ,ὧπ ἐηζαπὶ οΥ ἀαγι, ποῦ] ὙΉ15 ἀϊνιβίος 
15 ἃραιηϑῖ ἴῃς δοςσθηῖβ. Τυδηϑίαῖο: Τδεγε «ῥωλ 
πο πογε (Ἰχὶϊ, 4) δὲ αρρ γον ἐδεέπεῦ, Ἰπζα λὺῦ οὗὮὨ 
ΑΔΥΒΌΟΣΙ ΟἹ]ά πῖϑηι, ἐῤαὶ “ῥα πο ῥαυε ζ8]-. 
Ζ71110ἃ (Εχοά. ΧΧΙΪ. 26) δὶ» ἀαγ5. Τῆς 1 {|6- 
ς ἢ] 5}.4}} Ὀ6 τοσκοηθὰ ἢξ ἔοσ ἴῃ Κιπράοπι οὗ 
ἤθάνθη; 50 ἴπαΐ δῦ] ἀφδίἢ 5Π4}} Ὀ6 πὸ Ὁδγ ἴο 
186 δη]ουπιεηξ οὗ [π6 }}} σονεηδηΐξ ὈΪοβϑίης. 
ΤΠ ἱππογιίδηςσθ 5}4}} Ὀ6 δϑοϑυσοα ἴο ἢϊπὶ, πὸ 
1655 ἴηδη ἰὶ ννὰ5 ἴο ΑὈγδἤἢδπι, ννῆο τϑοεινοα ἴῃ6 
864] οὗ δ! ἤδη ἢ6 ννὰ9 “4 πιπάγοα ΥΘΑΥΒ 
οἷά" (Όεη. χνῇ!. 17, 5. φυ4υ.). ὙἼΤῸ 8δεν γεῖ 
ξυγῖποσ ἰῃαξ "ὁ ΒοΠοιγΑ 16 ἀρ 15 ποῖ [δὲ ννδις ἢ 
βίδπάδι ἴη Ἰθεηρίῃ οὗ {Πππ||6᾿ (ΥΝ Ἰ5ά. οὗ 50]. ἰν. 
8), ἴἴ [5 δά ἀδᾷ τῃδλξ ὦ οὐπποῦ, ὀεὶς ὦ δισιάγεά 
γεαγ: οἷά, ἀπ 50, οιννάγαγ Ὀ]6σὲ ἢ ὁ" ἸεηρῚῃ 
οὗ ἀλγ5,᾽ 8841} πᾶνθ ἢο ραγί ποὺ Ἰοΐ ἴῃ [πὸ στοδῖ 
ἹΠΠο ποθ; 6 σαί δὲ εμγεεά οἵ Οσοά; δά 
ἘΠ ΘΥ πὲ ἀΓὲ συγϑοά οὗ ΗἸπὶ 5411] Ὀ6 εὡς 4 ̓ 
(Ρ5. χχχυῖ. 22), δηὰ ποῖ “"ςοπὶῈ ἱπῖο ΗΠ 8 
Τὶ ἰοουϑη655 ᾽" (5. Ιχῖχ. 27). 

υ 
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2, 6 ὁ ὁὃΐήὌὀὅ|Ἢ]Ί ΙΘΑΙΑΗ. υχν. [ν. 21---45, 
οἸΠ]ἃ4 58.411 ἀϊας δὴ μυπάγεά γελγβ οἱ ά ; 
νυῖ [6 5 ΠΠῸῚ ὀξίησ Δῃ Ὠυπάγοα γ6ΔΓ8 
οἷά 5}4}} θὲ δοςσιυγβεά. 

21 Απά {Πεγ 58}4}} Ὀ0}} 4 ἢοιι568, ἀπά 
᾿ημαδις ἐῤόπι; ἈΠπ4 {πεν 58}4}} ρἰαπῖ 
νἱπεγαγάβ, ἀπά εδῖ τῆς ἔγιϊτ οὗ τμεπὶ. 

22 ΤΉΕΥ 5841] ποῖ Ὀυ}]4, ἀπά δη- 
οἵδε ἱπῃδῦῖε; ΠΕΥ 5304} ποῖ ρἰδπῖ, 
πὰ Ἀποῖθῃογ δδῖ: “ἢ 88 ἴῃ ἀδγ8 οἵ ἃ 

'πὸν. [εὖ ἄγε πε ἀδγϑβ οἵ πιΥ ρεέορὶε, Ὧπά 
τἀαὶὶ πεαλε ταὶη 6 δἷεςξ ᾿5}.4}} ἰΙοπρ' δη]ου τῆς νγογκ 
ἐἰκαείνες, Οὗ τῃ εἶτ μᾶπά8. 
«τ, ἀα 4.4 ΤΉΔΥ 58}8]] ποῖ ἰδδοὺγ ἴῃ ναίῃ, νΖῶ ονίέ. 

ΠΟΥ ὈΓΠρ; ἔστ Ὸγ ἴγουδ]ς ; ἔοσγ το 
αγε ἴμε βεεά οὗ τῆς δ]εβδεά οὗ τῇς 
Ι͂οκΡ, ἀπά {μεῖς οββργηρ ννἱτἢ τιδηι. 

24. Απαὰ [ἴ 584}} σοπιε ἴο ρα88, ἴῃαϊ 
“ Ὀείογε ΠΥ (δὶ. 1 νν}}} δῆβννεγ; ἂπά “ Ῥεεὶ 36, 
ὙΠ] μὰν ἀγα γεῖ βρεακίηρ, 1 ψἹ}} ἢ 
ἢθδγ. 

Ὡς Τῆε “νο] δηά τῆς Ἰαπὶῦ 58}} Γ΄ ἀρ. τε, 
[εβα τορεῖδεῦ, ἀπά τῆς Ἰυπ 5}4]} εαὶ 
βῖγανν Κα τῆς δυ]]οςΚ: δηά ἀυβὲ ἐῤαϊ 
ἐὲ τῇς βεγρθηζ᾿β πιεαῖ, ΤΠ ΠΕΥ 5}4]} ποῖ 
ἢυγί ΠΟΥ ἀςβ,ΓΟΥ͂ ἰῃ 4]} πιν μον πιουη- 
τίη. 8βδτἢ τῆε 'ΟΚ᾿. 

Δ. 4: ἐδε 4472 97 α ἱγεε} νυ Ἀ]οἢ τπιδῪ ἤου- 
τίϑἢ υπάϊδιυγθοὰ ἴῃ [15 Ποπιδ οἡ [,οὈδηοη, Ἰῃ 
ϑρί(6 οὗἩ βἴοιτῃηβ, ἴὺσ ἱόοὸ Ὑ6ᾶγβ; γεδ]Ζιηρ ἴο 
186 (]] 115 (γοαΐοτ᾽β ἀδβδίξῃ γεβροςσίίην . ΤΠ6 
ΧΧ. δά Τάτε. Ὀοΐῃ δᾶνθ, “οὗ ἴπε Τ τες οὗ 
1,16." 

᾿ς ῥαὶῇ ἰοης ἐπ ο97} 111. "50.811 νγϑᾶσγ ουΐ:" 85 
(πὸ ἄοδβ ψγο [85 ἴ86 ΨΠ0]6 υϑε ἀπά Ὀεησῆὲὶ οὗ 
Αὶ ἴπης. 

ἐδε «υογἢ ὁ ἐδεὶν δαπά.} ΜΏΪΟΝ Οοά [85 
τῃβο οβεςῖυλὶ, Κ8. χε. 17) ((. «ὑ.). 

43. ἰαδοιω" ἐπ υαἱη 845 Μ͵Δ5 ἴῃ6 σᾶ56 ὉΠάοΓ 
[Πς οἱ ἀϊδροηϑαίίοῃ ; “. Ἄὐφυ. α. ΧΙΙχ. 4. ΟΧΧ. 
κοπιάσουσιν εἰς κένον (“. αὐευ. α. ῬῺ]], 1. χό; 
ΠΡΟΣ (ον. χν. ς 8). 
ον τρορδἰε] Οτ, "ἴοσ ἴοστοῦ "ἡ ([μον. χχνὶ. 

τό, ..4υ,):---ἴο πᾶν {πεῖς ῬΓΟΡΘΏΥ ογογίδκεη 

ΝΟΤῈ Α. 

ΎΤΠΟΓΟ ἰ5 ἃ χογῦαϊ νατδίίοη, οὐ ὙΠΙοὮ 50Πὶ6 
ϑἴΓοο5 ᾽ἢ45 Ὀρεθῃ 1414 :---ἰποιοδὰ οὗ ὉΠ", ““ἴο- 
ξοῖπον" (χὶ. 6), νγὰ ἢδνθ ἤογε ἽΠΝΣ, “45 οὔθ." 
1 πᾶ5 Ὀεθη βυρρορίφα [πδὲ [ῆ6 ϑεσοηὰ οὗ ἴῃ 6ϑ6 
νγὰ5 ἃ ἰδίου ἔοστη, δαπρ ἰουπά ΟΠΪΥ ἴῃ Εςο]ο- 
οἰλϑίοβ, Εγα, δηά ᾿θποδῃ. Βυΐ (1) ὙἼΠ᾽ 
4150 Οὔουτβ γος {Ππ|65 ἰη Νεμοπιδὴ (ἰν. 2, 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΕΧΥῚ. 
1: 72ε ρογίομς Οοαϊ τοῖὴδἑ ἀφ σοσυεά ἐμ δμεριδρ 
οἰκοῦν. 5. 4214 εονυψογέρίᾷ ἐᾳΔς διενεδές τοῖα 
ἐλε ναγυείζοις ρειέγαξίρη, τὸ ἀπά το ἐδδ 

ΌΥ ᾿υάρτηοηΐβ, ᾿ἶἶκο (δαὶ τυϑίῖς ἢ ΚΕ] οὐ [5γδοῖ 
ἴῃ ἴῃς ἀεδοσὶ (5. ἰχχυ]. 33, σ. «υ.). 

«οἱ! δε») Οὐ, ""ῇὸ ἢ ἴΠθπὶ;"---ποῖ τὸν 
τηονοα ἔγοπι ποτ, Ὀυϊ στον ηρ ὑρ Ὀεΐοτε 
{Π6Γ εγθβ (ςρ. [οὉ χχὶ. 8), δηὰ ϑῃδγίηρ ἰῇ 
[ΠΕΙΓ συ ορ65. 

24. δεΐῶγε ἐδεγ εαἹ] ΜΜΝΆΠΕ (δὲ ρσάγοσς ἴ5 
γεῖ ΟἹἹΥ ἴακίπρ ἔοστῃ ἴῃ τποῖγ μεαγίβ. 

76: “ρεαζ!ησ] [{λῖογΑ! Υ 50 ἴῃ ΓΤ Δη161᾽5 οᾶ96 
(θδη. ἴχ. 20--- 23). 

25. ΑἸδιυϑεβ 1, 2, ἀπά 4, ὥσθ ΠΟΑΪΥ 88 ἴῃ 
ΧΙ. ό, γ, ΩΗ (Νοῖς 4). ὍΤδδ τηϊγὰ εἰδυϑε 15 
δααιίίομαὶ, μά δα ἴοσ 8: δβοχρϑῃῖΐῖ, ἀμ 
σῥη}} δὲ ἈΔα Τοοὰ. Ἴδα ἢ] νοεῖς οὗἩ (Π6 
ῬΓΙΠΊΘΥΔΙ οἰιγθθ 5}8}} τόσ ὕροη Ὠἰπ:;----ἰγρίγίηρ 
16 δυπη]δίίοη ψὨϊοἢ 15 ἴῃ ϑίοσθ ογ 16 
ἐποπ165 οὗ [ῃῆς Εἰρπίοοι Κὶηρ (Ρ5. ἰχχίϊ. 9). 

(ΟΝ στ. 25.) 

Υἱ. 2. 7)}} ΠΘΟΑΓΙΥ, διυξ ποῖ φυΐΐο, ἴῃ 18 8οῆϑε οὗ 
ἽΠΝΣ: (2) ἽΠΙΣ 2 αἷθοὸ οσουγα ἰῃ ΕΖγὰ 
1. ες ΝΕ. νὴ}. αὶ γοῖ παῖ 15. σογίδ Π]γ ποῖ ἃ 
Ἰαῖαε ἔοιτῃ (56ε σ 8. χὶ. γ, είς); (4) ἽΠΕ ἰβ ἃ 
Ῥεγίδου ϑἰπιρὶς δπὰ παίϊυγαὶ ΗἩθῦγεν ἔοστῃη, 
ἜΧΡΓΈβϑηβ πῖογε ἴθδη ““Τοροῖθοτ;".--τῆλι 
ὍΘ “85 ΟΠΘ:) ΟΠ6 ἴῃ τη, νν}}}, οὐ ἂἃςΐ, 

δγαείομς δόμος οὗ 1146 λεγο. το Οναά" 
σευέγέ μα ρηιορίς ἀσπέρσέ ἐλ τοῖοξοά. τὸ 7 Δξ 
σοί ίες λα ἀαὺε απ ἀοίν εὐμγεά, 24 αν 
σε {λε ἀα»εν»»αίέρν οὗ ἐάξ τοίοξεά, 

ΟΗΑΡρ. ΧΝῚ. Ι͂ἢ ᾿Ιχν. σ., 1 γυδ5 κδἱά, (δὲ 
ἴη ἴῃὲ “πον Ποᾶνθηθ δπὰ πον δαί ἢ {86 
ἐς ξΟΥΤΊΘΥ {ΠῚ 55“ 5ῆο]4 Ὀ6 ἑογροϊίθη. Απηοηρ 
ἴποϑθ ἔογπΊο τΠηρ5 Θτοπλδῃ Ροϊηϊε!γ ἰη- 
οἰυάο5 “16 ἂὐκ οὗ ἴΠ6 σονοπδηῖ" (Ὁ, στό) 
δηὰ (86 οεἰϑίοπι οὐἠἨ ςδ]}!πηρ Τογυβαίθτα “ἴῃς 
ζῆγοπο οὗ ἴπε Τογά:" --ἰπ (Π15, ἃ5 ἱπ ΠΊΔΗΥ 
ΟἴΠΟΥ ρᾷϑ:αροβ, δπηοϑῖ οορρρρβορ ησ ὑροη 1584}. 
--Βυῖ ΙΕ πὲ ἴδιηρὶς δπά 115 ἂὐκ ἅτε ἴο ρᾶ55 
ΔΎΓΑΥ, ναὶ τὸ ἴο ὃ6 {πεῖν βιυιϑιϊἴε5) Ης, 
ὉΓ0.ο Πλὰ 5εϑη [ἢδῖ ρίοσίοιι [Ἐπλρ]6- υϊϑίοη, δὲ [ἢ 6 

ἘὈπ|ι6 ἤθη ἢ6 τοοοϊνοα ἢ]5 5ρθοϊδὶ σοπηπϑϑίοα 
ἴο ἰϑσγδοῖ, οου]Ἱά ἤᾶν πὸ ἀοιϊδὲ ἢονν ἴο τορὶΥ͂ 
ἴο {15 ᾿π|υ!γγ. Ης πονν, ψιηῃουΐ ἃ νἱβίοῃ, 
5οίβ5 Τοσῖῃ {πὸ 1}1ππ||140]6 σγαπάθυγ οὗ ἴἢε 1 ογὰ 
οἵ Ηοϑβίϑβ, ἀπά δὲ ἴπ6 β84πὴ6 {πιὸ Η!5 ρτδςῖοιβ 
ςοηἀεθοθηϑίοη. ὙΓΠεη ἢδ ργοςθθάϑ 5οϊοηηη)γ ἴο 
ἀδηοιηςε {86 ἔλπαῖς!5πὶ οὗ [86 ρθορὶθ; νυ 6 ἢ 
α΄. 6 νης αἰπιοϑὲ ἤθδγ ἴΠ6 σγαϑῇ οὗ {Π6 βϑοςοπά, δπὰ 
ἤπα], ἀοννηῈ8}} οὗ {π6 ἰϑπηρῖθ, δὲ {πὸ {πὶ ἤθη 
[Πε 1 ον τς] ἀἸΘρΟΠ5ΔΈΊΟΙ [5618 σα πὸ ἴο 84η ἐπά: 
--ποῖ, Βονγενοῦ, Ὀοΐοτε Ζίοη δὰ Ὀδεὴ ναοῦ» 



Υν. 1--- 5. 

ΕΥ̓ ΚΙΤΕ ΗὉὔ5 84 τῆς Ινοκ, 6 ΤῊΣ ἢεᾶ- 
2 ὍΒτοα. 6. γϑη ἐς Υ ἴἤτοης, 4η4 τε δἀγίῇ 
18. 
Ἀεὶς 7. 49. 5 ΤΩΥ ἰοοἴϑβῖοοϊ : ψγοσα ἐς ἴῆ6 Ποιβ8 
ἃ 17... (ῃλῖ γε δι} 4 υπηΐο πιε ἢ δηά νγῆεγε 

Βῶν ξιζ, 

ἐς ἴπε ρίαςε οὗ τὰν γεβεὶ 
2 ἔογ }1 τῆοβε ἐῤίέηρε μαῖῃ πη 

Πδηά πιδάβ, δηά 1] τῆοβε ἐῤέμπρε ἤδνβ 
Ὀθεδη, βδ1 τπὲ ΓΟΚῸ: διιῖ ἴο {ἢ 15 
γπαπ νν}}} 1 Ἰοοῖκ, ευέη ἴο ῥήμι ἐδαὶ ἐξ 
ΡοΟΣ δἂηά οὗ ἃ ςοηιτῖε 8ρί τις, δηά 
ἘΓΕ ΠΛ] ΘΙ δῖ ΠΥ ννγοσά, 

2 Ηςε τῇδλι Κι θεῖ δὴ οχ ἐς 4: ᾿ 
ἢες 5'ενν ἃ τδηῃ; ἢς τδαῖ ϑβδογίῆςεϊ 
ἃ ᾿Ἰδηλῦ, ὧς “7 ες συζ ΟΠ ἃ ἀορ᾿ 5 πες; 
ἢ τῃαῖ οἤεσείῃ δλ)ὴ οδίδίίοῃ, ὧς 2. δὲ 

ἀγοιυϑὶν ““ἀο]ϊνετοὰ οὗ ἃ πιδῃ- ἢ} 4" (νυ. γ) 
[πγουρῇ Ὁ Ποπὶ 506 5ῃοι ]ὰ Πᾶνα σοπηξοῦς δῃ 
Ρεᾶσο ἀπά “"ἀριυιπάδποε οὗ ρ]ογΥ." 

Α5 186 ργορμοι᾽5 ἐθδοπίης Πᾶς ἔγτοπὶ ἴπῸ ἢγϑί 
ξαϊπογοὰ δγοιπὰ ἐῤε ῥοισε οὗ ἐδε 7ογά; 50 
ἀοο5 [δῖ οὔπε Νεὲν 7 οβίαπιοηῖ. Εν. (1) Ουγ 
Ι,ογὰ Ηἰπλβ ΙΕ ννὰ5 σοπασιηποά οἡ ἃ οἤασρο οὗ 
μανίηρ σα {Πδΐ, ἴπ6 ἴϑαρὶο οἵ σοὰά Ὀείηρ ἀθ- 
βἰγογεά, Ης ννουἹὰ Ὀυ!]ὰ 1 ἀρδίῃ ἴῃ [ἤγθα 
ἄλγϑ, Μαῖί. χχνὶ. 61: (2) ἴθ βρθθςῇ οὗ [6 
ἤγϑὶ πιαγῖγυ (δοσυιδεά οὗ βρεακίῃρ ἰπ)υσίουβ 
ννοσ 5 ὁ Δραίηβὲ [Π15 ΠΟΙ ρῥἷαςσε.᾽) γεδοποὰ (5 
ΠΙξμοβὲ ροϊπξ ἴπ ἴμῃ6 αυοϊαϊοη, Ηξαυεπ ἐς Μ7 
ἐῤγοηπο, Αςῖβ νἱῖ. 48, 49: (1) ἴδ6 δορσιιαίίοη 
Ὀγουρῆῖ ἀραϊηϑὶ (86 στοαῖ δροϑίϊο οὗ {πὸ σεη- 
ἘΠ65 ννᾶ5, πὲ ἢς δδά ργοΐδποά [πε ἴεπρ]θ 
(Αοἰἴϑ χχὶ. δ). 

2. ιν ἐῤγομε]ῇ Οὔ. οῃ νἱ. 1. 
»7 Τοομίοοῇ ΟΡ. ἾΪχ. 3. 4.5, {πογείογε, 

ἴδ σπου θιπη οὗ ΡΊΟΣΥ σοτγγεβροηάθαά ἴο ἤρθάυθῃ, 
80 ἀΙὰ [πε πιεγογοϑοδὲ ἴο ϑδυίῃ :---ροῦ νν ΒΓ ἢ 
πὸ ὈΪοοά οὗ ἴπ6 οὔς χορ Ἰδίοσυ ϑδδοσιῆςα 
νν 85 5ΡΓΙΠΠΚΙΘα, ἴο ΡΟΠΕΥ 1 ἔτοπὶ {π6 ρο]]υζίοη 
οὗ τηδῃ 5 ρῈΠ{. 

«υδέγε 4... ὙΤὨθ δάάγϑϑϑβ ἰ5 ἴο ἴῆοβθ ννῇῆο 
᾿ηἀι] κε ἴῃ βἰτιρὶν νου! ]γ 264] ἔογ [Π6 “ΠΟΙ 
ᾶηὰ εἰογίοιιϑ ἢουβε᾽" οὗ {πεῖγ ἐδίμογς (Ἰχῖν. 
1τ)ὴ. [,δὲ ϑδιιοἢ οσοηπίάεΥ;---Π Ὠδᾶνοη 6 {πὸ 
ἴἤγοπο οὗ δε Οσοαῖ Κίηρ δηὰ δϑαυΐῃ Ηἰς ἔοοί- 
βίοοὶ, ν ἢ ]Ὲ Ποανθη δηα δασί τᾶ τρ (86 
ΠΡ τπηΐνεγβο, αυδέγο, ἴμθη, σἂπ Ηρ ῥαίαες 

ἐῤαὶ γε δε 4 Οτ, “ννου]ὰ δι]4.᾽ 
«υῥέγξ... ιν γον) Τλί. ἐν ΠθΓο 5 {Π6 οἷδοθ 

(δι 15 ΜΥ γοϑίϊπρ- ρίας ᾽"-- - ν Βοῖδ σδη 1ἰ Ὀα, 
δυϊ ἴῃ ΗΙ5 οὐνῃ υπογοαϊοὰ ροσγὶ Ορ. οῃ χί. 
10, “. τ. 

Ὡ. ον αἰ!... ἘἈδίδεγ, Ενθῃ αἱ ὃ 698δ9 
(ἴΠ6 ννῆο]ε }πϊνεγϑ6) 414 “ν Ηαμά ταϑῖκο, απά 
αὐ ᾿Ὰ659 ([π σοπϑεηιδηςα οὗ ΜΥ ννογκίηρ) 
ἐΦπε ἱπίο δεὶη (Τομη ἱ. 2);---ἧονν, ἔποπ, σδη 
Ἧς περ ἃ ἴϑπιρ]θ Ὀυ11Ὲ ὈῪ “δε τί δηὰ ἀδνῖςο οὗ 
ΤΩΔΠ" (Α-ςίϑ5 ΧΥΙΪΪ. 24---29; σρ. 2 5. ΥἹ]. ς---γ)}} 

ΙΘΞΑΙΑΗ. Ο6ΧΥῚ. 

οὔεγεά ϑυγμπεἾβ Ὀ]οοά ; ἢε τιδὲ ἴθυτγι- 

ἃπα {Πεῖγ 800] ἀε! ρα ἢ ἴῃ {Π6 1 ἂδῦο- 

ΠῚΙΠΔΓ[ΟΏ8. 
41 αἷϑο ν}}}} οβοοβε τμεῖγ " ἀεἰυ- "τ 

βίοηβ, ἀπά νν}}} Ὀτίηρ {Ποῖγ ἔβαγβ ὑρ- 
οὐ ἴδεοπι ; ὄδεσδιιδα ἤθη [1 οΔ|164, 

τηΐης ἐγεβ. Δη4 σἤοβε ἐῤαέ ἰῃ ψ σὴ 1 
ἀε] ρα ποῖ. 

ς 4 Ηδαγ ἴῃς νογά οὗ τε Ιοκῦ, 
γε τῆδί τγεπιθ]ε ἂἱ ἢἷ8 ννογά ; Ὑουγ 
Ὀτεῖῆγαεη τπδῖ Πδῖθά γοι, (πᾶῖ οδϑβῖ 

ἴο ὉὈΔ15 «υἱ}} 1 ἸοοΣ] Οτ, “ᾶνθ στοραγὰ :᾽" 
5. «υ. α. ἸΧῚ. Σς, Ιχῖν. 9; ψ Βετο (6 ρει οηῃ, 
“Ἡδνο γοργά 1" γοϑίοὰ οἡ (πε ρἱθα Πδὲ [5γδοὶ 
νγ5 Οοὐβ ρβθορῖίθ. Ηεγο ἴῃς ἔπιε οδ]οςϊ οὗ 
Οοὐδβ τοραγά ἰ5 ἀδβογι θά. 
2οογ] Οτ, “Ἰον]γ" (Ζεοδ. ἱχ. 9, “. «υ.). 

ΟΡ. ἵν}. 1ς- 
ἐγεογιδίρι δ αἱ γν «υογἴ)----ο. ς. Ορ. ΕΖΓΔ Ιχ. 

4: Χ. 3; ΨΒΙΟΝ ἄρρθᾶσ ἴο ἰοοῖκ ὃδδςκ ἴο [5 
ψΟΓΘ6. 

38. Αϑἔογ πιῇ ΨΠ0 ψεσε ἀονοϊ οὗἉὨ ἔπ656 
αυφ]βοδίίοπϑ, ἔποὶγ οἰευηρ5 ννοσὲ ἴῃ {πε ἢρἢ- 
ἐβδί ἀδρτεὸ οἤξηϑινο.---ΤῊς ΠΧ Χ. ρᾶγαρῆγαϑοϑ: 
““Βιυϊῖ 2ῥε ὠισοάίν ἰἢδϊ 5ΞΔογ ἤςείῃ, δία." 
5 ἃ5 ἢ δὲ “ἰκαυ)] 8ὅο ΓΧΧ. Τάγξ., Ψυΐϊς., 

ἅς. Τδο 5ἰδυρῃῖοσ οὗ δὴ ἱπποσθηΐ δη:π|8] 
ςδηηοῖ, οὗ ἰἴϑεῖ δ, Ὀ6 πιοσὸ ρ᾽θαϑίηρ ἰο αοά 
ἴῃδη Ποπηϊςϊἀ6. [,1{. “5]υϑῖῃ ἃ τηδη." 

ἐμ Οὗ α ἀοσ᾽: πεῖ] θθκίπρ ἴο ῥγοσιΓο 
ὀχρίδίίοη ὈΥ πιθδηβ οὗ δὴ υἱίου ὑης]θᾶῃ 
ΔηΪτ,Δ]. 

“αυἱποὶ, ὀίοο] (ΟΡ. οη ἶχν. 4. 
ὀῴμγηε}ὴ Οὐ (πιᾶγ.), λα κοῖ ἃ τ8- 

ἸΔΟΣ]ΔῚ οΥὨ ([,εν. 11. 2). “415 ἑάοϊ: 50 Ψ υἱξ. 
1,1. “ποῦ πη 655," ΟΥΓ “νδηϊγ.᾽" 

γεα, 1ῤεγ... Οτ, Τσαϊν, δε)... πὶ σοη- 
τγαϑὶ ἢ [Π6, 61 4150." οὗ συ. 4. 

ἐῤδεὶν αδο»κπίηπα! ον. ευῖ. χχῖχ. 1γ, Ἡ. τό. 

4. τῤεὶν ἀείμεῖον.] ὙΠΕΙ͂Γ νναγνγατά, σὨΠ]ἀ- 
βῆ, {01165: ψ ηϊ ἢ τη ἴῃ6 οπάὰ νοι] πιοςκ 
{ποῖαι ἢ συίονοιιβ ἀἰβαρροϊηϊπιχεπί. ὅ66 οἡ 
1. 4 (τὰς ΟὨΪγ οἵδεν ρίδοθ ὑνβογε {π6 ννοτὰ 
οςςυτ5). [ΧΧ, ἐμπαίγματα. ὙΒΕΥ πη {Πεῖτ 
ΡΟΪΙοΥ ννου]ά πᾶνε ἴἴ 50: σοάὰ ἰπ Ηἴβ ργονὶ- 
ἄσδηςοδ δ΄]οννβ 1[ἴ 50 ἴο ὕ6. 

ὀγίης ἐῤεὶν ὥαν:..ἢ Οτ, “Ὁπηρ ὑροπ 
ποτὰ τῆ6 {πηρ5 ΜΒ ἢ (ΠΟΥ ἔδαγ "ἡ (Ρτον. χ. 
24, 5. 4υ.). 80 ἴἴ ννὰ5 ψ τ ἰμδὲ ἰλδῖ ξϑηθγα- 
ἄὕοη οὗ [ονγ5 ([οἙὁδη χὶ. 48). 

δ. [π|}15 γϑῦβο ΜΛ ἌρΡϑαγ ἴο ὍὈ6 Ὀτουρῆξ 
ἄοννῃ ἴο Νειν Τεβίαπηθπί {{π|Ὲδ5: νν ἤθη (ΠΟῪ, 
ὙΠῸ οἷυηρ ἴο ἴῃ6 ἰδηρ]θ, 45 [6 μίδοθ νυ ΏοῚ 6 

υ2 

. . ᾿ "παλείᾷ « 
εἴ ἰἴῆσεηβα, ἂς Ζ} με δ] εββθά δὴ 140]. νπρνοονίαξ 
Ὗδ6δ, τῆ ἢανε σἤοβεη [ΠΕ ]Γ οννῃ νγΑγ 8, 

ὁ Ῥτον. σ, 

ποης ἀϊά Δληβνγεῦ; ψἤξη 1 βρακε, τῇ ΕΥ̓ «παρ, ὅσ. 
ἀϊά ποῖ Πεαᾶγ: δι [ΠΟΥ αἰά δν}]} Ὀείογε 7α:. 7. τς 
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εἶδλῃ. ς 
βῷ. 

γοιι ουξ ἔοΥΓ ΠῚΥ͂ πδηγεἶβ ϑλΐζα, δά, 
4]1,εἰ τε ΟΚῸ ὃς ρ]οτγιῆεά : δυῖ ἢς 
8[|8}} ἌρΡΡΘΆΓ ἴο ΥΟῸΓ ἸΟΥ͂, ἀπά τῆς 
8|2}} θὲ τηϑτξί, τ Ἷ 

6 Α νοῖςε οὗ ποῖβε ἔτοπι (ἢς οἰ. 
ἃ νοῖςε ἔτοπιλ ἴῃς ἴεπιρὶε, ἃ νοῖςς οὗ 
τς ΠΟΚΡ τπδῖ τεπάσγεςἢ γεσοιρεηςς 
ἴο ἢ]8 Θη 6 Π1168. 

γ Βείοτε ἢ ἴγανδι]εά, 58ῆ6 Ὀτουρῃξ 
ἔοστῃ ; Ὀθείογε ἢεσ ραΐπ σᾶπιδ, 8506 νγᾶ8 
ἀεἰνετεά οὗ ἃ πὔδη Ἵἢι]ά. 

8 ὟΝο πδῖῃῃ μεαγά βυςῇ ἃ {πϊηρ 
ἢ ΠΑ 86θη βυςῇ τ ρ5 ἡ 5}8]] τῆς 

Οοὰ Βαδὰ “95(1 Ηἰ5 Ναπιθ᾽) (|6γ. υἱῖ. Σο, σὰ, 
14), δαιεά ἴῃ ἸΟῪ ἀἰβεῖρίο5 οὗ σ γιϑὶ (Μαῖῖ. 
Χ, 22; ]οῇη χν. 18, 19) δπὰ εαν ἴπδπὶ ομ οὗ 
(ΠοΙΣ βυπδροριθα ({Κ6 νἱ. 22: [οἤῃ ἰχ. 22, 
ΧΥΙ, 2);---ἴογ ἴΠ6 νοῦ γεπάσγρα “"ςδϑῖ οι" 15 
[86 οὔθ ἔτοπὶ πὶ οἢ πάω, "" ΟΧΟοτητ πη] 8 - 
Ὀοη,᾽" 15 ἀεπνεά. ὙΠῸ Α. Ν. Πεῦὲ ἀεραγίβ 
ῖοθ ἔτομγχ 6 Μαϑοσεῖς ἴεχῖ: (1) ἴῃ 9θρᾶ- 
ταῖϊηρ ῶῶγ Μν παριεὶς ταἦε, ἔτοτα ἐδε 1ιογά ὁὲε 
δἰογίβεά; (1) ἴῃ τελάϊπρ Ηε «ῥαϊὶ “ΩΓ 
ΧΧ., Κιπιοῆὶ, ὅζς.) ἔογ ““ννε 5}4}} Ἰοοκ." 
6 ἔοπηοσ οὗ ἴποϑ6 σπδηροθ ἢ845 ἴῃ6 βιιρρογί 

οὔ {πὸ υἱρ., ἀπά οὗ [6 ρτεδὲ θοαγ οὗ πιοάεγῃ 
᾿οτηπιοηίδίοτθ. ὙΠῸ Μαβοτγεῖῖς ἴοχέ 15 σοῦ - 
(λιν ἀπ ῆςυ; γεῖ 1[ἴ ξῖνεβ ἃ ξοοά 56ῃ56, 1 ννὲ 
ἴλκο (Π6 ννογάϑβ, ""ἴῸσ ΜΥ πᾶπηηγεβ 84κε,," ἰο ὃ6 
(κε τμ6 ἢγβῖ ψογάβ οὗ 5. χχί!:. 8, Η. 9) ἃ 
φιοΐαίίονι, ΜᾺ ὙνΒΙ ἢ (Π6 ρεγβοσυΐοῦβ ΠΣ 
1ῃϑῖν Ὀἱζἴοτ ἀττον : “ΕῸΚ ΜΥ ΝΑΜΕ 8 ΒΑΚΕ 
((μλὲ ΜΥ εἴογυ ὃς ποί ρο]!υϊοά, χὶν!!]. 9--- 11): 
50 δὲ ἢ Ζ1κεὶ ἐῤὲ 7ιογά δὲ φίογίομα, 88 γοὰ 
ΒΔΥῪ Ἦδς Μ1}} ὕ6.".--Τῆς Ἰαϊΐοσ οὔ ἴπ6 ἔνο 
ομδηρο5 15 πιοϑῖ ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ τόρ. ὙΥδηβὶδίε, 
1μεὲ τῶε ΤΟΒΡ ὁὲ ξιἰοτίοπβ (ἔΖΕΚ. χχνἹ!. 2ς, 
2.4«υ.}, ᾿᾽8δῦ ἯὯθὐ Σ.ΔΓ ἸΟΟΙ͂Ξ ὌΡΟΣ 70,7 707, 
απά ἐῤεγ..." ὙΠῸ νογάς ἅγὸ Ἰγοπῖςδὶ (85 ἴῃ 
Υ. 10, δαὶ «ὑὸ »Ω7 “τε ἱϊ, “. «υ.}} δηὰ τείεσγ 
Ὀδοῖς ἴο ἰχν. 13 (85 Ὁ. 4 ὈΙΔΙΠΙΥ ἀϊά ἴο ἰχν. 12). 
---ὐὟΝ ὁ ἅσγὸ τοϊά {πδῖ οἷἦ Ππαπὶε 15 ἴο Ὀθοοπλς ἃ 
οσυγθε (ἴχνυ. 15); δπὰ (παΐ (ἢ6 1, ογὰ β βεσνδηΐβ, 
ψἢο Ὀδαγ ΗἾ5 πὸνν πδπὶο ([0.), σῤαή γε οῖςε, Ὀὰϊ 
νο «ῥα}]} δὲ σα ῥανιεά (ἰὉ. 13). [{15 4 ῥέατὺγ πὰ 
Ξτίευοω, ᾿ξ αἰοποιιβ, τπιϑβϑᾶρο: διέ ᾿δῖ 11 ὀνθῃ 
(ΟΠΊΘ ἴο ρ455: [αὶ νγὸ ΤΥ Ἰοοκ οἡ υοῦᾷ ΟΥ̓, 
ἃπὰ ΤΗΕῪ (ἴ8μ6 ρεβοῃβ βρόκθη οὗ ἰῃ χν. 13 
ΤΆΔΥ Ὀε δϑμαπηθὰ." ΤὍὴ6 δηῆϑινεγ ἴο {ποῖγ ομδί- 
Ἰοῆχο νν}}} {πο Ὀ6 ρίνθη, ἱπάϊγοοῖγ, Ὁγ (δ6 
80]Ἔπλη γοΐοθβ ἤρασγὰ ἰη ν. 6. ὙΤῆε Ν υἱς. (ἢ 
ΤΑΔΩΥ τηοάθγηῃ8) ϑοραγαΐεβ {πΠῸ ἰαϑὲ οἴδυβα: 
Βμὲ 1ῤέ)... 

[ἡ χὶν!. ο {πὸ ΠΧ Χ, ΠδΔ5 ἕνεκεν τοῦ 
ἐμοῦ ὀνόματος (85 ἴῃ [υυΚ6 ΧΧΙ, 12: Πρ. 10. 17: 
Μαῖι. χχῖν. ο; [οῇῃ χύ. 21; Ασίϑ Υ. 41). 

Θ. ΤπΠιοϊγ πιοοὶς ρϑείοη 15 δῖ οςε δχοςϊοά, 
“ τοῖοε 9,Χ( ταται]ῦ, 45 οὗ δίς (ΧΙ. 4, 
4. «ὐεὖὐ.;} 866 ΟἹ ΧΥΪΙ. 12), 18 μολατὰ ,)0, ἐδὲ 

ΙΘΑΙΔΗ. ΤΧΥ]Ὶ. [ν. 6---ττ. 

φΑΓἢ Ὅς πιδάς ἴο Ὀπηρ ἑογιἢ ἰπ Ομ 6 
ΟΑΥ ἡ οὗ 8}4}} ἃ πδίίοη θὲ όγη δ 
Οποοὴ [Ὸγ 8ἃ8 βϑοοὴ 48 Ζίοῃ ἴγαυδι θὰ, 
886 δτοιρῇς ἔοστἢ ΠῚ σὨΠ]άτεη. 

9 5141} 1 Ὀγίπρ ἴο τὰς δίγτῃ, δηά 
ποῖ ἴσδιιϑε ἴο Ὀπηρ ἔοτῇ ἡ 8411 τῆς 
ΓΟΚῸ: 51|4}} 1 σαυβε ἴο δτίηρ ἔοι, 
ΔΠ4 8ῃυῖζ ἐῤε τυοπιὸ ὅ᾽ 541 τὰν (ὐοά. 

10 Κε]οϊςε γε νυν [αγυβα θη, ἀπά 
δε ρἰαά νυ Πεγ, 411 γε ἴῃας ἰονα ἢεγ: 
ΓΕ]οος ἔογ ἸοΥ νι Πετ, 8}} γε τῆδὲ 
τὰουγη ἔογ Ποῦ: 

11 Τπδῖ γε ΠΊΑΥ 8ιςκ, ἀπά ὃς 34- 

ΕἸ; ἃ υοἱοε ἤγορε {δε ἱορῖς, ᾿|κὸ ἰΠδὲ τοροτίϑα 
βουπηά οὗ ροῦϑοῃβ τηδιοΠηρ οὐ, δηὰ ϑαγίην, 
“εἴ ι. ἀδραγί ποηοθ᾽" (ο5. “Β. [.᾿ νι. ς).- 
ΤὨῊΙ5 ΓΙΡΙΘ ““νοϊεθ᾽" ἔουπά ἃ 5(γδηροὶν ἱγαρὶς 
υἱΐεγαποθ ΠῸπὶ ἴπ6 11ρ5 οὗ |6ϑι.8, {86 ϑοῃ οἵ 
Αηδηι5 (1014.)}; ννῆο, ἔοι γοϑδβ Ὀεοΐογε (Π6 
Ἐοχηδηῃ 5ἰορο, ογιϑὰ οιἱἽδ 'πΠ (6 τοπιρῖὶο δηὰ 
Κγουρ ἢ ἴῃ ϑἰγεοῖβ οὗ [εγυϑαίοπὶ: ὁΑ νοΐοδ 
ἔτοπι [86 Εδϑῖ, ἃ νοῖςθ ἔστοιῃ ἴῃς ὟΝ δϑξ, ἃ νοϊοδ 
ἔτοπλ ἴῃς ἔοι νυ ]ηά5 ; ἃ νοῖςε δρδίηϑί [|εγιι58- 
Ἰεπὶ πὰ {Π6 ϑδησίυδγυ, ἃ νοῖςθ δραϊηβὲ ὉΠ46- 
δτοοπὶβ δηά Ὀχιάθβ, ἃ νοίοθ δραιηϑσί {86 στο ]6 
ΡθορΪΘ6." 

7. Υει Ὀεέοτε [Ποϑὲ ἴἤγοοϑ σᾶπὶο ὕροη Ζίοη, 
86 δὰ Ὀγουρῆς ἔουί ἴδε ΟΠιά, ἔογ ννβοιι 
565 δὰ Ὀδϑὴ νυδιίης ; ἴδς “Μ4α4πηοῤά,," ΜὮΟ 
νγᾶ5 ἴο “ΓᾺΪΕ 41} πδίϊομϑ᾽" (νυ. Χι!. ς : ορ. [οῃπ 
χυΐ. 21). [ἢ Ηἰπὶ πηδηκιηα τεςεϊνοὰ ἃ ΠΕ 
Ὀϊ. ΒΥ Ηἰ5 τεβϑυστεςῖίοη ἴῃς ΟΠ σῆδη 
Ομυγοῦ ννὰς θοσ ἴῃ ἃ ἀδγ."--ΤῊς Τάγς. 
μα5: “Βείοσθ αἰξίγοββ. σοπιθεῖῃ ὑροὴ ΒΕΓ, 586 
5.4} δ τεάἀθοιπθα  δηά, Ὀδίογε {γε} 
ςοπιοίῃ Ὡροη ΠΟΙ, 45 ἰγάνδ]} Ὡροὴ ἃ ΟπΊδῃ 
ἢ σΒΠὰ, δὲν Κίηρ σῥαϊ δὲ γευεαίεά.᾽" 

8. δὲ »ιαάδ 10 ὀγίπς ζὥογι 6] Ἐλλίδοσγ, "δε 
γ»ησάξ ἰο ἔσαν δ,1]1.--- [ἡ (ἢἰ5 ραττυπίϊοη οὗ Ζίοα 
{Π6 ποθ οαγέ νγᾶ8 σοποοτιθά. Εοῦ “ἴδΠῸ 
ὙγΠΟ]6 σγοδίίοη ἢδά ρτοαποὰ δπά {γανδιϊοὰ ἰῃ 
Ρδίῃ ἱορεῖμοσ " ἴῃ οχρεσίφίοη οὔ 6 Ἀδάθοσηε.. 

ᾶ αἴρθοὶ ἼΤὨΙ8 ΠΊΑΥ Ὅδ, 845 ἰῃ ἶχν. σ, [86 
Οεπηίς Οδυτγοῖ; ἀπά γεῖ ἴπῸ ΡΓΟΡ ΘΕΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ 
Αἶϑο ἰοοῖ ἱογυνγαγά ἴο ἃ ἔυγίμογ 0 6]πιρηΐ, ἤδη 
[Π6 πδίϊομπαὶ σοηνογβίοη οὗ ἴϑγδοὶ 5}4}} Ὀε 498 
ἐξ ἔτοπι [πο ἀοδά ᾽" ἴο (ες ννοτ]ά, 
͵ν ὧἍ τ“οοπ α:.. τὰς “ἴοσ Ζίοπ δδῖῃ 

{γᾶν δι]οά, γεα, μδίἢ Ὀγουγῆϊ ἕοσίῃ...᾿ ΟΡ. χ]ῖχ. 
18--21. ᾿ 

9. δαὶ] 1... ΑἸπιοκὲ τα κίηρ υρ ΗδΖΕΟΚΙΔ} 5 
ττογάϑ, ΧΧΧΥΪ;. 3.---5}4}} [αἴ Ἰοης δηὰ ῃαιηξαὶ 
ΔΕ ΟηΔ] ΠἰσίΟΥΥ ποῖ μᾶνὸ [ῸΓ [[5 ἰϑϑιις [6 ὈΪΠῚ 
οὔ ἴσις [5γεὶ} 

10. ὅδε σαί «υἱὲ δεγ ““Ἔχυ]ὲ γε 1π πο 
δα! ἴσυε ῥεγ] “5. «υ. α. 5. οΧχῖϊ. 6 ; 1,ἅτὰ. ἱ. 2. 
»πομγσι 7ὉΓ δὲγ]) 8ἃ58 ἴογ [Ὡς ἀελδά, 2 8. χὶίῃ. 

(ορ. Νεᾷ, ἱ. 4). 

! ἀρτα, 



ν. τ8--τ9} ΙΘΒΑΙΑΗ. ΕΧΥῚ. 
Ις Εογ, δεῃοϊά, τς ΓὸκΡ νἹ]] 

οοῦῖς νν ἢ ἤγεα, ἀπά νυ ἢἰδ σΠδγίοῖβ 
{πκῈ 4 ννμιγιννι 4, ἴο γτεπάθυ ἢΪ8 ἈΠρῸΓ 
ἢ ἔατγ, δηά 5 γεῦακα στ βληγ68 
οἔ ἢτε. 

16 Εογ ὈΥ ἔἢτε δηά Ὁ ἢἷ8 βυγογά 
νν}}} τῆς ΠᾺΡ ρ]εδά νυ ἢ 11} ἤσβῃ : δηά 
(ἢ 5]αίη οὔ τῆς [ΟΡ 5Π4]} θῈ πιδηγ. 

17 ΤΟΥ τῇδε βαποῖ Υ τ δπλβεῖνεϑ. 
δηά ρυγΥ τΠδηλδεῖναβ πῃ τΠ6 ραγάθηβ 
ἐ Ῥεμίπά οης ἐγέξ 'η ἴπε πιϊάϑῖ, εδείπρ' ! Οτ, 
ϑνης 5 ἤεβθῃ, δηάἀ τῆς δϑοπχίηδίίοῃ, απσέδον. 

ὅ09 

εἰδῆε4 στ τῆς Ὀγεδϑίβ οὗ ἢεγ Ἴοη- 
80] δτοη8 ; (δῖ γα ΠΔῪ ταῦ κ ουΐ, ἀπά 

ον, δ 6 ἀε]ρῃτεά ἢ ἴῃς " ἀθυπάδηςε οὗ 
᾿Βεγ ρίογγ. 

12 Εογ τῆυϑ 8411 (ἢς ΙοκΡ, Βε- 
ΠοΪ 4, 1 νν}}] εχιεπά ρεᾶος ἴο μετ [ἰἰκα 
ἃ τίνεγ, δηά τῆς ρίογυ οὗ τς (σεμΈ]ε8 
{κε ἃ βοννπρ βέγεδπι : [θη 5}4]] γε 

4 «ἰλρ. 49. βιιοἷς, γε 5Π4}} 6 “θογπε ὑἀροὰ ῥὲγ' 
δ᾽ Δ θοι ς ίάε5, ἀπά μὲ ἀδπάϊθά ἀροη δὲγ Κηβεβ. 

12 Α58 οπα ψνῆοπι ἢϊ5 πιοῖῃεῦ ςοηι- 
[οτίεῖῃ. 80 νν}}} 1 ςσοπιίογε γοι ; δηά 
γε 514}} θὲ σοπχίοττεἀ ἴῃ [εγιιβδίεηι. 

Ι14 Απά ψἤεξη γε 8ε6 ἐῤίς, γουγ 
Πεαγῖ 5}4}} τε)οῖςε, ἂδηά ἼΣ ΟΠ 68 
8.2}} βοιυγιϑἢ κα δὴ πεῖὺ : δηά τῃὲ 
Παπά οἵ (ἢ ΙΟΚῸ 5141} Ῥε Κπονγῃ 
τονγαγά ἢ 8 βεγνδηῖβ, δηά ῤὶς ἱπάϊρῃδλ- 
τ[ἰΙοη τονναγά ἢ]5 ἘπεΠΊ 68. 

11. 0. δὲν εορμοία!οη.} σταπιθὰ ἴο ἢογ;--- 
ὉΥ ἴδε Ῥαγδοϊείς (ςρ. σ᾿. 13). 

αὐωπάαηεε) 80. ϑγτηῆι. δηὰ ΤΠοοά. (Π6}., 
ὅᾶχε.). ΚΙπισδὶ ἐχρ δίῃϑ ἰἴ 48 [6 πιᾶῦρ. 

14. ο«υἱϊ! ἐχίθθ] Οτ, ““ἴατσῃ" (“. «υ. 4. 
Οξεη. χχχίχ. 21). ἨΙπεγῖο 886 ἤούβοὶε δά 
Ὠἰπάεγεά ἴΠδ βίγεαπὶ οὗ ρεᾶςθ ἤτοστῃ Πονηζ 
ζοννγά5 ἢοῦ (ΧΙν}}. 18). 

Ω Μοευίπρ “ἰγεαρι Οτ, απ οὐοσζλονίηκ 
ἑογγέπί. ΟΥ̓ οἷά, [86 πιρμὶ οὗ Αβϑυγιὰ μδὰ 
Γυβῃδαὰ ονοσ Πεσ ἴἰκὸ ἃ ἀεϑοϊδίϊηρ βοοά (ν11!. 
8, 4. «υι}: ὕονν ἐδὲ σίογγ οΚἱ δὲ πἀδῦὶοπδ 
(ἰχι. 6) 5μοι!ὰ ονογῆονν ἴῃ ογάογ ἴο βηῇςοἢ 
δογ. 

18. ΑἹ’ οποῇ Οἵ, “4: ἃ τϑιι. “Ρσεν)- 
Οὐ5Ιγ ᾿" (βϑᾶγ5 ἢ ε] 1255} “186 ροορὶς ννεῖα 
του οὗ 45 Ἵμι ἄγη; πον ἴπεγ ϑἰδηά ὃ6- 
ἔοτο ι.ι5 85 Οὴ6 πῆδη. [5Γλ6] 15 'κ ἃ πιδῃ, νγῇῆο 
85 γσγοϊυγηδά Ποῖηθ ἔγοπι οχιὶθ, }}} οὗ βδά ἀθη- 
ἴῃ Πιολοτιο5; (Π6 488 ἴγαςες. οὗ νν δ ἢ ἃγὸ 
πιδὰθ ἴο νδηϊϑῇ ἴῃ ἴῃς τηδίογηδὶ ἅστὴϑ οἵ Ὠϊνη6 
1ονὲ γοπάεγ ἴῃ [Ἐγυ 5416 π|.᾽" 

14. γοιγ δοηε:}---ἀτθὰ ὼἃρΡ δηὰ 540]655, δ6- 
ῃοαῖῃ Οοὐ β ἀηρὲῖ (5. ΧΧΧΙΙ. 3, 4). 

ἐᾷε απ δεγὸ)] τ, 88 ὕὉ89 γοῦπᾷ Κτδ88Ε. 
((φ. Ινῖϊ!. (μι δρα! δ ἄποαυπ: οτ, “ῥα]} 
ΣΏΔΚΟ 8017 ΠΟΥ͂. “241π4 ἢ15 ἐδ  σπαίοη: 
ΣΔΊΠΕΙ, απ ἨΘ 811811 δᾶ νο ἡπάϊσπαίίον. 

16. «υἱὲ γε] Οτι, 1π ἥγε (1 ἼΒεββ. ἱ. 8). 
ἠδξεα «υδίγἰαυιμα} 5. 4υ- α. ΚΥ. 8. Ἴο γεπάξγ : 

4. «υ΄ α. ᾿ουῖ. ΧΧΧΙΙ. 41, 431 (ἢ. [χ. 18. 

16. δὶς ταυογ 4] χχν]!. τ, χχχίν. ς, 6 (ον. 
Χίχ. 21). ῥίκαά: οἵ, “ δηἴεν ἰηΐο υάφηηοηῖ :᾽" 
4. ευ. α. ἰἰϊ. 14. 

17. οπὲ ἴτθ6] ἰδηάϊηρ “ἴῃ ἴδ τηϊάϑὲ " οὗὨ 
ἐδο χαγάδη,---ἸΚὸ ἃ “" Ττεο οὗ 1" (Οεη. 1. 
4). Τὶ [Ο]Ιονα ἰμ6 Κοῦ. ΤῈ Κοίηιν ἰ5 

Δηὰ τῆς πιοιι86, 514]}] Ὀ6 σοπϑυπχεά 
τορεῖῃεγ, 841} ἴῃς ΙΟΚΌ. 

ι8 Εογ 1 ἐμοιυ τῇεϊγ νγοῦῖς δηά 
(Πεῖγ τῃουρη 5 : [τ 8841}} σοηπια, {παῖ 1 
Μν}}} ρατθαγ4}} ἤδίοηβ δηἀ τοηριι68; δηά 
{ΠΕΥ 584}] σοπια, Δη4 8566 ΠΊῪ ρίογγ. 

19 Απά 1 ν}} 8βεῖ ἃ βίρῃ δπιοηρ; 

ΒΙΠΊΡΙΥ, ογδ ;--τροτῆδρβ ἃ ἰοδάσθσ ἴῃ ἰάΔοϊδίσου 
ΠΟγοηοη 65, ἢκα [πο56 ρουτγίγαγοά ἴῃ ΕΖεκ. νι]. 
ΘΟ, 11, ΠογΟ {86 “' οἰάοτς " οἱἵοοά ἢ ἰη- 
σΘη56 ὈΘέΟΓΟ ““ ΘΥΕΥῪ ἔοττη οὗ ἐγεερίησ ἐῤίμρα 
(ἀπιοηβ ὑνΒΙ ἢ 186 “ὁ πηοιιϑς ᾽ 15 ρἰδςδὰ ἴῃ [,δν, 
ΧΙ. 29) “᾿δηὰ αδοριδμαδίς Ὀραϑὶβ " (.. αὖ. 4. 
ἐν. χὶ. 41), ἢ [8 χϑηῖδῃ “)π| ἰδὲ »εάε οὗ 
{π6π|.᾿ --- ΕΟΥ [Π6 τιῖο5 σοἰοσγαῖθα ἴῃ {Π656 
5υτΊΌο] 1]. Ραγδάϊϑοϑ ΠΟΥ πηδάθ ργοραγαίίοῃ, ᾿ἰ 
ΒΘΌτη5, ὈΥ οἰδθογαῖε πιοάεβ οὗ “" ϑδῃσί γιην 
(. «υ. «. ἴεν. χὶ. 44; 2 ἰγο. χχχ. 172) δπά᾽ 
εἰ ΡυΓΙ γηρ " (Δ Οἶτο. χχχ. 18): 50 υπϊηρ 
8ηῃ βεδοίδίίομ οὗ ϑΌΡΟΓΙΟΣ βαποίγΥ (ςρ. χν. 
3--.) ἢ (ἢ6 πιοσὶ ἀοργδάθα Ποαι Βοηἰ5Πὶ, 
[5γ86] οου]ά ποῖ θὲ ϑἰ ΠΊΡΙΥ οὐ {6 Ἰενθὶ οὗ (Π6 
παίίοηβ ἀγουπά, ἉϑΠοη ἘΠΕΥ͂ σάπια ἴο 54Υ͂, 
“Το 1, ογά ϑθοῖῃ 5 ποῖ; [Π6 1 ογὰ δαῖῇῃ ἔοτ- 
βάκοη ἴῃ6 δαγίῃ " (Ε 2ε κ. ΥὙἱ}}], 12). ΠΟῪ 58ηκ 
“Ἰηῖο υνοκθάμπεβα πιοσε ἴ88ὴ ἴδ6 ῃδίϊοηβ ἢ 
ΣΝ ν. 6); ςοπιδὶπὶηρ ἕδηδί εἰσὶ δπὰ ἰηῇς 
ΘἸΠΕΥ, σογοη η 4 115π| ἀπά ποσὰ] ἱπηρυ ΓΙ Υ. 

18. ον 1 Κπον]ῦ Ὑῆε ϑοπίθποθ 5 ἱπίοσ- 
Γυρίοάα; 85 1 1ἴ ννόσὲ ἴοο σγοαῖ ἃ σοῃάεδϑθοθῃς- 
δίοῃ ἴο εορρβἬριϑη Οἡ {Ποῖγ ΓΟ]]Ὺ.,- τὸ ϑοο ἴο 
ὈῈ πιδάθ ονιάθπὶ ὈΥ ἴῃ σουγβα οὗ δυεηίδ, 
“μά 1---α ἴον ἐρεῖν «υογᾷς ἀπά ἐῤεὶν ἐδομ δίς, 
ὕπο υὐπηθ9 σοϊαοῦδ (-. αὐ. α. ΕΖΕ κ. νἱῖ. ς, ὅ, 
10) 0 Σ ξαύμοσίπε αἱ] παΐΐον..---- Τϊθ σαΐδεν- 
ἡηρ “οι]ὰ Ὀ6 [Ὠγουρῇ ἃ ργοόςθββ οὗ πιά οιδης 
06] 1. 2), ἢ ἃ νἱονν ἴο υἱετηδίθ ὉΠ 
ΟΡ. 1. 7η-9). Οὗ. εἰ. Ἰχ. 4. 

ἀπά “ἐξ 7 5 1077] Α ς. ΟΡ. ΟοηΥ͂.Ἱ. 3. 

10. “εἰ ἃ “05} -ἰῃε ννογάβ υϑοὰ ἴπ Εχοά. 
Χ. 2, Ρ8. Ιχχν. 43, ον. 27,) οὗ [Π6 χῖγᾶοὶθβ 
ΥΠΙΟἢ δοσοιϊηρδηϊθά ἴῃ6 τεἀεπιρίοη οὐδ οὗ 
Ἐξγρί. 
απο {δεν} [ὄῈ6 [ἐνν8: -- ἔοτ [ἴ 8 ἴτοπὶ 

{Βεπὶ (δὶ ἃ τετηηδηΐ, ἐδε ἐφεαρεά (ςρ. Α-ςίϑ ἱἰ. 
40), ἅτε ἴο θὲ βεηΐῖ ἔογί ἴο [86 Ὡδί!ουβ.--- Α5 
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(πὶ, ἀπά 1 νν}}} 8επά τῆοβε τῆδῖ 
εβσᾶρε οὗ τῇδπὶ ὑπῖο τῆε παδίϊοῃϑβ, {9 
᾿Γαιβηϊβῃ, Ρυ], δπά [νυἀ4, τῆλῖ ἀγᾶνν 
τῆς Ὀονν, ο Τ δαὶ, ἀπά άνδη, ἰο9 ἴῃς 
15165 δίαγ οὔ, τῆαι ᾶνε ποῖ ἤεαγά τὴν 
ἔλπνε, πεῖῖθεγ ἤᾶνε 56 Ὲη ΠῚ ΡΊΟΙΥ͂ ; 
Δηἀ τΠδγ 5}4]} ἀβοϊαγα ΠᾺῪ ρ]οσΥ ἀπιοηρ; 
το ( Π1:|165. 

20 Αμπά {ΠεΥ 5141} δυίηρ 411 γοὺγ 
Ὀγαῖῆγεη ΤΣ δὴ οβετγίηρ υπῖο τῆε 
ΓΟᾺΡ οὐ οὗὨ 41]1] παῖίοῃβ ὕροὴ ἤοῦβεβ, 
ΔΠ4 ἴῃ οδατγίοῖβ, δηά ἴῃ | ]ἰττοτβ, δπά 
ὉΡΟη πλυ 68. ἀπά ὑροη 5υγις Ὀεδλϑῖβ. ἴο 
ΓᾺΥ ΠΟΙ πιοιηϊαίη ατυβαίθ πη, 5411} 
τῆς Ι͂ΟΚΡ, 48 με σμ] άγεη οὐ [βγδεὶ] 
γηρ δὴ οἤεγηρ ἰῃ ἃ οἰεδῃ νεβ86] 
ἱηῖο ἴῃς ἢουβδε οὗ τῆς [ΟΚΌ. 

21 Απά 1 ν»}} αἷδο ἴακε οἔ τῃεηὶ 

τορι 5 {πῸ δι οῦ μετά οἵ ἱηραίμεγηρ, [ἢ 6 
δίψῃ νου ἀρρθᾶγ ἴο Ὀ6 {π6 γεβιστοςίοη οὗ 
(6 Οτυς!ῇοὰ (οΡ. Μαῖϊ. χιῖ. 39, 40). [{ 85 
Ὀδοη Ποϊά Ὀγοῦδοϊο ὈΥ ϑοπιθ, ἐπαὶ ἴῃ6 Κη] 
ἱηραῖΠου Πρ ΤῊΔῪ Ὁε ρῥγεοεαδα ὈΥ ἃ τηϊγασι]οιβ 
Ταληϊεβίδτιοη οὗ (ἢ γιϑῖ, νυ] ἢ 5841} Ὀ6 ἴο 
1ϑγδοὶ παι! δ} ννμαΐ ἴδ6 νἱϑίυῃ ἤρᾶσ [)4- 
ΠΔ5005 νγὰϑ ἴο 841}. (866 Μοάθβ δ οσκβ, 

. 801). : 
: ΒΝ Ηδξτο οὐἱγ. [ἀοπεβοά ὃγ (τῆς Τ1ΧΧ. 
ψῖῖ “ΡΒυϊ,᾽"" νυν ῃ ἢ 5 Ἰοϊποὰ ἢ "1" 
ἑῃ Ετεῖκ. χχυὶ!. το, χχχ. ς (ςρ. [εγ. χὶνὶ. 9). 
Ῥεσῆδρ5, ἱδεγείοσο, 1όγα (5εῈ οα ὕδη. χ. 6). 

1μ4] ΜὮΪΟΝ νγ»ὰ8 ὑπάεγ Ἐργρίίδη τα]θ, 
ἘΖοῖὶς. Χχχ. ς. 

Τωδα!], από 9αυαη}] ὅ866 οἡ Ὅθη. Χ. 2. 
7 3ωγ»ι6] Οτ, “"ἴῃε τοροτί οἵ Με: Κὶ. χ. 

Σ (". ὠ..). Η 

420. Τῆς Ηεῦτγονν οὐ ἰ5: 12ε7 «ῥαὶ 
ὀγίπρ αἱἱ γομν ὀγείῤγες οαῦ οἵὗὁἨ 811 Ὁ89 πᾶ- 
Ἤ1οΩδ Ὁ" απ ὀζετίηξ. ΒΥ ἴμ6 δηῃδίορῪ οὗ 
(δὲ ἰδηζυᾶρὸ πῃ Νυχλ. χν ]. 28, 29, [15 ΠΙΑΥ͂ 
τη, “Ὑουγ Ὀτγεῖῆγοη ,η0οηι α»ιοησ 411 τῃ6 
Ὠδί!οη5."--- Ν Γ. σοϊήραγοβ Αοίϑ χν. 22: “ἼἼΠ6 
ΔΡΟΞ(165 δηὰ {Π6 οἱάθγθ δηά ἴμε Ὀγθίῆγθη, 20 
Ὧδε ὀγείῤγεη «ὐίερ ἀγεὲ ΟΣ ἐῤδὲ Οεμελρ." 
,ν απ οὔεγίηφ)] ΟΡ. Ἰχ. 7; Κοπι. χν. τό. 
“«αυἱῇ ὀδασ 4 Α. Εχγὰ δῃά πιοϑῖ πηοάσγηβ, 

“ ἀγοτϊηράδγίε5. ἢ 
10 47 ῥοὶγ »πομρηίαίη} 850. ἴδ ργόορῆθου τὸ- 

ζυγης ἴο ἰἴ5 σοπιηθηςειηθηῖ, 11. 1--4Φ. [{ 15 
ονϊἀσηὶ {μδὲ {Π15 ““πιουηΐδίηπ οὗ ἴπ6 [ογὰ "ἢ 
πιυκὶ Ὀ6 ἀϊδεπος ἔγοπι ““ἴπ6 ἤουδὲ οὗ ἴΠ6 
Ι,οτὰ "ἢ πιοπιιοηθαὰ ἰῇ ἴῃ6 εορπραγίσοη ννὨϊς ἢ 
ἔοΠ]ονν5. [ἰ σδῃ οἿἱγ θὲ {86 ΟΠαγοῇ σδίθο]ὶς. 

4]. 1 «ὑἱ]] α'ο ἰαἀε] Ἐδλίμετ, ΟΥὍὨ ὕδθτι 
8180 Ὑ1111 ἐαἀε (Ναπι. χνη!, 6);---οὔ 1ῃ6 
Οεπι 1165. (8ο [. Κιπιςῆι, Ο65., Εν., 61.) 

ὋΓ ῥγίοιῦε., ὑὸν 1,υ 1 41--ῖο Ὀὸ [Π6 ΤᾺ] 516 5 
Ηἰπι, ννῇο [85 πιδᾶὰθ δίοπειῃδηΐ ἔοσ δη; 

ΙΘΑΙΑΗ. ΕΧΥῚ. [ν. 2ο--24. 

ἴον “ ρῥγίεβϑιβ πα ἔογ 1,ενίτθβ, βαίτῃ τῆς Ὁ Ἐχοά. 
ΓΟΚΡ. οἶναρ. δι. 6, 

Ρει. 
22 Ἐογ δὲ ἴδε “πον ἢεάνθηβ δηά μεν δ 

{πε πεν δασῖῃ, να ῖο ἢ 1 νν]}} πιαῖκε, " «Ρ᾿Ρ. 65. 
8Π4}} τεπιδίη δεΐογε πιθ, ϑ84!ἢ τἢς 2 Ῥεῖ 5 
ΤΟΚΡ, 80 5}4}} γουγ 8εεά Ἀπά γουγ δν. ὧς, 
Πᾶπης ΓαπΊδίῃ. 

23 Απά [ἴξ 581] σοπιε ἴο ρᾶ58, ἐῤαϊ 
᾿ἔτοπι οπς πεν πιοοη ἴο δηοΐδεγ, δηὰ ' εν. 
ἔτοπλ οὔθ βαδῦαιῃ ἴο Δηποίμεγ,, 5}4]] 41] ἵνεοονε ἐφ 
Π6β5ἢ σοῃλε ἴο ὑγουβῃ!ρ θεΐογε π16, 5411 εἰκὲ αόρελϑθν 

γρε ,αδ- ἴῃς ΓΟΚ. ΤΣ ἘΣ 
24 Απά {ΠΕῪ 5}|41}1 ρὸ ἔογιῃ, δηά "σόόκεε. 

Ιοοκ ὑροη ἴῃς οαῖοδβε8 οὗ {πε πλεῃ 
τῆς ἤανα τγληβργεβδεά δρδίηβῖ πε: 
ογ τῇοῖγ σ υγογπὶ 5}4}} ποῖ ἀΐς, πεῖτμεγ . ΜΚ ο. 
84] τη εἰσ γε θ6 φιεποῃαά ; δηά τε Ὺ 
84}} θὲ δὴ δοποττίηρ ὑπῖο 811 βε6βἢ. 

ὑπάθγ ἡ βοπὶ ΠΟΥ ϑόγνθ, “"ἴογ {86 ρεγίεςξησ 
οὗ ἴῃς 5δἰηΐβ5, ἔογ 186 ψοῦκ οὗ [86 πηϊηϊ σέ γΥ 
ἔον ἐπὸ δυιϊ]άϊπε ὩρΡ οὗ π6 Βοὰγ οἔ Ομήσι,ἢ 
(ἔρῃ. ἵν. 12.) 

22. γομγ “τε (Ιἰχν. 23), “πα γο" ΠΩ͂, 
ἶχν. 1ς5}}] ἔσοπι [5γδϑὶ, "" ἃ58 ςοῃοογπίηρς 186 
βῆ, Ομγδὶ σδηθ; ψ 0 15 Οοά ονεῖῦ δ]], 

Ὀ]οσϑοά ἔοσγ θνογ᾽" (Άοπι. ἰχ' ς); νγβοβε "" Νᾷπῃρ 
5}4}} ὁπάιγο ἔογ ὄνοῦ " (Ρ5. Ιχχῇϊ, 17). 

48. δὲ Πᾶνε ἤοῖὲ ἃ οοηΐγαϑι ἴο ἴδ6 “πον 
Τηοοῃ5 ἃπά βαρραίῃβ,᾽" ψοἢ Οοά Πδίθά (1. 
12). Νοὸν αἱ Με τῥαὶ! εονιο (5. ἴχν. 2) 
10 «ὑογ δὲ δεΐογε τὴς 1,οτὰ (Ρ5. χχὶϊ. 27, “. 4υ.): 
ἔον [86 ψ ΠΟΪΘ ““ φαγί" 15 Η!5 ἔοοίβϊοοὶ (υ. ἐν 
-- ἜΝ ΟΓΥ ραᾶγῖ οὗ 1 ἱγγδαϊδίθά Ὀ. ἴΠ6 βΊογυ οὗ 
[Π6 τἤτοης οὗ ρτᾶσο. 

44. δεν «ῥα χο ζογ1}] ουϊδιάθ ἴδ 11 πλ}}5 
οὔ [6 ΠΟΙΥ τηουηίδ!π,---οὐ [86 ἢδνν φα ἢ, 

δε εαγεῶσες (ΧΧΧΙν, 2, Χχχυὶ. 26: ἴ,ν. 
Χχνυΐ. 20) οΟΓΚΓ᾽ ἐδεὲ γιέ ἐδαί ῥαυε γ0Ὀ901194 
ἀφαϊησὶ πιὸ (“. «ὖ. α. 1. 5, 18})]--- ῆο Πμᾶνθ Γθ- 
)εεϊρὰ Ηἰπὶ ὑπαὶ ννᾶ5 ΤΥ ἴο “ὁ τηᾶκα ἰηΐοσ- 
ΟΕ55ΙΟ ἔργ (ἢ ᾿ΓδΘρ Όσϑοῦβ " (1111. 12). 

ΟΥ̓ ΙπΑγ]Ύ. ἴῃς “’ νοπῃ "ἢ ἔδοάς οἡ πο ἀϊ5- 
ογρδηϊζοά Ὀοαγ, δηά (πδὴ ἀϊεβ. τῆς ““ἤγε᾽᾽" 
ξΟη5.Π165 [5 ἤιοῖ, ἀπά ζοῦὸς οἵ, Βιυῖ Ποῖὸ ἰ8 
ἃ 5ἴγδηρε πιγϑίογυ οὗ βιιδογιηρ---ἃ σσοστῃ ποῖ 
ἀγίηρ, 4 ἔτε ποῖ Ὀεσοπληρ εχίϊηςῖ;---ῶἃ τὸ- 
ἙΠΟΓΞΘΙΙ ΠΊΘΠΊΟΤΥ οὗὨ ραβδί βυ], Δῃ 411- ρόπθ- 
(γαϊηρ 56π86 οὗ ιν [υϑῖϊςο. (ΟΡ. Μασκ 
1χ. 44.) 

απ αὐρονγὶπ) Οτ, “" ποῖτοσ." ὙὍὌ8Πὲ νογά 
Οὐςσυγϑ οἰβαννῆογθ ΟὨ]Υ ἴῃ Ώδη. χὶ. ὦ (ΑΟ Ρ. 
“ἐ σοηϊοχηρί ἢ). 
Τα ργορῆεῖ πμδά βροκθῆ ἴῃ χχχῆ 14, 4190, 

οὗ “' ονογδϑιης Ὀυγηϊηρβ." Ηθ, ψῃοβ Πρ 
δὰ Ὀδθι τουςῆδα νυν ἴΠ6 “Ἰῖνὸ σοΑ] " ΠῸΠπι 
[Π6 Ηφάνθηνγ ΑἸΐασ, υπάογϑιοοά {πὶ ΗΟΥ͂ 
Ιονα τηπϑὲ Ρὸ ἴο 411 ἐμαΐ 15 ἈΠΠΟΪΥ “ἃ ουῶα 
διυπηηρ ἤγο ἡ (ΗΘ. χιϊ. 29). 
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)εενιίαλς Λίαηιε. Ἡπἕ Ῥαγεσίαξε. 
ἘΚΕΜΙΑΗ͂, νῆοβα πᾶπλῈ ψτιίθη ΠΙΠΠΥ͂ 
ἴη Η τον 5 ΥἸπηγδῇι (ςἢ. 1. 1), οἴἴθη 

σοηίταοίαα Ἰηἴο Υἱτηγδῇ (οἢ. χχν!!. 1, ὅζο.), 
ννὰ5 ὈΥ ὈΙΓΓΠ ἃ ῥηδϑῖ, δηα ἀνεὶς αἱ Αηδ- 
[Ποίἢ, ἃ ν]]!]αρε Ἰὼ [Π6 ΠΡΌ 6 οὗ Βεη)δΉ]η, 
δῦοιϊξ ἴἤγθθ τ}165 ῃοσίῃ οὗ [6Π|56] 6]. 
ΤῊ τπηεδηϊηρ οὗ ἴῃς πᾶπθ 15 αἰδριίεα, 
ΤΩΔῊΥ σοτϊηϊηδηίδίοτα [ΟΠ] ονηρ Ηεηρδίοη- 
Ὀετρ ἴἢ βιρροβίηρ [μα ἴπ6γα 15 Δῃ 4] 15] 0 ἢ 
ἸΏ τ ἴο [6 ορϑηϊηρ ψογάβ οὗ (δ [τ|- 
ἘΠΠΡΠ4] βοὴρ οὗ Μοβεβ ἴὴ Εχοά. χν. 1. 
νΥεὲ τλεῖὸ τοδᾶ, “1ἴὴὲ ἤοῦβα δηά ἢϊ5 ΓΘΓ 
παῖ ἢ6 ἤτον ἰηἴο [ῃ6 564," δηά (πι5 
δινὶηρ 85 ἴῃς Ιηἰεγρτείδτοη οὗ [ῃ6 ΠδΔΠΊ6, 
“ελουαὰλ φτἀαῤ Ἰάγοτσ, ἴῃῈῪ 566 ἴῃ ἴἴ ἃ 
ΤΕΠΊΙβοθῆσς οὗ [Πδὶ ρτοαῖ ἀ6]Ἰ] νοσάπο6. 
Βιυΐ [Π6 Ὠδη6 15 ποῖ ἑοιιηα [1] ἴῃ 6 {{π|6 
οἵ Ἰανιὰ, ψῇεη, μονένει, 1᾿ἃ βΈετὴ5 ἴὸ 
ἢανθ ῬδΟΟΠΊΘ ΘΟΙΩΠΊΟΙ (566 τ (Ὦτο. ΧΙ]. 4, 
10, 13), Δη4 ΤΟΤΕ ῬτοΑΌΪΥ [ἴ 5]ρΉ18 65 
“7 ελουσὰ τὐαῖ ἐχαΐ. Βαϊ ἴῃς ψῇο]α 50Ὁ- 
Ἶεοῖ οὗ Ηδῦτενν Ὡᾶῖηθ5 σϑα γα. ἸΏΟΓΟ 
ολτοῦι! οαϊπηθηΐ τἢδη τἴ δα5 ΠδιΠοτίο ποῖ 
νι. [115 ἃ ΤΠ ΠΟ. Οὗ ρΥασητηδγδῃ5 [ῃδί 
τος ἴῃ τηοβὶ σΟΙΏΤΏΟ ἰι56 ὈδοΟΙΩ6 τΏΟ- 
ἀϊδεὰ δηὰ ομβδηρεά ἴο δὴ ἰηάεδβηϊϊε ἐχ- 
τοηΐ ἔοτ [6 5416 οὗ συ ρῇοΟΩΥ δηὰ 6856 οὗ 
Ῥτοπυηοϊδίίοη, δηὰ ἃ5 ὩΔΠ)65 ἀτὲ οἵ 4}} 
ὙΟΓΩ5 τηοϑβῖ δι ]6οῖ ἰο [656 σἤδηροθ ψῈ 
666 ἃ ολἴοῖι! σοῃδιἀοσγαϊίοη οὗ ἴῃ6 ἰανν5 
ΨΠΙΟἢ Πᾶνα τερυ]αϊοα ΤΠ 6ῖγ τηοαπιβοδίοηῃ. 
Ἦνε 5ῃου]ὰ ἴῃυ5 πᾶνε ἥπΟΓ στουηα ἴου 
ἀεοιάϊης, ἰπῃ ο4565 οἵ οοπίοϑιθα Ἰηϊοσρτεία- 
ὥος, ὙΒΙοἢ ἐχριπδίοη 15 [.6 τηοτα {τπ6. 

115 αἷϑο ἃ 50 ]εςὶ οὗ ἀϊβξρυῖς ψῇΘΙΠΟΣ 
οὐ ηοῖ ΗΙΠΚΙδἢ, ἴΠ6 ἔδῖμοτ οὗ [ ϑγοτηϊδῇ, ννὰ8 
τῆς ΒΙρΡΉ-Ῥτιεβὶ οὗ ἴπαΐ πᾶπηθ, ψηῸ ἰουπά 
ἴῃε ΒοοΚ οὗ [Π6 1ἂνν ἴῃ ἴῃς ἰεπρὶε (2 Κὶ 
ΧΧΙΙ. 8). ΟἸεπηεηῖ οὗ ΑἸεχαηάσια (΄ ϑίγοιι. 
1.328), [ἐτοπλε (Οὐυδεδί, ΗΠ ερτ. ἴῃ Ῥάγα]ρ. 
δὰ ς8Ρ. ΙΧ. 15), ΚίμηοΝΙ δηὰ ΑΡσανδῃορὶ 
αἰῆττω ἢὶ5 ἸἀΘηΓΥ : τηοβὶ τηοάθπΠὶ οοιη- 
τηδηϊδίους ἄδηγ 1ἴ, Ὀὺῖ ογ ἔνο ᾿ηϑ οἱ θη 
Γοάβοη8. ΕἸγϑβῖ, 1ἴ 15 αιριιδα (ἢδὶ ἰηκῖοδά 
οὗ [ῃ6 5:ρ]6 ἀδδιρηδίοη οὗ Γ᾿ ογοηδῃ, 85. 
οἠδ οὗ ἴῃ ρῥγιδϑίβ ψῃῆο ἀνεὶς δὲ Αηδίῃοίῃ, 
Βοὴ6 ψοσαὰ νου πᾶνε Ὀδθὴ δαἀάβά ἴἰο 
ΗΠΚΙΔΠ 5. πᾶῖὴθ ἴο ἰηάϊοδία ἢ15 δχαϊιθα 
ΤΑ. ΜΜοβῖ σθυίδ!}] }γ ἢ0 δι ἢ μοτχά 
μοι ἤᾶνῈ Ὀθοη δηάρά, δηά [π6 ἰάθα 
ΔΓ565 ΠΌΙΩ ἃ ΤΑΙ ΠἀοΙβίδηηρ οὗ ἴῃ 6 
Ηερτον ἰδηρθαρο. 7Τ6γο ἢ Ὀδη-Η]}- 
Κιαῃῇ νὰβ ἴπ6 ῥτορῃει 5 πᾶπιθ, δηα ἰδ 
Ρᾶτῖβ οδηηοῖ Ὀ6 βεραγαῖβα ἴσοῖὰ οὔθ 8ηο- 
ἴΠετ. 901η ψΨ. 3 Γεῃοϊα πὶ Ὀδη- οβδῇ 
δηαὰ ΖεὝάοκιδῃ Ὀθη-  οϑὰ ἢ σα ἴῃς ΔΙ] 
ΠδΔΙΏ65 οὗ ἴπο56 Το σοῦ, δηὰ ἴῃς {π|6 
“κηηρ οὗ Τα Δ" Ὀεϊοηρς ἴο [6 οι Κῖτα 
δηᾶ Ζεάοδκιδῃ, ποῖ ἴο Τοϑιδῆ. 80 Ζερῆδῃ- 
ἸΔἢ, ““δ᾽οοβα τ] στ πὴ 5ΕΓρΡῈ ραηε͵αίιι5,; 
85 ἘΙ͂Ο 6 5845, ἢ85 ἢ]5 ρθηθαϊορυ οδιτιθά 
Ὅδοκ ἴο ΠΙ5 ρτεαῖ-ργδηαίδίμοσ ΗΘ Ζοκιδἢῃ 
(τυρὶ Πιῖθη ΗΖ ἴῃ τῃ6 Α.Ν.), 
Ὀυϊ τ 6 τπ||ὲ “Κιηρ οὐ δ ἢ" 15 ποῖ δάἀδὰ 
ἴο ΗΘΖεκιδῃ᾽ 5 ἤᾶτηδ, ἴῸγ 1Π6 5: ρ]6 τϑᾶ- 
5800 ἴπαΐ δα 1ἴ Ὀξδη 50 δά ἀξὰ 1 ψου]Ἱά 
μβᾶνθ δἤηγηχεα, ποῖ ἴα ἩδζΖεκίδῃ, Ὀυξ 
[αἱ Ζερμαῃίδῃ νγὰ5 Κίηψ. θη 6} Ζϑοὶ 
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Δ πηοα ἴῃ6 σοηίταιγ (Ηδγζορ, “Ἐ64]- 
Ἐς. υπάογ Ζοῤλαμίαλ) Ἀϊ5 ΗΘΌτονν νψὰ8 
ἴη ἔδλυϊ. 80 πεσε. 7θγαιηίδῃ, βοὴ οἵ Η!]- 
ἰπδὴ [ὴ6 Πρ -Ῥτοβί, τᾶν Ὀ6 νϑΙῪ ροοά 
ἘΠρΡΊ5η. [Ι͂ῃ Ηεῦτον ἰἴἃ ψουἹὰ πλθϑῃ 
[Παὶ Γ δγθυηϊδῃ θ6η- ΗΠ Κιδῇ τνὰβ ὨΙρηῃ-ρτοβῖ, 
ἃ ΥΘΙῪ αΑἸἤεγεηῖϊ [Πηνσ. 

Τῆς βϑοοηά οδ͵δοϊίοη 15 οἣδ οὗ ἴΠοβ6 
ὙΠ66 Δ5ϑ ΠΡΌ ΠΟἢ5. νΏΪΟἢ δομοἶδῖβ βοιηθ- 
ὮΓ.68 ΙΔ Κ6 ὩΡΟῚ ΨΕΓΥ ὨΔΙΤΟΥ͂ ΤΟΙ 63. 
ΑὩδίμοιῃ νγᾶβ ἃ ριθϑῖβ' οἵγ (1 (το. νὶ, 
ὅο), δῃὰ ἴο 1 ΑΡιδίμαγ σευσθα “ἀπίο 
᾿]5 οὐ δε] ς᾽ αἴζογ (ἢ ἴδ᾽! υτὸ οὗ [ἢ6 δἵ- 
τοπρΐ ἴο ρἷαςα Αἀοη!)αῖ Ὡροὴ {Π6 ΤΤΟΠ 6 
(1 Κ. 11. 26). ΑΚ5 ΑΡιδῖμδγ Ὀε]οηρδά ἴο ἴῃς 
ΤΑςα οὗ Τ(Πδτηδῦ, ἰἰ 15 αβϑδυιηθα [δὶ Απᾶ- 
το Ὀεοϊοηροα δχοϊβίνεὶυ ἴο (μαι ἔΔταΪγ, 
δηά ἰῃαὶ ΗΙΚΙΔἢ, Ὀοίηρς ἀεβδοδηάοαά ἔτγοιῃ 
ῬΠΐϊλοῆδς, οου]ὰ ἢανε ἢδά 0 τοϑϑϊἀθῆςα 
ἴΠ6τ6. Βιιΐ, 85 ΕἸ Ποσῃ 8518, “"Μαϑῖ 4]} 
1ῃ6 ῥΠΘβογ ἔλγ}} 168 δ Αηδίμοιῃ Ὀεϊοης 
ἴο [ῃ6 ἢοιι56 οὗ {{Ππᾶηλᾶγ, δηὰ σουἱὰ ΠΟμ 6 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴηι οὗ ῬΠΙΏΘἢ 45 "ἢ Νοιῃίηρ 
15 ΤΏΟΓΘ ὑσοῦδοϊα [ἤδη [Πδ [Π6 ἀοτηϊηδηΐ 
Βοιθ6 νου βθουτα ἴογ ἴῃς δ ρῃ-Ροδὶ 
σΟΙΠΕΓΥ απᾶτίεγβ δἴ ἃ ρ͵δςΕ 50 νΕΓΥ σοηνο- 
ΠΊΘΏΤΙΥ διζυδιοα ἔοσ [ῃ6 ρεποσπηδηςα οὗ ΠῚ5 
ἀυῖ165 δὲ Γεπιβαίειη. Βυὶ ῃεῖθεσ ΑΡιά- 
πα΄ Παὰ οὈϊδΙ πε α δὴ δϑίαϊα δὲ ἃ ρίδςβ 
σΠΙΕΗ͂γ Ὀεϊοηρίηρ ἴο [ῃ6 τὰσε οἵ ΡῃΪηΘ 85, 
οὐ ψηῃθίῃον ΗΠΠΚΙΔἢ 5 Ἀγ ψετα τῆς ἴη- 
ἘΠΙΩΘΙ5, ΟΥὙ ὙΠ ΘΊΠΟΥ Απδίμοίῃ νὰς αἰϊδοῆ- 
οἀ ἴο {Π6 [δι ρ]6 βεσνίςθ, δηα Ὀοῖῇ τᾶσθβ 
ἄννοϊε [θγα ἢ σομηήοη ; 411 [15 15 δἢ- 
ὌΓΘΙΥ ὈΠΚΠΟΨΏ ἴο ι.3, Δηα ΠΟ δγριτηθηΐ 
σδη δα ἰοιπαεα προῇ δυςοὴ τποροτγίδίη 
ἀδίδ, 

ὕροη ἴῃς ψῇο]6 ἴἤοσα 15 50 σ ΠΟ ἢ ἰὴ 
(Ὡς Βοοκ οὗ }ἐγουλῖδῃ νῃΙΟἢ δοοογάϑ ἢ 
{Π6 ἀβϑϑογίοη οὗ (]Ἰδηθηΐ δηα [ϑτόσηθ, [Πδὲ 
1 15 δὶ ἰδαϑῇ ροϑβϑβιῦ]θ [ῃδῖ 1 ἰ5 (τι6. 6 
βῃουϊα ἴῃι5 υῃάἀοιοίδηα τῃ6 τόσα [ἤδη 
ΟΤΥΑΙΠΑΓΤΥ τοβρθοῖ ἔς ἰοσ ἴπ6 Ῥτόρῃεῖ ΌῪ 
76 Ποϊακίη δηά Ζεάεκίδῃ. 16 τῃ6 
ἴοττηοσγ ρυῖ Ὁ Π]|δὴ ἴο ἀδαῖῃ ψιπουξ 5οσι- 
ὈΪε (1ετ. χχν]. 23), ἢ6 βραγεὰ 7Θγοπγδῃ, 
ΨΏοβΕ [αἴθ νγὰϑ ἃ πηδίίοσ οὗ 50 ρτεδὶ [τὩ- 
Ῥοτγίδῃςς ἴπδξ ἴΠ6 ῥηησθς5 οὗ [6 ΡξθορὶςἊ 
δηά [ῃς οἰάετβ (4 ϑβθε ]εὰ ΡγοθδὈ]Υ ἴῃ 
8016 8οϊθίηῃ ἰανν-οουτ) ΚΟΘηΪγ ἀοραίδά τὲ 
(Ὁ. το, τό,17). Ηδ 5εεγηβ ἴο ᾶνβε Ὀβθη 
ΟἹ ἴετμηβ οὗ Ῥεῖξοῃμαὶ ἔπη σῇ 
ΑΒΙΚαῖὰ (10. 24), ἀῃηὰ τετηδϊηθα ψ ἢ ἢΪβ 
8δ0ὴ (ἀοάΔ]14ἢ οἡ ἴΠ6 Δρροϊηπηδηῖ οὗ [6 
Ἰαϊίο 8ἃ5 βου ΘΓΉΟΥ ονοῦ ἴἢ6 ἰΔηά (ςἢ. χὶΙ. 
ς, 6). γε δηα ἀραΐη ἴῃ6 ῥτίηςθβ ἰτϑαῖ- 
πα ]οτοΔἢ 1} ρτοαῖ τοβρθοῖ ἤθη ἢ6 

ἹΝΤΚΟΘΌΚςΤΙΟΝ ΤΟ 

ντοῖθ [Π6 ΤΟ] ἴηὴ ([Π6 ἔουἢ γοᾶγ οὗ 6- 
Βοίακίτη (ςἢ. χχχνὶ. 11-- 0, 25); δηὰ 
γῇ Θη (ῃς οσαρίαϊη5 ψουἹὰ ἤάνε 5]αϊη ἢϊηὶ 
ἴονναγαβ [6 δῃά οἵ [ἢ6 5ίερθ, ἀουθε6 885 
Ὀαοδιιδα ἢ15 ψοσγάβ ἀἸὰ σοηάσυ 6 ἀδίδησα 
οὗ τῃ6 εἰν ἀπουξ, ἀηὰ βθοιηθὰ τΠποσϑίοτα 
ππραίτιοῖϊς ΟΥ Ἔνθη (ἰγαϊΐογοιιβ, Ζεάθκίδῃ 
8 οἰδὰ ὈΥ ϑίθαιἢ ἴἰὸ ἔπιβδίγαϊε {ΠΕΙ͂Σ 
Ῥύγροβα (οἢ, ΧΧχν. 8---το)ὴ. [ἰ 15 Ὠοῖδ- 
ΜΟΙΓΓΏΥ 4150 ἰῃαὶ ἢς ῃοΐ ΟἿΪΥ Βαά ἴῃ ἢὶ5 
Β6ΥνΓα ἃ 5006, Ὀὰϊ οὴ6 ψῆο νὰ5 ἃ Ὠἰρῇ 
ΠΟΌΪ6. Εὸτ Βαπιοὴ ννᾶς ἴῃΠ6 ρταπάβοῃ οὗ 
Μδδβείδῃ ἴπ6 ψονεγηοσ οἵ ἰτῆς οἰἵγ (2 
Γῆτγο. χχχὶῖν. 8), δηὰ Ὀγοίῃοσ οὗ ϑϑυδίδῃ 
τὴ. Κιηρ᾽ 5 σῃμδτηθε δίῃ (761. 11. 59). Ενβη 
ἴὴ6. ΟΠμα! ἄθος μαῖα ἢἷτα ἴῃ ρτθαΐῖ τοϑρθοῖ 
(εἢ. ΧΙ]. 1---4), ἀηᾶ ἐπτουρῆουςξ τς ὈοοΚ 
Θνογυτηρσ ἄρτθος ἢ [6 ϑυρροβιτίοη 
[αὶ 6 ννᾶβ ἃ τηδῃ οἵ διρῇ Ὀἱσίῇ. 

Ῥοέεαΐ οἱαίς οὗ αγδαΐγ-. 

Η!5 ς4}} ἴο ἴῃ 6 ῥγορῃεβίις οβῆσθ οδῃθ 
ἴῃ 16 {Ὠιγ θη ἢ γεᾶσ οὗ [οϑίδῃ. [ἰ νγᾶϑ5 
ἃ Ὦπ6 θη ἀδῆρεσ ψὰ5 οὔσβ δρϑδίη 
βαιμοσηρ τουπα (6 1{π|6Ὲ Κιηράοιῃ οὗ 
Τπἀδῇ, δηά ἴο Γ6γοτη δῇ νγὰ5 δϑϑιριθα 4 
Ιῆοτα αἴσθοῦγ ΡΟ] ΠΟ] ροϑβιοη (ἤδη ἴο 
ΔΏΥ ΟἴΠοΓ οὗ “16 φοοαϊγν ἐδ] οννβ ἢ οὗ 
[Π6 ῥγορῃεῖϑ,᾽ ἃ5 Ὀο(ἢ [ἢ βυτωθοΐβ βῆθνη 
ἴο ἢϊπὶ ἀηὰ (6 νϑῖγῪ ψογάς οὗ ἢ15 ἰη511- 
το Ῥτονθ. [να ρίαπος Ῥδοκ αἱ (6 
Ῥτγενίοιιβ Ὠβίοσυ, νὰ δηᾶ τῃδὲ ἰμ6 ἀδ- 
βίγιοίίοη οὗ ΘΟ ΉΔΟΠΟΠ᾽ 5. ΔΙΤΩΥ ἴῃ ἴῃς 
ἰουγίθεηίἢῃ γθᾶγ οὗ ΗεζΖεκιδῇ, {που ρῇ ἱξ 
δὰ ποῖ ἰγεεά τἢς Ἰαηά ἴτοτῃ ῥγεάδίοινυ 
Ἰησυγβίοηδ, μα Ὡδνεσίῃ6]655 ρυϊ δὴ δηὰ 
ἴο 41] βοσίοιιβ ἀδϑὶρῃ5 οὐ ἴῃ6 ραᾶτὶ οἵ [ῃ6 
Αϑϑυτδηβ ἴο τεάπος 1ἴ ἴο [ῃ6 5ᾶπιὲ σοῃ- 
ἀϊοη 85 ἰμαὶ ἴο νη ϊοἢ ΘΠ] Π βοῦ Πδὰ 
τεάιϊιιοεα ϑασηδγία. 11 ἢδ5 δἰγεδαν Ὀδθῃ 
βῆθννῃ ἰῃ [ἢ6 Ὠοῖθ ἸρΡοΟὴ 2 Κ. χνἹ!. 19 
παῖ τπ6 υ8ι4] σὨΓΟΠΟΪΟΡῪ ῥγιηϊθὰ ἴῃ 
16 τηαγρίη οὗ οὐγ ΒΙ0]65 18 ΠΟΡρΘ 655} 
αἴ νϑδποθ Ὑ] (6 ἀαἴε5 ρίνθη ἴο 118 
ἴῃ ἴῃ6 συ πο ουτα ΠΟΙ ΡΌΟΠ8, ἡν]οἢ ἃΓ6 
ΠΟΥ ἰπγονηρ 50 ρτοαῖ ἃ βοοά οὗἉ Ἰιρῃςὶ 
ὍΡΟΙ (ἢς Αϑογηδη ρεπΠοά οὗ [ἐν] 5ἢ ἢ]15- 
ἴοτγ. Α58 ΘΘηηΔΟΠ6ΠΡ αϊά οὶ σοπης ἴο 
τῆς [ἄτοης 1}}} Β. 6. 703, δοοογάϊηρ ἴο ἢ 6 
᾿ΟΘΌΏΟΣΠΥ οὗ Ῥδπθον ἱγυβονουιῆγ τὸ- 
οοΙάβ, 11 15 ρ᾽δίη [πὶ ἴῃς ἀείδαι οὗ ἢΪ5 
ΔΙΤΩΥ οοι]α ηοΐ πᾶνε ἴδ κθη ρΪΐδοθ βονθῇ 
Υ6ΑΓ5 ῬτΘν] ΟΙΙΒΙΥ, ἰῇ Β.Ο. 710. Βαϊ 1 νϑη- 
ἴυτα ὙΠ τοίδσθησθ ἴο παῖ ποῖς ἴο ϑβαΥ͂ 
[μα [6 ἐουτίοεῃ ἢ γεᾶσ οὗ Η 6Ζεκιδῃ ἰδ 
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ὌΥ 411 τηεδηβ ἴο Ὀὲ τεϊδίηθα 85 ἴῃς 5δΐε 
σοηηθοίηρ ᾿ηἰκ Ὀοίνδθη ἴἢ6 σΠΓΤΟΠΟΪΟΡΎ 
οὗ τῆς Βιδϊα δηὰ {πᾶΐὶ οὗ ἴῃ6 σμῃΘΙ ΟΓΠ] 
Ἰηδογρίίοη5, δη4 τῃᾶῖ νμαΐ Ὡδεάς χα- 
σοηϑίΠιοΙΟὴ 15 ἴη6 οἰὐτοηΐ ΟΠΓΤΟΠΟΪΟΡΎ, 
ΜΉΘ. 15 Ὀα56α προῃ οδ]οι]αἰοη5 νΠΙΟἢ 
ΠΕ Κηον]εαρε Πᾶ5 ῥτονβα ἴο Ὀδ οἵἴ- 
ΤΟΏΘΟοι5. Μτι Βοβαηαιθῖ ἴῃ ἢϊ5 Αρ- 
Ῥεμαϊχ ἴο ΜῈ αδοῖρο δι᾽ 5. νϑ] Δ Ὁ] 6 
ΠΙβίοΟΙΥ οὐ Αδβϑυγθαηιραὶ (ΥΥ]Π]δῖὴς δηά 
Νοτραῖθ, 1871) Ριιῖ5 ἴΠ6 ἐουτίθθηι ἢ γεδγ 
οἵ ΗδζΖεκιδῇ ἃς ἰαῖα ἃ5 Β.:ς. 689. Α τποτα 
οἰαθογαῖθ ννοσκ 15 ἰδὲ οὗ ϑοῃγδάοσγ, “16 
ἘΚ ΘΙ ΠΠϑοἢ θη τι. ἀἄα5 ΑΙῖα Τοβίδιηθηϊ, 
Οἰεϑβθθη, 1872. Βιυϊΐ 45 Νείοίθγ, “ΤΏὮθοΟὶ. 
Οὐιδγία 5οῆγ., Τὐδιηρθη, 1874, ὯΔ45 σᾶτα- 
Γ]]ν Θχαιη]ηθα ἢ]5 βἰδιθμηθηῖβ, 1 5}4}}] ἃ5 
8 τιι]α αιοΐς (ἢ ἰαίίεῦ οσκ. Ηδ οδἱου- 
Ἰαῖες ἰῃδι (6 ἰουτίεθηιῇ γεασ οὗ Η ΘΖεκιδὴ 
γγ»ὰ5 Β.Ο. 6932. [εἰ της 8466 ἰῃαῖ ΡίοΙ]ΘΙηγ 5 
οδῆοῃ, οἡ ΜΏΙΟΝ ἴἢ6 υ5114] σΠΓΤΟΠΟΙΟΡΎ 
ἀδρθηάβ, ἰ5 θαβθά οἡ Βαρυ]οπίδη ἀδῖδ, 
Ὀυϊ [πὲ ΘΟ, γα οΥ᾽ 5 ψ οσκ 15 ἰοαπηδα οἢ ὯΟ 
Β6οοηα-Πδηά αἰραϑδῖ Κα ἴῃαι οὗ ΡίοΙ]ΈΙΩγ, 
ὈιΐΓ οὐ [ῃ6 ΟΥΡΊΠ4] δηα σοηιεΠΊΡΟΥΙΆΓΥ 
Δυ ΠΟΥ 68. 

Ετοπὶ ἴΠ 656 Ἰηϑοτ ριοη5 νὰ ἰεαγὴ ἰῃδΐ 
Ἐξαι- δάάοῃ, Ψῆὴο δϑοθηἀθα (ἢ6 ἰσοης 
δοσοίάϊηρ ἴο [6 Αϑϑυγτδὴ ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΎ 
ἴῃ Β.6. 679, ΟΠ6 Υδδγ δίζεν Θεπηδοῃ Γ᾽ 5 
ΤΑΊΓΟΘΙ 1 Β.Ο. ὅδο, δηα [ουτΐεοη γεϑδῖβ 
αἴϊεγ ἢ15 ἀείεδῖ, νγὰβ οὶ τ γον οὔς οὗ 
τὴς τηοβξὲ ροψεσία] Κιηρβ οὗ Νιηθνεῇ, Ὀν 
[πὶ ἢ6 αἴβο οἰαι πιο Ἐργρί δῃὰ Ῥαϊθϑ- 
{ΠΠῸ6 85 ναᾶ584] οἰαίΐθα. ἴὔροῃ [ἢς Ἰαῖίεῦ 
ἢδ υιοκὶγ ἀνεηρεοά ἢ]5 (δῖ πο 5 ἀἴβρταςθ, 
ΠΑΡ ΤΙ ηΡ 85 1[ἴ β5θϑιὴβ ἴῃ6 οἵ οὗ 76πὰ- 
5,6 πη), δηα σατγγίηρ τ[ἢ6 Κιηρ Μῃδββθὴ 
σδρᾶνε ἴο Βαῦγοη. Βιῖΐ ἴὴ ερὶῖες οὗ 
Ἦϊ5 στεαΐ ροννεῦ ἢ6 ἢδά 950 τῃποἢ οδιι56 
οὗ Δηχι εν οἷοβε δ μοπλα (δὶ δε αἸα ποῖ 
οΑΓα ἴο Ρυ5ἢ ἢ15 σοησαδϑβίβ ἴῃ ϑγτῖα, δηά 
δίϊογ 4 βῃογί αἀδίθηϊοη Μδηῃαββθοῦ νγὰ5 
ΔΙ]Ιον θα ἴο τοίπτη ἴο [Θπιβαίθη, που ἀἰά 
[1ὴ6 Αϑϑογγίδης δνεσ 56 ΠΟΙ ΘΙ ἸηΓΟΥΟΓΘ 
νι Π ἀραῖη ἀὐπηρ [Π6 τοϑβῖ οὗ ἢ15 Ἰοὴρ 
ΤεΙρῃ. ΤΠ ρτονίηρ ρονεγ οὗ ἴῃς Με- 
ἄϊδῃ δπλριγα οἡ ἴθ οὴςβ δῃᾷ, δηᾶ [ῃ6 
1η50 Ὀοτάἀϊηδίοη οὗ ΒΑΌγ]οη οἱ [Π6 οἴΠΟΥ, 
5 ΠΟΙ ΘΥ οσσιυριοα ἴῃ6 τη οὗ οῃθ, 
ἌΠΟ νὰβ ἢοΐ ΠΊΕΓΟΪΥ ἃ ΜΨΑΙΤΊΟΣ, Ὀὰ1 4150 
ἃ ἴατηοιιβ ὈΠΠ] ΘΓ, ἃς. ἴῃ6 ΓΟΠιδὶη5 οὗ ἢϊ5 
Ράϊδος δὲ Βαῦυ]οη 511} αἰίεβί. ὙὍΠῈ 
Ἰηβογιρίοηβ ἔουηα ἴἤθγα Ὡδνουῖ 6 1655 σο- 
ὈΟΓά [μαΐ π6 οδιτιεα τῇδ ἴθ ποῦ οὗ ἢΪ5 
ΔΙΙΏ5 ἴτοῦ ἴῃ6 βῇοσοβΈ οὗ ἴῃ6 Ῥεγβίδῃ 
Ουϊΐ το [86 πιοιῃίδῖη5 οὗ Αστηθηϊα δηά 
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[ἢ σοαδί5 οἵ ἴῃς Μεά!τοτταηδδη 568, 566 
ΘΟΠγδάοσ, 207---212. 

Αἱ Βαργίοηῃ Ἐβαι-ῃπδάάοῃη ἤχθά ἢΐβ 
ΔΌοαΘ, ἴῃ βἰπιρρὶα [ΟΓ ᾿ἱπάεροηάδμοδ 
Ὀεϊηρ Βόονανοσ στρδιηἰδι θα ὉγΥ {Π6 508 
οὗ Μεζοαδοῇ- αϊδάδη, νῆο πιά ἰοιυπηά ἰῃ 
(6. Κιηρ οὗ ἘΠ4πὶ δὴ 4}}γ. Αμπά ἷΐ 15 
ἸηςΘγδιηρ ἴο ποίοα [ῃαῖ ἴῃς ΒΙ0]6 σερτο- 
β56ηἴ8 Μδῃδββθῇ 85 οδιτὶθά ἰο Βαθγίοηῃ 
ὈΥ δὴ Αββυγδῃ ΔΙΠΥ ἀιτίηρ (ἢ6 ΟὨ]Υ͂ 
ΤΕΙΡῺ ἴῃ ΠΟΙ 4 Νιμενια Κίηρ ἀνεὶξ 
ἴΠεγῈ (5ε6 ῃοΐβ οἡ 2 (ῇτσο. χχχῇ. 11). 
Α5 ρτονθα ὈΥ οὐἹμάθῦς Ὀσοιρῆς ἤΠοτα 
ἢ]5 ον ἢ Ραΐϊδαςθ, Ἐβατ-ῃδάάοῃ [οσ. οἰθνθὴ 
γεαῖβ τῇδ Βαργυ])οη ἢΐα οπλθ, δηά, 
8ἃ5 ΑΘΒΌΓΡΑΏΙρΡΑΙ ἢῚ5 5800 Δηα ϑιισοθσβοσ 
σδὴθ ἴο [ἢ6 [ἢσχοηθ ἴῃ 8.6. 666, ἰἰ 5 
Ὀίαδϊη τπαΐ ἢδ6 αἷ5δο ἀϊεά ἴδε. [ἢ οπς οὗ 
[Π6 Ἰηβοτιρίοης οὗ Ἐβατ- ἢδάδοῃ με πὰ 
1ῆ6 πᾶπη6 οὗ ΜΙΠΔ45Ὶ 5δαγ Υδῆμαι, Ζαρπασεεζ 
ἄρ οὐ γμώαἦ, α5 ὁπ οἵ ἱνγεηΐγ-ῦννο ΚΊηρΡ5 
οἵ ὅγγιὰ δηά Ῥῃοθηϊοία γῆο Πδα ἴο ΔΡΡΌΘΑΣ 
Ὀείοτε ἢ. Θοῦγδαεσ, Ρ. 228. 

Οἱ Αδϑϑιυγθδηραὶ γα ἢανα ΠΟΥ͂ δῃ ἰῃ- 
τογαϑιην ΠΙΒΓΟΥΥ, Δηἀ 50 [ΔΓ ἔπ] 15 ΓΕΙΡ ἢ 
Ὠανιηρ Ὀδδὴ Ἰῃρ]οσγίοιιβ, γα βηα ἴῃς τθ- 
ΠΟΥ οὗ δχρεάμίοης Ἰηἴο Ἐργρῖ, νἤθησα 
ἢδ δχρεὶ δα Τισηα καῇ, δὰ σα ΘΘ ΠΥ 
ἢϊ9 θδοὴ Ευάαπηπηοη. ΗθὌ {υτίμοτ, ἴο 
Θϑῖδ Ὁ Π5ἢ Ὠ15 δυϊῃογιγν, ἀϊνιἀε4 Ἐργρίὶ 
Ἰηῖο νεῖν ῬΕΙ͂ ΡΤ ΠΟΙΡΑ "165, ὉῪῚ ὨΙΟἢ 
ΤΏΘΔΠ5 1 Μγὰ5 Τααἀμποδα ἴο ἃ 5ἴαίθ οὗ υἱΐεσ 
ΡΟΝ ΘΓ] 5655, 0001] Ῥβασωσηθῖοῃ 5. ΟΠΟΘ 
δραῖη υηϊϊε ἃ [6 πὶ ὉΠ ΟῚ ὮΪ5 ΟΝ ΥἹΡΌΓΟΙΒ 
τϊθ. ΘΟΡΘΘαΙΘΠΓΥ 6 οδιτοα Οἡ 'νΔΓ5 
ἢ ὙΤγτο, ἢ Ατναά, ἢ ΜΙίηηΙ, ἃ 
ΤΟρΡΊΟἢ ΠΕᾶΓ Απηρηϊα, απὰ ἢ ΕἸδηι, ἃ 
ΠΟΙ ΠΙΓΥ ἡ ]οἢ νγ6 σοηϑίδητΥ πηὰ ἴῃ [ἢ 6 
ΟΥ̓ΠΠάΘΓ5 ἴῃ ο]056 Δ]]Ἰ]α πος 1 Μετοάδοῃ- 
Ῥαϊαἀδῆ δπᾶ 15 580η5.. [Ι͂ἢ οἣς οὗ {Π656 
Ἔχρθαϊοηϑβ ἢς ἀδδίτογεά!η ΕἸδῃ με τογαὶ 
ΟἿ 5ῃυ5ῆδη, Ὀεμεδάεα Τευπιπδὴ [ἢ 6 
Κιηρ, δηὰ δ|1εἀ τῆς τίνεγ {0151 ἢ τῃ6 
ΠΟΓρΡ565 οὗ ἴῃς 5Ϊαϊη. [1{ νγὰβ δἰζεσ [Π 6856 
σοηαιαβῖβ [Παἱ ἢδ ἰγαπϑρίαπίθα ΕἸ] 65 
Ἰηῖο ἴΠ6 ΘΠ ἿΥ οἰ165 οὗ ϑαιηάσία, ἴο ννῃϊοὶ 
ΤΟίδγθηοθ 156 πιδάθ ἴῃ ΕΖα ἵν. 9, 1Οο, 
ΉΘΙΟ ἢ6 15 ῬΓΟΌΔΌΪΥ [ἢ6 ρεδίβοῃ οδ]] θά 
1Ὴς ρστεαΐῖ δηα ὩΟΌΪῈ Αβηδρρεῖ." Βιῖ 
[6 ογἹ ποτα σοηΐδίη ὯῸ τροοσγᾷ οὗ δῃΥ͂ 
᾿ητογίοσεηοθ νι [πάρρα, νῃϊοἢ, 45 18 
ΒΙΌΪΕ Αἰ5ο ἰεϑιιῆθβ, δ͵]ογεα ρτεαῖ ρξᾶςθ, 
Ὠοΐ ΤΩΘΓΟΪν ἀυτίηρ [Π6 τοϑὶ οὗ Μίδηδββϑεῃ β 
16, Ῥυῖ αἰδο ἀυπηρ τ[ἢς6 {π᾿ τῖγ- οηΘ γὙθ δ 8 
οὗ 7οβίδῃ᾽ 5 τεῖρη. Τῃδ Κίηρ οἵ Τἀσαῇ 18 
Ὠονθν οσ της οηδα διηοηρ ἴῃ6 {ΠΟ ΑΓ 68 

,. οὗ Αβϑυσθδηιραὶ. 866 ϑοβσδασΊ, Ρ. 230. 
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Βιυὶ τονατάθ ἴἢ6 οηά οὗ 7ο514}}}5 χεῖρε, 
ἀδηῆροῦ Ὀερᾶη ἴο ΔΡΡΘΑΥ ἴτοτῃ ϑδνθσαὶ 
ΑυδΙίεῖθ. [ἀἀἸδηϊθ9 [6 ϑογίῃίδῃ 1ῃ- 
ναϑίοη ἃρουΐ [Π6 5ιχίῃ ὑϑᾶσ οἵ οβίδῇ ; 
ἴογ ἰπουρῇ (ΠῸΥ Ὠ6] ἃ 5ΌΡΓΘΙΏΔΟΥ ΟΥΟΣ 
“6 ψῇοΪα οὗ Αϑ|4" ἴοσ ὑνθηϊγ-οιρϊ 
γεαῖβ (Ηδγ. 1. 104), γεῖ ἴῇθῖθ ἃΓ6 ὩῸ 
ἴᾶσο5 οὗ ΔΥῪ δἰΐδοκ τηδάθ Ὀγ {ἤθτ οἡ 
Τυάαα. ΤΤΉΘΥ σογίδιΥ τδγοῃθα 1Ἰηΐο 
ῬΑΙΘΘΌΩ6 ; ἴογ Ῥϑβαϊῃγηθισῆι5 πγεῖ {ἢ 61], 
8ΔηἋ Ρετβϑυδαεα {πεπὶ ἴο τείταος {ΠΕῚΓ 
δίεαρβ. Οη {ΠΕ τεΐυση, ΗἩδσγοάοίιβ ἴ6]}5 
15 ἴῃαϊ ἴΠῈῪ ΡῥΪυπάοτοα τἢς (θρ]Ὲ οὗ 
ΑΡτοάϊία δὲ Αϑοδίοῃ (10. 105); δηά 85 
[Ὡς τον νῃ οὗ Βεῖἢ-5ἤδθδη ϑδιειδίθα τῇ τἢ6 
Τοτάδῃ νδ] θυ, δθοιξ ἔνψεῖνα πλ}1]65 βου τῇ 
οὗ (με ὅεα οἵ (δ]}1|66, 15 οδι]Ἱδὰ ϑογίῃο- 
ῬΟΙΙΒ ἴῃ 2 Μδος. Χὶϊ. 29, ΜῈ ΤΩΔΥ 51}0- 

ΡΡΟΒ6 ἰῃδῖ {ΕΥ̓ ἴΟΟΚ ροββεββίοη οἵ ἰξ ἴῃ 
ΠΟΥ τοῖτοαῖ, Βαϊ [ΠΕΣ τ λτοὴ τνᾶ5 ΘΥ]- 
ἀδηῖγ ἄονῃ ἴἢ6 ᾿ἰενθὶ μ]διη οὗ ἴ[ὴ6 516- 
ῬὨδΙΔἢ ΠΘΑΥ ἴπ6 568, δῃᾶ ἴῇδγε ἃ΄6 ὩῸ 
558 οὗ ΔὴΥ αἴζϊειηρὶ οὐ ΠΕ ρα ἴο 
Ῥοηεῖσαϊα ἴἢ6 πηοιηΐδι ηοῦ5 ΣΕΡΊΟΩ [Ιῃ 
ὙΠΟ [6Ππ|5416 πὶ ἰᾶγ. Μοάϊα νὰβ [86 
768] βδοθῆδ οὗ {Π6ῚΓ ΤΟρδζαίϊίοηβ. ὙΥΝ ἃ 
ἀείεαϊ οὗ ἴηςΞ Μεϑάδθβ {ΠΕΣ δΌΡΓΕΙΏΔΟΥ͂ 
Ὀερδη, δῃηά 1 νὰ8 ἃ Μεάβθ, Οὐγάχϑγοβϑ, 
Ο ἤμην ὀχροὶ θὰ (ἢδ ἔγοτση ἴῃ6 
σουηῖγ. Νεοίθὶεσ, Ρ. 429, οστῃ [6 ἰδοΐ 
ταὶ της δογίῃδης αἸἃ ποῖ πηοϊοϑὶ [πιάςθά, 
ἄγαν [η6 Ἰηΐεγθηος [πὲ 1 ψὰς ὑηᾺοΓ 
τῆ6 ῥγοϊθοϊίοη οὗ Νιηθνεῇ ἃ5 οτς οὗ 115 
ν 8558] 5ἰδίθϑ. 

ΤῊΣ ἀδηρερ οὗ 7 64254 το Ά}}Ὺ τοβο [ΟΠ 
Ἐργρῖ οἡ ἴῃε οὔς ἢδηὰ δηᾶὰ Βαγίοῃ οἡ 
ἴῃς οἴμοτ, δηὰ τῃ6 ργδβϑηςε οὗ ἴῃ 6 ϑογίῃ!- 
85 ἢΔ6 Ὀδδη ἃ τοϊοῦ το 1. [Ι͂η Ἐργυρῖ, 845 
ἍῈ ἢᾶνα 566 ἃῦονβ, Ῥβαχη δίς Ρὰΐϊ 
8}. εηἀ ἴο [6 5 ἰνΙδίοη οὗ [Π6 σου ΠΕ, 
8η4 τηδάθ ὨΙΠΊ5Ε]Γ 5016 τηδϑίοσ ἰὴ (Π6 
Βανθηςθοητῇ γθαῦ οὗ Αβϑυγρδηῖραὶ, Ὀεϊηρ 
τῆς ὑνεηϊγ-ου ἢ οὗ Μδηδββοῆ. Α5 ἢθ 
ΤεΙρηςα ἰοῦ δῆγ- [ΟἹ γεαῖβ ἢΘ ψὰ5 ἀυτπηρ 
1ῃ6 Ἰαϑῖ εἰσ τθθη οὐ αἰ ποΐθθη γϑδῦβ οὗ ἢΪ5 
16 σοῃ τ ΠΊΡΟΥΑΤΥ ΜΙ] [οβίδῃ, Ὀὰζ 1ὲ γᾶ 5 
ὮΙ5 βιισοοϑϑοῦ ΝΈοΟΠΟ ΨῆΟ 5]6ν [οϑβιδῇ δἵ 
Μοεριάάο. Μεδηνῇῃ!]α 85 Εργρὶ στὸν ἴῃ 
βΊ ΓΕ Πρ 50 ΝΙηθνθὴ ἀδο] 66, ΡΑΥΥ ἔτοτῃ 
[πε εἤδξοῖβ. οὗ τῆς δογίῃιδη ᾿ηναβίοη, Ὀὰϊ 
8[1}} ποτα τοπι [ἢ ρτονιηρ ροννοῖ οὗ (ἢς 
Μεάες, δηά τοῦ ΒαΌγ]οη Βανὶηρ δοῆϊονθὰ 
115 Ἰηαερεημάθηοθ. Ὑνο Υὑϑαῦβ δίζεσ τῇς 
ὍΔ16 οἱ Μεριάάο Νιπενεὴ [6}] θείοσε ἃ 
σοπιῦιηοα δἰΐαδοκ οὗ ἴ6 Μεᾶάδθθ ὑηὰογ 
Ογαάχαγεβ δηᾶὰ (ἢς Βαῦγυϊομῖδὴβ ὑοῦ 
Ναροραίαδϑδασ. Βυὶ Νῦθορδδβδϑασ ἀοε5 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὩΟΐ 566 1Ὼ ἴο δᾶνθ οἴποσγν δε Ὀθθὴ ἃ τγᾶῖ- 
κα Κίηρ, δηά Ἐρυγρί σεπηδὶηθά (88 
ἀοτηϊηδηῖ ρόνοσ {}] τῃς ἰουτῃ γρα οἶ 
76 Ποϊαἰκῖθι. [Ι͂ἢ τΠαῖ γεδσ, Β... σ86 δο- 
οογαϊηρ ἴο [Π6 ογἹ]ηάογο, ΝΘ ΔΘ ΖΖΑΓ 
ἀείδαϊεα Νεοβθο δἱ (γομεη βῃ, πὰ θορδῃ 
ἃ ΟΔΓΘΟΙ οὗ σοηαιοδϑῖ, ἔσο ὙΠΙΟἢ ἢονν- 
ἜνῸΓ ἢθ ννᾶβ ἴοσ ἴῃς {{π|6 σϑοδ] ] θὰ ὉΥ͂ 
Παηρβ. οὗ δὶ (δι μογ 5 ἀθαῖῃ. Αἰϊοπάρα 
ΟἿΪΥ ὈΥ̓͂ ΠὶΘ Ιρῃξ-ἀτηιθα ἴτοὸρθ δ6 
Βυχτιθαὰ Ὠοπὴθ δοσοβ5 (ἢ6 αἀσβοσγῖ, Ὀυϊ 89 
7 ενν8 τα τη θη οηδα διηοηρ [6 ὈΓΙΒΟΏΘΓΒ 
Ὀγουρῆϊ ἴο ΒαῦγΙοη ὈΥ ἴπμ6 ὈῈΚ οὗὨ ἢ18 
ΔΙΤΩΥ, ΠΟ Γαι Γη δα τήογα ᾿θϑυσγαὶυΥ Ὀγ ἴῃ 6 
ι1.511.4] τουΐα, 1ἴ 15 Ρἰδὶη [δὶ ἢ6 Πδά δηάθα- 
νουτοά ἴο νταϑί [τιἀ658 ἔτοτῃ ἴῃς Εργρίδη 
ΘΙΏΡΙΓΘ. ΘῈ ΡΘΕ ΑΙ ἜΘ ΉΓΥ Πανὶηρ ΡΘΔΟΘΔΡΟΪΥ͂ 
βισοροοᾶθα ἢϊ]5 ἰδῖμοσ 6 τεϊυγηρὰ ἴο [Π6 
αἰίδοκ, δηα [6 ῃο!α κτλ Ὀδοδζὴς ἢ]5 νᾶ558]. 
ΑΙΟΥ [ΓΕΘ γεϑαγβ οὗ βεσνιτπδ ἢς το ρε]]εὰ 
(2 Κ. χχῖν. 1), δηὰ ἔογ ἃ της Νερυςμδά- 
ὨΘΖΖΑΙ 566Π15 ἴο ἢανα Ὀδδὴ οοηίφηϊ ψῆ 
ΒΘ ΠΟ ηρ ἀραϊηβί ἢΪπῈ ἃ 5:14]} ἀστὴν οἵ (4}- 
ἄδε65 δοσοιῃρδηϊθα ὈΥ σοπιϊηρθηῖβ ΤΟΙ] 
σΥΠἃ, ΜοδΌ, ἀπ Ατητηοὴῃ (10. 2); θυ ἤθη 
ΡΠΘΠΙοΪ4 Ἰοϊηδα ἴῃ [ῃ6 τόνοὶῖ, ἢς ἴοοκ 
τῆς δοΙα 1η γμεβοῃ, δηᾶ Βανίηρ ἰεῖϊς ρατῖ 
οὗ Ὦ15 ΔΙΤΩΥ ἴο σοηάποϊ {Π6 5ἷερε οὗ Ἴγτε, 
ἢδ τηδτοῃδα ὕροῇ [6γιιβα]θπὶ, οαρίυγοα ἴξ 
νι ουϊ ἀεἶαγ, δηα ἃ5 ΤΠ βορῆι5. [6118 τι 
(΄ Απιῖᾳ. χ. 6. 3), ρυϊ ΓΤ ἐῃοϊακι ἴο ἀθαίῃ, 
8Δη4 ἴῆγεθς πῃοητὴβ δἴογναγας οδιτιθά 
7εμοϊδομίη, [Π6 χαδθη-τηοῖΠοσ ΝΟΗυ5Πϊα, 
δΔηἀ ἃ ἰαῖδθ ὨΤΊΟΥ οὗὁὨ ὨΟΌ]65 δηα δτι- 

. Ο6Γ5, σδρίϊνα ἴο ΒαΡυ]οη. 
ΤῊς δνθηΐβ οὗ {π6 τεῖρῃ οἵ Ζεάεκιδῃ 

ΔΤΘ 50 {Π]Ὺ παιταιθα ἴῃ [Π6 ρᾶρ65 οἵ [Ἔγελ- 
ἸΔἢ ἴπαὶῖ ψὰ πϑϑα ποῖ τεοδριτυἱαῖθ (6 γι, 
ΟΥ ἃΓῈ ἴΠ6Ὺ οὗ ΔΗΥ͂ Ἰπηροτίδηοα ἔου {Π6 
ὈΠαοιβίδηαηρ οὗ ἴῃ6 παΐυτγε οὗ [ἢ6 ῥτο- 
Ρῃεῦ 5 ψουκ δηὰ τηϊηϊσγ. ΤῊ ἔδοῖβ οὗ 
Ἰπ)ροτίδησα ἃ5 5ῇῆθνη ἅῦονα ἅγὰ (1) [6 
στον οὗ Ἐργρί ἰηΐο ἃ βγϑί-σγαῖϊθ ρονοζ 
ὉΠ ἀ6Γ Ῥβδιτηδίοῆι5. ΤῊ ρῖνθβ ι5 [Π6 
ἴτι6 ὀχρ δηδίίοη οὗ ϑἰδίθιηθηῖβ δυο ἢ 85 
ἴῆοβε τηδάθ ἴῇ οἷ. 11. 18, 26. ὙΥ̓Πδοη 
οὔ το5. πκὰ Μδιυγοῦ δηὰ Κῆοθοὶ αἴίδοϊς 
ἴΠ 6586 ραβϑᾶρθβ οὐ ἴῃ6 ρτοιηα {πᾶὶ ἢῸ 
[εηαδηοῖθ5 ἴο δὴ δ]]} δῆς ψιῇ Ἐργρί 
σου] ἢανο οχὶ βίδα ἴῃ Το βία ̓5 ἔἶτηδ, {ΠῸῪ 
ὈΕΙΓΑΥ ἃ στοαὶ ψδηΐ οἵ ἢ βίου δὶ Ἰηβίσῃς, 
ΤῊΘ 5ἰδίθδηθη οἵ [πάλῃ ἡεῖα ποῖ 50 
ἀ}}} ἃ5 ποῖ ἴο 5866 ἴῃς ρο]οαὶ ᾿πηροτῖ- 
8η66 οὗ (ἢς σοηδοϊϊἀδίίοη οὗ Ἐργρί ἰηῖο 
ΟἿΘ ΘἸΏΡΙΓΕ, ἃΠα νὰ ΠΥ Μ6]}1 ἱπηαρΡΊΠ 6 
τῃδι [6 αιιοδίοι οὗ ἃ οἷοβα δ]]}δηος ἢ 
Ῥϑδιωϊηθῖοδι5 85 οὐΐδῃ ἀςραϊεά 1ὴ [8 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

οου!ο!]5 οὗ Το. Τα γοιῃ] Τ Ἔτειη- 
δῆ ρανθ ἢϊ5 νοῖεθ δραϊηϑδῖ 1 7οϑβιδῇ 
Τεςορηϊζεὰ ἰπδὶ νοῖςθ 45 ἰηβρίγεά, δηά 
ορεγεά. Ηἰξβ ονρεάϊθηοε Ἵοοϑβί ἢϊτὴ ἢΪ5 18 
δἱ Μεριαάο, δηἀ 85 τηδθὴ ψοι]α βαν, νὰ 8 
ἃ τηϊσίακο. Βαυῖ τς ΒΙΌΪ6 ἢᾶ45 Πέτα θὰ 
16 ουγίδϊη ἡ ὨΙΟὮ πα} }γ ἤδηρθ ονογ [ἢ 6 
ἀδα]ηρβ οὗ Οσοαἷβ ῥτονἄθηςθ. 0518} }8 
ἀδδίῃ ΠομουγαΥ ἴῃ ὈδίῈ]|6 ννᾶ5 νοιμπςοῇ- 
Βαίθα ἰῇ ΤΆΦΟΥ (παῖ “Πα τηϊρῃϊ ποῖ 566 
[Π6 6ν1}" δοιυὶ ἴο Ὀδ[4] Γ Ἔγυβα επὶ (2 (Ὦτο. 
Χχχχῖν. 28). Ὑηδῖ δν}] δὰ Ὀξοοιηα ἃ Π6- 
ΟΟΘ5Ὑ Ὀδοδιβο τὴς Τεν]ϑἢ παϊΐοη δᾶ 
Τοὐοοιεα (ἢ6 ἤπα] Ορροσίι Ὑ οὗ τορϑηΐ- 
ΔΏΟΘ ρσίνεη ἴῃθπΔ ὉΥ [οϑίδῃ 5 δαγηδϑῖ 
οἤοτί5 ἴο ὄχίγραϊε ἰάοϊαίσγ. Τὴθ ρδῖ- 
[Ιου ΑΓ πηοάδ οὗ Π]5 ἀθαΐῃ ἵὭΔΥ πᾶνε θεθῃ 
τῃς τόϑαϊτ οὗ ἢ1]8 οὐνῃ Οὐ βίηδον (10. ΧΧχν. 
21, 22): ἢῚ5 ἀφίῃ [1561 τὰ. Ἰπεν] Ὁ ]6 
Ὀδοδιβο ἢ6 δδᾶ ἄοῃθ ἢϊς ψουκ, ἀοηθ ᾿Ὦ 
ΠΟΏΘΘΙΥ δηά (πογουρηϊγ, Ὀυϊ νιπουΐ 
ἔοοθβ5. Ηο Βαά ἔδι]οα, Ὀυϊ ἃ5 {π6 41]- 
ΓΟ 8 ἢοΐ ΙΒ ΟὟ δας, ἢ6 ννὰβ ἴῃ 
ΤΏΘΙΟΥ βρατοα (ἢς ε'ρῃϊ οὗ [ῃε 546 τεϑ} 15 
οὔ {πε παιίοηβ σγείι54] ἴο τερεηΐ. 

(2) Τῆς βεςοῃὰ ρτοαδῖ ἰδεϊ 15 [ῃ6 [ΓΔῃ5- 
ἔεγθηος οὗ ρονοῦ ἴσοι ΝΙπονεὴ ἴο ΒαΌγ- 
Ιοη. γε Πᾶν βθθὴ ἰῇ οὔσγ ἄδγϑς ἴπ6 [ΓΔ η5- 
ἔοσεηςε οὗ δΊΡΊΤα ἔτοπὶ ῬΑΓ5 ἀπ για 
ἴο Βοη]η, θὰ ΘΙ ΠοῚ οὐ [Π656 5ἴαϊθϑ ννὰ8 
ΘνΘΥΓ ἃ ρτϑαῖ οι βῃϊηρ ΠΉΠΠ ΤΥ Ροννατ Κα 
Νιηδνθῆ, δηα Βϑυ]η νγὰβ ΠΕν ΟῚ ἃ 500] 6ςΐ 
ἴον πκὸ ΒΑΡ Ύ]ΟΙ, ΠΟΥ 15 Ῥᾶγὶβ ὩΟῪ ἀ6- 
ΒΟΥ α 85 νὰ Νίηθνοῆῃ. ΤΠα {4}} οὗ 
ΝΙΠΘνο ἢ νγᾶ5 βι ἀἄθη, σουρ]οῖε δηά ἢηΔ]. 
50 δτεδῖ, 580 ρονεσῆι, 50 ροριΐίοιυϑ 51 θ6- 
ἴοτε, 5886 ὈδοΔΙῚ6 85 ἴὴ ἃ ἀΔΥ̓ “ΘΠ ΡΥ δηὰ 
νοϊὰ δηὰ ναβῖε" (Νααῆυπ) ἰ. το. 566 
Τ,ἐποττηδηῖ, Ῥυθηλ. (Ἰν}]} 154 1]Ο ἢ 5,᾽ 11. 207). 
Νον 50 βιιάάξδη ἃ αἰβρδοθηθηῖΐ οὗ ρον εῦ 
τπ5ῖ να ἢδΔα 4 θεν] άεηηρ εἤξοϊ Προ 
(ἢς ρο]ο5 οὗ ἴ[ῃο56 ἀδγϑβ: δῃηά πὸ ἀουδὲ 
7οϑδῇ δαν 'ῃ ἴῃ 6 Ἔχρβαϊοη οὗ ῬΠασδοῆ- 
ΝΈοδο δραϊηδὶ Οδγοῃοιη δῇ ἃ ἀδιογηϊηδ- 
οη ἴο ὑτοῦϊ ὈΥ ἴῃς ἀεοϊης οὗ Νίηδνεῇ, 
δηά ἴο 6ϑίδο! ϑῃ Εργριδη ἴῃ 186 ρἷαος οὗ 
Αϑϑυσίδη βυργετήδου 1ἢ 4}1 ἴῃ6 σου (1165 
νοσί οὗ [πῃ Ευρῃσγαῖθθ. Αηάὰ ρῥτγοῦδΥ ἢς 
81} Ὀο Πανοα ᾿ῃ Αβϑγτῖα, δηά ᾿ηδριηδά 
ΒΟΥ ἴο Ὀ6 ἃ ἢτϑί-ταῖθ ΡονΌυ. 

(3) ΤὮςε ᾿αϑὲ στεαῖ ἜἼνθηῖΐ νγβ ἴῃς ἀδίεδί 
οὔ Νεϑοῦο Ὀγ Νεορθυςοβδάηθζζαυ δἱ (ὰγ- 
ΟΠ ΘΠ ΙΒἢ ΟἿΣ γοδῖβ δίζεσγ ἴῇς Ὀδίϊας οὗ 
Μεριάάο. Οη {μᾶὶ ἀδγ ἴῃς ἰαϊα οὗ [ἢ6 
εν παϊοη ννὰβ ἀεοϊάεά, δηὰ (ῃς 
ΡΩΠΊΔΙΥ ΟὈ͵εοὶ οὗ 76 γα πλ8 5 ΤῊ 5510 0 
ἴεπ οοα5εα, ὍΤΠα ΤΩ] ]5Υ οὗ 76τετ- 
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1Δἢ τολ]]Ὺ ῬοΪοηρεα το (6 ᾿ἰαϑὲ εἰρῃΐδθη 
γϑατβ οὗ [οϑβίδῇ᾽ 5 σεῖρῃῃ. [πᾶ8}᾽ 5 ὑργοῦθβ- 
ἴοη ψγᾶ5 [δὴ ροΐπρ Οοἢ, Ποὺ βαϊναίίοῃ 5111} 
ῬΟΒ51016. Απα δδοῇ υξᾶγ ἴδ 8.α]65 οὗ 
͵υβῆος ἤυηρ 1655 Ἔνθ η]Υ: ϑδοὴ γεᾶσ 78- 
ἀδὴῃ᾽ 5 σι] Ὀδοδπλθ ἤδανίοσ, ΠΟΙ σοηάοτ- 
παίϊϊοη τῆογα σδτίαϊη. Βιῖΐ ἴο [Π6 ογε οὗ 
ΤηΔ ΠΟΙ ΡΟΠΙΞῃτηθηΐ 5ο γε ΠΟΓ6 σοπγοῖδ 
ἴῃαη ὄνθσ. Ηδετγ οἱά δῆδῖὴγ Νίμενο ἢδα 
[Δ]]Θη. ΤῊΘ πον ροννεῦ ΒδΌυ]οη νγᾶ5 1ἢ- 
δοῖϊνε. Οπτῖςβ ἀο ποῖ 51ΠΠΠ 16 {1} ΣΟ Πγοτὰ- 
Ὀ6Γ (δὶ ΘΙ ΕΙΏΡΙΓΟ νγα5 ἴῃ 6 ψουΐκ οὗ ΟὴΘ 
ΙΏΔη. [{ Ῥεραθ ἢ ΝΕΡΟΓΠΔάη6ΖΖΑΓΙ, 
δηα νἱγίι!} }γ ̓ἴ ὁμάδα μι ἢ Βῖπι; Ὀὰΐϊ {Π] 
ἢ15 νἹοίοΥυ δὲ (δγοῃει 8 [Π6Γα ννὰς ηο- 
(Ὠϊ]ηρ ἴο ἔογεβῆθν ἢϊ5. σοϊῃηρ ρῥτϑαΐηθβ5. 
76 ῃοιακὶπη νγᾶ5 ἴ[Π6 ψ1Π]Π[ῃρ να554] οὗ Ἐργρί, 
1Π6 ΒΈΡΓΕΙΩΘ ροννοσ, Νὸ ψόοηαοΥ [ῃδϊῖ, Ὀ6- 
ἴῃ δὴ ἱγγε!Πρίοιβ τη, ἢε βοογηδα Δ]]} 
7Τεγαπλ δ ἢ 5 ργθάϊοςοῇ5 οὗἩ υἱέε δης δαγὶν 
ΤΌ] : ἢ ψΟΠάοΓ παῖδ ἀδδίτογεα Γἐγοιη- 
1Δῃ 5 τΌ]], 8ἃ5 ἴῃ 6 τϑοογὰ οὗ [6 ουΐϊροιυτ- 
ἹΠη55 οἵ τῆθγα (Δηδίοῖβη. [1ἐ νγὰ5 ἢ15 [αϑὲ 
σἤδηοθ, ἢὨ]5 ἰαϑῖ ΟΠΘΙ ΟἴΤΏΘΙΟΥ : δηα ἃ5 ἢδ 
ἴἤχονν ἴῃ 6 ἴοπὶ ἱταρτηθηῖς οὗ [ῃ6 τοὶ] οἱ 
[ῃ6 γε ἢ ἴῆτεν {Π6τῸ ἴῃ 5 01] ἢ] 
Του] ἤοιι56, ἢ1]5 ἀοοτηεά οἰἴγ, {πὸ [ετρ]6, 
δηἀ 4}} [ῇ6 ρϑορὶβ οὗ [6 ᾿ἰδηά. 

τ ννὰβ ἴῃ [15 ἰουτίῃ γϑασ οὗ } ἐμ ο δ Κιτὰ 
ται ΤΘγαηηδὴ ὈΟ] αν οτεϊοϊά τὰς ρτοϑαῖ- 
Π655 οἵ ΝαθυςῃδαμῃεζΖαγβ δρίγο, δηᾶ 
[η6 ψ]ἀ6 ἸΙγη 5 ονοσ ΜΠ οἢ 1 νου]ὰ ὁχ- 
ἰεπἃ. ΜΈΓΥ ροβϑιθὶν ἴἃ νὰβ (ἢ 5 ρτο- 
ΡἤθδοΥ (ςἢ. χχν.) ἢ] ἢ Ρῥ]δσεα ἢϊ5 1π| 1ῃ 
ἀδηροτῦ, 50 ἴπδὶ ἢ Ὠδά ἴο ιι56 (Π6 τη ϊ}}15- 
ἘΥ οἵ Βαγιοὴ ἴῃ ϑθηάιϊηρ (ἢ το] ἰο [6- 
Ποίακιμα (οἢ. χχχνὶ. 5). ὙΠΙΠΕΙ ἢς δηά 
ΒαΑγιςοὴ τευ γοα αἰϊεγ τἴῃ6 Κίηρ μαά βηδ}}γῪ 
564] 64 [ἢ6 ἔαϊε οὗ [Θτυβαϊετα να Κηονν οἵ, 
“Τῆς Τοτά," να τϑδά, “ ἢϊὰ {μετὰ (οἢ. 
χχχυΐ. 26). Υ̓Πεἢ [δου ἢ ἈρΡΘαΥβ ἀραϊῃ 
ΝΕΡΟΟΠΔΑΏΘΖΖΑΥ ψὰ5 δανδησηρ ὈΡΟῺ 
ΤΘγαβαίθτη ἴο δχθοίιϊα [Π6 ργορῇθου οοη- 
ἰα]ηδ ἃ ἴῃ οἢ. χχχνὶ. 30, 41. Απά νψῇ 
τη6 ἀξδαίῃ οὗ 7εῃοιακίτη {μῸ ἢγοὶ ρεποά 
οὗ Τυἀ4Π᾿5 ὨΙϑίογυ ᾿γὰ5΄ Ὀτοιυρῃϊ ἴο ἃ ο]056. 
ΤΒουρῇ 7Θγοηλαῇ σουλδῖηθα τῇ ΖΕα6- 
κΚίδῃ, δηα {τιεα ἴο Ἰηβιθηςσε Π]πὶ ῸΣ ροοά, 
γεῖ ὮῚ5 τηϊβδίοη ψὰ5 οὐνεσ. Ηδ τ68[Π 68 
ΒΙπΊ5 6! τῆι [πε Γνδῇ Ομυσοῇ Παα ροη6 
ΜΠ 6 ῃοΙΔοἢη ἴο Βαργίοη. Ζεάεδκιδῃ 
δηὰ ἴποβ6 ψῆῇο τοιηδίηθα ἴῃ 6γ 5] 6 Πὶ 
ψ6ΓΟῈ Ρυΐ [6 τείπδε οὗ ἃ ἔπι- 5 Καῖ [ΤῸΠῚ 
ΜὙΏΊΟΝ δνοσυτῆϊηρ ροοά δα ὕεθη οὐ]]εα 
(ει. χχίν.), δῃὰ τΠεἰγ ἀεϑίπιοῖοη ννὰ5 ἃ 
τηδίζοσ οὗ σοῦτθθ. 7εγοπη δῇ δ] Ὧο α15- 
[ἰηοτῖνε οδῆος τονναγάβ με. [1 15 το ἢ 
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ἴο ες τορτοιοα ἴπδὲ τῆς Βαυϊοηΐδη ἰη- 
βογιριοηβ ἤτον 50 {π||6 Ἰίρῇς ἀροη (15 
Ροτιοά. 81:16 τῆς Αϑβϑυτίδῃ Οὐ] 6Γ5 
816 ΤΟἢ ἴῃ Ὠἰβίοποδὶ σοοογάβ, τἴἤοβα οὗ 
Βαργίοη ἂα οοποεηθα ψ] ἢ ταὶ ρίοη, ΟΓΓ 
ψ ἢ (6 τόγὰὶ ὈυΠ]άϊηρα δ ΒαΌγίοη δηά 
Βοτβϑρρᾶ (ϑοῃγαάεδσγ, Ρ. 235). 

Θυςῃ, 1Π6η, νγὰ5 [6 ρΡο] ςαὶ δἰδΐα οὗ 
τὨὴρ5 ἴῃ [6 εν}]} ἀαγϑ ἴῃ ψ ΙΟἢ [ ὀγο δῇ 
Ψ85 ΟΟΙΏΠ ἰϑϑιοηθα ἴὸ τῇακα 76 ῃονδἢ 8. 
Ιαβδὶ ἀρρθαὶ ἴο Ηἰξβ οονεηδῃΐ ρθορὶε : Ὀυῖ 
ἴο υηἀογοίαηα [ἢ6 ῥτορμεί᾽ 5 ροβιτοη {}}Υ 
Ἧς τηϊι5ὶ οαβί ἃ τὰριὰ ρίδηςε δὲ ἴπ6 τηοσδὶ 
σοἤδηρε ψὩΊΟἢ μαα σομηα ονοσ ἴπε εν, 
84 νὨϊοῆ ννὰ5 ([ῃ6 τεὰὶ οδιιϑβαὲ οὗ [88 
ὨΔΙΣΟΙ 5 ΠΏ. 

ογαί ἑ«ἱαΐε οΥ, 7μζα. 

ὉΡ ἴο τὰς π|ὲ οὗ Μαῃδβεθῇ, [μουρῇ 
[Ποῖ μαά Ὀδθὴ Ὀδὰ 5 ν6]}] 45 ροοά 
Κιηρβ, δῃηὰ τμουρῇ ἰμοῖα δά ρῥσγοῦδΟὶΥ 
δἰνναγβ Ὀδθη ἃ Ἵογίαῃ διηοιηῖ οὗ παίμτγοα- 
ἍΟΙΒΗΙΡ δηά οὗ ὑυπαυίῃοῦΖεα τε ὉΡΟη 
116 ἈΠΠ-ἴορ5, γεῖ [Π6 βεγνιςα οὗ [εῃονδὴ 
δὰ ὑδθη (ἢξ 5016 βϑία Ὁ] 5 η6 α δηα ὄνεηῃ 
ἀοτηϊηδηΐ το] ρίοη οὗ ἴῃς ρβορί8. Βαυΐ 
ὉΡΟῊ ἰδ δοσθϑβίοη ἃ Π6Ὺν οὐεγ οὗ [ΠῚηρ5 
Ὀερδη, δηά, ἴῃ βρὶίε οὗ 5 γερθηΐδῃςβθ, 
1 σοπτηπδα τγοιρδουΐ Ὠϊ5 ἰοηρ τεῖρῃ οὗ 
δῆγ-ἢνε γεατβ. Νοῖ ΟἿΪγ ννὰ5 ἴῃθγθ ἴῃ 6 
ΟΡΘἢ 6ϑ.4 5 ῃτηοης οὗ ΙΔ οἰαῖτυ, Ὀυϊ ἃ τοῖρῃ 
οὗ τεποΟΥ σοπητηθησεά, ἀπ ηρ ὨΙΠἢ ποῖ 
ΟὨΪγ [Π6 ῥτορβείβ, Ὀμῖ 411} νῆο ψεῦε ἀ15- 
ἘΠΡΙΒ 64 ἴοσ στο] ρίοη δηα νἱτγίαθ, ἡΕΈΓΕ 
ΟἸΌΆΘΙΪΥ τηὐτάοτοα, Βυΐϊ Ψψὲ τηυδὶ ποῖ 
ἱπηαρίης ἰῃδὶ [Π15 5 οὐ ΘΠΌΓΕΙΥ ἴο 
Μαμηάββθῆ. Ηἰ5 ΡεΊβΟηΔ4] σμαγδοῖοσ δα θα 
ἴηὴ [πὲ ψοῦΐκ, 51 5 δἰζεγνναγήάς [ῃδι οὗ 
7οβίδῃ αἰάβεὰ Αμιίκαὶ απὰ ΗΠΚΙΔἢ ἴῃ 
τΤονοιθηρ Μαηῃαβθοῃ᾽β δοῖβ. Βιυῖΐ 0 ΟἿΘ 
σδῃ [Γοαά δἰϊθηϊνεὶν [ῃ6 ΡτΌΡΠΕΟΙ65 οὗ 
15 νιουϊ Πα ηρ ΠΩ ΟἰεαΥ 1η6]- 
οδἰίοηβ ἴηαἰ Η 6 Ζοκίδ 5 τείοτπιβ ἀἸά ποῖ 
ΟΔΙΤΥ ΜῈ (ἢ 6πὶ τἴῃ6 Ὠδαγίβ οὗ [6 ΡξΟρ]δ. 
1, ἃ5 τηοϑῖ ὑγοΟΌΔΟΪΥ 15 [6 οδβ6, ἴλ6 ἢγϑοϊ 
τὨιτιγ-Ὡὴ6 οὨαρίοιβ ἡγοῦ ἐοτηιθα ὈΥ [πε 
ῬΙΌΡἢει ΠΙμη56][Ἰηἴο οὴβ νοϊαπ16, ἴῃ 6 ἀαΐα 
οὗ {Π6ῚῚ ρυ ]οδίοη ννᾶθ5 σοί! ἰαἴοῦ 
ἴ1ῃ4π (6 ἱνδηϊγ-5ΞΕὍπα γεαῦ οὗ ΗεζΖε- 
᾿ιδἢ, Ὀδοδιιθθ [5414 τη θηςτοη5 Ἰῃ ᾿ἰ (ἢ 6 
δοοδοοίοη οὗ Ἐβδι- δάάοῃ, νῃϊοἢ ἴοοκ 
Ηΐίαςα 51Χ, οΟὔΓ᾽ δὲ πὴοϑῖ βϑενβῆ, γϑαῖβ Ὀ6- 
ίοτε Ηζεκιδῃ᾽ 5 ἀεαῖῃ. Νεῖίεϊοῦ, Ρ. 442, 
ΟΎΘΏ ρῖνεβ 85 115 ἀαἴε Β.6. 6δ8ο, δῃὰ Β.ς. 
68, ΟὨΪΥ ἴνγο γϑαῖβ αἰϊεγινασάϑ, ἃ5 (ῃαϊ οὗ 
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(ἢς ἀοαιῃ οὗ Η ζΖοκιδῃ. ΤΠ6 ͵ασι ὑπ Ώ» 
βδυθὴ Ὗμδρίοθιβ οδυίδι ΠΥ ΟΔΙΤῪ [5418}}} 8 
[ΟΕ ἸΠΠΊΟΩΥ ἀονῃ ἴο τ 5 ἰαῖοσ ἀδίε, δπά 
56 ἴο ἤανε θθθὴ ψττεη ὈΥ ΠΙΠῚ ἸΏ ΓΘ- 
Ὀγοιηθηΐ, ἀηὰ ψ ἢ ἴῃς 546 [δε] ηρ ἴῃ αἱ ἴοξ 
ἴῃ6 ργεβεηξ (6 βίπιρρὶς ψ ἢ ΘΟ] ΔΙ ΓΥ͂ 
γγᾺ5 ἴῃ νϑῖη, ἱπουρῇ τἤθτα ννὰ5 ἃ Ὀτρὴξ 
δηα ρ]οτίοιιβ ρσοβρδοῖ ἴῃ ἴῃ ἀϊβίαπί ἑαΐατγο, 
Βυῖ οταιτηρ {ΠΕΣ δνιάθηοας τῆς ἢχβὶ 
σμαρίεσ οἵ [βαϊδῆ, 1πουρὴ ποῖ ψυτίθη 
1ὴ (δὲ υἱΐεσ ἀῤβροηάθηου οἢ σἤαγαο- 
ἴ6Π|265 ἴῃς φαγῇ] τνοτά5 οἵ [εγεπγδῇ, γαῖ 
αἰδασὶγ σἤθνϑ ἴῃαὶ 116 ΖΕ 115 εβοτγῖβ, πΚῈ 
[Πο56 δἰϊεσνναγάβ οἵ 7οϑίαῃ, δα (δ ]βα, 
Νο ταείογμηδίίοη νγὰ5 βροὶηρ ΟἹ 1ὴ ἴῃς 
Πϑίϊοη: οὐ ἴδ σοηίγαιυ “ἴῃς οἷς Ὠδδά 
τνγὰ5 510 Κ, δπὰ [ῃ6 ψ ῇο]θ ἤθλατίὶ [αἰηϊ.᾽" 

ῬΙΟΌΔΟΌΪΙΥ ἴθ Μδῃδϑβθῇ᾽ 5 δοοθϑβίοῃ 
νᾶ: [Π6 516η4] [ΟΥ̓ δὴ οὐυϊθιτγεοῖ οὗ παι οη 8] 
[Δ Δ Οίβτ, ἴῃ ν Ί ἢ [ἢ 6 ΟΥΒΏΙΡ οὗ ΒΑΔ Ιτὰ 
θεσοαηῆα [ἢ6 Θϑια 5 ηθα οὐ]τι5 οὗ 186 
βίδῖθ, δηά τῆς δαπογθηῖςν οὗ ᾿΄ ϑῆονδῃ ΨΈΊΟ 
Ρυΐ ἴο ἀδαίῃ ἃ5 ϑδῦςοῆἢ. ὍὉῇδ μαδίίοη {δὰ 
ἴο Ἔχίτγραϊε ἐς ψοσβῆὶρ οὗ Τεῃονδῇ, δηά 
μδά Ἰοὴς Ὀδδὴ ῥυδραγίηρ ἴογ [Π15 ονογί 
Δροβίαβυ. Ἀπ ψῆξη Ηδζεκίδῃ ἀἰϊεδά, 
δηα {6 γοιηρ Κιησ νγὰβ ὨΙΠΊ56]{ 50 ἀ6- 
νοϊβὰ ἴο Μοϊεςοῇ 8ἃ5 ἴο 6 γϑδαγ ἴο 58. γι ῆςθ 
ἴο Ἀϊπὶ ἢ]5 50ῃ, ἴΠ6 ρορυ αγ ἔΓΕΏΖΥ Ὀτοῖκα 
ουΐ, ἀηὰ (ἢ6 5ἴσθεῖβ οὗ ᾿ϑγυβαὶ θη τὴ ἢ 
Ἰηποσθηῖ δϊοοά. ΨΏΘη 5. ΘΟ ΘΠΙΥ͂ 
ΡΟΠΙΒμηδηϊ ἰοσ [ἢ]5 οὗ ἴῃς βενογεϑῖ Κιπὰ 
5 [ῃτγοαϊθηθα δἀραϊηδὶ Γιά] θα δηά 
Τπάδ]ῖ (2 Κ. χχὶ. 12), 1ἴἃ νγνὰ5. Ὀθοδιβα ἴῃ 6 
510 ννὰβ {ΓΪγῪ ἴῃ 6 ΔΙΙΟἢ 5 ΟΜ. 

ΤὭυς ἴοο ἴῃ6 τερεηίδηςε οὗ Μδῃδβθεῇ 
ἀνα! θα Ὀὰῖ 1||6 ἰο σαν [ἢ6 βαρὺ συ ϑῇ 
οὗ {π6 πδιίοῃ ἰηἴο Ἰᾳ οἰ δίγ. Νοσ ἀο685 8 
ον ἀδνοίοη ἴο Το ῃονδῇῃ 56 6πὶ ἴο ἢᾶνδ 
ὈδΘη ΝΕΙῪ ἄἀεερ. Αἱ 4]1 Ἔνεηῖβ ἢϊ5 50, 
Ὀοτη Ἰἰοηρ αἰογνγαγαὰβ ([0Γ ἢ6 νψγὰβ ΟὨΪΥ͂ 
ὑνγεηϊγ-ῖννο δ ἢ15 (δῃθτ 5 ἀθδίῃ), νᾶβ 
“4116 ὰ ΑἸἴροη, ἃ δῖα ΨΠΙΟὮ ΙΟΟΚ5. νΕΓΥ͂ 
ΤῸ Οἢ Κὰ δὴ δοκηον)θάρτηξηϊξ οὗ Εργρ- 
[Δ ἸΠΗΘησΘ, δηα ἃ σοτῃρ]τηθηΐ ἴο 88 
Ἐργρίϊδη ροά. ΤῊ οΟἿΪγ οΟἴΠΟΙ ῥ͵δοδ 
ΏΘΙΘ [Π15 ὩΔΠῚΘ ΠΟΙΓΔΙΏΪΥ ΟΟΟΌΓΝΘ 15 δἵ 
ΘΑΠΊΑΤΙα ὉΠ ΘΥ 1ἢ6 ρσονοσητηθηΐ οὗ ΑἢΔΌ 
(1 Κ. χχι!. 26). 
ΤὮ τεῖρῃ οὗ Μδῃδββθὴ ν5 πηροτίδηϊ 

ἴῃ δΔηοίμῃεῦ ραγίοιϊατ. Πατὴρ ᾿ξ ἴῃς ἰαηά 
νὰ 5 5]ΟὟΥ γεσονογηρ ἰγοτὴ 115 υἱίε γ ἐχ- 
Ὠδιυκίξα 5ἰδίε δἵ ἴῃς δῃηὰ οὗ ἴῆ6 Αβϑυσγιδῇ 
γγΑΓ5. [Ι͂ἢ οὐδ ᾿πϑοΠρίοη ΘΘηηΔΟ ΘΠ} 
Ὀοδϑβῖβ (ῃαϊ 6 ἀδϑιτογεα ἴῃ ἃ βηρὶε σδη}- 
ῬαΙση (ἢ 15 (γα) ἰοτίγ-ϑιχ οὗ ΗἨδζΖοκιδῃ 
ΒίΤΟΠ ΟἸΉ165, [παῖ ἢ6 τοοῖς σαρῖϊνε 2οο, 1560 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ῬεοΡΪοθ, ἢ ἃ ναϑὶ 5001] οἵ ΠΟΙΞ65, 45568, 
ΟΔΙη6]5, Οχθῇ, δηα βῆεερ. Τα Κίηρ, ἢ6 
Β4γ5, ἢ6 δῃιιῖ ὉΡ Κα ἃ Ὀιγὰ ἴἢ ἃ Ἵᾶρδ 
1η5146 ΓΘ πιβαϊθηι: πλοἢ οὗ ἢ15 ἀΟΥΙΠΙΟῊ 8 
Ὧε ρᾶνε ἴο [ἢ6 Κιηρβ οὗ ἴ[ῆ6 ῬΒΠΠ5ΈΠ65, 
Ἰαϊά ροη Πἰπὶ ἃ ἤδανγ {Παἴ6, Δηα τηΔ 46 
ὮΙΓῚ γΥἱε] 4 ἴο ἢϊτὰ ποῖ ΠΏ ΥΟΪν ἢ15. τουδὶ] 
{Γδαβιτθθ, θυ ἀνθ ἢϊβ ἀδυρῃϊοσθ, δηᾶ 
1πε Ὀεδῖ οὗ ἴῃ6 τλδὶθ δηα {6η14]6 δἷανθϑ 
ἴτοπλ ἴῃ 6 στογδὶ ΠουβεμοἹα (’ Ἀδοογάβ οὗ 
{πὸ Ῥαβί, 1. 38, 390). Α5 ΠΟ ΙΏΘΙΟΥ ψΜγ»ὰ5 
ΒΘ Ἰῃὴ δποϊθηΐ ναγίατθ, νὰ Ἄοδὴ ν6]}} 
Ὁπαοτγοίδηα ἤν υ[ΓΕΥῪ νᾶϑὶς δηᾶ α650- 
Ἰαῖα ννὰβ ἴῃ6 ψοὶβ ἰδηὰ δἱ [πε εηά οὗ {6 
ἢτϑιὶ Π41{ οὗ Η 6Ζϑκιδῃ᾽ 5 τεῖρῃ. Βιιΐ 115 τα - 
ΟΟΥΕΓΥ, ΠΟ ἢ Ὀθρδη δασ ΘΘΠΠΔΟΠ 6 ΠΡ 5 
ἀείεαϊ ἰῃ Ηεζεκίδη᾽β [ουστίθ θη τῇ γϑϑσ, ννὰβ 
σοηίηθα ὉΠΟΘΙ Μδηδϑδοῦ, δηα ἤθη 
]οβίδῃῆ Ἴάῖὴθ ἴο τῆς τἤτοηθ, ἴἤθτα νγᾶ8 
Ὀοῖῇ στθαῖ Ῥγοϑρει  δηλοηρ ἴῃ ΡΘΟΡΪς, 
Δα 4]50 ἃ Ὀεῖῖεῦ βίαϊα οἵ βο]ηρ. 

317 
δῃἑρΡροῖβ οἵ Τεμονδὴ ἃγτθ δοουβθά οἵ τπεῖϊ, 
Ταῦτ, δα] τογυ, ἴα]56 βινθατιηρ, Δηα 56- 
οτεῖ δάοσαθοηῃ οἵ Βδαὶ] (ςἢ. νἹ}. 9, 1ο, 11): 
Δα 50 ἢ ψγὰβ ἴῃ6 υηϊνοῦθαὶ αἰ. ἘΚ 
[Πδξ ἢ0 τηδη {π5ῖεα ΔηοΙΠεσ, δηα 5ΟΟ] ΕΥ̓͂ 
ΝΔ5 ΓΙ αἰβογρδηϊζεα ὈΥ ἴΠ6 νδηΐὶ οὗ 
τηυΐυ 4] (811 (εἶ. 1χ. 4, 5). Υει (ἢδ Ἰοπρ- 
Βιεπηρ οὗ ἀοά τηδῆδ 11 πδοδββαγν (πᾶ 
ΗΙ5 Ρδορ]δα βου] ἢᾶνε ομδ πΊοσα 0Δ]] ἴο 
Γερθηΐδῃςθ, δηὰ [Θγο δῇ γὰ5 [Π6 ΡδΊβοα 
σἤοβθθη ἴο ρυθ] 5 ἴο {πεῖλ {ΠῸ6 αν] 
Τη655άρα ((ἢ. 1. 5). 

Ι.. νὰβ ἰῇ 70514Π᾿5 {πιτίθε ἢ ΥΘΆΓΣ, 
ΏΘη ΘΠΌΓ͵ΓΕ αυϊοῖ ρτενδι] θὰ ἴῃ ἴῃς ΡΟ α- 
οδ] μου, δηὰ 76γοσαϊδὴ 5 ΠΙΠ]5 6] 
1π|6 τότε ἴῃ ὑνθητ γρᾶτϊβ οὗἨ ἄρδ, 
[πὲ ἢ15 δρροϊηϊπηδῃηΐ ἴοοῖκ ρΐδοβ, δηάᾶ 
ἴννο 5υγ 0 015 εῖα βἤθν Ὠϊπὶ ὈΥ ΜΏΙΟΝ 
ἢδ Ἰεαγῃεα [ἢ6 τηδῖῃ γρᾶβοηβ ΜὮΥ ἴδ6 
ψοΙαὰ οὗ Τεἤονδῃ νᾶβς οηϊτιυβίεα ἴο 18 
οδάγρα. 

Οηςδ δρδίη ποτ Ψψεγα ρύεαῖ δηᾶ ῥοοά ΒΥ [Πε ἔγβῖ, [πη6 Ὀσγδηςῇ οὗ δῃ δἰπιοπά- 
ΤΆΘη Τοδαγ ἴο βἰδηα ἔοσγινασα δ5 ἰδδάθιβ ἴῃ 
ἀείδηςε οὗ [Πεὶσγ ἢδιὶοηδὶ τα]! ρου δηά οο- 
νεηδηΐ αοά. Απα [6 παίϊοη 1156 ]Γ μδά 
δτδάυ δ) σὴν τουηα, ἃ5 Ὡδίϊοηβ ἀ0 
Ὥον,, Δηα δὰ ὈδοοηπΊΕ 8ἃ5 ἀἸ5ϑαςιϑῆεα τυ τἢ 
Β24] δῃὰ Μοϊδθοῃ 85 {πεὶγ ἐοσείδι ο 5 
Δα Ῥεθη ψ ἢ [εἤοναῆ. Απὰ ΑΒΙΚαῖὴ 
δηᾶ Ηἱκίδῃ παὰ της ϑδᾶσ ποῖ οηἱγν οὗ {μ6 
ὩΔΌΏΟΩ, Ὀὰὶ 4150 οὗ (ῃ6 γοιηρ Κιίηρ: δπᾶ. 
85 ἢδ ρύενν οἰ δσ ἢ15 ΡεΊβοῦδὶ ριεῖγ ἄθορ- 
Θη66, 50 ἴῃδϊ ἴῃ ἢϊ5 εἰρῃτςεθηιῃ γεϑαγ 0- 
βίδὴ δηϊεσθα μιῇ 411 ἢϊς ἤδατί Ἰηἴο τῇς 
ποτ οὗ τεβίοπηρ ἴπ6 ΠδιϊοΏ Δ] γα] ]ρίοη, 
8η4 ἰαθουγεα νὰ ἃ βἴθγη δαγηθϑίηθϑβ ἴο 
ΤΕΙΊΟν Ἔν ΕΙῪ νϑϑίρα οὗ Ἰἀ0]- ΟΥΒΠῚΡ [ΤΌΤ 
1ῃς ἰαπά. 

,“Ζγοπίαλς Ογω. 

ΤῊΪς νγὰβ Πα ΙΓ (ἢ ψοῦκ: [ἢ6 οἴ 6Γ ΠΑ] 
ψἋ5 δηϊπικῖεαά ἴο Τεγεηαῆ. Τῆς Κιηρ 
σου]ὰ οἰδαηβα ἴῃς ἰαηα: [ῃ6 ψοτγὰά οὗ οὐ 
Βρθακῖίηρ ἴο ἴΠΕῚΓ ΠΟ ΒΟ ΠΟ65 σου]ὰ Δ]ο 6 
οἰθαηβα πΊ6η᾿5 ἤδατῖβ. Τῆε οἱῆοα [ἤδη οὗ 
7ογουηδὴ νὰ5 ἴο 5ηενν [ἢαϊ ἃ οἤδησε οὗ 
ΤΩΟΓΆΪ5 Πγιιδῖ ΔΟσοιΡΔΠΥ ἴῃ6 ΡΌΌ]1ς τείοτσ- 
τηλίίοη εἤεοιεα Ὀγ [οϑιαῃ, οὐ 1Ἢἃ νουἹὰ 
ποί Ὀ6 δοςερίθα, [1 νγὰ5 1.561655 ἴο “5007 
Διηοηρ τογη5᾽ (ςἢ. ἵν. 2). δΔηα [δὲ ννὰ5 
811 τὴ6 Κιίηρ σοι] 40, 50 Ἰοηρ 45 ἴῃ καί 
οὗ [ὁγιϑα] 6 πὶ τγγὰ5 ΟἿ οὗ βοῇ ἸΙσθ ητ]ου5- 
Ὧ655 Δη(ἱ ΟρΡΘἢ ἰδ] 6 55η655 [παΐ,τγου τηϊρῆξ. 
δοδιοἢ ἰῇ νὴ [Π6Γ6 [οΥ ἃ τῆδῃ ἰῃδὶ ρσδο- 
ὥρεα ᾿υίϊςα (οἢ. ν. 1). Εγνθῃ ἴῃς νψοῖ- 

ἴτεε, ἢ6 νὰ ἰδυρῃξς τπδῖ Ἰαάρτηθηϊ νγὰ8 
ΔΨΑΪΚΘ ἴῃ [6 ἰδηά. Ι{ νὰ ΠῸ {Ππ|6 ἴῸΣ 
ἸΠαΙΒΈγθησα ΟΥ̓ ΒΞ ρίηθη655. [πάῃ τηυβὲ 
ἀδοιὰθ δ ποθ ΨῃθΙΠοΣ 506 Μ1} βϑῖνα 
7εμονδὴ οἵ Βαδίϊπι, ἀπ ἢθσ οἤοῖος πιιβῖ 
6 ΓΤρα]. 1 δὴῆβ οἤοοβε Τεβονδῇ, 5Π6 
τηυϑὶ ὑσουα ἰῃδίὶ βοῇ 15 ΠΕῚ σἤοϊοθ ὈΥ 
ΜΟΓΒΠΙΡΡΙης Ηἰτ ἴῃ ΡΠ Υ δηα ΠΟ] Π 658. 

ΕῸΥ ΘΘσοηαΪγ ὈΥ [π6 ϑυτηῦοὶ οὗ [8 
Βθοἰρ οδἰάτοη ἢς ἰδατηθὰ (παῖ ἃ 
ἀτγοδάξι] σϑ]αυλὙ νγᾶ5 ἹΠΠΡΘΠΠΙ ΩΡ ΟΥΘΥ͂ 
ἢ]5 σουηῖγ. ΤὭΏεΓα ἀγα ἴὴ [Ἐν 15 ΠΙΒΙΟΤΥ 
νο ον τ ΠΟΙ ηρ οαἰδϑίσορἢ 5, (πῃ ἢγβῖ, 
ἴη6 ἀεοίγυςτοη οὗ [πΠ6 ΠΟΙΥ ΟΙἿἿΥ δηά ἴδτὰ- 
ῬΪῈ Όγ ΝεΡα Πδαάη6ΖΖΑΓ; [ἢ6 δεοοηα, [ἢ 6 
ἀεδίσιοίίοη οὗ ἴῃ6 ΠΟΙ ΟἿ δηὰ [Θ10]6 
Όγ Τίιπι5. ΤῊΣ ῥγεδομίηρ οὗ" Τ ογειηιδῇ 
οδιιοὰ ἴπῸ ἢτϑι ἴο ὈῈ ἃ πδνν ὈΪΠΓῚ ἴο (6 
σἤοβθῃ ΡῬεορία: ἴῃς ρτεδοῃίηρ οὗ (ῃσβὲ 
οδιιβοα τἴπΠ6 (ΟἨγβιίδη Οθυγοῦ ἴο βρης 
ἔοι ἴσο ἴθ6 οἰμεσ. Βιῖ Παά {Ποὶΐ 
ῬΓΟΔΟΒΙηρ ὈΘΘῺ ΙΏΟΓΟ ρΟΠΟΓΑΪΙΥ ᾿ἰδιθηρά 
ἴο, [ Θσβα θη τ] ρῆϊ ἐδ. ἴἰπη6 ἢανο ὈΘ ἢ 
βδανεα, [Ιὑ νὰ Ὀδοδιιδα ΠηΘὴ Ραββα οἢ 
μους ποοάϊηρ [ἢ6 ψασγηϊὴρ {πᾶὶ [Π6 
Πδίιοη ἴπιι5 ἴσα (6]] (1λιΚε χῖχ. 42). Απηὰ 
85 ἴῃ ΘΔ Οἢ 6856 ΟἿΪΥ ἃ 5124}} ΤΙ ΠΟΤ Υ νν88 
βανϑα ἴη [Π6 ρ6ΠΘΓΑΙ] τι]η, ἴη6 οἥῖος Ὀοΐἢ 
οὗ Τϑγοτα δῇ δηα οἵ οἿἱσ 1 ογὰ 15 ἀθϑοσι θά 
ὈΥ [ἢ 584Π16 πλθίαρἤοσ. [ἢ οἢ. νὶ. 27---- 
30 [ἢ6 Ρῥτορῆδὶ σουρασες ΠἰπΊβο] ἰὸ ἃ 
ΒΙΏΘΙ1ΘΥ, ΏΟ ι.565 4}} [6 Γοβουγοθα οὗ 
Ὦ]5 δῖί ἴο Ἔχίσταοϊ ἴοσῃ [6 οὔα [ἢ 6 ῥὑ͵γθ- 
αἰουβ 5ιίνοσ, Ὀὰϊ 1 να. Απά [ἴῃ βι αῦ 
[6 ΠῺ5 Μδδοῦϊ σοιραγοβ οὐχ 1οτὰ ἴο ἃ 
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τεππογδη ρυΠῆρδσ οὔ ϑιἷνεσ. “"Απά ψπο,᾽ 
ἢδ 4515, “τῇαυ δϊάθ 1Π6 ἀδγ οὗ Ὠἰ5. οοπλ- 
ἱηρ ̓ ἴογ ἴῃαἴ ἀν 5Π4}} ὈυΓη 85 8Δῃ ονθῃ᾽ 
(Μ4]. 111. 2,.3, ἵν. 1). 80 σοπῃρίεῖε 15 [ῃ6 
ῬΑΓγΑ]16] 15 Ὀείνεθ ΤἘγο πη Δ δηα ΟἱΓ 
Ι,οτά τμδὲ 1 ννου]ά ἰἀΚα ἃ νοϊιτηα ἴο ἡγουκ 
οἷ. 115 ἀεί4:15. Απὰ τἢ6 ενν5 ὑπάθα 
δῖοοα [π4ΐ ἢ6 νὰ5 ἃ ἴγρε οὗ [ῃ6. Μεββίδῃ, 
δΔηα βδυστουπάθα ἢϊ5. ΤΕ γα ησθ νι ἢ 
ΤΊΔΏΥ ΤΥ τΠ]104] ἱεροηάς (2 Μδος. 1]. 1---8, 
χν. 12---τ6); αηὰ ψ ἤδη ΤΠΕΥ δϑκεὰ Τολη, 
“Αττῃου {Πα ρτορῃειρ᾽" (ἸΟὨΏ]. 21) 6 γα 
οΔ 6 {π||6Ὸ ἀουδὲ (ἢδΐ 1 νγγὰ5 [Θγει Δ ἢ 
ὙὙΠΟΠῚ ἴΠῸΥ ἜΙΕ ΘΧρΘΟΙηρ, ἴο ΔΡΡΘΑΓ 
ἀρᾶῖὶῃ. [115 Δη Ἐχαρρογαῖίοη οὗ [ἢ]5 Ρᾶ- 
ΤΑ 6] στὰ ΠΟ ἢ ἢδ5 τηδάς την [6 ν]5ἢ 
8ηἃ βοῆς (Ἰγβίίαη δχροϑβιζοσβ 566 1ἢ 
7εγου δῇ {Π6 “5εγνδηί οὗ ̓εἤονδῃ, ῇοβο 
ΒΟΙΓΟΥ͂Θ 816 50 ΡΤΆΑΡΠΙΟΔΙΪΥ 56 ῖ ἰουί ἢ ἢ 
(86 δέγ- τά σΠαρίογ οἵ 1βαϊδῆ. 

γωκίαλ᾽ς Ολαγαείον. 

,ο Βαϊ τδουρῇ 7οταπηδῇ νγᾶ5 45 “ἃ ἰδπὶῈ 
Ἰατὴ Ὀτουρῆι ἴο [δ 5ἰδιρῃςεγ᾽" (ςοἢ. ΧΙ. 
19), ἢ6 νὰ5 ποῖ οπαὲ “ἀπ Ὀεΐογα (ἢς 
βῆ θαγοῖβ, ἀηα [δι Οροηθα ἠοῖ ἢ]5 του ἢ 
(1541. 11.) Οὗ }} 186 ῥγορῆεῖβ [ἤθσα 
5 ποῖ οὔθ ΨΠῆΟ 50 ΣΓΔΏΚΙΥ ἰαγϑ ΟΡΘῇ [0 ιτ15 
ἢϊ5 Ὀγτοοάϊηρ τ᾿ ἰαπο ον παΐυτε ἴ βι4}}Υ 
ψνε Κηον [|| οὐ Ποῖ ΡΘΙΘΟΠΔΙΪγ οὗ 
τὴ6 Ρῥγορῃείβ, θυϊ [Θγθτιϊδῇ ἀἸ50]Οβ 65 ἴο 
5 Ὧ15 Ἰητηοβὶ [που ρηϊ5. Απηά ἢὶΚ σῃατῖδο- 
[ΟῚ 15 τηοβί ἰητογοϑίηρ. δα βηα ἢϊτὴ 
ΒΘ η 5: να ἴο ἃ πηοβὲ ρϑιηΠ} ἄστεα, Ογ]α, 
ΒὮΥ, Ποροῖθθθ, ἀδϑροηαϊηρ, σοηβίδῃτ Υ 
σοΙηρίδἰηίηρσ, δηαὰ αἰἸββαϊϊσθθαὰ ἢ ἰῃς 
σουγθα οὗ δνεηΐβ, ἢ τ[πΠ6 οἶος ψΠΙΟῆ 
ᾶ5 Ὀδδὴ [ἢπιϑῖ ρου Ὠΐπλ, δηά ψ ἢ [ῃ6 
ΙΏΔΏΠΟΙ οὗ [ἢ6 ἀϊνίηθ Ῥτγονιάδηςθ, Ὀκὺῖ 
ΠΘΥΘΙ ἢϊηοδίηρ ἰτοσὰ ἢ]58 ἀπίγ. Ηδ δο- 
ου565 ἀοά οὗὨ ᾿π]ι 56. Ὀεσδι5α 411] ἢ]5 
εἤἴοτγίβ βδδβεῖῃ ἴο θὲ ψιῃουΐ στοϑ]ῖ. Βαά 
ἴΏ6η, Ψῆο ψετα Ἰοδάϊηρ [υπαδῇ οἡ ἴο τ ]η, 
Ῥτοβρεσθα (ςἢ. χίϊ. 1); [4156 ὑγορῇῃεδίβ τὸ- 
βἰϑδίεα [ῃοβ6 ψῇο δά ἴῃς αἰν]Π 6 σΟΓΏΓΩΙ8- 
δίοῃ (οἢ. χὶν. 13), δΔηαὰ 20 5} 6614] Ἰηΐθυ- 
ἔδγθηςο οὔτπα ἀϊνὶηα 5116 6 ννὰ5 ρεττηϊοά 

. ἴο νἱηάϊοαία [6 τίρϊ δηα τπ6 ἵἴπι6. Νὸ 
Τοαῖγα0}]6 ννὰ5 ΤΟ ρηϊ ὈΥ ὨΪΠπὶ ΟΥ ἴοσ ὨΪΠῚ: 
ὯΟ ῥταάϊοτοη ννᾶ5 βιιἀἀθηγ νεΠῇδα ἰη ἃ 
ΒΑΓ Πρ ΨΑΥ : Ὧ0 ἀεπιοηϑίγαιϊοη οὗ ρον- 
ΕΓ νὰ5 ρταπίθα ἢϊπὶ), δυοῇ 45 ἢδά Ὀδθὴ 
σοιηπιοῦ ΜΙ [ἢ6 ῥτορἢεῖς οἵ οἷά, δηά 
τποτείοσε κη6 ψοτὰ οὗ τῆς Τιογὰ ννὰβ 
ΤηΔ 46 ἃ ΓορτΌδ ἢ τηἴο ἢϊπ, Δηα ἃ ἀ ΘΓ ΒΟ 
ἀλη γ" (οἰ, χχ. 7). Ηἰδ5 ομξ ἰαβι νγὰβ ἴο 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[ογϑῖθ]] (6 υἱΐοετ ἀονηία]] οἵ 5 ΣΟΊ ΕΗ 
Ὀεοδυδβα οὗὨ 115 ἀδίοστη! "θα ρογϑιβίθηςς ἰῃ 
510 ; Δηἀ ἢ]5 Τευναγα τγᾶ5 ἴο Ὀ6 “4 τηδῃ οὗ 
ΒΠΠ6 δηὰ ἃ τηδῃ οἵ Ἵοοηϊθηϊςοη ἴο ἰδ 
ΨΠΟΪ]6 δαγίῃ : Ἔν ΓΥ οἡθ," δ 54γ5, “οι 
οὕγθα τὴθ" (οἢ. χν. 10). Απάα ἴοσ [ἢ18 
ΔρΡΡραύθηΐς ἰαϊϊατα ἢ6 νὰ ἢοΐ ῥγεραζεά, 
ΤῊ νᾶϑὲ ρούγεῖβ σοηΐεγγεα ἀροὴ ἢϊτῃ δὲ 
ἢϊ5 ο4}} (οι. 1. 10), δηά [με ῥσοπιβε σίνεῃ 
Ὠϊηλ οὗ Ἰηἀοπλ 4016 ΘΠΘΓΟῪ (0. 18), μά 
δὰ ἢ ἐχρθοὶ ἰασρε βδυοςεϑθ. Ης 
οοηίΓαϑίβ [ποτοίογα [6 ον νη ν ὨΙοἢ ἢδ 
ἢδα δηϊεγεά προ ἢϊ5 οὔσας σῇ τς αΪ8- 1 
ΔΡροϊηϊτηθηὶ οἵ ἢΐβ μορββ (εἰ. χν. 1ό, 17, Ὁ 
ΧΙ. 16); ΨΜ1}} (σοά, ἢξδ 4515, Ὀ6 δἰϊορείπεγ ' 
ἴο ΠΙπῚ 85 ἃ ΤΩΙΓΑΡΘ, ΟΥΓ ἃ5 ἃ ὈΓΟΟΚ ψῇοβα 
ὙΔίΕΙΒ [411] ἴῃ [{π)|6 οὗ ἀτουρῇί (ςἢ. χν. 
18)νΡ Η]!5 σοτηρϊαϊηῖς δἵ ἰθηρίῃ τοδοῦ 
{πεῖν Ὀϊετογοϑῖ ἄθρτθα, ἤθη Ῥαβῆυγ, ἴῃ 6 
ἀεριυῖγ Πιρῃ-Ρδϑῖ, δοουτροά ἢΐηγ δηά ρα 
Ὠϊηλ ἴῃ [Π6 5βἴοοκϑ (οἢ. χχ, 2). Ηδ τἤφη 
Ἔνθ δοοιι5ε5 αοά οἵ ἀξοεϊνίηρ Ὠῖπα, δηά 
ἀφιυσιηϊηθς ἴο δραημάοῃ ἢϊ5 οῇϊοο, Ὀυῖ 
πηάᾶϑ [ῃ6 ῥγορῃεδίῖς νψοσγὰ κα ἃ Ὀυγηϊης 
ἤτα ἴῇ ἢ15 Ὀοηθ5, ψῃοῆ ἢ6 σδηηοῖ 5ἴδυ, 
Δα βη4]}}γ Ἰοδα5 νιῖῇ ἴουτι }] 6 ουγθε5 [ἢ 6 
ἀδγ οὗ ἢϊ5 Ὀϊπὴ (10. 7--- 18). 

Ιὴ 4}} (ῃ15 να 566 ον ν]οϊοηΐ δΔηἀ ῥτοὸ- 
Ἰοηρεα 4 εἰπιρρὶε [δγϑηγλ δῇ ἢδα τῇ ἢϊ5 
ΟΝ παίιγο. Ηθ ψὰβ ποῖ οὔθ ῇοβα 
ΘΔΠΡΏΙΠ6 [ΘΙ] ΡΘγαϊηδηϊ ΤηΔ646 ἢΪπὶ 566 186 
Ὀτιρῃϊ 5146 οὗ [Πϊηρβ, ποὺ αἰ ἢς υῖςκὶγ 
βηά ρξᾶσθ δηα ἢδρρίπεβθβ ἴῃ ἀοϊηῃρ ἢἰ5 
Μαςίθιβ ψ}}}, Αηά γεῖ νὰ δηά πο νοτά 
οἴ σερικο. ΗἯδῤδ ᾿5 ἤσνοὺ ὈΪδιηδα ἴογ ἢ}8 
Ἔχροβίυ ]δτοηβ, θὰ ᾿ς σοπμοτγίθα 1 [ἢ 6 
ἩΡτοηγῖδε ἴπᾶῖ ἢ6 5Π4}} 6 βϑοηρ 85 8 
“Γξβηςσξα Ὀγαβθὴ ν4}}" (ςἢ. χν. 20). 

ΤῊς τϑάβοη οὗ 1Π15 15. ἴῃδι [Θγϑυηϊδῇ 
ψγὰ5 ἀοίηρ ἢΪ5. ἀπ ἴο ἴῃς υἱηχοβὶ Ἔχίθηξ 
οὗ ἢ]5 ροννοῖβ. ΤΙπ)α ἴῃ ταβϑοῖνα ἢ νγὰϑ8 
ὉΠΗΠΟΠΙηρ ἴῃ ἜΧθοιΙΟῊ : 8ἃ5 ἔδασὶ 55 ν ἤθη 
δ δά ἴο δος ἴἢ6 ψῇοϊε νου]ὰ 845 ἢδ ννὰβ 
ἀϊϑριπίεα δηά ργοῆς ἴο πλυγηλιγηρ ΏΘΠ 
δίοης ψ σοά. Τυαρεά Ὀγ Β]5 οὐχ 65ἴ- 
τηδλῖθ οὗ δι πηβεὶ ἢ6 νγὰβ [66] 6 δηά [18 
ΤᾺΙ55Ι 0 ἃ (Δ1}}ΠΓ6 : τεα]γ, 1ῃ [6 Πουγ οὗ 
ΔοίΊοη δηα ψῆδη ἀπ ο4]16α Ὠϊπ,, ἢ6 νγὰ8 
ἴῃ ΨΟΙῪ τα “4 ἀείδηςεα ΟΥ̓ δηά δῃ- 
ἸΤΟῺ ὈΙΠΑΓ δηα Ὀγάβθη νγν4}}5 ἀραϊηβδὲ [6 
ΜΉΟ]ς ἰδηα᾽ (ςἢ. 1. 18). ἯὙὲὲ αν :π' 
7εγθι δῇ ἃ ὩΟΌΪ]6 δχδτηρὶς οὗ [ἢ ᾿πὰπ: ἢ 
οὗ ἴῃ6 τῆοτὰ] ονοσ ἴῃ6 Ὀῃγϑιοδὶ ὩδίΙΓΘ. 
Η!5 ψῇοἷε ϑιγαηρίῃ ἸΔΥ 1η ἢϊ5 ἀείεοιπτηηδ- 
Ποὰ ἴο ἀο ψῇῆδΐ ναβ τὶρῃϊ αἴ βαΐονος 
οοβί. Ηδ τηδάβ δνουγίῃίηρ γι] το τὲ 
ΠΟ 15. σοηβοίθηςε το]4 τα ἢ6 οὐφῇξ 

ἱ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ἴο ἄ’σε ϑϑαῆροτ, ορροϑβιτοη, τιοοῖκοτν 
σπου ἔεατ, ἀεβρομάεξηςυ, ἀἸβαρροίηϊ- 
τηθηΐ ψιη, ἀνα ]θαὰ ποῖῃηρ ἴο 588 Κα 
Ἦ]5 σοηδίδηϊ τηϊηά. Τῆδ 56η86 οὗ ἀπ 
Ῥτενα]εά ονοὺ ἐνεῖυ οἵἴπεῦ σοηϑιἀθγδίίοῃ ; 
Δηα 1ῃ ὯΟ 5δϊηῖ ψ6 γα ἴῃ6 ψογάϑ οἵ 81 Ῥαὺὶ 
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[6 οοπβιδίοη οὗ ἃ ηϊρῃιι-δἰίαςκ, Ὁνς 
ὙΟΓ565 δἰϊογνναταβ, [6] 158] 6 Τὴ 15 σοπιρᾶτοα 
ἴο ἃ οἰβίθγῃ ϑδἴογιηρ ὉΡ ψὶοΚαάηθ55 κα 
(00] ψψαῖθυβ: δηάα [ἢ15 τηθίαρ Ποῦ 4180 18 
δΔραηάοηθα σι Θαι4] ΔὈτιρίηθββ, δηά 
16 ΟἸΕΥ ὈΘΟΟΠΊ65 ἃ νης, Ν Ὦ16 ἴο56 νῇΟ 

Ὀεεῖεσῦ Ἔχοιρ δά, τμαὶ “ οὐ 5. στᾶσα 15. }ι5ῖ Ὀείοτα ΕῈ βῃθρῃοτα5 ἅτ ΠΟΥ͂ ἀ6- 
ΒῈ ΟἹ 611 ἔογ ἃ πδῃ ; Ὀδοδιβα Η]5 ΒΓΘΏρΊῃ ὶ 
ἷ8Β τηδάθ ρογίδοϊ ἴῇὴ ἤυτδὴ ΘΆΚΉ 655 
(2 (οΥ. χὶϊ. 9). 

,“Ζγεριαλὶς ϑδέγνζ. 

Μυςἢ [ἢ6 546 Ἵπαγδοίου ϑῖ!οβ ΤῊΔΥ 
Ὅ6 566 ἴῃ Τογα ἢ 5 δἰγ]ς οὗ ντιης. 
Ης αΙα ποῖ ροββδεθ5 ἴῇοβα ριῖβ ψῃϊοῇ 
ΤΩΔΚΟ ἴῃ6 ογάῖοσ. ΗὄἜδ ἢᾶ5 ἤοὴξ οὗ (παῖ 
βίγθηρτῃ δηα νιρουγ, ποὺ οὗ ταὶ ννδυτηιῃ 
οὗ ᾿πιαρσΊπαίίοη, ἢΙΟἢ σΠμαγδοΐοθγζα 1581 4 ἢ 
δη4 Μιοδῆ. Ηδ 5εἰάοιη σίβθ5 ἴο 51ιὉ- 
ΠΥ, δηα Τοοσηθ ὄνθὴ ἀθβοῦθο5. ἢϊ5 
ΤΩΔΏΠΘΥ 8ἃ5 ϑοιῃηθνῆδί τυϑῖς (τι 5[1Ο0 100). 
Βιιΐϊ ἰ ᾶ5 118 οὐ Ὀδαιγ, δηάᾶ 15 ἴῃ 
δΔαγγα Ὁ] 6 Κεαορῖηρ Ὀοτὴ πιῇ [ἢ6 ϑυνθοῖ- 
655 Δηα σοῃδίδπου οὔ ἢ ργορῃθιβ σἤαγδο- 
ἴ6Γ. Ηἰδς υι14] τηειῃοά 15 ἴο 561 ἢ15 τηδίη 
(Πουρῆι Ὀείοτε {π6 τη 1 ἃ βυσσοβϑίοη 
οὗ ἱπιᾶρθ5. ΤἬΉΘΥ ϑβεϊάομῃη ρον οι οὗ 
ΟΠ6 ΔῃοΙΠΕΓ, Ὀυϊ 5ΙΠΊΡΙΥ ἰοσπ ἃ διισορϑϑίοη 
οὗ ΠΠυβιταςίοης, δαο ἢ οὗ νῆϊο ἢ 15. (11 οὗ 
Ῥοοῖτυ, Ὀὰξ ἢ (ἢ 15 ταπματκαῦ αὶ Ρϑου]:- 
Ααιγ, [δι ΓΘ γε] Δ ἢ ΠΘνΘΥ υ565 ἢ]5 ρ' οἵγε 
85 50 ἢ, θὰ ΤΪΧΘ5 Ρ ἢ 1ἴ οτας νυ Ὠ]οἢ 
816 ΔρΡρτορτχίδῖθ, ποῖ ἴο ἴῃς τηϑίδρῃοσ, θυϊ 
ἴο ἴῃς 1Ιάθα ΨὨΙΟΝ ἢδ 15 Π]υβιγαϊῖησ. Ηδς 
15 ἴοο δαγῃηρϑβί, ἴοο βοουβ ἴο ΡῈ 45 Δ 
ΔΙς5ῖ, Δη 4 50 15 ϑ'γ}}} 6 15 σοῃβίδηυ]γυ α15- 
Τηϊϑϑοα δἰπηοϑδίὶ Ὀεΐίοτα 1 ἢᾶς5 Ὀδθὴ ΠΙΠῪ 
Ῥτγεβθηϊθα το [6 τη ἴῃ ογάθσ ἴἢδὲ ἢδ 
ΤΩΔΥ ἀδθοΐδσο 15 ΠγΘδη]ηρ ἴῃ ᾿Ϊδίη δηά υη- 
γΑΓΏΒΠΘα ΡΓΌΒ6. 90 1ὴ οἢ. 1. 1 ΘΟΔΓΟΕΙΪΥ͂ 
Ὧ45 6 ἀοβοπρεα τς Πδαίμθη Κιηρϑδ 858 
Ποϊἀϊηρ ἃ 5οϊθπΊη 8551Ζ6 ον ῦ [6 π|5416 ΠῈ 
αἵ ([Π6 υδι.4] ρῥἴδςς οὗ λιιάρτηεηῖ, [Π 6 νδοδηΐϊ 
Βρᾶςα δῖ {6 δηΐϊεπηρ 1ῃ οὗ [6 ραίΐα, 
[Πδῃ ἢδ ἰδᾶνϑβ ἢ]5 τη θίδ ρου ὑπ ἀονεὶορεά, 
8Δη4 ρτοσθεαᾶς ἴο 5ρεὰκ οἵ ἴἢ6 ογαϊ πα τΥ 

᾿ς ΟΡΟΓΔΙΙΟΏ5 Οὗ γγὰγ. 850 [πῃ οἷ. νἹἱ. 3-- Β6 
σΟΙΏΡΑΓΟ5 [6 Γ158] 6 πῇ ἴο ἃ [Δ ΙΓ ραϑβίυτγο-Ἰδηᾶ 
ὙΠΈΓΠΕΥ τἢ6 5περῃοσγάς ἄσῖνε {πεῖν ἤοοκβ 
ἴο ρτάΖθ ἸΡΟη 1158 ἰυχυτσίαπηΐ ἤογθαρε: Ραΐ 
1Ιηβίοδα οὗ σοπίπηυηρ ᾿ς 5ΙΓΩ16, ἢ15 ποχῖ 
ἩΟΓΙὰ 15 ἴῃ 6 ῬΓΟΡΘΓ ΤῊΙ]ΠΠΑΤΥ ἴογπλ ἴοσ δὴ 
ΔΙΠῚΥ 5 ΠΚΊΉΡ 115 ἴδηῖα Ὀείοσα ῃ6 τηδτοῇ, 
8η6 ἴῃς ἤοςκΚϑ ἀγὸ ἀδθογι Ἔα 45 οἰδηηοι- 
ἸῺ ἴογ (6 δϑϑαι]ῦ, σαρῸῚ ἴο πηακε ἰἴ αἰιτ- 
ἵῃρ ὄνεῦ {Π6 πιά -ἰὰγ Πεαῖβ, ΟΥ ἴο τὶβΚ 

ΒΟ ροἃ ἃ5 ρ᾽θδῆθτ σδγοίι ἢ γ ΘΘΑΙΟ ΠΡ 
ΔΙΏΟΩΡ 115 [ο]]ᾶρ6 ἴῆαϊ ΠΟ ρτᾶρε "ΔῪ Ὀδ6 
ἸΙοῖς, 

Βυΐ 1015 ΔΙΪπ685 οὐ 1ΠἸϑιγδίοη, 50 
ἀϊδῖιιθε οἴξη δηα Ἰποοηβθοιινα, 15 ἘΧϑο ιν 
ἴῃ ΠΑΙΤΏΟΩΥ ΜΙ [6.145 συ )]εςῖ. [Ιἰ 
γγ85 ἢ15 Παγὰ ἰοὶ ἴο ρῥγοοϊδεῃγ ἴῃς σεσίδι ΠΥ 
οὗ ηδιϊοηδὶ ἀἴβρταςς δηὰ τ] ἴο ἃ ρθορὶθ 
80 δαγάθηδα ἴῃ δῆ παῖ τηθσου 56] 
ς4]]6 ἃ ἴογ {πΠΕ6ῚΓ ομαϑιβεηθηῖ. Πηθη ἃ 
ὩΔΊΊΟΩ 15 σοΙτιρί ἰο ἴῃς οοῖδ, ΔΠα ἰ5 
ἀδιγ 5ιη κΚιηρ ἰονοῦ τη [6 1665 οὗ ἃ 56η- 
Β.1Ο115 ἸΠΏΤΔΟΓΑΙ ΠΥ, ΠΟΙΠΙηρΡ σἀη δᾶνθ ᾿Ὲ 
δυῖ [ῃ6 ϑῆαγρεϑδὶ σοι θα 65 : βου)  Ἰ Π165 
ΘΥ̓Θ ΠΟ ΓΕΙΊΘαΥ οδῇ βάν 1, δηα τΠ 6 1 
Τηιϑῖ οθᾶ86 ἴο Ἔχῖϑί. 80 ὄνϑὴ (ΓΒ. ΔΉ Υ 
σου]Ἱᾶ ποῖ βᾶνε ἴῃῆ6 Βογηδῃ δριίγθ. [ζ 
μαὰ ἴο ὈῈ ογυβῃθά, (ἢδὶ οὐἱ οὗ [ἴ τηϊϑῆΐ 
ΒΡΙΏΡ ἃ ΠΕ ΟΥοΓ οὗ (ἢΐηρ5. ΟἸἢτιςιῖ- 
ΔΠΠῪ αἸά 115 ννοσκ ἴη ψΙηηΐηρ ἴο ἰτ ἰῃο56 
“Γδυϊοηϊο σΟΠΔΊΘΓΟΙΒ, Ὀὰϊ ΠΟΝ ναϑὶ νὰϑ 
(Π6 ἰοϑ5 ἴο ἴῃς. οὶ νου] οσοαβιοηφα 
ὉΥ [ῃ6 Ὠδορϑϑν οὗ σαϑίίηρ ᾿ηἴο ἴῃς ὈΟ]]- 
Ἰὴρ οαἰάτοη οἵ Ῥαγθαγίδη ψναγίατε (παῖ 
ΠΟΌΪΘ6 αἰν!]ἸΖαίιοη δηά ἴῃς ἰσθαϑυγοβ ὙΠ ΙΟἢ 
Ἀοπὶα Παὰ ραίῃογεαά δ5 ἴπΠ6 5ρο]]ς οὗ ἃ 
σΟΠΠΠΟΓΘα ἀηϊνοῖβθ. Ηδα δὴγ οἱὰ Εο- 
ΤΔ οΟΥ (Ἠ γίϑδιδη ἔδίπεσ Ὀδθη ριοα τῇ 
7 Θτατα δ ἢ 5 ῥτθβοίθησα, ἢ6 νου] ἤανα 
566 [6 ἢτε ὈΪαΖιηρ διὰ ἴῃς ἰοσοϑῖς οὗ 
(σπηδηγ, δηα [ῃ6 σαἰάτγοη βϑι Πρ ἀοννῃ 
ὈΠΈΥΘΏΪΥ ἢ 115 46 ΟΥ̓ ΠΟΙΒΙΥ τἀγηοά 
τοννασγὰ [ῆ6 βοιίῃ, ἂαπὰ ψου]ά ἤανο υἱἱογοὰ 
Ἦϊ5 ἰατη θη ΔΈ Οη 1 Ρ]αϊ να ποίΐθ5, σις ἢ 
8.5 ΤΥ Δ ἢ 1.565, Δηα ἴῃ [ἢ 5816 πγ6]Δη- 
οἤοἷὶν Καγ. 1{ 76γιϑαΐθτα μδα εξ οἂραᾶ- 
Ὁ]6 οὗ ἃ τοίοττηδοη νιποιΐ 50. βθνοσθ 
ἃ Ῥυμιϑῃπηεηΐ 85 16 Ὑρβοτηρ προη ΠΟΙ 
οὗ 16 (ΟΠΒαϊάξρδῃ οδιάσοῃ, 7 6γθι δ᾽ 8 
Ἰῃητογοθϑϑίοη (οἢ. χῖν. 7--9, ὅζο.) ψουἹά 
ἢᾶνε ἃναδιϊθὰ. Τὶ νγὰβ ποῖ ροβϑῦ]θ, δπὰ 
τπεγείοσα (ἢ 6 οἵ γὰ5 ἀδϑοίσογοά, ἴΠε ἴθη,- 
ΡΪ6 Ὀυτῃϊ, [ῃ6 ΡΘΟΡΙῈ ]6δα ᾿πῖο σδριινηγ. 
πῃ τῆς (ΠΒαϊάδβθβαδῃ ΨΑῚ ἴῃ6 πὴᾶ55 οἵ “6 
Ῥεορὶς νᾶβ ἀδϑίγογεα: δἱ Βαδγίοῃ τῇδ 
τοδῖ ΈΓῈ ΟἸΓΠΕΥ δα Ἶεννβ ΒρΡΙΓ ΤΌ ΔΙΠῪ 88 
γ76}} 245 σδγη 4} 0, ΟΥ̓́ΤΘΓΕ ἀδηδί οηδ] ΖΟά, 
ΟἿΪΥ ἰοτίγ-νο ἰπουβαηα τῆτες Πυηάτοά 
Δης 5ιχῖν τἤδη γεϊισηθα ἢ ΕΖτὰ (ΕΖτα 
64), θὰξ ἴῃ (Πεπὰ [6 ἡδὕοη τεονϊνεά, 
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Ὗγε οδῃ ἱπηδρίηθ ὯῸ ἰοΐ πηοῦα ἀγθατυ ἴο 
᾽8 τηδῃ οὗ ἰπΐθηβξθ ρδίγ ουϊδιῃ κα Γογθηλδῇ 
[Ώδη ἴο 566 (ἢ6 συ ϊη οὗ ἢΪ5 σου ΠΙΤΥ 5168} 
ἈΡΡΙΟδΟΠΙηρ, ἴο τηαγκΚ δδοῇ 5ί6ρ οὗ 115 δά- 
γῆς, ἴο ἢᾶνα ἴο ροϊηΐ οι 115 σ411568, 
δηα ἴο Κηον [ἢ6 5016 τεπιθάγ, Ὀπῖ 4150 ἴο 
ἵζηον [παῖ ποθ νου] ἢδθα ἢ15. ΨΟΊάϑ. 
Τῃδ Ρῥτόρμοὶ νὰβ ῃοΐ ἴο “85ε6 οὗ τῇς 
ἴτᾶν 1} οἵ ἢἰ5 501} (1541. 1}1}..11)ὴ. Οου]ά 
ὯδΘ Ὀυΐ δανε νι ηδ5βεα [Π6 τεϊυσγῃ οὗ {16 
ΘΧΙΪ65 5: ρΊηρ 85 {Π6Ὶ}Γ ΡΠ] ρτὶπΊ- 5οηρ5 [056 
Ὀδαιίι] “Ῥ541π|5 οὗ ἤδρτθοβ," δηά ἢδανε 
Κηονη [Παϊ [ἢς τεβιοσδίοη οὗ ἴἢ6 [εν ϑἢ. 
ΟΒυτοῇ τνᾶ8, υτηδηΐν βροακίηρ, ἢῖ5 οΥΚ, 
ἢϊ5 ἀεβροηάξῃου νου] ἤᾶνα ρίνθῃ ΨΥ 
ἴο ὗ]ογ. Βαυΐ πο 5:0 ἢ οοϊῃηΐοτί νγἃ5 νοιοῖ- 
βαίδθα ἢ. Ηδ νὰς τϑαιτεα ἴο ρῖνα 
ὉΡ 4} [ῃ6 Ἰπποσεδηΐ ᾿ογ5 οὗ 16 (οἢ. χν. 
17); ἴο ἀραπάοῃ ἴῃῇ6 τηοβὶ Ἵμοτϑῃθα 
ῬΠνΠαρε οὗ ἃ [Ὁνν, δηα να υῃπηδυπΠθ 
(ςἢ. χν]. 2); δηά ἴο αρϑίδίῃ ὄνβη ἔγτοτῃ [ἢ 8 
ΟἸν} 1165 δη ϑγιαρδίῃιες οὗ βοοϊείυ (10. 
5); ΟἿΪΥ ἰο Ὀ6 δὴ οὐ]εοῖ οὗ ὑηϊνθῦϑαὶ ΔὉ- 
Ποιζθηςθ, δηα σι Ὡοπ6 οὗ [ἢδῖ 5ιισοθ58, 
ὍΟΥ οὗ ἰῃαΐϊ 5ρθοῖαὶ ἱπιοσέθγθεησθ οἵ Ῥτο- 
νἄθησθ ἴῃ ἢϊς Ὀδῃα], σῇ παὰ 950 
ΒΘ ΡΊΠΘηΘα Π5 ργδαάθορϑβουβ ἴῃ {ΠΟΙ 
Ἰαθουτβ. δας ἃ ἰοῖ νγὰ5 ὑευοηα τε ΡΟ ΟΥ 
οὗ ΔΠῪ ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ πᾶη. Α ρτεαῖΐ ροεῖ οἵ ἃ 
δτεαῖ οταῖου ψοι]ά ἤᾶνα [α1]εὰ ἀπάοτ βοῇ 
ἃ ἴπ4]1.. ὙΏδη ψα (της οὗ ΕἸ) 45. ἀ15- 
ἴΓ655 1ηὴ Ηοτεῦ (τ Κ. χὶχ. 10), νγὰὲ 566 (Πδῖ 
Ἔνθ [Παΐ τα] ῥτορῇεὶ ννας ποτα δῖ ἴο 
σοηποπὶ ΑΠΔῸΌ [ἢ ἢ15 τουδὶ βίτεηρτῇ αἵ 
Ολσηῖεὶ ἰμδη ἴο Ἰ6δα 4 [᾿{6 οἵ ἀδιὶν δηάιτ- 
8Δηςσ6. Τἢ5 νὰ5 [Θγοιηϊδῃ᾽ 5 σδ] Πρ; ποῖ 
ἴο Ὀε ἃ ρΡοεξῖ οΥ οτἵδίοτ, θυῖ ἴο ρογβυδαθ 
τήΘῃ ὈΥ ἴΠ6 ἔοτος οἵ 5 τηοσδὶ οἰδγδοῖου, 
Δ σοΠαῈῈΓ ὈΥ δυβοτηρ. Απά ἢῚ5 5{γ]6 
5 ἰὴ Καορίης ψ ἢ τῆς πλδη. 

ΗΘ βράκε 85 με ἴῃουρῆς. Ἐνοσ ὑτοοά- 
ἸῺ ΟΥΘΙ ἢῚ5 Πηδϑϑᾶρα ἴο ἢΪ5 Ρθορὶε ἰΐ 
ῬΙΓδδθηςεα 1156]{ ἴο ἢ15 πη 1 ΙΏΔῊΥ 85- 
ΡΘοῖβ, Ὀυϊ νας ἴῃ ϑδυρβίδηοα ὄνεῦ [ῃ6 
88:16. ἴα ἤν Ὡ0 οἤδηρδ οὗ 5:0] 6 οἰ 
ἴῃ ἢἰ5 Ρσόορῆθογυ. ΥΠαίθνου ἴΠοτα ᾿ς οἱ 

᾿ς ὨΟΡΕΙΙΥ Δ11|565 51 0}γ τοτῃ [6 αἰζογθα οἴαῖα 
οὗ οχίθγηδὶ οἰγουμτηβίδησοθ. Θ]ΟΨ (ἢ 6 
8128 ἀτδὴα δαάνδησθβ ἰοινατας ἴῃ6 5016 
ῬΟΒ551016 σοῃο]δίοη. ὙΘΔΓ δίζευ γεαγ ἴῃ 6 
ΟΡτορ δῖ 547 υἀΔἢ 5]14]ὴρ ἰονεῦ δηὰ 
Ιοννεσ ἀονῃ ἴο ἴῃ νετῪ εἄρε οὗ ἴῃ6 ἔξαγῇι]} 
ὈΓΘΟΙΡΙΟα οὗ παϊϊοηδὶ τὰ] : ἀηα δὲ δαςῇ 
δίαρε οἵ 15 ἀονηνδγά ργοόρτθϑα ἢ6 οου]ὰ 
Ὁυϊ τοροᾶῖ ἴῃ6 οἷά νάγηϊηρ. [πκὸ τῆ6 
κοαϊοῖβ νῆο τῇ δροιιΐ ἴῃς βίγεεῖβ οὗ [6- 
ξυβδϊοῖὰ Ὀείοτα 115 βεσοηᾷ ἀσβιγιςίοῃ, ἢς 

ΟΜΜΉΏΙΟΙ ΙΔ Ὀείοσα ἢ] δγεβ." 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἢδ5 Ὀιυῖ ἴῃς οης οἵ οἵ ὕοε  Α1] πο οἂδ 
ἄο 15 ἴο δήαρὶ 15 πηναγγίηρ᾽ [416 ἴο [86 
Ρταβοηΐ βἰαία οἵ [Ὠϊηρθ, δηὰ ρῥγεβεηΐξ ἱξ 
ὈΠΟΘΥ ὩΘῪ ἰπηᾶρ65. 
γε ρῥΙαϊπνα ἃς ἢς 15, δηά ἀεφῆςοϊεηϊ ἴῃ 

ΨΊΡΟΙΓ δΔηα ᾿ἸΠΟΙβν 6585, ῬΓΟΏΘ ἴο 688 
ὩΡΟῺ οἰἤοῖβ, δηα ὄνβη ἴο τορϑδὶ Ὠ]η}56 1, 
γεῖ 6 15 ἃ πιὸ ροεῖ, Ὀυῖ τῃ6 ροεῖ οὗ 
βοῖτον. “10 954γ5 [Πῃλῦτοιῖ, “ἦγ σοτὴ- 
Ῥᾶτα ΤΘγοηλ δ ἢ 5 ἰδηα Δ τῆς ἐπα] 
Οδγηλοὶ δηά Ἵσδάαδγ- οσγοϑὶ οὗ [534] Δἢ, 1ἴ 15 ἃ 
νγαβῖθ, ιΐ ἃ ροοῖϊς ναβίθ, απ ἃ ἴτπ6 
᾿ηᾶρε οὗ [ἴῃ 6 τηοδησῇοΥ 5ἰδία οὗ {π]ὴρ5 

Ης Ἔὄνθῃ 
58γ5, “Ηδ 15 σεγίδιη [ἢ6 στεαίαϑὶ ροσῖ 
οὗ ἀδϑοϊδίίοη δῃὰ βοτονῦ, Ὀδοδιθα ἢἣδ 
τηοϑὶ ἀθερὶν ἔξεϊβ {πε (“ΕἸη].᾽ Ρ. χν.). 
Βαυϊ 5οῖτοῦν 15 ἀιβίαϑιθα] ἴοὸ ἴοβα ΨΟ ΔΘ 
ποῖ βυβοτηρ ᾿. ΒΥ Οοἀΐβ ἸΏθτοΥ ἴπογο 
ΔΘ ΟὨΪΥ 5ρ6 614] {ἰπ|6ὲ5 ψῇ θη ἄἀθαρ διμοίίοη, 
ΒΌΟἢ 45 γγὰ5 [6.6 145, [4115 1ῇῃ. 11 ΟἹΓ 
οὕ ἢ τηοοᾶς. Βαϊ ἰπουρὴ 1ἴ σοπλθς Ὀπῖ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΙΥ, γεῖ ΘΟΙΓΟ ΟΟΙΏ65 ἴο Δ]]}, 
Δη4 τἢδη [Θγουγίδῃ, ἴΠ6 ρσορῆεῖ οὗ 5 Εϊδτ- 
ἴῃ, 5. Δ1]1 οὗἉ Ἰῃϑι πιο θῇ [ῸΣ 5. Απηά ρογ- 
ἤὰρ5 Ὧο Ὀοοϊ οὔ Ηοὶγ ϑοπρίυτε 565 50 
Ῥ᾽ΑΙην Ὀδίοτγτε θη [Π6 ρτϑδῖ ἰβδιι65 ΒΟ ἢ 
ἀερεπά ὕροη πρῃϊ δηα ντοηρ. 

ΤὨΘ οσθροϊηρ γε πλαγκϑ Μ}}},1} 15 ΠΟΡΘΩ͂, 
56 να ἴο Δ ΚΕ (ἢ6 τοδάδσγ ππηαειβίδπα τἢ6 
Ὠδίυτα οὗ ΘΓ 145 τη ]βϑίοη, [ἢ 6 Ρθου]1- 
ΙΙ [165 οὗἁ 5 ρΡοβιτοη, δηὰ οἵ [πΠ6 σσοσκ ἢ6 
μιά ἴο ἀο, δηά 4150 (6 ᾿ῃαγδοϊογιβίιοβ οὗ 
ἢ15 δῖ) ]6, δηὰ ἴῃς δ ηἾΓΘ ΠΟΙ ἀρτεοπηιθηῖϊ 
Ὀοίνθοη 1 δηὰ [ῃ6 ρυθρῃοῦβ οὐ ἴδη- 
Ῥογδιηθηξᾷ δηα τπεῈ αἰῖ165 ἢ6 Πδά ἴο Ρο6ῖ- 
ἴοστη. 11 ψ}] τη ἰῃ6 ηδχῖ ρἷδοθ Ὀ6 ΟἿΣ 
ἀυγ ἴο ΠΟ ΒΙΔΘΥ ΒΟΠ6 ΤΔΙΠΟΥ ρᾶτγίοι]ἀγ8 
ΓΕΘΡΘο Ωρ 5. Ῥτορἤηθοϊθβ: δηα βτβὶ οὗ 
411 {16 }γ διτδηρθιηθηῖ. 

“Ἵγγαπρεγιοιξ οὗ Βοοξ. 

ΤὭρτα οδὴ ὈςᾺ [||6 ἀἄουδὲε [δὲ [Π6 
ΒΟΟΚ οὗ Γεγθυλῖδῃ στὸν οὐἱ οὗὁὨ [ἢς τοῦ! 
ΠΟ ΒΑπιοἢ ντοίς ἀοόνῃ δὲ [ῆ6 γτὸ- 
Ρμδῦβ τοῦτ Ἰη τῃς ἐουτίἢ γϑᾶγ οὗ [ἐοὶά- 
κιτα (οἢ. χχχν]. 2), ἀῃὰ νῃϊοῇ τγᾶ5 σοπι- 
Ὀἰειβα δπὰ τα Ὀείογε ἴμ6 Κιπρ ἴῃ ἢ 
ΒΗ γοασ, ἴῃ (86 πίγῃ τιοητῇ (10. 9, 21, 
ἄζς.).,), ΑΡΡδΑΓΘΏΠΥ [π6 Ῥτορμοῖβ Κορὲ 
πῇ ς6ἢ τγεοογας οὗ {ΠΕΣ ῥσεαϊοιτίοηβ, δηά 
ςοἰεοίεα Ἰηΐο ἰαῦρεσ νοϊιθα δυοῇ οὔ 
{6 85 ψεγα ἰηϊεηἀδα ἴοσ ρεπηδηθηξ 
156.0Ὀ. Τδυς τῆς Βοοῖκ οὗ ἘΖεϊκῖοὶ, 16 
τηοϑί στ ρι ]ατὶν διταηρθα οὗ 4}} ἴῃς γτοὸ- 
Ρμεῖς τη ρ85, οοηδβιδίβ οἵ ἔνψο οὐ ΐθο- 
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του, [6 ἄτβὶ σοηίδιηϊηρ ἴμοβα ῥγϑάϊο- 
ἤοπϑβ ψῃϊοἢ γγοῦα ῥτίοσ ἰο ἴῃς ἀεβιγαοιίοη 
οἵ [εγυβαίθιω, ἰῃς βεσοηά ἴῃο56 βυρβεαυξηΐ 
το ἴ.- ΘΘΙπΉΠΑυῪ Ι5αϊδῃ [4115 ἰηῖο ἴνο 
αἀϊνιϑίοη5, ἴΠ6 οὔθ σοῃβιβίϊηρ ΠΊΔΙΏΪΥ οὗ 
Ῥτγδάϊοϊοηβ ῥτῖοῦ ἴο ΘεῃηδοῇετΡ᾿ 5 ἀεἴεαῖϊ, 
186 5Ξεςοηά οἵἉ 5 στεαῖ οὐτόοῖ ἱπῖο {πε 
ξαΐυτα οἰαῖα οὗ ΟΠ γ 55 Ομυγοῦ. [ἢ 76- 
ΤΟΙ Δ ἢ᾽ 5 ο856 νὰ Κπονν ἴΠ6 οἰγτουτβϑίδ ηΓ 685 
ὑπάοσ Μοῦ Πα ἤτγϑι οοἸ]οοϊο ἢϊ5. ῥτο- 
ῬἤδοΙο5, δηὰ δζὲ ἰοἱὰ (ῃδὲ 76 δ ΚἸ τη 5 
ΤΟ }] εοπίαἰπεα ἃ τοοογὰ οὗ “8}} [δὶ αοά 
μαά βροκϑη υηΐο ΓΘγεστη δῇ ἀραϊηβί 15γ86] 
Δα δραϊηϑὶ [πἀδἢ ἀηα δραϊηβί 411] ἰῃς 
Ὡδϊοη5᾽ ἀυπηρς ἰῃ6 Ὀνεηῖγ-ἤτος γαδῦβ 
ψΠΟἢ ΠΔα εἰαρβθά κἰποα ἴπε ργορθ1᾽5 08]} 
(εἰ. χχχνὶ. 2). Βιυῖΐῖ 85 ἴῃε ὑνεηίγ-ἢτϑι 
σμδρῖοσ 85 τυ τθη ἴῃ [Π6 ταῖρῃ οἵ Ζαάε- 
κίδἢ, ἴῃ6 ηἰποίθοητῃ, ἢ τλ6 νεηθοῖῃ 
ῬΟΙΠΔΡ5 85 ἃ ϑοσί οἵ Δρρϑῃᾷϊχ, 15 ἴῃς ἰδβῖ 
ΜΠΊΟΙ οδὴ μᾶνα ἰοσιηεα ρατὶ οὗ ἰμδΐ οο]- 
Ἰεοῖϊοη. Απά πιοϑὲ δρρτορῇδαῖϊβς ψου]ὰ 
1 αν Ὀδθη ἴοσ. ἴτῃ6 οἱοβίηρ ῬΤΟΡΠΘΟΥ 
οἵ [6 ψοσῦι] 50γ0}}: ἰοὸσ υηάθσ τῆς ἴγρ8 
οἵ ἃ ρο((6τ᾽5 νϑ556] ογιιβῃθα ἰηἴῖο ψουτἢ- 
1655 ἱταρτηθηῖβ ἴῃ6 ρῥγορῇῃεὶ ρῥτγοοϊαϊτηθα 
Ὀείογε “τς δποϊθηϊβ οὗ [6 Ῥθορ]Ὲ δπὰ 
ἴῃ6 δποϊθηϊβ οὗ [6 ῥσίεϑίβ᾽" 1ῃ ἴθ ΠῺ8 
οὗ υπβιποῃίηρ βενευν ἴῃς δη4] ἀοοὴ οὗ 
[με Κιηράοτῃ οἵ Τ᾿ ἀΔἢ. Βιΐ δὴ αἰϊεηῖνα 
Ρέπιβαὶ οἵ οἷ. χἰϊ. τα καβ 1 τηογα ἴδῃ 
ῬτόῦΔ0]6 τμᾶὶ [6 ῥσόρῃεου οὗ ἴῃ6 ᾿ηθῃ 
οιτάϊα Ὀεϊοηρδ ἴο ἴῃ6 νὙϑιῪ οἷοβα οὗ 76- 
Βοίακὶ πη 5 γεῖρη, σοπίδι ηρ ἃ5 1 ἀο65 ἃ 
τησβϑᾶρο ἴο [ Ποϊδο ϊη, ἢ15 βυσοσ 550 0, δηᾶ 
ἴο ἴῃ6 ιυσδθη-τ οἴ Ποσ, τοροῖμοσ ἢ 4]1ὰ- 
βίοῃβ ἴο [6 πάτο οὔτε (Βαϊ ἀφῇ ΔΙτΏΥ, 
ὙΠΟ. ὑσουρδι [Πδΐ το το  55ῃοτί ρα ποά 
οὗ ρονοὺ ἴο 580 ἀϊβαβίτοιιβ ἃ ξοῃο] βίοη. 
ΑΡΡδγδηι {Βεγοίογε πᾶνε δῖ τηοϑβῖ 
ΟἿΪΥ {ταρτηθηῖβ οὗ [6 ΠΟΙ  ΚΙΠπλ5. τῸ]}, (ἢ 6 
Ἰατρεϑὶ οἵ ψῃοῇ σοηβιδὲ οἵ οἶδ. 1].----χ, 
ῬτΤΟΌΔΟΙΪΥ ͵5ο ἴῃ6 ὑσορῆβδοιθβ δράϊηβί ἴῃ 6 
(σε ῃ 165 ἴῃ οἢ5. χὶν].---- Χ] Χ. ἡγετα σοΠ81η- 
6 ἴῃ τῆς τοῦ], Ὀὰϊ ψετε ρ]δοεα ἴῃ {ΠΕῚΓ 
Ῥτεβθηΐϊ ροϑιτοη ἴῃ οσάθυ ἴο σοηπηδοῖ [Π ΘΙ 
ΜΠ [86 ῬΡΥΌΡΠΘΟΙΘ5 ἀραϊηϑὶ ΒΑΡΎ]Οη, οἢ5. 
Ι., 11,,) 6 1Ἰῃ ΖΕεάοκιδἢ 5. ἐουγ ἢ γὙραγ, 
50. 4150 δχοβρίϊηρ οἢ. ΧΙ. ψγὸ τηυβῖ 1η- 
οἰαάθ ἴῃ [ἢ6 1ΤῸ}}] ἴ[ῃ6 5ῃοτέ ρυόρῃεοὶας 
ψ ὮΙ ρῥτεοδάς δῖ οὗ [πε ροίτοτ᾽ 5 ν 6856]. 

Βυϊ ἤοπὶ [(ῃῆ6 ὑνθητ οί ΤἘμαρίοσ ἃ]]} 
δ'5}5 Οὗ ΔΗΥ ζεηογαὶ δισδηροηγεηξ νδη]5ἢ. 
Αἰοπρίβ ᾿πἀδοα μᾶνα ὈΘΕὴ τδΔα6 ἴο 5Π6:Κ 
([Παὶ {ῃ656 ἰαίοσ ομδρίθιβ δὲ ρτουρεᾶ 
τοροίθευ ὉΡοὴ βοός βοζὶ οὗ ϑυβίθ, διῖ 
[ΠΟΥ δῖε ἰδπειοῃεα δηὰ υηϑαϊϑίδοίςουν. 

γον.ῪΎ. 

421 

ΤῊΘ ςοποϊυβίοη ἑοτοθα ἀροὴ ἴῃς τϊηὰ 
15. ἰμαΐ 7Θγαπηδῃ ἢδα ρῥτγοροβϑά ἴο ἢ: πη56} 
ἴο ρϑίῃεγ ᾿πῖο οὴς νοϊιπιε 8}} 5. ῥτο- 
Ρἤθοῖθβ, δηά τπδΐ {Π15 15 [6 τβᾶβοῃ ἹΨΥ͂ 
76 ῃο απ 5. ΤῸ} ἢδ5 ποῖ οοπὶα ἀοψῃ ἴὸ 
ι.5 85 ἃ ὙΠοΙΘ: Ὀυϊ (Πδἰ Π6 αἀϊδά 1ηὴ Εργρὲ 
Ῥείοσε δ6 δά θη δ0]6 ἴο δοσοιῃρ 158 
ἢἷ5. ἀδϑβίρῃ, δῃηὰ (δι δῖ ἢ15 ἀθαΐϊῃ νῇοθνῈΓ 
μδὰ ομδῦρε οὗ ἢϊ5 ψιηρβ ἀἰὰ ποῖ ἔδεὶ 
Π]Π1561 δὲ ΠΕ ἴο δἰϊοτηρί ΔΩΥ διτδηρο- 
τηδηΐ οζειη. [{15 ΘΧοΘ ΘΙ ΡΥ ΡτορΔὉ]6 
[Πδὲ [ἢ15 ῬΘΙΘΟῚ 85 Βαυιςῇ, ἴΠ 6 Ρσορεῦ 8 
(αἰ ἢ{] ἔθη δηὰ τιϊηϊδῖοσ. Νοῦν ρ]δορα 
Ἱπηπηδαϊδίοὶγ Ὀείοτγε ἴῃς ργεαϊοιοηϑ το δίϊηρ 
τοἴΠ6 ΟοηΈ]65, γα πη ΟὨΘ βροόοΐβη ἴο οοϊω- 
ἔοτι Βαγιοῦ ἴοσ ποῖ σϑσεινίηρ ἴῃς ρῇ οὗ 
ῬΙΟΡὮΘΟΥ (ςἢ. χὶν.). Απηὰ ποίδιηρ 15 ΠΟΥ 
ΠΚεὶγ (ἤδη ἰδαῖ, ἔδο!ηρ ἴῃς αἰβεγθησα Ὀ6- 
ὕνθθ ΠΙΏ56}{ δηα Το γεηγδῇ ἴο Ὀ6 50 ναϑῖ 
(ἢ. χῖν. 5), 6 νου σεραζαά ΒΙτηβοὶξ 88 
ἀδδιταῖς οὗ [Π6 Πδοθβϑασυ δΔαϊΠΟΓ [ῸΓ 
ΔΙΤΔΉΡΙΩΣ δ5. τηδϑίθι 5 ΤΩΘΙΏΟΓΙΔ]5, δηά 
ψου]ὰ ἰδανα {πο 85 {παν ᾿ΕΊα. 

ΕἸΠΔΙΪγ, ἴῃς δῆγ-ϑθοοῃ] σὨδρΡίοσ ψ͵ὰ8 
δἀάεὰ ἴο ςοπιρὶεῖα ἴῃς Ὠϊδίοσγ, Ὀυϊ 85 
1ξ σοηΐϊδιηβ ἃ ποίϊςε οὗ Εν1- Μεσοάδοῃ 
ἰακίηρ [6 ῃοϊδοῃϊη ουξ οὗ ῥγίδοη ὕνεηῖγ- 
δἰ χ γδδῖβ δῇίεσ [6 ἀεβιγιςιίίοη οὗὨ [6γιβᾶ- 
Ιοῖη, δηὰ Δρρδίθῃςν τότ (ἤδη ἔνε ηῖν 
γϑδΥβ δἴϊεσ [γε ηλ δ ῃ᾽ 5 ἀθαῖῃ, 1 15 ὑσγοθᾶ- 
Ὁ]6 (δι Ἰοὴρ Ὀείογε {Π15 τς ἢ15 ὑσόορῇδ- 
οἷ65 ἢδΔα Ὀδοοῃα αὐττεηΐ ἴῃ [ΘΓ ρσγοϑοξ 
ἀϊξογάθσ, δηὰ τἢδξ ΔηΥ ἱπίοπεγοημος πὰ 
[Π6 πὶ ψουϊὰ ἢᾶνα βεθῃγχθα ἴο ν]οϊαία [ἢ 6 
ΓΟνΈΓΘΠΟΘ [6]ϊ ἴοσ οὔθ ῬΏοτΩ [6 6Χ}ε5 δὲ 
ΒΑΌΥ]ΟΙ ΘΑΙΪγ ᾿Ἰηνοδίθα ἢ 4 ἤδ]ο οὗ 
δἱογγ. 

77: ἐπ} οΥ 1ἦε Βοοξ οΥ κεγεριΐαλ. 

τὸ ἴὐὑτὰ ἴο ἴῃ6 Ρουθ ΠΡοη οὗ ἴῃς 
ΒοΟΚ οὗ [ετετηϊδῆ, να 584}} δηὰ τῃδῖ ᾿ξ 
ΠΟΠΩΠῺΒ 1ῃ ἃ ΤΕΙΔΥΚΑΌΪΘ ΠΠΔΉΠΘΙ [6 
ἰογεροιίηρ διρυϊηθηΐβ: [Ὁ 1 Ὀδᾶτθ ὈΡΘΟῚ 
115 βυχίδσσ Ρ]41η τηδτῖϑ οὗ τερβαϊϑα δ᾽ ἴογᾶ- 
Οη8. ΟΥΠΡΊΏΔΙΪΥ ἰξ βεαὴβ ἴο αν Ὀεθη 
οὗ ἴῃ6 βαῃῖ6 ἴοστη 85 ἴῃοβε οὗ Ηοβε δηά 
ΜΊιοδῃ, “ὙΤῃθ νοζὰ οἵ Τεβοναν ψὩΙΟΝ 
Α5 ἴο [ΘΥ δ ἢ 1η [Π6 (ΠΙτίΘεη τῇ. γεᾶσ οὗ 
Τ7οϑβιδῃ, βαγίηρ." [Ι͂ῃ (ἢϊ5 βῖδίς τ ψουἹὰ 
ἢδνα ὈδΘὴ [26 ΔΡρτορσιδῖε ἢεδάϊηρ οἵ 188 
ἴνο ῥτορἤθοῖεβ σοηϊαϊηδα ἴῃ οὔ Δρ5. 1. καὶ 
---Ἴοὦοῦν 5, ὙΒΙΟὮ ΔΡΡΑγΘΉΓΥ ἰοσταθα [ἢ ἢτδὶ 
ΡῬΌΌΙΙς τεδορίηρ οὗ ΤΘτετϊδῆ. Απά 1} 15 
{Π 6 15 τοί ηθα δἰπηοσῖ νετθαῦγα ἴῃ τῃ6 
ϑορίπδρίηϊ Υὶ εγβίοῃ, οὗ ὙΠΟ. [Π6 ΟΡΘΏΪη 
ΜΟΓΑΒ ἃῖα τὸ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ ὃ ἐγένετο ἐαὶ 
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Ἱεωεμίν. Βυὶ νῆεδη Βαπιςοἢ ττοῖα ἴῃ [6- 
ἢοΙΔἰκΊ τη 5 ΤΟ] ἃ ἰδύρϑὺ οο]]δοϊίοη οὗὨ ἢϊς 
τη λϑίου 5 ΡΙΌΡἤ6ΟΙ65, [ἢ 6 {π|6 νου]ὰ παῖυ- 
ΣΑΙ ὍΘ 50 ΔΓ ΔΙἰεγεα ἂς ἴο ποιᾶς τῃδΐ 
Κιηρ᾿5 ἢδηθ. ΤΠ ῥταβϑηῖ ἔοιτη ἰ5 οἵ ὄὅσνθῇ 
ἃ 5111} Ἰαῖοτ ἀδίς, ᾿Ἰμοϊυαάϊηρ Θνεγγτηρ ἃΡ 
ἴο ἴῃς οδρίυγε οὗ Τἐγιβα]θτη, δηᾶ ρινίηρ 
τπογείοσες ἴῃ6 ἤδη οὗ Κιίηρ Ζεάεκίδῇῃ. 
Ἐνθῃ ΠΟῪ (ἴῃς [π|6 ἄοθϑ ποῖ ἱποϊιάθ 
Οὔδρ5. χΧὶ].----χὶν., δηά βιρρεβῖβ ἴο 5 ἴῃ 6 
ῬΙΟΡΔΌΙΗΥ τΠᾶὶ ΓΘγοτηιδῇ δὰ ᾿πἰεηάεα 
ἴο ἀτάηρε δηα ρυ] 15} 41} 15 ρσορῆθοϊθϑ 
ὉΡ ἴο ἰῃαὶ α4] ὄἜνεηῖ, θυ ννὰ5 ὕηΔ40]6 ἴο 
ΟΔΙῪ οὐ ἢῚ5 ἀδϑίρη, οΟὙΙΩΡ 1ἴ ΠΊΑΥ Ὧ6 ἴο 
[(ἢς τηυτάοσ οἵ σεάδ)δῃ (ςἢ. Χ]!. 2), δπὰ 
[Πς (του Ὁ]65 ΠΟ ἐΟἸ]ονγεα τη) α]αῖοὶν 
ὍΡΟη ἴξ, 
τ ἡδεᾶβ οἠΪγ ἃ σοτῃραγβοη οὗ [815 {16 

ψ ἢ το56 οὗ βδιδὴ δηὰ ΗἩόοβθᾶ ἴο 566 
ται 11 ἢᾶ45 Ὀδεη δἰ ἰογεα ἀραίη δηᾶ ἀραϊη 
85 Οὐσοδϑίου τεαυϊγεά. Αηὰ [ἢ6 ἸΠΒΟΓΠΙΟΙ 5 
ΔΘ ΘΥΘΏ ΠΊΟΥΤΕ ὈΪ]ΔΙΏΪΥ τλικοα ἴῃ τῃ6 
Ἡδῦτον, Ὑεο, ᾿ηϑιοδὰ οὗ (ἢ6 ναγιϑά 
ῬὮγαβοβ ἴῃ (6 {γὰ δηᾶ [ουτ νϑῦβ65, 
41 σᾶπης 4[5ο0," “ὙΤἤδη [ἢς ποσὰ οὗ [ἢ 6 
Ἰιοτὰ οδπης," ποτα 15 ἰῇ τορεοη οὗ 
[06 54π|6 ἔογγηϊα, “ Απά 1 νν5." ὙΤῇῆς 
ἔουχ(ἢ νεῖβα 15 ἰῃ δοϊ ἃ σείυσῃ ἴο [6 
Β6οοηά, (ἢ6 τηϊετηδάϊαϊε ψόογᾶς Πανηῦ 
Ὀδοη δα άἀεά ἴο ὑπηρ τπ6 ἄαϊα ἀονῃ, Βτοὶ 
ἴο [6 ΓΟὐΠ γοᾶσ οὗ 76 πο κΊπὶ, δηά 
ὅπ! ὶν ἴἰο [86 εἰενθηίῃ γοασ οὗ Ζεάοκιδῇ. 
11 15 αἰδο νου ποσίηρ [ῃδῖ Ὧο σἤδηρα 
Ὧδ5 Ὀδθὴ τηδάς ἴῃ [ἢ6 ρῆγαβθ, “1ὴ [ἢ6 
{ΠιτιΘθη ἢ γεαγ᾽" οὗ 7οβίδἢ, ψῃ] ἢ 15. δΡ- 
ῬΓΟΡΠαῖα 50] εἶν ἴο σἢ 405. 1. 5-ἰ!. 5. 1 
[π6 π|16 δὰ Ῥδθϑθη ψπῖῖθη δὶ Οὐδ {{Π|6, 1ἴ 
Μοῦ] σΟΥΔΙΉΪΥ ἤᾶνε πὶ, “τοὶ [6 
(ὨΙ οητ γεᾶσ οὗ Το ϑδἢ υηΐο [6 δηά οὗ 
τὴ6 εἰενθητῃ γεᾶσ οἵ Ζεάθκιδῃ." ἘΕἸΏΔΙΠΥ 
ἴῃς ἢγδὶ νεῖβα νγὰ5 ὑσοῦδθὶν δαάδά, δηά 
[ῃ6 Ξοοοηά πηδᾶδ σοηξοστδ]α ἴο 1ἴ, ἤδη 
ΟἾΔρ5. Χ].-- χῖν, ἡγεσθ ἱπουἀδα 1η ἴῃς (0]- 
Ἰδς!οη. 

Π{τῆθὴ τπ6 αἰϊοηρίὶ νγὰ5 50 οἴδῃ τηδαθ 
ἴο οὐϊξ (49 να βῃοι)Ἱὰ 540) ΤΘγο Δ} 5 
πΠῸΩρ5, ὙΏΘΠΟα ΟΟΠΊ65 [ΠΘῚΓ ῥσγεβθηῖ 
παηὶ οἵ οτάεσρ Τὴ ΔΗΒΕΙ 15 ἴο 6 
ἰουπὰ ἴῃ [πε οἰτουτηβίθησεβ οὗὨ ΓΘ 14}}}5 
116. [Ι͂ῃ τὰς ΒΝ γεασ οὗ 7εβοϊα κί ἃ 
ατρα ςο]]Ἱεςοη οὐ ἢἷ5 ῥσγεαιϊοϊίϊοῃς τγῶϑ 
τηδάς (οἢ. χχχν]. 22), θᾳϊ ἴῃς Κιὶηρ δἱ- 
τεπηρίδα ἴο 561ΖῈ ἴῃ6 ριορῇῃδῖ δῃηὰ Βαπιςὴ 
(10. 26), ἀουθε]εθ5 ἢ τη6 ᾿πίεηΐ οὗ 
ττοδίηρ ἴΠεπὶ 85 ἢθ μαὰ ἰτεαϊεα {7Π|8Δ ἢ 
(εἢ. χχν!. 23). ΤΉΘΥ πηλή6 {ΠΕΙΓ ΕβΠΔρ6, 
Ὀπὶ γε ἢηα πο τεοοτζὰά οἵ δὴν ἔσθ Σ ῥσο- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ῬὮΠΘΟΥ οὗ Τογοηη δῇ ΕΠ] τἴἢ6 ΟΠ] ἀδεβῃς 
ὝΟΓΘ ΤΔΤΟ ΩΡ ὉΡΟὴ 6Ππιβ8416 πὶ αἱ [Π 6 
οἷοβα οὗ 76 Ποία κιπι 5 σεῖση. [1{ 6 ῥτγο- 
Ῥἢδι τγϑηΐϊ Ἰηἴο 6ΧῚ]6 [ῸΥ βδίειΥ ἢ6 νου]ὰ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἰθανα ἴῃ 6 το ]}] Ὀδμηα ἢϊτ ἴο 
αἰ νου ἢ15 τηθϑβᾶρα ἴῃ ἢ15 ἀῦβϑηςοθ, δπὰ 
1 τηϊρῃϊ γεῖ βεραγαϊθά ἰηΐο ρατίβ, δπά 
τυ ἢ ὄνθὴ Ὀς Ἰοβί, 85 1ἴ ννου]Ἱὰ θ6 ἢδοθ9- 
ΒΔΤῪ ἴο ΚΘΟΡ Ιἴ ἴῃ βϑογεῖ ; ἔοσ ἴῃ6 Κίην 
ψγΟῦ]ἃ οογίδι εἶν ἤᾶνε ἀδϑισογθὰ 1ἰ, οου]ὰ 
ἢ6 Ὦδνα μοί ἴξ Ἰηΐο ἢ15 ροϑβϑϑββίοη, δηά 
νου αν ῬυΠΙ5Π6α 4}} ἴῃ ψῆοσα ροϑ- 
56 5510 ἢδ6 ᾿δᾷ ἰουηά 4 ἀοσυπιοηΐ, ψὨΙΟΝ 
6 νου] ἤάνε ἀδεπηχθαὰ {γα ηδΌ ]6. 

Απὰ ψἤδη ἴῃς σδιδϑίτορῃς ἢδά οοπΊ6, 
Δα ΟΙἿΥ δηά ἴδθιηρ]6 ΑΥ̓͂ ἴῃ στυΐη5, [Θγοση- 
ἸΔἢ ἴογ ἴῃ6 Ἰαβδί {ἰς ἐββϑαυθα ἴο διτδῆρε 
δηα Ρυ0]15 ἢ Ὦ15 ΡΓΟΡἤΘΟΙΘ5. ΑἹ] ννᾶ5 
ΟΥΘΙ, ἴῃ6 ῥγορῃοῦβ ψγοσκ ἄοῃθ, δηὰ ἢδ 
ΡῬΙΟΌΔΌΪΥ Ἰοοκεοα ἐοτινασγά ἴο ἃ ττδηᾳ8}]} 
Ὀυϊ 544 ο]ά ἀρὲ ἴῃ 16 ουδὲ οὗ (σδάδ) δῇ, 
ἢ15 ἱπεηᾶ δηά ρτζοίεοῖοσ, Ηἰς ἄγϑι Ὀυϑ5)- 
Ὧ655 ΨᾺ5 ἴ0 ΓΟβο 6 ἢ]5 ΤΙΠηρ5 πὶ ἀ6- 
βπισοη, ΠΟ ΘΑϑΥ τηδίζου, ίοσ ἢς ὨΙπηβοϊ , 
σοηΐγασυ ἴο ΝΕΡΙΟΠ Δα 6 ΖΖΑΙβ οσάοσβ, ῃδά 
Ὀδβθὴ Ἰἰοδάβα ψῈῈ οΠδϊη5, δηὰ ἀταρρεοά, 
ἢ ΟἿΠΕΙ σαρῦνεβ, ἴο Κδιωδῇ (ςἢ. χὶ, 
1---4), 580 (δαὶ ψΒοὴ ΝεθυζΖατ-δάδη 56 
Π ἔτες, 8 μαά Ὀδθὴ βρο δα οὗ βνεῖγ- 
τὴς θὰ τ[Π6 ἔδυ οἰοῖμες. Ὑμοσον τ ἢ6 
γὰ5 οἶδα, ὙΝΏΘΙΠΕΙ ὯΔ Ροσίοῃ οἵ ἢ18 
ΤΠ ηρβ ΡεΠ5ηδα ἴῃ (ἢ τα οὗ 6 Πι58- 
[16 6 Κπονν Ὡοΐ : ἢ6 τοβουθά, πογονοσ, 
[Πο56 ψὲ πον ροβϑϑθϑϑβίσοῃ ἀθϑισυοίοη, δὰϊ 
οουἹὰ ἀο ἢ τῇοσθ. ϑῃουῖν δἴογνδσαβ 
(εάδ]ϊδὴ τνὰβ [ΟΌ]]γῪ 5ἰαϊη (ςἢ. χὶὶ. 2) ; [ῃ6 
Ῥτορἤεὶ ψὰ5 ἤθη ἰοστοθα ἴο ρὸ ἰηΐο Εργρῖ 
ἀραϊηδί Πα Μ1] (ἢ, Χ]Π]. 6), Ὀδολτη6 
ἴτΠ6γ6 ἴῆς οὐ]θοϊ οὗ ἴῃ6 Ρορυϊασ 1}}-Ψ}}} 
(οἢ. χ]ῖν. 15), δηὰ βοοὴ δἴεγναζάς ἀϊδβὰ, 
Ὀεῖηρ, 85 ϑὲ ΤἘγο 6 δβϑεσίβ, βιοηβα ὮὈῪ 
[η6 16᾿ν8 δὲ Τδῆρδηῃες (Η]εσοη. “ δάν. 
Τον!η.᾽ 11. 19, ὅζα.). 

Τῆς ναπὶ (ἤθη οὗ διτδηροπιθηξ δηάᾶ 
[ῃ6 φαϊοπεα ΠΠ|6Ὲ σα [6 ρ]εάρε ἴο ὃ 
τ[ἢδἴ τνὲ ῬΡοβ58655 [ϑγθιλ 8 ἢ᾽ 5 ῬΓΟρΡΘΟΙ65 88 
[ΠΟΥ ΟΙῈ ΠΔΘΌΠΪΠΥ σαι ῃεγεα τοροίθου δεν 
ἴῃς [411] οὗ 6πιβαϊθη; ἢοΐ σϑιῃοασ]]οϑά, 
ὍΟΙ ᾿ΠρτΤονθα ὈΥ αἰϊεσ- που ρ 8, ΠΟΥ τα- 
δα)υδίεα ἴο τρᾶῖκα ἴῃ6 ῥγεαιϊοϊίοη 5βιιῖ [ἢ 6 
δνθηῖ, Ὀυΐϊ 051 8ἃ5 ἴ6Υ ψεγα τοοονογεὰ 
ἔτοτῃ ἴῃς τὰ ϊη5 οὗ {πε οἰῖγ. Αἱ τῆς Ὀερίη 
ὨΙῺΡ ἴΠ6ΓΘ 15 ἃ σεγίδιη ἄδρτοο οὗ διτδηρδ- 
τηθηΐῖ, Ὀυΐ δἴεσ (ῃ6 ἢγϑί ὈνΘΏΤΥ σἢδρίοις 
ὯΟ 58ε({|δἀ ρίδῃ 15 ἀἸἰβοονοσαῦϊο, δηὰ (ἢ6 
Πδιταῖνα οὗ 50 ὟἽὐςῖα] δὴ ὄνετῖ 8ἃ5 ἴῃ6 
τεὐθοῖίοη οὗ 186 Ῥσγορῇῃθιβ πηθϑϑᾶρα ὉΥ͂ 

- 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΚΕΜΙΑΗ. 

7: μοϊαἰκίπι 15 ποῖ ρίνεῃ Ε1] ἰονατᾶβ [δ 
οἷἶοβε οὗ [6 ὈΟΟΚ. 

Ῥνοῤῥεεῖες ἀραύηδέ 16ς Οοηδζες. 

Τῆς ὑγορἤδοίος “δραϊηβί [π6 θη 1165" 
(οἢ4ρ5. χΙνΊ.----Χ]]Χ,} ἀγα ὑγοῦδὈ]γ ἴΠο86 τε- 
οογά δα Ὀγ Βασγιοῦ ἀροῦ ἴδε το ]] (οι. χχχν!. 
2), Ὀυϊ μὰ Βπὰ ἴἤθτὰ επίγεὶγ ἀϊβϑ]οοαιθα 
γοηλ ἴπ6 τοϑῖ, δηὰ τηούθονοσ δοϊάϊηρ ἴῃ 
τ(ἢ6 ϑερίυαριηϊ ἃ ἀἰϊξεγεηϊ ροβιθοη ἔτγομλ 
παῖ ρίνεη ἤδη ἴῃς ἤεῦγον, ὙΥ̓ΒΕΙΠΕΣ 
οἢ. 1. γᾶς. αἷδο ρατΐ οὗ [ἢ6 το] πᾶν Ὀ6 
ἀουδτᾷι!; σογίδιη]ν οἢ. 11. ψψὰ5 ποῖ, 85 1ἴ 
ννᾺ5 ἃ Πλοβϑᾶρα 56ηΐ ργίναίε)υ ἴο ἴῃ 6 6Χ1]68 
αἱ ΒαΑΌγ]οη ἴῃ ἴῃς ἰουτίῃ γεᾶτ οὗ Ζεαεκιδῃ, 
ὈΥ ἴῃς Βαηά οὗἉ ϑεγαίδῃ, Βαγιςῃ᾽ 5 Ὀτοῖπογ. 
Ἐοίοιτίηρ 45 ἰἃ ἀοοθβ ἴο ἴῃς τε ρυςοη 
[δὲ νγᾶϑ ἴο [81] ὕροὴ Βαργίοῃ, 11 μαϊαγα]ν 
ὨοΙ]άς ἴῃς ᾿δΔϑὶ ρἷδαςβ. 

Ζἤε ευοιΐς σοῦ 1λε αἰ οΥΓ εγμραΐίερε. 

ΕἸΏΔΙΠΥ [86 Ὠϊδίοιγ οὗ [πε ἐνθηῖς ΠΟ 
[ο]Ἱ ον εα ἀροι ἴπΠ6 ἀεσϑίσιοίίοη οὗ [6Π|58- 
Ι6πὶ (Ομ ρ5. Χ].---Χ]ῖν.) νγὰβ Ἰηβοτιθα ἴῃ 118 
ῬΤΟΡΘΥ σδγομοίορίοδὶ ρῥ͵δοα, πλοϑὲ ὑσοθᾶ- 
Ὀ]γ ὈΥ Βαγιςῇ, δῆου [ῃ6 τορι 5 ἀθαίῃ. 
ΤῊΪΝ νου] δοοουηὶ ἔοσ ἴῃ Ἔχ ΓΔ ΔἸ ΠΔΤΥ 
ῬΡοϑβιοῃ οἵ ςἢ. χὶν., ψῃϊοῃ σοηΐδίηβ. ἃ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ δα ἀγοββεά ἴο Βασιοῇ, θαΐ ΒροΚθη 
ἃ5 ΘΑΥΥ 5 ἴῃς ἰουπἢ γεαγ οὗ [6 Ια ΚΙ ΤῊ 5 
τοῖση. Ῥοββιθ]γυ, 85 1ἴ τεϊαίβα το Πιμηβεὶ 
ῬοΙβοΆα γ, Βαγιοὴ ΠΔΥ Πᾶνα γεϊδϊηδα ἴῃ 
ἢϊ5 ΟὟ Ρροββθϑϑίοῃ (ἢ6 στεοογά οὗ :ἢ]5 
Ῥτόρἤδου, δηὰ διϊδομθα 1ἴ ἴο [6 ΤλΘΙ,ΟΥ- 
1415 ψΏΙΟ,, ἃ5 [6γθ 14 ἢ 5 5 ΠΌ6, ἢ6 δά 
Κερῖ οὗ [με ἰαϑὲ δνεηῖϑ οὗ ἢ15 πγδϑίοιβ [16. 
Βυϊ Θνιἀθηῖγ ἢὰ δάάδα ῃοϊπιηρς ΙΓ ἢ 
Πα οί [86 ῥργορῃδι 5 δυϊμοῦίγ; ἴον δα 
δ σοῃϑιἀογαα Ὠιμγ561 δὲ Πθθτῖγ ἴο ρῖνε ἃ 
παιταῖϊνα οὗ ψῆδὶς οσουττεα ἴῃ ἢϊ5. Οἢ 
ψοσάβ, 6 οδηηοΐῖ υπηάειβίαηαδ ΨὮΥ ἢδ 
βῃου ἃ αν ΣΕ] ἃ ἔσοπ υι5 ἃ [Πϊηρ 50 
ἀσορΙΥ ΠΟΥ ϑΈ Ωρ 85 ἴμ6 δοσοιπηῖ οὗ Γ ΘΓθ.- 
14 8 ἀφαῖίῃ. Ῥ]δίῃϊν ἴἤθτθ γὰ5 ἃ οἰ θδυῪ 
ἀεβηεά ἀϊδιποίοη Ὀεΐνγεεη ἴμ6 ψογάβ οὗ 
ἃ Ρῥτορμεῖ δηά ἴδοβε οὗ δὴ υὑπιηβριγοα 
τηδη. ὅ8ὃ0 οδγοίαϊ ὄνθ ψγὰθ ἴῇ6 ῬΘΙΒΟΏ 
ὙΠῸ δάἀαρά οἢ. [11., τῃδὶ ἣς ποῖίοθ5 (δαῖ 
7εγθη δ ἢ νγὰβ οὶ ἴῃ6 τεῦ οὗ τ. Απὰ 
80 ἴοο ἴπ6 {π|6 τηυδί ηοΐ Ὀδ6 ἰδιηρεγοά 
ψ ἢ, Ὀυϊ τυξὶ Ὀ6 Ἰοῖς 45 ἴξ βίοοάα ἤθη 
τὴς ρῥτορῇθι μαϑοϊν ραϊῃεγεα τοροίῆου [ἢ 6 
Ῥτορθοίεβ ΒΙΟἢ ἔοστῃ [ἢ ς ἦγϑς {ΠΙΓγ-ΠΙη 6 
οἢδρίετθΌ Βαγιοῦ ΡῬτΟῦΔΟΪΥ αἱίεσεα 1 
ἀυπηρ ἴῃς τ ψθ Ὠ6 δηα [6σθιϊδἢ 
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ψεῖα τι (οα! ἢ, Ὀὰξ ΟἿΪΥ δἱ ἴῃ 6 Ῥτο- 
Ῥμοῦβ ὑυἱδάϊηρ, ἀπ δο οἤὔδηρα τοϊρῃϊ Ὀ6 
τηδάδ δίϊοσ ἢ15 ἀθαΐῃ. ΤΠ ᾿ηϑργεα ττῖῖ- 
ἵηρβ ψοτα ἠοῖ [Ὠϊηρα (μᾶὶ τηθη ἀδτεὰ 
ΠΡ ΒΟΥ ἴο δεν δηὰ Ἰηϊότροϊαῖε, θα ἡ εΓΘ 
ὈΪαἰηὶγ τεραγάεαὰ νι ἃ ἀεαρ δῃὰ εαγπεϑβῖ 
ΓΟΥΘΓΘΏΟΘ. 

774 ΣΙΧΧ. γερρρ1071. 

ΤῊς αβϑὲ βυθήεςος ἐμαὶ τεαυΐταβ ἀϊςου5- 
βίοῃ 15 ἴῃ ἕδος [Παἰ τῆς ἰοχί οὗ ἴῃς 56Ρ- 
τυαρίης ΟΠΟΙΒ. ΟΤῪ σΟΠΒΙ ἀεγαῦ ]α αἰ εγθη- 
ς65 ἔχοι ἴπαϊ οἵ ἴῆς Μαϑβοσιῖθβ, οοηϊαϊηδα 
ἴῃ οὖσ Ἡδῦγεν Β10]65. Ετοπὶ ἢγϑί ἴο ἰαϑῖ 
[ἤ6γ6 ἃτὸ “ΠΗ ΠΔΘΙΑὈΪ6 νη ΟΠ5,  ΏΙΟΝ 
βοιηθίπηοθϑ αἴδοϊ ΟἿΪΥ βιηρὶε ᾿εἴζοτβ, 50118- 
Ὀ]65 ΟΥ ψοτγάβ, θυϊ ϑβοιμθῦτηεβ ΜΏΟΪΕ 
γε 565, (ΝΑ ρος δοῦ ἴῃ Γδηρε5. " ΒΙΡΕΪ- 
γγοῖκ,᾽ ΕἼΗ]. χνἹ.). Οη ἴῃ οἴπεσ μαμὰ 
[6 ΟΠ 55] ἢ 5 ἅ1τ6 υηϊπιροτίδηϊ, δη Ψ6 
Ποῃοτα βπὰ ἴῃ οἰ Υ ἰαχὶ δηγίῃίης 
Δτορεῖμου ἱπάδεροηάθης οὔ ἴῃ6 οἴΠΕΟΓ. 
ὙΤΠΟΓΘ 15 ΠΟΟΥΟΙ ἃ το ΚΑ ]ς ἀ]5]οσδ- 
ἄοῃ οἵ ἴῃ ψγΠο]6 56.165 οὗ ἴῃ 6 ὑσορῇξοϊεϑβ 
δραϊηβὶ 1η6 παίίοῃβ : δηᾶ ποῖ οὔἱγ ἀο 
[ΠΥ Βοϊ]ὰ 4 ἀϊδθετγεηῖ ρίας ρεηθγα!υ, Ὀὰϊ 
81Ὲ διτδηρεα οἡ ἃ ἀἰϊβδγσθηξ ρ]δῃ διηοης 
{Πουβοῖναϑ5, ἃ5 Μ1] 6 56θὴ ὃγ [Π6 (Ο]]ον- 
Ἰὴρ ἴ40]6: 

ἩἨΕΒΕΕΥ͂.. ΘΕΡΤΌΛΟΙΝΤ. 
ΟΒδρ. ΟΠΔΡ. 
χὶνι. Εργρί ΞΞ- ΧΧΥῚ. 
Χ ΙΝ. ῬὮῊ1] 5110 65 -- ΧΧΙΧ, 1----. 
ΧΙν]. Μοδὺ Ξ-- ΧΧΧΙ. 
ΧΙΙΧ. 1--- Απητηοῃ -- ΧΧΧ, 1----, 

»{, 7-22 Εάοχχὰ -- ΧΧΙΧ, 7---22. 
»γ( 23--.2} Ὀϑδϊηδϑδοι8 -- χχχ. 12---τό. 
», 28---τ,3 Κ Θ΄δγσ ὃς Ηδζου Ξ- Χχχ. 6----ἰὰ. 
,»,|͵ 34---10 ΕἸδΙὴ τε Χχν, 15---20. 

]., 11. Βαργίοη Ξ- ΧΧΥΙΙ., ΧΧΥΠ, 

Α5 ἴῃς αἰϑϊοσδίοη τῆ ὈδΘρΊη5 αἵ Ἂοἢ. 
χχν. 1, 1ἴ [ΟἸ]οννγ5 ἴῃαἴ σῆδρ5. χχν. 1---- 
χὶν. Ὀεσοηθ Ἰὴ ἴῃε 1 ΧΧ. οἤᾶρ5. χχχίὶϊ, 
---ἰιν, 16 τὴ6 δρρεπάϊχ, οἢ. 11]., ΠοΙ ἀ 5 
186 Ἰαϑὶ ρίασςθ ἰὴ Ὀοΐῇ ἰοχίβ. ὙΠῸ οὐάοσ 
οὗ (τῆ6 ῃδίϊοπβ ἴῃ {πΠῸὸ 1,ΧΧ.ὄ 15. ΕἸΔΠ1, 
Ἐρυρῖ, Βαῦγίοῃ, [ἢς ῬὨΙ]Πβῦη65, ΕἌάοιῃ, 
Αἰτηοη, Κοαάδσ, ᾿)ϑαπΊάβοιι5, ηα ΜοδΌ. 

Νον ἴἴ Μ1] 5ΠΚῈ ἐνεγγοηθ ἴῃδΐ [Π15 
ΘαΥεσ ροβιτοη οὗ ἴ[μ6 θη }6 ρτορἤξοϊθβ 
ἢ ἴῃς ΧΧ. νὰ5 ΡσοραΌ]γ τῆογα ὨΘΔΙΪΥ 
τῃδὲὶ ψΙΟἢ ΤΠ 6 Ὺ Βο]α ἴῃ [ΘΠ οἱ ΑἸ ΚΊ Πγ᾽5 το] ] : 
δΔηα ἤδη Μὰ στη ἴο οἢ. χχν. 12 νὰ δηΐ 
[δηλ Ὡοΐ ΤΩΘΓΕΙΥ ἜΧΡΓΕΒΒΙΥ τοίδσγεά τὸ θὰ 
ο4116ἀ “1π15 θοοΚΚς ψ ΒΙοἢ [Θγθηλδῃ ΠΑ 
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ΡῬτορμεβιθά δρδϊηϑβίὶ 411 [86 πδίοηβ." Βιυϊῖ 
ἴη τὴς Ηεῦτεν ἰοχί [πο γᾶτα βερασαϊθα [το πὶ 
(Π6 ρτοπουῃ “[ἢ15᾽ τ ὨΙΟΝ Ἰηα᾽οαῖεα [ΠΕῚΓ 
Ἰπλθαϊδίθ ργθβθῆςσς ὈΥ τηοσο ἤδη Ὀχδηϊγ- 
ΟἿΘ σμδρίεσβ, Ώογθαβ ἴῃ ἴῃς ΤΧΧ. [Π6Ὺ 
[Ο]]οῦν 8ἃ5 βοοῇ 8ἃ5 ἴῃς βεηϊθησό 15 σοιη- 
Ρὶεῖθ. Ενθῃ τῇς ογάοσ οὗ ἴῃς ΧΧ, 
ΒΕΘΠ15 [6 ΤΊΟΓΟ δηοϊδηῖ: [ΓΤ Ἰηδετῖς [ἢ 6 
Ὠδηὴδ οὗ ΕἸδιὴ δ ἴῃς δηὰ οὗ σ. 12, 1ἢ ἃ 
τηοβῖ υη1η 16] Π|ρΡῚ0}]6 ννᾶγ, τοδάϊηρ ἃ ἐπρο- 
φήτευσε [Ἱερεμίας ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ Αἰλάμ. [ἰ 
15 Δη δηϊρτὴα οὗ ψῇιςῆ ἴῃ6 ΟἿΪΥ ἜΧρἰδηδ- 
ἴοηῃ 566 πὴ5 ἴο Ὀ6 [πὶ ΕἸΑτὰ ΓΕΑ σΔΠ16 
ἢγϑί ἴῃ ἴῇ6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ4] τΟ]]. [Ιη τὴς ΗΘῦτεν 
ἦς 15 ΡῬυΐ αἵ ἴ[ῆε οηά οἵ 411} ([ῃε (ὐεμ}]6 ῥτο- 
ῬὮδοιο5, θὰ [ἢ 4 {{Π|6 ψ ΉΙΟΉ, 1 ροησηθ, 
ψουἹὰ ῥόον {παῖ 11 ἔοιτηθα ἢὸ ραγί οὗ 
[6 ΤΟ]] δὲ 411. ἘἙἘῸΣ (ἢ6 σοπεοιάοσζαίοη οὗ 
ἢ18 ψὰ τηυδῖ ΤΕΙοΥ ΟἿ ΙΓεαδάθιβ ἴο [ῃ6 
ὨΚΓΟΘΌΟΓΟΙΥ ποῖα οἢ οὗ. ΧΙΪΧ, 34. 
Νον ἴἃ νὰ ἴῃ Ἐργρί [πὲ ΤΘγεηδῆ 

ἀϊεα ; [ῸΣ γἯγὙἶαῊ ΓΏΔΥ α15Π}155 85 ὉΠ ΟΣΤΏΥ οὗ 
ογοάϊς ἴῃ6 7 ἐν 5 πδαϊοη ταὶ ἢῈ δηά 
Βατιοὴ ψοτα ἀο]νεγεά ἴτοτὰ ἴῃ6 παπᾶ οὗ 
ΠΟΤ σουητγτθθη ὈΥ ΝεθυςῃδαῃθΖΖασ 
ΨΏΘΩ ἢ6 Πσοπαμεσεα [8 σοΟυΠΓΥ, δηά 
ὀϑοδραα ἴο Βαργίοῃ (5εάεδγ ΟΪαῃη ἈδΌθα; 
ο. 26); 85 4ἶ5ο (ῃ6 1468 οὗ ΒΔ5}1 {μᾶῖ ἢ6 
ἀϊεα ἴῃ 7υἀαα (ΓΟ. οὐ [ετ. χ]ῖν. 14). 
Τῆς ὙΠΟ]6 παττγαῖϊνα τῇ (6 ΒΙ0]6 ἄρτθοβ 
οὐἷγ ψ] ἢ [ἢ Βυρροβιτοη οὔ ἢαϑυ ἀθδίῃ, 
Ἔνθ ἰἤ να (15Π1155 88 υποογίδ!η ἴπε (ἩΓΙ5- 
ὕδη ἰτδα το οὗ ἢ15 τηδγίγγτάοη. Βαῖ 
ἴῃ ῥσεβϑοσνδίίοῃ οἵ ἢ15 στ ηρβ δ 4]} ἴῃ 
ἃ ἴἰπ|6 οὗ 50 ρτϑαῖ σοῃηδιβίοη δηὰ ἀδηροῦ, 
Ώθη ΤἸυάδα δά Ἰυδῖ Ὀδθὴ {16 Π}Ὺ 
Ταναροά, δῃηὰ ἴῃς βῃδι τοῦ ρίνθη ἴο τῆς 
ΦΧ ]65 ἴῃ Εργρὶ νὰβ ᾿ἰκεῖγ ἴο ὉΠηρ βυςῇ 
ἮδΑνΥ το ρΓ 5415 ΠΡΟ [παῖ σου ΈΌΥ, οὗ 1156} 
Ῥζονδβ ἴῃς ὨΙΡῺ νας δἰϊδομβα ἴο {Πθτη, 
δηὰ 1ἰ 15. ποῖ ῥσόῦρδθ]α "αὶ ἴπδΐ διμοηρ 
ἴῃ6 7εν5 ἰὴ Εργρῖ ἴπετε σοῦ θὲ {π|6- 
Ὀ6Ι ον 5 μο νοῦ] ηοΐ 41|1|οὃνν βοῇ ῥτα- 
εἷοιι5 ἀοουτηθηῖβ ἴο Ὀ6 ἴἌΚοὴ αὐ ΜΠ - 
ουΐϊ ἃ ΞςΟΡΥ Ὀεῖηρ ες ῬΕΠΙη4. 

ΤῊΣ ϑυὈϊδίδητ1 δρτεετηθηΐ Ὀεοίνθοῃ 
τῆε6. Μαϑβογεῦς εχ δηᾶ [δαὶ σγεργοβεηϊθα 
ὉΥ (6 δερεπιαρίης ΨΕΓΒΙΟΏ ῬΓΟΥῈ5 ΠΊΟΓΟ- 
ονοῦ ἴαἱ Ψὰ ἢάνε ποῖ ἴο ἀο ψ ἢ ἴνο 1η- 
ἀερεπάρφηϊ Το] ]δοιοης οὗ ΘΓ 84} 5 ττιῖ- 
ἴηρβ; Οοἡ [ἢ6 οἴποσ παῃηά, ἴῃς σοηδβίδηϊ 
ἀϊδσθησθϑ τη ἀφίαι! δηα 16 αἰἸβ]οοδίοη 
οὗ τὴῆ6 ρᾶγίβ βῆεν ἴμαῖ [Ὡ6 ΑἸεχδηάγδῃ 
ἘΔ ϑἰδίοι δὰ Ὀείοτα {πεῖ ἃ ἰεχὶ ἠοῖ 
ΔΙτοροῖμεσ ᾿ἀθητςαὶ ἢ οὐ ον. ΒΙΘΟΚ 
( ΕἸἰη]. Ρ. 402) ἐνβὴ σοῃϑβι δῖ {Πδΐ [Π6͵6 
ἦβ του ἴπδὶ τα ]κ65 1 ὑσοῦδθϊ]α ἰμδὶ [86 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ϑερίυαρίπὶ σορτοβοηΐβ (6 οΠρίηα] ἰοχὶ οὗ 
7ετειδῃ, 116 (Πδΐ οὗ [ῃ6 Μαβοσιίθβ 88 
Ῥεδεη οοτπιρίεα δηὰ ἱπίεγροϊαιϊς ἃ. Οσαΐ, 
ΠΟΜΘΥΟΙ, ἢΔ5 ΨΕΙΥ ΠΔΙΘΙΆΪΥ Ἔχαπηηδα (ἢ 6 
τηοϑβί ᾿πηροσίδηϊ νυ ΔΈ ΟΠ 5 ἴῃ ἴῃ6 ϑαρῖαδ- 
σιηὶ Νοιβίοη, δηα σοΠ165 ἴο ἃ νΕΙΥ ἀἰβοσγοηξ 
ΠοποἸ υϑίοη, τ ἢ 6 ΟΧρΥθ5565 ἴῃ ἴῃ [0]- 
Ἰονιηρ 56υ σα τογηλβ: ΚΑΙΟΣ [᾽6 ΠΗ Τ)6- 
ΤΑὈ]6 ἸηβἴΔ 668 γίνθη Δδονςε οἵ [ἢ6 διθὶῖγα- 
ΤΊΏ655 Δη6 ΠΔΡΙΠΟΙΟΊ5η655 οὗ ἴῃς ΑἸεχδη- 
ἀπδῃ {δ β]δίοσ 1 15 δ ορ ΠΟ Γ ἱτηροββι 18 
ἴο ρῖνα 5 πεν δἀϊάοη (Βεδιθειτπηρ).--- 
ἴου οὔθ Ἵδῇ 5ΟΥΟ ΘΙ γ 08]] 1ἴ ἃ [ΓΔ 5]Δ1]Οἢ--- 
ΔῺΥ ΟΠΈΟΔΙ δυς ΠοΥΥ, οΥ ἴο ἄταν ἔτοσα 1ἢ 
ΔΩΥ͂ ΠΟΠΟΪ ΒΟ 45 ἴὸ (Π6 Ηδεῦτγεν ἰοχὶ 
Βανίηρ ὄν Υ δχιβίθα ἰὴ ἃ ἀἰβεσθηϊ ἔΌΓΩΣ 
ἔτοῃῃ ἴῃδῖ ἴὴ ΠΟ ΜῈ ἤᾶνο 1 δὶ ργοβθηῖ᾽" 
( ΕἸη].᾽ 1ν1.). 
ὙΠ τὴ Ἰατίεσ ραᾶτὲ οὗἉ [Π15 1 δη τ γοῖν 

ἄρτοο, Ὀυ[ 1 δῇχ ποῖ ρσεραζϑά ἴο δίαιθυῖθα 
ΘΙΠΘΥ ΟΑΡΓΟΘ. ΟΥ ΔΙ ΓΑΓΠ655 ἴὸ [Π6 
δ ΠΟΥ οὗ ἴῃς δερίυδριηὶ Νεβίοη. Οὐδ 
5ΔγΥγ5 ΓΙΡΉΓΥ τηδΐ 11 Οὔλῖ5 δθουΐ 2700 
τ όοτας οὗ [ἢ6 Μαϑβογϑοῦς ἰθχί, ψ ἢϊ]α (ἢ 6 
Δα! Ποὴ5 ἅτε τοδὶ {Πῆϊ|ηὴρ. ( εγίδίη 
ΡῬἤγαβϑας δΔηἀ δχργαϑϑίοηβ οὗ σϑηβίδηϊς τα- 
οὐττθῆσα ἴῃ ἴῆς Ἡδρτον ἃγὲ ἀτορρθά, 
ΠΔΙΏ65 οὗ [ΔΙ ΘΓ ἀγα βϑ] ἄοτῇ ρίνθῃ, [σα τλ- 
Δ ἢ 15 ΘΟΔΥΟΘΪΥ Ἔν εσ οδ]]εα κ1ἢς ῥγορδεῖ," 
1η6 Πεῖῖγ 15 βιυ]οα ΤΠ Ἔἤονδῇ 5 ρ]ν, δηά 
ποῖ “7εβονδῇ οἱ Ηοϑίβ, ἴῃς ἀοα οὗ 15τἃ- 
6], δῃά τῆ6 ψοσάβ, “"ϑδι ἢ [Θῃονδῇ," δ. 
οπηοα 5ἰχίγ-ουῦ Ἐπ|ὲ86. Νοῦν ἴο οδ]} 
{Π15. ΟὩΡΠΟΘ 15 δρϑισα, δηΔ δϑρθο α]ν 
ΠΘΙΕ [ῆ6 τρᾶβθοῃ [ῸΓ ἴἴ 15 50 ΟὈΥΊΟΙΙ5. 
ὙνΏδη 7εγοτηϊδῇ αἰεά, ἴἢ6 σαρίδϊη5. ψγῆο 
Πδα ἀταρρεὰ ἢ ἄονῃ ἴο Εργρῖ, ἀπά 
Βαγιοῆ ψι μὰ, νου ποΐ σαῖς ἴο ἀ6- 
ἰΔ΄η Βασγιςῇ, δηά ἢ6 νου] Ὀ6 δηχίοῦβ ἴο 
Ιεανβ, Ὀοιῃ Ὀδοδυβα ὮῚ5 τηϑϑίοευ Πδὰ α18- 
ΔΡρτονϑά οἵ τς ἀδβοεηῖ Ἰηἴο Ερυρῖ, δῃῸ 
4150 Ὀδοαυδα ἢς ψουἹὰ Ὀ6 ᾿παϊρηδηῖΐ δἷἵ. 
τῆ ἰτραϊτηθηῖ ΏΟἢ ομδ ἢδ 50 Ἰονεά πα 
τοδὶ ψῖἢ (εἢ. ΧΙΠΙ. 2, χὶῖν. τ6). ΤΏΕΓα 
Θ66ΠΊ5, ΙΠΟΙΘΟΥΕΙ͂, ἴο ἤᾶνα Ὀδθῃ δὴ οἱά 
στυάρε Ὀεΐνεδη ἴῃς σαρίδ!Πη5 δΔηα Βαπιοὴ 
(εἰ. ΧΙ". 3),  ΒΙΟἢ ψου]ὰ πλάκα τα οἰ δά 
ἴο χυὶὶ [ΠΕΣ σορδηγ. Νον ψνῆδΐ ΤΟΙ 
ῬτοῦΔΌ]6 [84η ἴπδὶ Ὀείοτε Βαπιοὴ ἀσρατγί- 
δα, οαιτγιηρ ν] ἢ Ὠ1ΠῚ ἢΪ5 τηδϑίοτ 5 ΤΙ ΠΉρΒ, 
Β80η)6 ΟΥΘ ἰῃ Ἐργρί ψου]ὰ τῇδ κΚε ἃ ΠΟΡΥ͂ 
οὗ βοὴ ἰτεαδυσοϑὺ [1 ψου]ὰ Ὀὲ ἃ μυττοα 
ΟΟΡΥ, ἴοσ Βασιιοὴ ψου]α τ]5ἢ ἴο ἰεᾶνα δἱ 
[86 ἢγϑι ὁρροσζίυηϊυ, δηα πο οπδ σου] ἰς6}} 
ΠΟ 5ΟΟῺ 115 τ ]ρῃϊ Ὅ6. ϑενοῦαὶ ροΊΞΟἢ8, 
ῬΘΙθ 05, ἴοοῖκ ρατί Ἰὴ 1ἴ,Ἢ Πα Δ βοΠὈ 6 ἃ ΟἹ 
βορᾶζᾶῖθ σ }] 8 οὗ ράργτγιιβ ψγῇδὶ δΙγεοδα ῦ 



ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]ΕΚΕΜΙΑΗ͂. 

Ὅ45 υτὶ 6 οἡ αἰ εγθηϊ 5 Κ1η8 οὗ ρδτζοῆ- 
τηρηῖ, [Ιηϊοηάδα ΟὨἱΪγ ἔοσ ργίναϊθ δῃά 
ἀδνοίοηδὶ ιι56, οσγαβ ἢοΐ δΔΌ5ο] αἴ ]γ ἢ6- 
ΟΟΘΒΑΤῪ (1 411 2700) γεγο οτηιθα, δηὰ 
Βετε δηὰ {Π6͵6 γϑῦβαβ Έσα ἰθἢϊ ουὐἱϊ 5ΏΡΙΥῪ 
τὨσουρῃ ἴῃς (δηβοτ θο θ᾽ ἢαδίθ. ϑοπΊ6 
σομητηδηϊδίοιβ πᾶνε δἰϊδοῃθα στοδῖ ἱπὰ- 
Ῥοτίδῃηοθ ἴο ἴἢ656 οὔ βϑίοηβ, δηα στερασζά 
ἃ5 ἸΠΓΕΓΡΟΪδΙΟἢ5 [6 ρᾶβϑαρεβ ἴῃ (ἢ Ηε- 
Ὁτονν τοχῖ ὙΠΟ ἅτ ἢοΐ στορτοβεηϊθα ἴῃ 
ἴῃς δερτζυδριηῖ. Τὸ ΤΥ πιϊηά (ἢ ῥτοοίβ 
οὗ δαβίθ δῖ 50 ονερονεπηρ [δὶ ΤΥ 
ΌΠΟΘΥ 15 [παῖ [6 υηαοϑιρτεα ΟΥΙ551005 
---ἰᾷοϑε 1 τηϑδη ποῖ τηδάδ ἔοσ ἴῃ ριυγροβα 
οὗ Ἰεββθηΐηρ [ἢ6 Ιάθουγ οὗ {τα βου ρι]οἢ--- 
ΓΘ 50 ἔδνν. ΤῊΘ ΟὨΪΥῪ ἴν7χὺοὸ ΟΥ̓] 5510η5 οἴ σοῃ- 
ΒΟ] ἜΘ Π6Ε 4Γ6 Οἢ}5. ΧΧΧΙΙ. 14---2Ζ6ό, ΧΧΧΙΧ. 4 
-- 13, ραϑϑᾶρθϑ ψῃΙΟἢ ἀγὸ ἴοο ἰοηρ ἴο ἢανα 
Ῥδδη Ἰοίς ουἵ ὈΥ σῆδηςθ. Νοῦν οὗ σου56 
ΠΟΥ ἢᾶνα ποῖ [ἢ6 οοπῆιπηδῖίοη ΨΜΏΙΟἢ 
ἴἢς ϑερίυδρτηϊ ρῖνοβ ἴο (Π6 ταϑβί, δηὰ {ΠΕ Γ 
Δυῖ ΘΠ τὰδὲ Ὀ6 ῥσγονθα ὈΥ οἴδθογ 
διζυτηθηῖβ. Βαῖ τ νου 6 υηγϑαβοῦ- 
ΑὈΪΕ ἴο 588Υ [ῃδὶ ποι ηρ οου]ὰ Ὀ6 σεηυηα 
ΠΟ, Μγὰ5 ποῖ σοηίϊδιηδα ἰὴ ἴῃς Ράᾶγοῇ- 
ΤηΘ 5 ἰγοπὶ Μη. [ἢ6 Ὠυπιοα Ἐργρίδη 
ΠΟΡΥ 85 τηδας6. 

ἢ 15 ἴῆδη δἵ ἰεαϑδῖ ργόῦδῦ]α τπδῖ [ἢ]5 
ἘφΥΡρΔη ΘΟΡΥ ἀαδίδς ἔτοηλ [6 {τὴς νΏΘη 
Βα ψγὰ5 δῦοιιϊξ ἴο ἄδρατγῖ ἔγτοπι ἴῃς 
οουηΐτγ, Δηα νγὰ8 ἰτδηϑοῦ θα (οὗ σουζβα 
ἷἰη Ηδεῦτον) ἔοσ [86 ργῖναῖε υ56 οἵ βυςῇ 
7ενν5 δ5 Ὀεϊϊενθα 7ογεση δῇ ἴο Ὀ6 ἃ {π|ι6 
Ῥιορῆει. Βιιὲ 1 νου] ρσγαάυάλ!ν οὈίδίη 
ΟἸΙΤΘΏΟΥ δηα Ὀ6 ΠΟρΡΙΕα δραίη δηά δρδίῃ, 
Δα νου] 1ῃ ττ6 Ὀεοοπιθα τἢ6 δυῖδο- 
τϊδῦνο ἔοπτῃ οὗ ἴῃς Βοοϊκς οὗ Τογεηγδῇ 
διίηοηρ (6 Ἐργρίίϊδη δχ]θβ. [15 οττ- 
οδὶ δυς ΠΟΥ πορδίνεὶν 15 1π|1|6, Ὀδοδυβα 
οὗ τῆς οχίσειηθ μαϑςίς ἢ Ψ ΒΙΟΒ δοΘ65- 
ΒΔΓΠΪΥ [6 ΘΟΡΥ Μὰ5 πηδάβ, δῃὰ Ὀβοδιβθ 
ἴΠ6 δχίρϑῃςσιθβ οὗ [πὸ τεαυϊγεὰ 4}} (παῖ 
5 Ὡοΐ ΔΌΞΟΪ αἴ Πα ΙΒΡΘΏ540]6 ἴο Ὀ6 
οἵηϊεα : δήηττηδίνεὶυ 15 δυο  Ὑ 15 
ΨΕΙΥ͂ ρτοαΐ, [ὉΓ ᾿ἴ ἀ55Ό0ΓΕ65 15 ἴῃ 411 ἰῃδὲ 
ἰδ σΟΠΏΟΙ ἴο [6 ἴὸ ἰοχίβ 15 85 οἱ 85 
ἴῃς τπ|6 Ώδη ἴμεν ἢγϑί βορατγαιθα ἔγοπὶ 
οἠδ δΔηοίδου. 

Βυϊ κ᾽ Ν}}1} 6 οὈ]εςοϊεα τὲ ἴῃ6 δῆγ- 
ΒΕΟΟὨΩΑ ΤΠαρίευ 15 ἰαῖοσ τῇδη τῆς {ἰπ|6 
θη Βαπιοῇ ἰεῖ Ἐργρί. Μοβῖ τςετ- 
[ΔΙῺ]Υ : Ὀυζ ΙΕ 15, ἃ5 ὲ ἢᾶνα ΘΠ ΠΟΠΕΩ͂ 
ᾶἃῦονθ, ἃ Ὠἰβίοσιοδὶ δρρθηάϊχ, ἰάκεὴ ἂρ- 
ῬΑΓΘητΥ ἴοι ἴῃἢ6 δηὰ οἵ ἴῃς βεοοηάᾶ 
Βοοκ οὗ Κίηρϑ, θυξ σοηίϊαϊηϊηρ τιοτα ἢ1]} 
ῬαγίοιϊασβΌ ΝΟΝ 800} δὴ δρρεπαϊχ 
ἮΒΒ ῬΘΟΌ ΑΙ διςηρ ἴοσ βοὴ ἃ Ὀοοῖὶς ἃ5 
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[αὶ οὗ Τεγαπιδῃ, 50 811] οὐ Πιβίοτςδὶ 
ἀείδ115, δῃα γαϊϑηρ παΐυγα!]ν τη τῃ6 πηᾶ 
8 Καθ ἄἀδϑβίσα ἴο Κῦπον τήοτα οὗ ἴΠ6 δῖα 
οὗ 1ῃ6 νδο!]}]αἴηρ Ζεάοσκιαῆ δηά ἴ[ῃ6 υη- 
ἰοτϊαπαῖθς οὔ] α- Κρ [Ἐῃοϊδοῆη. Βιϊΐ 
ΨΘΟΙΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 1ἴ νᾶ5 ποῖ αἰἰδοῃεά ἴο [6 
ὈοοκΚ {11 δοσ ἰῃ6 σϑίυση ἰτοπὶ 6χ!]θ, 
ὙΠΘῺ ΕδΖτγα, [ΟἹ] ονγεὰ ὈΥ τ 6 τηεὴ οἵ τῇς 
δτοαῖ ΞΥμδαρΟρΊΘ, ἰ5 54] ἴο ἢᾶνεα εαϊεά 
(ΓΙ τᾶν ιι56 τἴῃ6 τπηοάξγῃ ρῆγαβε) (ἢ 6 
ὍοΟΚΒ οὗ ΗοΙΪγ ϑογιρίυγο, δῃὰ ἴο ἢᾶνα 
ἰηβοσίθα ἴῃ ἴῃς τοχῖ τυοῇ ψῃϊο ἢ μου] 
ΟΝ ἴακΚαε ἴπ6 ἰοπῃ οἵ ἑοοϊηοίε5. Βιυῖ 
ΏΘΏΘνΟΙ δαἀαεὰ ἴῃ Ῥαϊδβδίηε 1 σου] 
Ὠοΐὶ Ἰοηρ σεηδῖὶη ὑηκηονῃ ἴῃ Ἐγρί. 
ΑΞ 1 μᾶνὲ βδῆθνῃ ἴῃ (ἢς ἰοοϊποϊε ἴο οἢ. 
νἱ. 9, ἴῃῆ6 [ενν8 ἴῃ [παϊ σου ΠΥ ΜΈΙῈ ἴο 
ἃ ὙΘΙΥ 5114}} ἐχίθηϊς [ῃ6 ἀδβδοεπάδηϊβ οὗ 
ἴ1ῃῆο56 Ψῆο ἢξδὰ ἀννὰὺ ἰτοπὶ 7484 ἴο 
5 δρα ἔστοὴ ΝΕΡυσμδάηθζζασ : ἴῃ6 ἰασρὸ 
ΤΩΔ]ΟΥΤΥ Ὀδῖηρ σΟ]οηϊδία ροἰδηῖθα (ἤθγα 
ΒΌ ΒΘ Θηγ. ΤΤηθθα ΠΕ οοἰἱοηῃϊϑδίβ 
ἀουθι]ε8ς τοοῖ ψ τἢδπὶ οορὶθ8 οὗ 
τὴς (Π1ὸγ Ἡεῦτον τοχὶ ἢ [δὲ δαάρά 
ΔΡροπάϊχ : δὰϊ {86 5ῃοσίεσ ἔοσιη ννᾶ8 
Ἰοοκεα προ 5 (μαΐῖ ψῃϊοῇῦ Πα ἰοοςδὶ 
δυϊῃο νυ. Ῥαϊγοῖς Ἐργρίίδη 76νν8 
ἀουθι]655 μοὶ τῆδι 1 ψὰ5 ἴῃ 6 σεηυηδ 
τοχί; δηὰ 45 ϑύςἢῃ (ῃ6 ΑἸοχδηάγδη ἴσῃ 8- 
Ἰαῖοσβ γᾶν ἴἃ ἴΠ6 ρῥτείθσεῃηςθ, θὰϊ {ΠῸΥῪ 
οουἹἱά ἢᾶνῈ ἢο οδ]θοϊίοη ἴο δἀάϊηρ ἴο 
{ΠΕΙΓ νϑιϑίοη 50 1.561] δὴ ΔΏΠΘΧ 85 (ἢ6 
Βέϊγ-ϑεσοηα σἤδρίου. 

Ενϑη ᾿ἱπάδροηάθηζίι οὗ {πῸ ονιάδηςα 
οἵ {ῃἰ5 Εργριίδη τεχὶ ἴῃ6 σεηυηδηε85 οὗ 
ΠΘΑΥΐν ἜΥΕΙΥ Ρατί οὗ (ῃ6 ΒοοΚκ οἵ 7 6τεϑ- 
ἸΔῊ 15 50 βΘΠΘΥΑΙΥ δοκπονμιεάρεαά {παῖ 
ΔῊ Οσοδβίομαὶϊ ἰοοϊηοῖϊδ οὔ βοὴῆθ 1π|- 
Ρυρηῃεα ρᾶβϑᾶρα 15 4}} τῃδῖ 15 δ θσϑΆυ. 
ΤἼΘ νδὶυς οὗ ἴῃς ἀου]ς ἰοχί σγαῖμοσ 1168 
1Ὼ 15 ΒΡ 5 ΠΟ ΔΌΙΟΚΙῪ τῃ6 ντῖῖ- 
Ἰὴρ5 οὗ ἴΠ6 ῥτορῃεῖς Ὀξεοδῖηθ σἝηΘΓΑΙΪ]Υ͂ 
οὐττοηῖ, δηὰ δον ἱπὰβο551016 1 ννὰ5 ἴο 
᾿πτουροϊαῖα ἴἤδπὶ, δηα Ῥ]ΔΥ Οἡ ἃ ἰατβθ 
50 416 ψ ἢ τότ ἴῇοϑα {τς Κ5, ψ ΠΙςἢ ΤΔΩΥ 
Τοοθηΐ ΟΥΙΟ5 ἤᾶν ΞΌΡροβθα. 1 [6 
ὙΠῸΌΠΡΒ οὗ [86 ῥγορῇεῖβ αδἰἰγαοϊθα βοῇ 
Ἰηΐοσγοϑι, τ[ηδὶ σορὶθ5 οὗ [θ Ψ6ΤῈ 5οοὴ 
τηδάρ, δῃηά ρεϑορὶς αυοκὶν τοδὰ δηά 
βιπἀϊοα τ[Π6η}, ἰΠουρἢ ἸητΘγροϊαιοηϑ τϊρῆξ 
511} θῈ Ῥοβϑβίθ]θ, γεῖ δὴν ἰαἰβϑιβοδίίοη οὗ 
[Πδτὰ οἡ ἃ ἰαῦρε 50α]6 "νοι ]ὰ Ῥεσοπια 50 
ἀϊδίου ἃ5. ἴο ὈῈ νιγίυα!ν ἱΠΊΡΟΒ5510 16. 
Τῆς δοκηον)θάρεαά σου ηθηθθ5. οὗ τῃ6 
Βοοϊκ οὗ γειιδῇ 15 Αἶθοὸ νδ]υδὉ]6 ἴῃ δῃ- 
ΟἾΠΟΙ γοβρεοῖ, πδια]γ, πα ἢο ῥρτορΞῖ 80 
σΟὨΘΙΔΠΓΥ αὐυοΐε8 [ἢ6 ψογάβ οὗ Ὠ]8 ῥ͵ζδ' 
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ἄεξοδεοοσθ. Ηδεσ δνιάθης Κπὸν ἴἢ6 οἴδεῦ 
Θοπρίυγοθ ὈΥ ἢοΑσῖ, δῃηά ρεγρείυδιηγ τοὸ- 
Ῥτοάιυοεβ ἴπεση, Ὀυΐϊ ἴῃ ἢϊ5 ΟὟ ΨΥ. 
Ἠς πεένοῦ αυοίθ5 {ΠῈπὶ ὈΓΙΘΗ͂Υ Δπα 510- 
εἰηςῖγ, Ὀυϊ ἀδνείοραθ ἴἢθ πη}, 50 8ἃ5 ἴο 
ὄῖνε τΠδπὶ βοιῃθιῃίηρ οὗ ἢϊ5 οὐ 5ο 
Ἰυχυπδηςα; Ὀυΐϊ ἢϊ5 [ΟϑΕΠΏΟΩΥ ἴο ἴῃ6 
ὀχίβίθηςς οὗ [πεῖ ἴῃ ἴῃς βᾶτηδ ϑἰδῖε 85 
[πδὶ ἴῃ τ Οἢ νὰ ἢᾶνε τἢδπὶ δὲ ργοβεηῖ, 
18 πηοϑί οἶθάτ. Μοβί ὨιΠΊΘΙΟΙ5 ἃΓῸ ἢ15 
αυοίϊδοηβ ἴοὰ ἴῃς Ῥεπίδϊειιοῃ, δηά 
ΘΞΡΘΟΙΔ}ν ἔτοπὶ ἴ1πΠ6 Βοοκ οὗ ειυΐοτο- 
ὩΟΙΏΥ. [{ Παα Ὀδδη 50 ἰδία] γ ἰοιιηά ἰῃδῖ 
[Π15 15 ᾿υ5ὲ νῆδῖ νὰ βῃοιυ]α ὄἌχρεοῖ. Ηἰς 
γουῃρ Π]ηἃ πγιδὶ ἤᾶνθ Ὀδθὴ ἀδερὶΥ 
ρΡεηοιταϊθα ὈΥ βοῇ ἃ βοθῆθ ἃ5 παῖ ἀδ6- 
δοιιῦοα ἴῃ 2 Κ. ΧΧΙΠ. 1---2. Βιυΐ 500 ἢ 
ιοίδιίίοηθ ἴῃ 4Ἃ Ῥοοκ οἵ νῃϊοῖ ἴῃς 
ΚορυΪΠθη6855 15 δοκηονίεαρεα, ἀτα οἵ 
[6 ρτεδίοϑι ροβϑίθ]ε ναϊα ἰοῦ ἴῃς οἡ- 
Εἰείϑι οὗ [86 ντιπηρβ ἔσοῖὰ ΜΙ Οἢ [ΠΟΥ 
ἃτε τΔΚοη. 

Α5 7εγεπηδῃ Πᾶς αἷϑδο ἴῆ6 Ῥδουϊ ΑΓ 
ΒΔΌΙΪ οὗἨ τεροδίϊηρς διηβοὶῦ 1 ἢᾶνε 8Ρ- 
Ῥεῃαεά 4 [|15ὲ οὗ ἴ6 ῥΠΠΟΙΡΑΙ Ρ]δοθ8 
ἩΓΕ [ἢ15 ΟΟΟΌΓΒ : 

ΟΒΔΡ. σΒδρ. 
11, ,8 τερεαϊθα ἴῃ χὶ. 12. 
Υ. 9, 29 33 η» ἸΧ. 0. 
ΨΙ. 13---Ὸν Ρ », ΥἼΙ. 10-- 12. 
ψΙΪ. 14 ᾿ » ΧΧνΙ. 6. 
ΧΙ. 20 " »» ΧΧ. 12. 
Χν. 2 ᾿ ,», ΧΙ ΤΙ. 
ΧΝ]. 14,15 τὰ ,»,| ΧΧΙΗ. 7, 8. 
ΧΥΊ]. 2 ς " ,, ΧΧΙΙ. 4. 
ΧΧΙΙΙ. 19,20 ,, »» ΧΧΧ. 22, 24. 
ΧΧΧ. 11 " ,., Χῖν!. 28. 
Χτχ!. 55,326, ,,» ΧΧΧΙΝ, 25, 26. 

Ζέ οὗ δίασωε ἐπ τολέολ δε ταν“ 
ζλοιράξ ΟἹ ὥπαφε ἐξ γεῤεσίχ. 

ΤὮΘ Ὀσγαάβθῶ ν4]}, οὗ, 1, 18, χν. 20. 
ΤΠε τυτηεὰ ὈδοΚ, οἱ, 11. 27, νἱῖ. 24, 

ΧΧΧΙΙ. 32. 
ΕἸΣ τπδὶ Ὀυτὰβ κα ἔσο, οἷ, ἰν. 4, 

ΧΧΙ, 12. 
Τῆς να] ηρ τοιδῃ, οἷ, ἵν. 21, ΥἹἱ. 

24, ΧΙ, 21, ΧΧΙΙ. 22, ΧΧΧ, 6. 

Ἀδίηρ ἀρ βαγὶγ, οἷ. ὙἹ]. 13, 25» ΧΙ. 7, 
ΧΧΥ. 2, 4,) ΧΧΥ]. 5, ΧΧΙΧ, 10, ΧΧΧΙΙ, 33, 
ΧΧχν. 14, 15, χἰὶιν. 4. 

γγδῖοσ οὗ ρα}}, οἢ. ν1}}. 14, 1Χ. 15) ΧΧΙΙ, 
15. 
Τῆς ᾿πουγαῦ]6 πψουηά, οἢ. χν. 18, Χχχ, 

12. 
Τῆς ἢρϑ ἴοο Ὀδἀ ἴο Ὀδ6 δδίθη, οἢ. χχῖν. 

8, ΧΧΙΧ, 17. 

Ῥάγασες τυληεὰ οὐέοι γε. 

γα κηρ ἴῃ ἴῆ6 βῃα οσηηθς5 οὗ (ἢς 
Βεατγίῖ, οἷλ. 111. 17, νἱ]. 24, ΙΧ. 14, χὶ, 8, 
ΧΙ]. 10, ΧΥ]. 12, ΧΧΙΙ]. 17. 

ΤῊΘ εν] οὗ γοιγ ἀοίηρβ, οἷ. ἷν. 4, 
ΧΧΙΊ, 12, ΧΧΙΙ, 2, 22, ΧΧΥ. 5, ΧΧνΝΙ. 3, ἂν 
22. 

ΤῊΣ νοῖϊος οὗ τλῆ, δηα [ἢ νοϊςθ οἵ 
δἰδάηεϑβ, ἴῃ 6 νοῖςθ οἵ τὴ ὉΠάερτοοτη, 
δηᾶ τὴς νοῖοβ οἵ με Ὀπάε, «ἢ. νἱῖ. 34, 
ΧΥ], 9, Χχν. 10, ΧΧΧΙΝ. 11. 

Μεη ἀνίπρ ἴῃ 1ῃ68 5ίερε Ὀγ ἴ8ε βινοσά, 
[Π6 ρΡεβί]εηςε, δηά ὈΥ ἴδπηης, οἢ. χίὶν. 
12, ΧΥ. 2, ΧΙ. 21, ΧχΙ, 7) 9, ΧΧΙΝ. 10, 
ΧΧΝ]. 13, ΧΧΙΧ. 17, ΧΧΧΙΊ. 24, 36, χχχίν, 
17, ΧΧΧΝΠ. 2, ΧΙ. 17, 22, ΧΙ, εἰ, χἰῖν. 
13. 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΙΒ 6 Ὁ 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺΚ 1. 
1 774 ἐδηπε, 3 απο ἐἀε εαὐδίων οὗ ϑεγερνιαά. 

τι Αἱ  γορῤλοϊσα σἱδίορες οὐ απ αὐπομαὶ γοαὶ 
αηια ἃ «εἴδη 29. 15 Μὴ ἄσατγ τισσασέ 
ἀσαέησί σα. 17 Οοά ἐπεομγασείλ ἀπε τοίίὰ 
ἀξΐς ῥγογῆῖσς οὗ ἀδείας. 

ΗΕ νογάβ οὔ Ϊεγεπιδῃ τῃ6 80ῃ 
οὗ ΗΙΚίδῆ, οὗ τὲ ρτίεϑῖβ τῆδζ 

τυέγό 'ῃ Δηδίδοῖὴ τη τῃς ἰαηά οὗ Βεη- 
Ἰαπηίῃ : 

ΩΗΑΡ. [. 1. Τρε «υογά: 9 ὕεγεγηα 8] ΤῊΘ 
5114] {{||6 οὗ {π6 ργορδοῖςδὶ ὈοοΚ5, οσσυγγης 
ὯΟ 655 [ἤδη οἷρῇῃξςζ {{π|6ὲ5, 15 Τῆθ ΝΡ ογὰ οὗ ἴδῃς 
Τ,οτὰ : οἡ {π6 σοηΐγαγν [Π6 ἴννο ὈοΟΚ5 οὗ Απιοβ 
ἃηὰ [στε ἀγὸ οδ θα (π6 ννογὰβ. οἵ ἴῃοϑβς 
ΡΙΌΡΒοῖβ, ργο Δ ΌΪΥ, 45 ΚΊ πιο, ἃ Ὀγάνδαηεὶ, δηὰ 
ΟἴμοΣ [Θνν βῆ σοπιπιθηίδίοῦβ βιιρροϑέ, Ὀδσδι56 
ΠΟΥ σοπίδιῃ ποῖ πΔΈΓΕΪΥ Ρτορἤεςοῖεβ, θυ 4150 
[Π6 τοςοτά οὗ πιυςῇ νος ἢ Ὀε]οηρΒ ἰο ἴῃ6 ροῖ- 
Βοηδὶ ὨἰϑίοΥΥ οὗ ἴΠ6 νυυἱΐοβ. [ἡ Ηδῦγονν ἢΪ5- 
ἴογ!ςδὶ νου ἅσὸ σορυ δεν τα] θὰ 2ῤε «υογάς, 
τοηάογοαὰ δες ἰῃ 1 Κ. χί. 41: 2 Οῆτο. χχχηὶ. 
χ8. Ὀιιϊ δοοί ἰἢγχϊςο ἰῃ τ Οἶτο. ΧΧΙΧ. 29. 50 
ἃἰοοὸ “ὙΠΟ 1|π οὗ Μοβεβ." αυοϊεά ὉγΥ Βρ 
Ῥράσβοῃ οὐ ἴθ Οτσϑθά, 5 ςδ]]ϑά ἴῃ {η6 οὔβίηδὶ 
ΤΙΦῸ "Δ Ἵ, [06 ννογάς οὗ Μοϑοβ. Μοτὸ Ἔχ δοίγ, 
{μογοίοτο, [5 {{Π|6 πλῖρς Ὀὲ γαηϑ]δῖθα {6 }ΠΡ 
οΥ ἂεῖβ οὗ [ογεπηδῃ. Οταῦ ἤοννενοσ δπὰ οἴθουβ 
Ὀπάογϑοιδπα Ὀγ ἰΐ ἃ ςο]Ἰεστίοη οἵ [π6 Ῥγορῆθςοῖθβ 
οἵ [εγεπδῃ, συ ρροβίηρ ἴΠ6 ρῆγαϑο ἴο 6 ἴθ 
ἔτοπι οἢ. χχχνὶ. το, Ὀμξ [6 ΟἾΠΟΓ νίονν 15 ΠΟΤ 
ἔπ δοοογάδηποθ ννἱἢ Ηθῦγονν Ἰάϊοη,. 

«ἤεγεριία ὴ Μοβί σοπηηθηϊδίουβ τοηάεγ [ἢ 15 
πδίης ͵εδουαϑ «ῥα ΐ ἐόγοαυ ἄοαυπ, ἴῃ ῥτοοῦ οὗ 
ὙΠΙοἢ Ηδηρϑίοηθογς; τεΐοβ ἴο Εἔχοά. χν, σ, 
ὙΠΘγο (Π6 νογὺ ἴο γον ἀοννῃ 15 γαριαϑ. ἃ 
ὨΔΠῚΘ 50 1]]-οὐηδηδὰ ννοι]Ἱά βοάγοοὶγ πᾶν Ὀδθη 
ἴῃ 50. ἢ σΟΠΊΓΛΟΙ ι156, ἔῸΣ δένθη Οὐ εἰχῃξ [ἐσεπὶ- 
Δ 8 ἅ.Ὸ πιθπίϊοποά ἴῃ {π6 ΒΙ1Ό0]6, αηὰ ἃ ΠΊΟΙΟ 
ΤΟΔϑοηΔΌΪ6 ἀογνδίοη ἰ5 ΌσῚ σα», ὨΙΡὮ, σινηξ 
85 ἴπ6 πηοδηϊηρ Οοά ἐχαἠεῖρ. 

ἐδε “οὐ οὶ ΗἩμφια δ] Α53 ἴῃ ῥγορεῦ πᾶπηθβ 
οὗ {πὲ [ἐνν5 ννόγεὲ σοιηραγαι νοὶ ἴονν, {ΠΕ ῚΓ 
ὈΘΆΓΟΙ5 ννογα Γυγίοτ ἀἰδηρ  σηθα Ὀγ {πῸ δὰ - 
ἀϊύοη οἵ ἴῃς ἐλ Ποῦ 5 πᾶπιθ. Οουϊὰ ννὲ Κϑὸρ 
16 Ηδῦτονν ἔοσπη Ὀθη- ΗΙΠΚΙαἢ, ννῈ δβου]ὰ 
δβσᾶρε ἴπθ ἀἄδηροσ οὗ δρρίγιηξς ἴο ἴῃ ἔδίμεῦ 
ψγῆδί Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ6 50η, δηὰ οὗὨ ᾿πδοσιγας!θθ 
δυο} 245 ὀσζυγ ἰῃ ἴπ6 ἰγδηϑίδίίοη οὗ [ῃς σεϑῖ 

ΤΗΕ ΡΕΚΟΡΊΙΓΕΤ 

ΜΊΙΑΗ. 

2 Το ψδοη τῆς ψοτά οὗ τὴς .ΟᾺ 2 
οάπης ἴῃ ἴῃς ἄδγβ οὐ [οβίδῃ τῆε 8οη 
οὔ Απηοη ἘΓΕ οὗ [υάσῃ, ἰπ τῆς τἢϊτς 
[Θθητἢ γϑδγ οἱ ἢϊ5 Γεῖρῃ. “τὰ 

2 [τ ολπια αἷδοὸ ἴὴΏ τε ἀδγβ οὗ 
[6 Ποϊακίτα τῆς βοὴ οὐ Τοϑβίδῃ Κιῃρ οὗ 
]υάλἢ, ἀπο τὰς ἐπά οὗ τῆς εἰενεητῃ 
1 οἵ Ζεάεκιδῃ τῃ6 β8οη οἵ Τοβίαῃ 
ἱηρ οἵ [υάλἢ, υὑπίο τῃε ολτγιγίηνσ 

οὗ (ἢ6 νεῖβϑθὲ. Ὑμὶβ ΗΠ ΚΙΔἢ ΠΙΔΥ αν Ὀθθη 
1ῃ6 ΠΙΡΒ-Ὀγοβὶ οὗ (μδῖ πᾶπιθ. δὲεὲ [πἰγοάιμο- 
[ίοπ, Ρ. 211. 

Γ᾽ ἐδεέ ῥγίος ἐδῶ Μεγ Μόοτὸ σοστροίὶγ, 
ὙΠΟ ἯΔ88, :.ς. ἀτγοϊῦ. ὍΤΠα τρῃξ πιοδηϊηρ 
5 {πδξ [Θγεπιδῃ ννᾶ5 ἃ ὑυθϑῖ, πὸ ἄννεὶξ δὲ 
Απαίμοίῃ. Το Ψυϊκαῖο πλαῖκο5 ἢ 581}}6 Π115- 
ἴΔΚ6 5 ἴδ ΑΟΥ͂., δυῖϊ {πὸ 1 ΧΧ. δηὰ {πὸ Ταῖ- 
ξυτὰ τϑηάοσ ἰξ σογτοςῖγ. ὍΠὸ ϑγῆας, ΙἴΚὸ 
1π6 Ηθφῦγ., 15 ἀπιδίριυοιβ, [6 ργοηοιη Ὀοὶηξ 
᾿πάθο! Π4 016, δηὰ ποιίποῦ ἰδησιᾶρο υϑὶηρ ἃ 
οορυϊ4. ΗἰἰΖὶξ βυρροσγίβ {πδ σϑηεογίηρ οὗ [Π6 
ΑΟΥ. 

2. 70 «υῤονι ἐδε «υογά 97 ἐδε ΠΟΚΡῸ εα»"6} 
ΤῊΣ 5δἰιηρὶο Ηδῦγ. ρῆγαθο ἰ5 210 «υὐδονε ἐδ 
«υογά 9 ἐδὲ Τογἱ τψγα8: Ὀυΐ 45 ἴῃ νϑγῦ 20 δὲς 
15 ϑοϊάοπι 'ἰπ Ἡθῦγ. ἃ πλοῖα σορυΐα, Ὀυϊ Πᾶ5 ἃ 
βίγοῃ ΤΛΘΔΠΙΠΡ. 5 ΡΠ γὴν 20 αὐῥάε, ἐο εχὶςὲ, 
(Π6 ρἤγαϑθθ ἱπΊρ}165 ἰπδΐ [Θγοπλϊδἢ ροβϑοβϑοὰ 
Οοάνδς νοτὰ ἤοτὴ (παῖ ἐἰπιὸ οηννασά, ποί ἢϊ- 
ΠΙΠγ 845 σοπηῖηρ δηὰ κοίηρ, Ὀυζ σοηβίδηε γ. 

ἐδε ἐδί γι ϑεπ γοατ' οὗ δὶς τεὶση)] Αςοογαϊην 
ἴο ἴΠ6 οτγάϊπαγυ γεσκοπίηρ {15 ννοιυ]ά Β6 Β.6. 
ό29, Ὀυΐϊ [ἢ 16 Ῥιοϊεοπιαὶς σᾷποη ἰ5 τρῃξ ἰῃ 
Ρυζθηρ {πε σαρίωυγε οὗἩ [εγιβαίθπὶ ἴῃ Β.Ο. ς 86, 
Ιἴ ψου]!ὰ Ὀ6 ἵννο γϑᾶγϑβ ἰδίου, ΠΆΠΊΟΙΪΥ Β. Ο. 627. 
Αςσοογάϊης ποόονονοῦ ἴο ἴῃ Αβϑυυίδῃ οἶτο- 
ΠΟΪΟΡῪ ἃ νου Ὀ6 Β.Ο. όοϑΒ. [Ιἴ ννᾶ5 ἴῃ6 
γε δῇοσ 1ῃπαΐ 'ἰπ ἘΠ ]οἢ [οϑίδῃ Ὀερδη ἢΐ5 τὸς 
ὈΓΙΏΒ. 

8. ἢ αν α10} ΓΛίεγα γ, Αδὰ ὁ ντϑδε. 
ἴῃ {Π6 ϑυθθοαιθπὶ ἐπυπιογαίίοη οὗ ἴη6 Κίηρβ 
ἴῃ ΨΠΏοΘ6. {ἰπ|6 [Θγο πη Δ ἢ ΡῬγορμοβϑιθῖ, ἔνο 
ΤῸ οπητίοα, οῃοδμαζ ἂπὰ εσοηΐδῃ, ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ οἷϑ δοςσοιιπῖ οὗ (ἢ6 βῃογίηεθς οὗ {πεὶγ 
ΤΟΙ 5. ὙΠῸ νΠοΪΘ ρογοα ςοπίαϊποα πὶ 186 
ΥΈΓ56 5 ΠΟ 655 [ἤδη ἔογίΥ γϑᾶτϑβ δη 5ἰχ πη ηἢ8, 
ΠΑΙΊΕΙΥ, ΕἸΣ θη ὙΘΑΓΒ ὉΠάΘΓ οβίδῃ, ἔνο 



5 ἶελι (0. 
ξ, 5. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 1. [ν. 4--. 
ολπιοδῖ ἕο οὐ οὗ τῇς Ψψοπι 1 
ὁ βαληςτῇεά τῆεε, σπά 1 ἴ ογάλίπεά {πες ὁ δαὶ ς. 
ἃ Ρίορῆεῖ υηἴο πε ΠδΙΟΠ8. ἐἤεν 

6 ΤὨεπ 544 1, Αἢ, “Ἰ,ογά σου ! ξξχρα. α 
ὈεΠο]4, 1 ςαπποῖ βρεᾶκ : ἔογ 1 ἀσι ἃ "" 
οὨΙ]ά. 
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ΑΥΆΥ οὐ 7εγυβαὶεπὶ σαρῖῖνε ἴῃ (πα 
ΠΗ πιοπτῆ. 

4 ΤΓΠεη τῆς νογὰ οἵ τε ΚΡ σάπια 
᾿Πῖο ΠΊΕ. βΑγ Πρ, 

ς Βείοτε 1 “(ογπηεά {πες ἴῃ δε 
Ὀ6ΙΪγΥ 1 Κηενν ἴδε ; δπά Ῥείογε τῆου 

Ῥετιοὐϑ οὗ εἰδενεῃ γεᾶγβ ἐδ ἢ ὑπάθτ [ΘΠ οἱ πὶ 
δηά Ζράοϊκιδῃ, δη Ἃἢγοο πποηΐῃς ποῦ οὶ 
οὗ {86 οπιοα Κἰηρα [ἘῃοδῃδΖ δπὰ [δβςοπηίδῇ. 
ἘῚὸνν ρυόρῆεῖβ νγοσῦθὸ Οοά β νυ] ηθ5θοβ. ΟΣ 50 
Ἰοηρ ἃ ρεγοά, δηὰ ὑπάοσ βυςἢ ἰγγίηρ οἰγουπὶ- 
δίδῃοοβ, 85 [εγοτη δῇ. ' 

ἐπ τόν ἥ ὙΠ} ΤῈ σἀρίυγο οὗ Τεογυ- 
δδϊοπὶ ἴοοὺκΚ ρ]άᾶςὸ ἴῃ {(π6 ἔουγ ἢ πιοπίῃ, Ὀυζ 115 
ἀεϑιίγυςίοη ἴῃ ἴμ6 ΕΠ, σα] ΑὉ (2 Κ. χχνυ. 
83. 8), [Π6 πη} ἀδῪ οὗ ννῆϊο ἢ ννᾶβ 5ιιῦϑο- 
αυσηῖν Κορὶ 45 ἃ ἔδϑί-ἀδὺ ἴῃ σϑηει γᾶηοα 
οἵ [815 5βδὰ ὄνυεηΐ (Ζεςἢι. υἱ]. 3). 

ἸΝΤΚΟΟΤΟΚΥῪ ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ. ΤῊΕ ΟΑΙ,, 
ΟΕ [ΕΚΕΜΙΑΗ. 

4. ἐῤὲὲ «υογάἢ οὔέδε ΧΟΚῸ εαρς μπίο ηι6] Οὐ, 
Ἧ8δ85. ἼΠὸ ἔοστῃ οὗ ἴῃ6 {Π1|6, 85 ννγῈὲ δᾶνθ βῆδιγῃ 
ἴῃ (ῃε [ηἰγοάιποίοη, μΡ. 321, ργονθβ {παῖ [ἢ 5 
᾿ϑίοΟΥΥ οὗ [Θγεπλῖδ 5 64}} ἴο ἢΠἰ5 οβῆςο ἑοιτηθά 
ἃ Ρατί οὗ ἢϊ5 ἢἤγβὶ δά άγοββ ἴο (ἢ6 ρθορὶθ. [1 
νγ85 Ὧ0 ΔΠΟΓΒοιρϊ, Ὀυς 4 ΡυὈ]]ς Ῥγος δπὶα- 
τίοη, ὈΥ νυν οἢ ΠῸπὶ {Π6 ἤγϑί ὃς βίοοά ἕογίῇ, 
οἰαϊ πληρ, ἴο δοῖΐ Ὀγ 8ῃ οχίθγῃβὶ δῖ ογγ, ἀπά 
ἴο 5ρθδκ ποῖ ἢϊ5 οὐνὴ τνογάβ, Ὀυὲ ἴμοβθο οὗ 
]θθοναῆ. [{ 5 ρἰδίη ἴοο τοπι ννβαΐῖ νὰ τοδὰ 
αἰογνναγάβ {Πα ἢε σοηείἀογοά {μδὲ ἴδ ρῥγο- 
Ῥδεδῖς οὔῆοθ ννα5 ἕογοθά ὑροη ἢϊπὶ ἔγοπι νυ] ἢ- 
ουΐ: ἴογ ψνγὸ βηα Πἰπὶ χοϑιϑίϊηρ (ἢ 6 ἀἰϊνίηθ ςΔ]}, 
866 οἢ. χν. 18, ΧΧ. 7, 14--ι 8. 

Τῆς παιτδῖϊνο αἰνιδ5 1156} Ἰηΐο ἔοι ραγίϑ, 
[86 (811, νυ. ς---ϑ; [6 Ἰπδυριγαίίοη, συ. οἱ 
186 οὈ]θοῖβ οὗὨ ἢ]5 τη ϑίγυ, υὐ. το---τό; [Π6 
ῬΙΓΟΙΆΪ56 οὗἉ ἀϊν!ηο δϑϑἰϑίδηςσθ, σὺ. 17---Ὶρ. 

δ. 1 ἄπεαυ ἐῤεε]ὴ Τῆς Ηδρῦτ. νογῦ 20 ἄποαυ 
ἶβδ ποΐ τ ρΓΟΪΥ ἔοτγεσ πον ]θάρο, [6 προγι- 
γνώσκειν οἵ ἴῃς Νενν Τοβί. (Κοπι. νυ}. 20; 
1 Ῥεῖ, 1. 20), Ὀυΐ βϑοπιοίϊηξ πιοσα. [ἢ Απιοβ8 
1... 2, ἰξ 5 δαυϊναϊθηξς ἴο εὐοουίρσ, “εἰδολπσς 
δηἃ σοῃδίδηςΥ 1 πχεδης ἃ ᾿βογοιρ ἢ ἀρρτγονδὶ 
σοπβοαιθηξ ὩΡΟΩ Οχρογθηςθ. 80 (Ἐοϊαπιράᾶ- 
ἀϊι5, νεγθυπι σορη οη!5 νογθι πὶ ἔλνοσὶβ δϑί. 
ΑΠΊΟΠΒ ΤΊΔΩΥ ἰηδίΐδησοθϑα 566 ὕξη. χυἹ]. 10 ; 
541. 11. 7, ἴν1},.4} Νδδυπὶ 1. 7; δπά 80 [ἢ [86 
Νον Τοβί. Μαῖζ, νῖϊ. 22, ΧΧΥ. 12. 

1 “απο εά 1δε6] ΤὮς Ηθῦγ, νοῦ (ΡΠ) 
0 “ἀπο, ὯΔ5 Ὀ5ΌΔΠΥ Ὀδοη ὌΧ δηθὰ 845 5ὶ8- 
ὨΙγηρ, 20 τεραγαίε, ἀφορίζειν, Ὀὰϊ τ} 15 νἱοενν 15 
Ὡπίοπαθ!θ. ΤΠ ΟΥ̓ΡΊΠΔ] τηρδηϊηρ οὗ {πε γοοῖ 
5 ἴο "6 ῥώγε, εἰσαη (566 ποίε οἡ Εχοά. χῖχ. 6), 
ἴποηςθ, ἔτολ (η6 δῃοίοπῖ σοηποοῖίοη οὗ [ἢ6 
ἰκἰθα5 οἵ οἰθδηϊηθ85 πὰ ΠΟ πθϑ5, ἴο δ6 δοίγ. 
ΤἼ15 σοηῃηδοίίοη 15 σθθη ἴῃ [ἢ ἀοδιπηπδίίοη οὗ 
ΔΗΙΠ14]5 45 οἰθδη ἴπδΐ ὑνεσὸ δῖ ἔου ϑδογῆςθ 
(Οεη. υἱῖ. 2), ἰπ [86 ννδβϑηρθ οὗ [Π6 ῥυγθϑίβ 

ἃπὰ οὗ οσοηϑοογαίθα γέββοὶβ, δηὰά ΒΏΔΙΥ ἰη 
Ὀαρίϑιη. ὙΠῸ οδιι58] Τσοη͵υφαίίοη τπογοίογα 
ΤΏΘ6Δη5 20 »ιαζε ῥοίγ, ἀῃ!ὰ 50 ἴο ἀδάϊςδῖθ ἴο ΒΟΙΪΥ͂ 
ΡΌΓΡΟΚΞΟΘ (566 2 8. Υἱ}}. 11). Οοὰά {Πεγείοσο, 
Βανιηρ ἤγϑι σείρεϊεά ᾿οτγου δῆ, πον σοηϑθοσγαῖθα 
δηἋ ἀενοῖοβ ῃἰπὶ ἴο ἐπὸ ργορῃεῖῖςδὶ οΒβῆοο. 

] ογάφίμεά ἐῤεε]ὴ αίδμεογ, βεοίογε 1 γογηνιεά 
ἐδες πὶ δε δεν 1 ρνυτονθὰ οὗὨ 08.860 [85 Οὔς 
πὲ ἔοσ ἴπε ργορδείις οβῇςθ], σμαά δεΐογε ἐδοι 
εαριϑ γί ἥγορι ἐδὲ «υογιό 1 ταδὰθ ὃὉΔ99 
ΒΟΙΥ [ἀφάϊςαϊοα (ἢδα ἴο ΠΟΙΥ ι1565],1 Βδνθ 
δΡροϊηϊθά ὑμ09 [πον ΟΥ [Π|5 ΡυΌ]1ς οΔ]]} 
ἴο 06] α φγοῤῥεῖ μπίο δε παίίοησ. ὙΠῈ σοη- 
υπείίοη ἀπά ἰπϑογίεα ὉΥ ἴῃς ΑΟΝ. ([Ο]]οννίης 
τῃ6  α]ρ.}) ννου]ά πᾶκοὸ (Π6 Ργορμεῖ 5 ἀρροϊηΐ- 
τηθηΐ 8ἃ5 ννῈ}} ἃ5 ἢ15 βαποι!βοδίίοη ἴο ἢᾶνε ργθ- 
ςράοα ἢἷς ὈΠΠΗ. 

μρῖο ἐδε παι ορ}] [Ιἴ 5. τϑηδυκαῦϊα Πονν 
ΠΑ γ [6 Τάγρυπι, ν ῖσ ἢ οπιθοάϊες {86 
7 ον Ίβῃ ἱπιογργοίδεοη, ρογνοσίβ ἜυΈσῪ ἰηάϊοδ- 
τίοη οὗ Οοὐβ ἰυΐυγο ρυγροϑοβ οὗ ΠΊΘΓΟΥ ἴο (86 
Βοαίμθη. 80 δοῖθ ἰξ ρδγδρῆγαθοβ ἴῃ6 ννογάϑ 
ἴδυ5: 1 πάνθ δρροϊηϊθα ἴῆδ6 85 ργορδεῖ ἴο 
τλΚε ἴΠ6 Οδπ[ 165 ἀπὴκ [86 σὰΡ οὗ συγβίην.᾽" 
ΕΔ ΑΙ ᾿ηϑυβῆςϊοηΐ, [που ἢ 1655 [2]56, 15. 186 
ἀκ θ νώτου οὗ 81 ΟΠγγϑοβίοσῃ, [ῃδί ἴΠ6 τνογάς 
τοίοσ ἴο {πΠ6 ργορἤθςοῖϊοβ ραϊηϑδέ {Π6 πορῃου- 
ἵπῷ πίίοπβιυ Μοσὲ ἰγαὶϊγ δὲ Απλθγοβο 5ᾺΥ8 
τὲ ἴδ ριν]]οροβ σοπίδιηθα ἴῃ [15 νΌγθο ΔΙῸ 
50 ξ͵οαί 85 ἴῃ {ΠΕ ῚῚ [1] 5θηβθθ ἴο Ὀ6 ἴπιιδ ΟΠΪΥ͂ 
οὔ Ομ τσὶ ΗΙπιβα δ, ν}}16Ὲ ἴο ογοπιίδἢ {ΒΟΥ 
ὈΘΙοης 85 Ὀδηξ ἰῃ 50 ΤΔΠΥ Ρᾶγι συ] ᾶγ5 ἃ ἴγρ6 
οἵ Ομτιβῖ ( ἈἌροὶ. Ἰδαν ἀϊ5," ς. 11. Οὗ. [.29- 
ἰδηῖ. “1η51. 1ν. 8, εἴς.). Ααἀὰ [δδῖ ρῥγορβεῖβ 
Ὀπίο ἰβγϑθὶ ΠΥ ἴπεῖὲ ὑΜΕΓῈ ΠΊΔΗΥ: 
Ναΐῃδη, ΑὐὈδῃ, ΕἸ1)}4ἢ, ἘΠΙ5ηα, γήδι, ἅς. 
ΤΟΥ ἀϊὰ Οοὐἷδ ψοῦκ, ἀπά ἰοῖ. πο ἔυγίοῦ 
ΤῊΘΙΊΟΓ4] ΘΒ ἴοι. ΟἾΠΟΥ Ρῥτορποῖβ νγογ 
Οοὐάδδβ εἰἤβ ἴο 41}1 πιδηκί πὰ, δηὰ ὉΥ τοῖν 
ὙΠΓΠΡ5 “ΠΟΥ Ὀεΐηρ ἀεδά, γεῖ βρεᾶῖ υπῖο 
1.5." 

6. “42, Σογά σου ἢ Μοτε ΤσοστεςογΥ ἴγδπ8- 
Ἰαϊεὰ Α1848, Ο 1οσζὰ αοὰά, ἰη [οϑβῇ. υΥἱ}. 7: 
]υἀς. νἱ. 22 ; οὐ, ᾿ΠΈ γα! γ, “6 Α145, ΤΥ 1 οτὰ 
7Θῃονδῃ." ὙΠΕΙΘ ἰ5 ὯῸ γοϑιίδίδηςθ ου θγοπη- 
ἸΔΠ5 ρατῖ, Ὀυϊ Βὸ βῃσιηκβ Ὀδοκ δἰδιτηθά, 
50 δῖ ἴῃς νἱϑίοηῃ οὔ {Π6 σδβογυθιπὶ [5Αἰδῇ 
οτθὰ “ὟΝ οε ἰ5 πὴὲ "᾽" ([54]. νἱ. ς), ἀπά ΕΖθκιοὶ 
ἐἰ5ΐ Δϑῖοῃιϑῃρα [ῸΓ ϑευύθὴ ἀδγϑ᾽ (ΕΖεκ. ἢ]. 
1ς). [Θγου Δ} 5 σεηῖ]ο δηὰ ἴθηάογ βριγ 500» 
τηϊῖ5, θυῖϊ ν ἃ ΟΥῪ οὗ ρδίη. 

1 εαηποὶ “ῥέεαὰ] ὙΠῸ6 ΤΑγραπὶ ραγαρἢΓΔΘ65 
[Π|5 σογτεοῖΥ 1 εαηποῖ ῥγορῥειγ, ἰ.6. ἵ Ὦδνθ- 
ποῖ ἴμοϑε ρβοννεῖβ Οὗ ΟΓΔΙΟΓΥ ΠΟΟΘΘΘΩΤΎ ἔῸΣ 
ϑσοῦ55. ἼΠ6 Ρῥχγορμεῖβ οὗ ἰ5γΓ86] νεσοὸ [16 
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Πδηά, δηἀ “τους πεά πὰ πιοιῖῃ. Απά 71 6.», 
{πὸ ΠΟΚΡῸ 84 ιπίο πὶς, Βεἢο]ά, 1 
ἢανε ἔ ραῖζ τΥ ὑγογάβ ἴῃ (ΠΥ τουτῃ. 

ΙῸ δ66, 1 ἤᾶνε τῃ18 ἀδὺ 8εῖ τῃεε 
οναῦ ἴῃς παίίοῃβ δηὰ ονϑγ (πε Κίηρ- 
ἄοιη8, ἴο ἔτοοῖ ουξ, Δηά ἴο ρι}} ἀοννη, 3 «βαρ. τᾶ 
ΔηΔ ἴο ἀεβίγου, ἀπά τὸ τἢσγονν ἄονγη, «5 Οος. το. 
ἴο δυι]4, Δηά ἴο ρἰδηῖ. ἘΣ 

4 Μοτεονοσ τῇ6 νοτγὰ οὗ {πὲ 

 4Βιυϊ {πε ΓῸΚΡ 54ἰά ιιπῖο πιθ, 
δΑΥ Ποῖ, 1 ἀγὶι ἃ ΠἢΠἃ : ἔογ τῆου 5}ῃδϊ]ῖ 
δο ἴο 4}} τπαῖ 1 5}41] βεηά ἴῃεε, δηά 
ψνΠδίβοενεγ ἱ σοπηηδηά ἴῃς ἴποιι 85}Π4]1 

.ΒΡΕΔΚ. 
, 8 4Βε6 ποῖ δἴγαϊά οὗ πεῖν ἔδοθϑβ : [ὺσ 

τ ας 4[ ἀπ ψ1ἢ τῃες ἴο ἀεἰίνεγ ἴῃ 66, 5411 
αὶ τῃ6 ΓΟΚΡ. 
εὐτ τό. 9 ΤΠῈΠ πε Γ[ῸΚΡ ρυῖΐ ἔστ ἢἷἰ8 Σ 

ΖΦ ομδρ. «. 

πδίϊοηδὶ Ῥγοδοῆουθ ἴῃ χοροῦ στηδίζεσβ, δὰ 
1Πεῖτγ ογδΐουβ 1 ΡΟ ΓΔ]. 

1 ἃτὰ α εῤιἰΔ4ὴ ΤὨϊ5 ᾿τπρΡ]165 ποῖ ὙΟΤΥ͂ 
ἀοβηϊζο αρουΐ Ϊογεγη δὴ 5. ἅρθ, ᾿που ἢ βυῦ5θ- 
4υσπγ {δε ΒΑ ίη5. χθά ἐουγίδεη 88 {ῃ6 
ποῖ ἃρ ἴο ψνοἢ ἃ Ρείβϑοη ννδᾶϑθ 511} ἃ “μά, 
μῶρσαγ, ἴὯ6 ψογὰ δε ΠοΓο, 866 Ὡοΐθβ οἢ 
Οξεη. χχίν. σό, σ Κ. 1. 2. 5111 186 Ἰοηξς 
ἀυταϊίΐοη οἵ [ΘΥΟτ Δ ἢ 5. Ργορῃθίς πηϊβϑίοῃ 
ΤΏΔΚΕ5 ἴἴ ργοῦδοϊε ἰΠδξ ΒΘ ννᾶ5 ὙἘΓΥ γουην 
ὙΠδη ΓΔ] 16 ἰο ἴη6 οΟΠΓΘ, 45 4150 ὑγοσε 548}, 
Ήοϑεοα, Ζεοδβαγηδῆ, δηά οἴθμεῖβ. 

7. δϑδ4ν ποὶ, 1 ἅτ α ἐδ Α5. Τογοπδῃ 
ἄἀοεβ ποῖ τεϑὶϑὶ σοά 5 νυνὶ}, θὰϊ ΟὨΪΥ τηθπίὶοηϑ5 
ΓΕΔ] αἰδησυ] 165 (50 ἔα 1. 24), ἴΠογδ 5. πὸ 
τγογά οὗ τεργοοῦ βιοἢ 45 Μοβϑβ ἱποιιστοά ὉΥ͂ 
᾿5 τερεαϊθα χϑξιβαὶς ἴο οὔεγ Οοά (ἔχοά. ἱν. 
14). 

ἔῤοι “ῥα ρο] ΜΔΩΥ σοπηπιεηΐδίοιβ ἴδκὸ 
{Ππ656 ννογάϑ 8ἃ5 ἃ ργοπηῖϑθ, μου φυλὲ ρο, «υἱὲ 
δρεακ. Το ΑΨ. 15 ργοίθγαθ]θ: ἔογ ΌΥ ϑαγίηρ 
παῖ μὲ νγὰβ ἃ Ἵῃ!]α [εγεπδῃ βυρρεβῖθά ἴννο 
αἰ βΠ σοι] 1165, (πΠ6 ἢγϑὶ ᾿ποχρογίθηςθ, [ῃ6 ϑεοοπὰ 
Ἐπ ἀϊῖγ. Οοά ποῦν τεπιονοβ (ἢ6 ἢγϑι οὗ ἴῃ 656, 
ἸὨΟΧρουθησθ 15 ἢ οὐβίδοϊας γεσε (Π6 ἀμ γ 5 
5 ρ]6 ορθάϊεηςε. Ηἰ5 {Ππ||Δ1ἰγ 5 γοπχονθὰ ὈΥῪ 
[Π6 ῥγοπηῖδα ρίνθη ἢἰπὶ Ἰη ἴῃ6 ποχί νϑῦϑδ. 

9. Ἰομεῤεά »ιν γ»ιομ δ] τδλδὰθ 1ὺ τότ 6}. 
ΒοΙδ Ποῖα δηὰ ἴῃ 158]. υἱ. 72, ΠΘΓΟ ΘΟ ΠΔΙΪΥ͂ 
ἔδετγο 15 [6 ᾿ἱπδυρυγαϊίίοη οὗ ἃ Ρτορδοῖ ᾿πῖο 5 
οἵῆεο, {πὸ ΗἸΡΗΙ οὐ οδυβαῖνε σοη]ιξαίίοη 15 
υδοά. [π Ὠδι. χ. 1ό, ν ογα ἴπ6γ6 15 ΠΟ βιιςἢ 
ἰπδυρυγαίίοη, νν δᾶνὸ {ΠῸ σἰταρίε σοη]υραίίοη, 
ῥέὲ ἰομεῤεή. "“ΓῊΪ5 »ιαζίηφ ὁ Ἰομεῦ ννὰ5 ἴῃ6 
δύο] οὗ ἴῃ6 Ὀεβίονναὶ οὗ ἀϊνὶπο ρσᾶσθ δηά 
Βοῖρ, ΌῪῚ νν δῖος ἢ τῃδὲ νηΐ οὗ εἰοχιδηςθ, Ὡς ἢ 
ἴδε ῥγορδεῖ δὰ ρἰοδάθά 45 ἃ ἀϊϑαιδ} βοδίϊοη, 
νν5 τοπιονοᾶ: δηά ἀϊβιϊης τ] νγᾶ5 Δῃ ΘΧίογῃΔ] 
ἃςῖ, ἱπηρτεβϑίης 1156} ΟὈ] ΕἸ ν Εἰ ἀροη ἢΪ5 σοη- 
ΒΟΙΟΙ5η655, (που Ρἢ ἴῃ νηδὶ οχαςΐ σΏΔΠΠΟΥ [ἴ 15 
ἱπ)ροβϑι ὉΪ]6 ἔοσ τι5 ἴο 1ε]}. 

10. 1 ῥαυνε...“εἰ ἐρεο ουόγ] ΤὨϊΓά ἴῃ ογάογ 
ςοπιο5 ἴΠ6 οδ]οςΐ οὗ [Θγθπλ δ 5 πιβϑίοῃ, ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ἱπαϊςαίοα ἴῃ 15 νοῦβθ, δηά πόσο δ ΠΥ 1 16 
ἴνο νἱβίοηβ ψῃῖς ἢ το]ονν. ὙΠῸ νοτάϑ 1 ῥαυε 
σε ἐῤεε σεν ἸΛΟΥΑΙΪΥ τρθδῃ 1 δας »ιαάδφ ἐδέξ 
Ράκεεά, 1.6. ἀοριῖν. ὙὍὙΠῚ5 {Π||6 15. βίνθῃ ΟἹΪΥ 
ἴο ἴποβθ ἱπνοοιοῦ ἢ ΠΣ δυϊπογιγ, 45, ἔὺυ 
ἰηδίδηος, ἴο ἴδε οὔςεῦβ ἀρροϊηίοα ἴο Το] Ἰοςῖ 

(86 οοσγῃ ἴῃ Ἐργρὲ ἀυτγίηρς 1Π6 γϑαῖβ οὗ ῥ᾽ ΠΕΥ͂ 
(ΟΌεη. χὶ!. 34), ἴο ΑὈΪπιθίθο 5 νἱσθγου ([υάξ. 
ἶχ. 28), ἴο ἴπε ΠΙΡἢ -Ρ  οϑι 5 ἀθροΥ (2 Οἶγο. 
Χχίῖν. 11), ἴο ἴΠ6 γοργεβοηΐδίίινε οὗ πὸ 1 ον ες 
δὲ [ετιβδαίεπὶ (ΝΕΝ. Χὶ. 22), δἀηὰ ἴο Π6 νἱςε- 
ξετεηΐ οὗ ἴμ6 ΠΙρΡῃ-Ρσίεϑε τη ἔπε ἴδπιρὶθ (76γ. 
ΧΧ,Ι, ΧΧΙΧ. λό). Ηδστγε θη ννῈ 566 106 ΟἾΒῈΓ 
ἃϑροςΐ οὗ ργορῆξεογ. Οοά᾽β ἀδαϊϊηρξ σηᾶυ ὃ6 
γίοννθα οἰ[μον ἔγοπι αῦονθ ογ τοτη θεῖον (ΡΒἢ), 
1. χ2, 132). Μψιοννοά ἔγοῃ Οὐ β 5ἰάθ ἴῃ 
ῬΓΟΡΠοὶ 15 ἃ ΤΊΘΓΟ Τ]ΘΒϑΘηΡΟΥ, ϑρεακίηρ ννῆδὲ 
ἢδ 15 το], ἀοίηρ ννῆδξ με 15 Ὀἰ4ά. ΕἼΤοπΠὶ πδῃ 8 
βδίαθ ἢ6 15 Οοά β νυἱοθρεγεηῖ, νν ἢ Ῥόνγοσ ““ἴο 
τοοῖ ουζξ, δηά ἴο ΡῈ] ἀοννη." [Ιοοκίηρ δὲ δἰβ 
οῇῆςε ἴῃ 115 115 Ὠυπηδη ἀϑρεςοΐ ΕΖΕΚΙΕΙ βρθαῖκϑ 
οὗ “6 νἱϑίοι ὙΠΙΟΝ 1 δανν ἤθη 1 οδηλὸ ἴο 
ἀεβίγου ἰῃς ςοἰγ᾽ (ΕζΖεκ. χη. 3). ΟὖνΣ ἔγδῆϑ.-» 
ἰαῖογβ γε 50 οἴεηάοά δῖ (ἢ15 [μαΐ [ΠΟῪ αν 
ἰπεὰ ἴῃ [ἴῃ6 πιαγρίη ἴο οοΐθῃη 1 ἄοννῃ, δηά 
ΓΕηΔοΓ ἃ “ΝΉΘη 1 σάπια ἴο ΡΓΟΡΒΟΒΥ ἰδαῖ 
[86 σἿΥ 5δοιμὰ θὲ ἀοϑίγογεοά." Βυΐϊ πῃ {Πογ 
ΤοϊδιΙοη5 ἴο πῆθη, ἰξ ννᾶ8 ἴΠ6 ὑσγορῃεοῖβϑ 80 
ὉΠ ῸΡ ἀπὰ ρυ]οά ἀοννῃ, δηὰ ἴδ ννᾶϑ8 [Π15 νυ ϊςἢ 
τδάθ {πεῖ ννογτὰ “4 ἤἥγε ἴο ἀδνοῦσ, δηὰ ἃ 
ΒΑΙΏΠΊΟΥ ἴο Ὀεαῖΐ ἀοννῃ δηὰ ογυβῃ" (οἷ. χν. 
14, ΧΧΙ, 29). 

1ο γοοΐ ομΐ, ἀπά ἰο ῥμὶ! ἀοαυ"} [πη ἴπῸ Ἡρδῦσ, 
[ῃ6 νοῦς ἃγὸ μείέδουρ δῃὰ πείδοίςξ, δῇ ᾿ἰπϑίδποδ 
οὗ 1} 4]}}1}ϑγαίίοη 50 σοπητηοῃ ἴῃ ἴδε ῥγορβοίϑ, 
ἀπά ἀρτθθδῦ]ς ἴο οτγεπίδὶ ἰδϑίθ. ΓΘ ἔουπιοσ 
βίξηϊβεθ {Π6 ἀδδιγιςιοη οὗ δηγιίηρ ρῥἰδηϊοά, 
δηὰ 15 ΠΡΏΓΥ τεπάεγοα 29 γοοΐ ομἱ: ἴθ Ἰαςίοῦ 
Τοῖοτβ (0 Ὀυ!Πάϊηρβ, δη 85 1ἴ ἱπλρ]1ε5. ἔογςο, 
09 ῥε } ἀοαυμ 15 5ΒΟΔΥΟΘΙΥ βίσοηρ ὁπουρῃ. [ 
δου ]Ἱά Ὀ6 29 ὀγοαξ ἄοαυη, ἐῤγοαυ ἄοαυη. Ιὴ 
(6 πα] οἴδιιϑθ 20 ὀμιια ἀνα ἰο ῥίαπὲ ἀὐὸ 1ἴῃ6 
ΟΡΡοϑιίεβ οὗ [ῃ 656 ἵννο [ἀ685. 

0 ἀδείγον, ἀπά ἰο ἐῤγοιυ ἀοαυ")] ὍΤῆε ἴννο 
ἔοστηεσ ννογάς ννουἱὰ ἤν σοηῆπεα {π6 ρῥτο- 
Ρδοῖ 5 πηβϑίοη ἴο παύεγο δῃὰ ἴο οἰ. Ὑὕνο 
ννογὰς τπεγοΐοστε οὐ πιοῖθ βθπογαὶ τηθδηϊηρ 
Ο]ΠΙονν, οὗ ψνΙοἢ [ἢ6 ϑεοοηά πΊοῦα ὌχᾶςῖΥ 
ΙΏΘΔη5 ὕὅὍο ὕὅθδζ 1ῃ ρίθοϑβ. ΑἸτηρ ΓοπΊαΓΚ5 
(Πδὲ (Πογὸ ἀγὸ ἔοιυγ ννογάβ οἵ ἀδϑισχιςσίίοῃ, δπὰ 
Ὀυΐ ἵννο οὔ τεβιογαδίίοῃ, 85 1 ἴῃς πιθβϑᾶρθ ΓΘ 
ἙΒΙΘΗ͂Υ οὗ ον}. Απάὰ 5. ννᾶ8 [6γο Δ 5 
ΤΛΟβϑαρο ἴο ἢ]5 σοῃίοπΊροσδγιθβ, Ὀὰΐ 4]} Οοάξ 
ἀθδ]ηξ5 ἅγὸ βηΔΠΪΥ ἴον ἴῃ6 ξοοὰ οὗ Η!5 ρθορίΐε. 
ΤΠ Βθυ]οηΐδῃ Οχῖ]Ὲ νγὰ5 ἔοσ ἴδε τηοχηθηΐ 
ἃ {ἰπλ6ὸ οὐἁ Ἑομιαϑιϊβεπηθηξ : [ἃ Ὀδοᾶπιθ 4150 ἃ ΕΠ π)6 
οὗ ἡδίϊομδὶ γεροπίδῃςς (566 οἷ, χχῖν. ς---Ἴ). 



ἸΕΚΕΜΙΑΗ. 1. 
σάπια υπΐο π16 [ἢ6 βεςοηά {ἰπη6. 84 γ- 
ἴηρ, ΥὨαῖ βεεβϑὲ του ὁ Απά [ κ55ἰά, 
1 8ε6 ἃ 56ειῃίηρ ροῖ; δηά (πε ἔδεε "δῦ. 
ἘΠοτεοῦ ᾿ς ᾿τονναγά τὴς πο. ας 

14 Ἴδη τς ΓΟΚΡ 8414 υπἴο πΊ6, 5 
Ουϊ οἔ τς που δὴ ὃν] [5}}8}} Ὀγθᾶκ ε Ἧς ἐπ 
ἔογῖἢ ὕροη 41} τὴς ̓ ΠΠδθιτδη8 οὗ τῆς ἰαπά. ενειύβ νὴ 

410 [ν. 1 ε---14. 

[ΚΡ σαπιὲ ὑπο π|6. βαγίπρ, [εγὸ- 
ταϊδῃ, νγῆδλί βεθϑῖ τῃῆου ἡὶ Απά 1 414, 
Ι 566 ἃ τοά οὗ δη αἰπηοπά ἴγεα. 

12 ΤΏδη κά τῃῇ6 ΓΟΚΡ ἀπο πΊ6, 
] ὙὝπουι μαβὲ Ψψεὶ] ββεὴ: (ον 1 υγὶ]} Πδϑ- 

ἴδῃ ΠΥ ψογά ἴο ρεγίογι ἵϊ. 
13 Απά τὲ ψογά οὗ τῆς [ΚΡ 

11. «υραὶ “εεε: ἐξομ] ΒΘΓΘ 15 ΠΟ Γδᾶϑοῃ 
ἔογ τοραγάϊηρ ἴδε ἔννο νἱβίοηβ ὑνῃϊοῇ ἔοϊϊονν ἃ5 
ΤΏΘΓΕ Ὑϑῆϊο 65. σποϑθη ΟΥ ἴπ6 ργορβοῖ ἔοσ σοῃ- 
νογίηρ ἴο ἴμ6 ρθορὶὸ ἴῃς σοην!ςί]οῃ5 οὗ ἢΪ5 ον 
ταϊὶπά. [ἔννα δάμη ἃ βυρογπδίαυσαδὶ οἰεγηθηΐ ἴῃ 
ΡΙΌΡὮΘΟΥ, νἱ᾽ϑίοηβ ννουἹὰ 6 1ῃ6 πιοβῖ ϑ5ἰπ|ρ]6 
Ταελη8 οὗ σοσησηπιοδίοη Ὀεΐννεθη Οοὰ δηά 
ΤΏΔΗ. 

4 χοά 977 απ αἱ»ιοπά ἐγ Μαξάξί «ῥάξέά. 
ΑΒ [πε ἔΌΠΏΕΥ νοσὰ 15 οδῃ ἔουπά ἴῃ ἴδε 
86η5ὲ οὗ “ἃ 5.47 5 ἢ 45 ἴσαν οῦβθ ΟΩΓΓΥ, δηά 
ενθη οὗ (86 5ἴᾶνεβ μοὶ α ἴῃ {ποῖὶγ μβδηάς ὈΥ {6 
Ἔν 5 ΏΘη Θδίιηρ [ἢ6 ράΞΘΟΥΟΓ {ἘΠ ΧΧΧὶ το; 
χοά. ΧΙΪ. 11), Ιῆδὴγ ἰγδηβίαῖϊθ ὦ πα οὗ 

αὐηοηά «ὐοοΐ. 6 νἱβίοη ννουϊά ἴῃιι.5 515- 
ὨΠγ ἴΠδὶ Οοά, 8ἃ5 ἃ ἴγδνυθι]οῦ βιδῆ ἢ Πδληά, ννᾶ5 
υδῖ δρουΐ ἴο 5εὲ ἔἕοσῖ ἢ: ὑροὴ Ηἰβ ᾿Ἰουσηου οὗ 
νοηρόαησθ, υῖΐῖ [δ6 γχοηάογηρ οὗ 16 ΑΟΥ.. 
ἦβ Ξξι ρροτγίοἀα ὈγΥ ὕξη. χχχ. 37, ἃπὰ ἃ Ὀγδηςὴ οὗ 
8 αἰπιοπά ἵγεθ ρυζίηρ ἕογί ἢ 115 Ρίπκ ἤοννοῦβ 
ἐπ ννυἱηΐον, νὰ 115 Πρ βστόθη ἰθᾶνθϑ ΘΟΔγΟΕΪΥ 
ὙδητΌΓΙΠΡ 45 γοῖ ἴο υπΐο]ὰ {Ποιηβεῖνθϑ, 15 Δῃ 
Ἔχ ργοϑϑῖνο ΘΠ} Ὁ]6 πὶ οὗ ννα κοί Π 655 ἀηα δον γ, 

ΎΠΟ οἵποσ νογά, «ῥάξέά, ῖ56 ποῖ {πΠ6 ογὰϊ- 
ΠΔΑΓΥ Ὡᾶπιδ ἔογ 8ῃ δἰτηοηὰ ἴγθο, δας μας, ννἤθηςς 
(86 ΘαυΥ πᾶῖπθ ἔοσ Βεῖμοὶ, {Πῃ6 αἰπιοπὰ εἰ(Υ 
(Οξη. χχύπ!. 19). Ἴ νος ποννονοῦ «ῥάδα 15 
υιϑοὰ ἔογ αἰπιοηαὰ πιΐβ (Οδξη. ΧΙΠΙ, τὰ; Νυπηι. 
ΧΥΪΙ. 8). ἀπά ἴῃ6 αδἰπιοηα ἰ5 5[1}}} ςα]]θὰ «ῥεχεά 
ἴῃ ϑγτίας. 
{πγονυτηρ ἀουδῖ ἀροη {πε ἰγαηϑιαἴίοη, θυ. ρτο- 
ὈΑΌΪΥ ἱμαᾷ ννᾶ5 ἴπ6 οσάϊπασυ, πὰ «ῥάῤφέά ἃ 
ῬΟΘΙΙσΑ] πᾶπηθ βίνθη ἴο [Π6 ἴγϑὰ ἔὺγ ἴἢ6 5ΔΠ16 
Τϑάϑοὴ ψὩΙΟὮ πὸνν τηδάθ [εγοπδῃ σἤοοβε [ἴ, 
ΤὮΗς νεγῦ υῤῥάζαά 5ρη:ῇῆ65 29 δὲ χαυαάε, δηὰ 
8ἃ5 ἴῃ δἰπιοηδ Ὀ]οβθοπὶβ ἱθπ δηυδΙΥ, δηὰ 
τρθηβ 115 ππϊϑ ἰη Μδίςῇ, 1ἴ ϑθοηβ ἴο ὈῈ ἀννακο 
νὮ1]6 ΟἾΠΟΥ ἴγϑοϑ ἂγὸ 511} 5 δορίης ἴῃ ἴΠ6 ἴοΓΡΟΣ 
οὔ νἱηΐοσ. δθὸ Τπλίγαπι, "Ὁ Ναῖ. Ηϊςῖ. οἵ 
ΒΙΌ]6,᾽ Ρ. 3322, δηὰ Ρ]ηγ, “"Ηἰδί. Ναῖ.᾽ 110. 
ΧΥῚ. 2ς. 

12, 1 «υἱἱ! δαςίεη)ὴ ἘἈδίδοῦ, 1 τδῦοι ΟΥ̓́ΘΣ 
ἢ» «υογά 10 ῥέγζογηι . ὙΠῸ Ηθῦγον τνογὰ 
5 ἴη6 ῥγϑϑοπξ ρᾶγιςρ]ς σδοζδά, δῃηὰ ἱπ1ρ]165 
{πογεΐοσο σοηίημοι5 δοί]οη. 

138. 4 υεεἰῥίης ἣ ΤὨο ἤγχϑίϊ υἱβίοη νγᾶς 
ἔοτ 1ῃ6 Ξυρρογί οἵ ἴδε ργορβοῖ β οὐγὴ ἴδ ἢ 
ἀυτίηρ δῖ5 Ἰοηρ σίγα ]Ὲ ΜΠ ἢ15 σου ΠΕΓΥΠΊΘΗ: 
[86 Ξεσοηά οχρίδίηϑ ἴο μἰπὶ [86 βΈΠΟΓΑΙ ἡδίυγο 
οὗ 5. πηϊδϑίοη. Ηθ ννὰβ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 Ὀρᾶσοσ οὗ 
τιάϊηργ5 οὐ ἃ σγοαῖ πδίϊοῃ δ] σδιδ Υ δοὺξ ἴο 
Ὀγχοὰκ ἰοσίῃ ἔγοπιὶ {π6 ποσῖῃ. Ηδ 5665 .:γ, ἃ 
Ροῖΐῖ, οΥ γαίμοσ οδἹἱάσοι. [ νγᾶβ ἃ γ6556] οὗ 
ΤιοῖΔ] (ΕΖεϊ, χχὶν. 11), υϑοᾶ ἔογ [6 σοοκίηρ 

ΤΠοΓο ἰ5 ἢ0 χγϑδϑοῃ ἰμογοίοτο ἔοσ᾽ 

οὗ πιοδῖ (1 8. 11. 14), ἴσο που ΡὮ ἴο Ῥσόρᾶγο 
16 Τ168] οὗ ἃ ΠυΣΤΊΘΓΟΙ5 ΠΟΙ ΠΥ Ἰα νι ἶν. 
38), δηὰ Ὀγοδά δὲ [ἢ ἴορ, 85 ἴἴ ννᾶϑ υϑοὰ 
ἴου ὑγδϑθηρ ρυγροϑοβ {ἈΡ5. Ιχ. 8). ὙΤῊΪ5 ς8]-» 
ἀγοῦ ΠΊΟΓΘΟΥΘΥ νγᾶ5 ὈΟΙΠηρ ἔτ ουϑὶγ. ὙΠ6 
νεγῦ υδοὰ δοΓὸ ἰβ8 δἰϑενυ πεῖ ΤΟΣ ΠΟΙΤΕΟΙΥ 
Γεπαογοα ἐο δέου, οὗ ἃ 5Βγ1{Π᾿5 6] ]ονν5 ([54]. 1ϊν. 
16); δηῃά [Π6 Τηθδη!ηρ᾽ ΠΊΔΥ Ὀδ6 4 50 ὀίραυπ 
μῤοπ, ἐς. ἃ φοῖ πιδάθ ἴο ὈΟΪ] ἔΓΙ ΟΊ ὈΥ̓ 
δϊονηρ ἴῃς ἢγο. 

ἐδὲ ἥπεφ ἐδογφο 15 ἐοαυαγά ἐδε πογ Ὁ} Μοτὲ 
ΠοΟΥΓΘΟΕΥ [Π6 τηδυρίη, ἐφ ἥαες ἐδόγεοῦ ἐς ον» 
ἐῤέ πες οὗ ἐῤῥὲ πογιῤ, 1... νοσατὰ Δ 6 ΒοΌ, 
νε πιυϑδῖ ϑιυρροθο [(ἢ]5 σα άγοη δεῖ ὉΡΟΙ 8 
Ρ᾿ΪῈ οὗ ννοοά, ὈΟΠ65 (Ὲ 26Κ. χχίν. ς), δηά οἵδιοσ 
1ηβδιηπηδ Ὁ ]6 χηδίοτιαῖ8. Α58 ΤΏΟΥ Ἴσοηϑυτηθ ἴΐ 
δεῖ 1165 ἀόνν ὑπουθηΐυ, ἢ [Π6 διρμοϑὶ δι ἀθ 
ἵονναγά (86 πογίῃ, 50 ἴῃαῖ 115 ἴδοθ ἰ5 τυσγποά 
1ὴ6 ΟἾΠΟΙ ννΑῪ δηά ἰοοκβ ϑδουϊηνναγά. ϑδΒοιυ!ὰ 
1ἴἴ 51} σοπίπιθ 50 ἴο 5εί(]|6, [6 πηθ τηυϑῖ 
ΒΏΔΙΥ οὐπὶ θη ἴ ΜΠ] 6 ονετυγηρά, 
δηα 01 ροιγ ἴῃ ψΠΟ]6 τλδ85 οὗ 115 ὈΟΠ]ΠἸηνΡ 
σοηΐϊοηΐβ ὑροῃ ἴῃ6 ϑομίῃ. 

14. Ομ οὔδε πογί)... ὍΤῊΘ βυν δ! ἴης νγδῖοιβ 
οὗ ἃ ἢοοά τὲ ἴη6 υδι18] ἔγρὲ οὗ ΔῃΥ ονεοῖς 
νυ ΠΟΙ πυηρ σδἰδτλγ (5. Ιχῖχ. 1, 2), δηὰ 65- 
ῬΘΟΙΔΙΥ οὗ 4 μοβϑίϊα ἰηναϑίοη ([54]. νἱ}]}.. 7, 8): 
Ὁυΐ [Π15 5 ἃ Ποοὰ οὗ 5ςΔ)άϊηρ ννδίειϑ, Βοθ6 
ὙΘΥΥ ἴουςἢ ἰ5 ἀεδίῃ. ὙΠῸ οδιάγομ σοργοβθηΐβ 
[6 σσοαῖ Π}}}}ΑΓΥ οαρίστεβ Ὡροη ἴπ6 Επιρῆγαίοϑ. 
Ιη ΗθζΖοκδῃ 5 ἰἰπλὲ ΝΙΠου ἢ νν45 δἱ {Ππεὶγ Ποδά : 
Ὀυξ οἰοιπτηθὰ ὈΥ {πε ἀγπΊιθ5 οὗ Ογαχαγεβ δπὰ 
ΝΑΡορδίαβϑαγ ἰΐ 15 ᾿1561 πονν {Π6 νἹσῖ πὶ ννἤυδα 
Ἰπλὺ5 ἀγὸ βϑοῖῃιης ἴῃ ἴδ οσαἸάγοηῃ, δηά ἴῃς 5θδῖ 
οὗ δπρῖγε 88 Ὀδοη ἰγδηϑίειτοὰ ἴο ΒδὈογίοῃ. 
Βυΐῖ ΜΝ υδνΟΓ ΤῊΔΥῪ ἔογ ἴμε ἘΠῚ6 ργανδι], [Π6 τ1ἀ6 
οὗ ραϑϑίοῃ δηά σΑΓΠΑΡῈ 5 50 Γ6 ΠΠΑΠΪΥ ἴὼ ΡΟᾺΓ 
ἰ15 6] ὑροη Ιυάπα. ΕΓ (ῃ6 5ᾶπὶθ σϑᾶϑ 9 
ΨΥ Ὡς τηδάθ {ῃ6 Αβϑϑυστίδηβ ρυϑῇ {ΠΕῚΓ σοη- 
4υσδίβ ἰη {πὲ ἀϊγοςσίίοη, παπλοὶυ, [Π6 πόνο ὶο 
Βίγυρ ὶε ἔογ βιιρτεσηδου ἢ Εχγρί, ν}}} ἂςῖ.. 
ἢ Θαι4] ἔοστοθ Ὡροὴ ἴῃ6 (Παϊάθαπβ: δηά 
[Π|5 δά Ἰοὴς Ὀεΐοστο Ὀδοη ρῥγθάϊοϊθα ὈΥ 1Π6 
ΡῬτορμεῖβ. (566 ἰϑϊ. χχχίῖχ. ό, 7.) 

πη εὐἱ΄ῇ Μοῖδ οοτεςῖγ, ὕὍ89 εὐὐ. ὙὍῆε 
ἀοβηῖίο ἁγιςὶθ οὐ 16 Ηδρῦγονν ροϊπίβ ἴο [18 
Ὀεὶηρς τῃδί βρϑοῖδὶ ον], τυ ἢ ἢ ἔσοπι [Π6 ἀδγ8 οἱ 
Μίοδῃ (Μῖιῖς. μϊ.. 12) 41} τῇς. ργορμοῖβ ἢδά ἐθ6- 
πουησοά ὕροη {π6 [ἐνν8 [ἢ ΠΟΥ ἰαρϑθά ἱηΐο 
ον σὴν 

“ῥα ὀγεαξ 720γ18] [1 ἴογαγ, 588811 ὍΦ 
οΡϑιθά, 5}}8}} 5ῃονν 1156] ἢ, ΡῈ ἀϊϑοϊοβοὰ ἔτοτι 
[)6 ποῖῃ. 866 Νοῖβ δῖ οηὰ οὗ (ἱπαρίοσ. 

ἐδὲ ἐιϑαῤίἑαπί ΟἹ δε ἰαπ"4] ΤὨδί 5, ̓ υάπϑ. 



Υ. 15--11.] 

ἜΡΟΝ. 5. ῖς Βοῦ, ἴο, 1 ν}]] ἘςΔ]] 411 τῆς ἔληι!- 
ἃ 6.43: 116ὲ8 οἵ τῆε Κιηράοτηβ οὗ τῆς ποιῇ, 

8811 τς ΠΟΚῸ ; Δπά τῇ 6γΥ 3}4]] σοπιθ, 
Δηἀ τἢ6γΥ 5}}8]] 56εἴ Ἔνεσγ οἠβ ἢ]8 [ἤσΟΠ 6 
αἴ ἴῃε επτῖεγηρ οὗ ἴῃς ραῖεβ οἵ [εγὰ- 
8416π|,) πὰ δρδιηϑῖ 41] τῆ νγ4}}8 [ἢεσα- 
οἵ τουηά δϑοιιζ, δηά δρδίῃπϑί 4}} ἴ8 
οἰεῖε8 οὗ [υάδῃ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 1. 
16 Απάϊ ν»}}}] υἱΐεγ τὰγ }υἀρπιεηῖδ 

ἀραϊηβῖ {Π6π| τουοῃϊηρ 41} {πεῖς ννὶςΚ- 
εἄάπεβ89 ΨὴοΟ ἢαᾶνε ἔουβακβη τη6. δηά 
βανε δυγηδά ἱπσεηβδε ππῖο οἴμοι ροάβ, 
ἀπά Ὑνογβῃ!ρρεά τὴ ὑνοσκβ οὐ τῇεὶγ 
οννῃ Πιδηάϑβ. 

17η 4 που τῃεγείογε ρίγά ἀρ τῇΥ 
Ἰοΐη8, δηα λγ186, δηά βρεαΐ. υπηῖο τ δηλ 

Αἱ ῥγοϑεηῖ [86 σδ᾽άγοῃ 15 βογσεῖν ὈΟΙ Πρ ὕροη 
6 ΕὈρἈγαῖεθ. Α.58 5οοὴ 85 οἰἴδογ οὗ {Π6 ραᾶγ- 
τἰο5. ΞΡ] πρ ἵμόγὸ βδιῃβ [86 νἱοΐϊοσυ ᾿ξ νν}]}] 
Ῥουγ (86 ννοἷο βθθῖ !ηρ; πλᾶ55 Ὄνου ΟἴμοΓ σουῃ- 
{{|ὲ8 ἴῃ ἴΠ6 5ῆδρε οὗ δὴ ἱπυδάϊῃρ ἈΓΠῚΥ͂ (566 
οἢ. χχν. χγ---26). Απάὰ [πε οαἰάγομ ἰοοῖκβ 
ΟΥ̓ ΠΟΌΙΥ ἴονν Τυάκα, Ὀυΐ [ἴ [45 ποῖ γεῖ 
ογεσιυγηθά, δηὰ 1Ε [υὐδὴῃ τεροηξ, Οοά πΊΔΥ 
ΣΊΔΚΟ τ Θχηδιυϑί 115 ΓΓΥ ὕροη ᾿ἰβε]ῦ, οὐ ἃ ἀ6- 
ξεαὶ ἰποίοδα οὗ ἃ υἱοΐοσυ δὶ (διςσβοπβῃ πᾶ 
ΔἸῖογ ἴῃ γνΠ0]6 (ὰ6 οὗ ὄἌνοηῖβ. Βυΐῖ 1 Τὰ 
Τετηδῖη ἱπιροηϊοηΐ, ἰἴ ποράβ ΟἹΪΥ ἔογ {Π|05 ἴο 
ἴλῖκὸ {ΠΕ παίυγδὶ σοι Γδθ, δηὰ 1 τηυϑὲ ὈΘΟΟΠΊΘ 
[86 ΡΓΕΥ ΟὗὨ ννβοδόθυύεσ σοῃα}ῈΓ5 ἴῃ ἴΠ6 Ρἰδίη5 
οἵ Μεθοροίδημιδ. 

16. 1 ο«ὐἱϊ εαἰῆΠ 1 τὰ οδ.λ1πα. ὙΠΟ 
γεϑϑηΐ ἴδϑε οὗ [Ὡς Ηδθῦτενν δθονν5 [ῃδὲ τΠ6 
πάφτηθηΐ μᾶ5 Ὀοξιη. Οοὰ [5 βδυπηπηοηϊηρ Ηἰ5 
οϑβῖβ ἴο ἴῃ6 ννᾶγ. 
ἐδεὲ ρος οὗ δὲ ἀίησ ἄορ.) Αςοοτάϊης ἴο 

[δε δοσθπίυδίοη Μα»ι}6, ἀηα ἀέρι ον» ΑγῸ ἴῃ 
ΔρΡροβι[οη ἴο οπὸ δῃοῖμεῦ; Ζο! 1 αν εαἰδης 
αἰ δὲ “ρει, συεη 10ὲ ἀἰριψ ον», οὗ 1δὲ πογίδι: 
Ὀυξ 1Π6 νόονγε]-ροϊηι5 ἕδνουγ ἴῃε τεπάεγιηρ οὗ 
[6 ΑΝ. Νεῖμοῦ δοσθηΐβ ΠΟΥ νοννο]-Ροὶπίβ 
ἔοττῃ ΔΗΥ͂ ρατί οἵ ἴΠ6 οτρὶπαὶ ἰοχὲ; θυ ἢ ἢ 
186 Α. Ν. ννὸ δεςθρὲ {Π6 Ἰαίζοσ, Ὀ. γαρεῖθι νν}}]} 
Ὧδδ6 πηδδηΐ ἴΠ6 νΔΓΟΙ}5 γάσθϑ ὈΥῪ ἢ ]ς ἢ [Π6 ὑτο- 
σἱηςο5 οὗ (Π6 ΒΑ Υ]ΟΠΐΔἢ ΘΙΡΙΓΟ νΈγα Ρεορ θά. 

ἐδεγ “ῥαϊ τεἰ φΌοΡ οπό ῥὶς ᾿δγοημ] ΤὨΘ 
οἰιοῖβ οὗ {πδ86 υδχίοιι γᾶσοβ σοπὴθ ἃ5 Οοὐ 
τηϊηἰδῖοῖ ἴο μοὶἀ ϑοϊοπιη οουγί, δΔηἀ γφῖνα 
ϑοηΐθῃςθ ἰὴ Ηἰ5 Νδηιθ (866 ςἢ. ΧΧΥ. 9). Ὑ ΠΟΥ 
τπογοίογο ϑεῖ ἐδ ἢ ὁμθ ἢϊ5 [ῃσοηΘ ἴῃ ἴΠ6 υδι4] 
Ρίδεθ ἔοσ. δάπιηἰϑίοτηρ Ἰυϑίσθ, παπλοὶγ, ἴῃς 
Θηίογηρ, ἰῃ οὗ ἔδο ραῖθϑ, ἤοτα ἃ ἰγξο ὀρθῃ 
5Ρρᾶς6 ννᾶ5 αἰννδυϑ ἰδζ ἰῃ οἰ 165 ἔοσ [6 ρΓΡΟΞΚο. 
Νοῖ τοραγάϊηρ [ἃ πὴ 1815 φῇ, ΠΔΠΥ ςοπ]- 
τηρηϊδίουβ βηά ἃ αἰ βιςυ ΠΥ ἴῃ ἴπ6 πνοσγὰ ἐῤγοπε, 
δηὰ δι Ϊεγοπια ὄυθη 5} 05 65 ἔῸΓ ἴἴ ἐεπί, 85 
ΠΟΤ Δρρσοργίδίο ἴο ἃ Ὀεβιορίηρ ἅτηγ. Βυΐ 
(6 ννογάὰ ΡΥΟρΡΟΥΪΥ ἀπά σοηϑίδῃ] Υ 15 υϑεὰ οὗ 
16 {πἸὈσ ΠΑ] οὗ ιβίῖοςς (ΝΟἢ, 111..7; 5. Ιχ᾿ 4, 
οχχὶϊ. ς : Ῥγου. χχ. 8; ἴϑδὶ. χυὶ. ς), δηά 1τῃ6 
βοίτ της ἰἴ ὑρ ἴῃ ἴπ6 συδίομημδσυ ῥΐδςε οὗ ἔγίδ]5 
Ὀγίηρβ Ὀεΐοτο 15 {Π6 ἀου]6 ἀϑροςΐ οὗ πυπΊδη 
{πῖπε5 τεξοσγοά ἴο ἀῦονθ. Ψιονγθά ἴῃ οπο ἰδ 
ΨΆΙ 15 16 ὈοΙΠ πρ οδ]ἄγοη οὗ διιπιδῃ ρδϑϑίοῃ, 
ρϑεῖ ὈΥ Βαζαγά, δηά Ὀγηρσίηρ ΟἿΪΥ ΓΌΪΠ ἴῃ 118 
σοῦζϑο: ἰπ ἴα οἵδοσ ἴἰ 15 Οοά 5ετηρ ἴῃ )υἀρ- 
τιθηΐῖ, ἢ ἴὴ6 Κίηρβ οὗ ἴῃ6 δδγίῃ 845 ΗΪβ8 85" 
ΒΟΒΒΟΓΞ, 5ΟΪΘΙΏΠΪΥ ὈΓΟΠΟυποης ϑεηΐθηςθ ὕροη 
δ 6 εὐ. 

αφσαϊπεὶ αἱ] ἐῤε «υαἱῶς...«αφαϊπαὲ αἰ ἐδὲ εἰξῖο:} 
ΜδηΥ σοτητηθηϊδίουβ σεῖο ἴΠ656 ἴννο οἰδιιβθβ 
Ὀδοκ ἴο {πὸ ργενίοιιβ νοῦ «δαϊ εοριε, Ὀὰξ [ἢ 6 
οχρίἰδηδίϊοῃ 15 γί ῃεσ ἴο Ὀδὸ Ἰουηά ἴῃ {Π6 βϑηργαδὶ 
56η586. ὍΤΕ κ5εἰίηρ οὗ (ἢ6 (ὨΓΩΠ65 15 ἃ πιοίδ- 
ΡΒΟΣ ΟἾΪΥ, βυρρεβίηρ [πδὲ [ογιιϑαὶθη 15 ποῖ ἴὸ 
[8}} 011] ϑεηΐθηςα 845 Ὀδεη 761 1 4}}} ῥτο-- 
πουηοοά, Βυΐ [86 πδίοηβ σοπὶα ἴο ὀχϑοιῖθ 
Ἰυάχιλοπε ΟΥ̓ τηου Πρ 8ἃ5 ΘΠΘΠΊΪ65 ὩΡΟῺ ΠΟΥ 
νν4}}5 δηὰ 5ἰογπιηρ Ποὺ οἱθ5. Τὸ ἀπ ῆσυ] 
1105 ἰῇ {86 δοὺσγιρίηοββ ἢ ΒΊΟΣ ἰπϑάσο 
Ιεᾶνθβ ἢ15 τηοίδρθοσ ἴο σγείυσῃ ἰο [6 ἃςίιιδὶ 
δίοξε δηὰ Ἵδρίυγε οὗ ἔπθ οἰἴγ. 

16. 74«υἱ}! μείονα ἡμάσηιοηι... ΏΙ5 ρῆγαϑο, 
Ὑν ΠΙΠὮ ΠΠΓΟΓΔΙΠῪ 5 ρΏ 1865 1 «φυὐΐΐ “ρεαῖζ »γ ἡμάρ- 
»δη 9 αὐἱὴρ ἐδέγι, οσσῸΓΒ ραίη (ςἢ. χχχίχ. 
τηδύρ.) οὗ ἴῃ6 ϑβεηΐθηςθ ρϑϑϑθὰ ὈΥ Νορυςβαά- 
ΠΟΖΖΑΣΥ Ὡροὴ Ζοάοθκιδη. ΒΥ [δ6 σαρίυτε οὗ 
Τογυβαίεπὶ Οοά 85 7υάρε ργοῃοιῆςοβ 80] θη 
ςοῃάεσηγηδίίοῃ ὩΡΟη ὮΘΓ. 

αἰ τρεῖν «υἱεζεάπμε..} ἴπ δεσογάδηοο ἢ 
[η6 ουὐίοπι οὗ ανν σοιιγίβ, [86 σγπι65 οὗ 1Π6 
ΒΌΠγ ΕἸ ἀγα πιθητοποὰ ᾿π {πε ϑεηΐθηςθ. ΤῊΘ 
σθάγρο5 Ὀσουρῆϊ ἀραϊηϑδὶ ἤΘΓ ἃσὸ ἴἤτεθ: γί, {86 . 
ἀοϑοστίοη οὗ {πὸ ἴσὰθ Οοά; ποχῖ, ἴῃς οἥεγίης 
ἰποθηθο ἴο ἔβα ρυάβ, νῃοἢ τἴδ6 ΠΧΧ, ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ΠΙΡΒΕΥ υπάοιπιαπὰ οὗ ἰῃ6 ΨΒο]ς ἂςῖ οὔ 

᾿βδοηβοο, δηὰ, Ἰϑϑίγ, [Π6 πλλ κίηρ οδείβαηςο ἴο, ΟΣ 
Ὀοννίηρ ἄοννῃ (2 Κ. ν. 18) Ὀδίογθ, ἱπιᾶρθβ οὗ 
Βυμηᾶηῃ ννογκιηδηβηρ. [ῖἢ ἴῃ6 Ν. Τ᾿. {ΠΪ9 
ΟὈδΙβδηςα 15 5: ΠὩ}ΔΥ]Ὺ σ4Π1οὰ «υογιῤὶρ. Ιἰ ΠΙΔΥ͂ 
Ὅ6 ποίιςοά (πδὶ 1ῃ6 δησίθηξ νεγβϑίοῃβ ἀο ποῖ 
ἰγαηϑίδίς (ἢ Ἡθῦγονν ρἤγαϑο οὐδοῦ φσοάς Ἰιἴ6Γ 
ΑἸΪγ, Ὁ γαῖ μοῦ χρη ᾿ξ, τοπάθπηρς τ ,ογεὶρῃ 
φοάς, οὐ ἴὴ6 σοάβ οὗ οἴπεγ παϊίοηβ. δίσιςι 
βρρακίηρ, ἴῇθγα ΔΙῸ πὸ οἴπεῦ βοάβ (1 (οσ. νἹῖϊ, 
4--6}, ἴογ 16 Ὀείη;5 50 Ἵδι θὰ ὉΥ Οδηῖ!]δ 
Ἰξπόγάηςθ ννοῦα (ἢς οΟἸΒρ ΠΣ ΟὨἹΥ οὗὨἨ βϑυρεῖ- 
ϑ.: ΠΙΟῚ ΟΥ̓ ΊΔΠΟΥ͂. 

17. σιγά τρ ἐδ ὍΠΗ] ὙΠῸ ρῥγοπηῖϑα οὗ 
ἀἰνιπο δϑϑιϑίδηοθ ἔοστηβ ἴθ ἔου ἢ δπά σοῃ- 
εἰυπάϊηρ ροιπίοη οὗ ἢ ργορῆεογ. ὅδε ρἰγάϊης 
οὗ ἴδ Ἰοϊπῃβ νγᾶβ ἃ ἐγεῆδοῖ. οὗ ργοραγαίίοη ἴὺ σ 
δαγηθϑὲ ὀχουζίοη, δηά 1πιρ] ἃ Αἰϑὸ ἤγπι ριγ- 
ΡΟϑθ, πὰ ϑοπὴθὲ ἄθρτεε οἵ δίδοσΥγ. [θγεπχδῃ 
45 ποῖ ἴο ἀσϑρδιγ, Ὀὰὲ ἴο δηΐοῦ σὨοεγΥ͂ 
ὉΡΟη Πἰ5 οβῆςα, Ὡρμοῖά ΟΥ̓ [π6 Βορε {παῖ {86 
ἀϊνπθ τηδϑϑαρὸ ὙΠΙΟἢ Π6 νγὰ8 σοιημπηϊςϑὶοηοα 
ἴο Ὀεᾶσ νου] τουὸ ἔπε ρθορὶθ ἴο στερεηΐδηοα 
δηὰ δνεοσγί ἴῃς τὨγοδίθηθα ἀδηροῦ. ΝΟΣ νγεῖῸ 
7εγεσδῃ δ ἰαθουγβ ἴῃ νδῖη, Ὁ Ποη νὰ τεδὰ 
[παῖ 1ποϑὲ σαττιθα ᾿ηΐο σἀρΕνὙ ἢ Ἰθοοηϊδα 
ΜΟΥ ἴῃ6 ὙΕΙῪ ὑεπῖ οὗ [δὲ ἰδληᾶ, ““ϑεηΐ ΑἸΤΑΥ͂ 
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432 ΤΕΒΕΜΊΙΑΗ. 1. [ν. 18, 1ρ. 
411 τῃδι 1 ςοπιηπιδηά τῆ 66 : δα ποῖ ἀϊ5- 

"τ, ν Ππιᾶγαά δἵ {Πεὶγ ἔλςεβ, ἰε8ὲ 1 ᾿ςοπίουπά 
ϑώω. [Ἃς δεΐίοτγε 1Π6π]. 

18 Εοτ, ὈεΠο]4, 1 ἢᾶνε πιδάς ἴ[πδ6 
ἐϊπαὶ. σο. 7. [ἢ}8 ἀδγ 44 ἀείεποεά οἰ, πὰ δὴ ἴγοη 
οἤδρ. 6. 27.. 
ἃ 15. 5». ΡΠ|Δ4τ, δηά Ὀγάϑεη νγα}}18 δρδίηβϑὲ τὴς 

ψνΠο]ε ἰλη 4, ἀραίηϑδὲ τ[ἢς Κίηρβ οὗ [υ- 

ἔτοπι Το ϑαίθπι ἔοσ {ΠΕ γοοά"" (οἢ. χχίν. 4); 
δηἃ ννῆθη ἴοο νγὲ σοτηθπιθοῦ ἴΠ6 οαγησβῖ ρίεῖγ οὗ 
{ΠῸ γεϊυγηΐηρ ΘΧΊ]ε5, νγα ρογοοῖνθ [86 ἱπηρογίδησδ 
οἵ ογεπλ δ ἢ 5 πλ]Πἰ5ΕΓΥ. 

πο ἀμ»ιαγεά...}) [1 1οΓΑΙΥ, δὲ ποὶ ἀ- 
»πιαγεά αὐ ἐῤεὶγ ὕαχες, ἰσσὲ 1] ἀἄμηιαν ἐδες δεΐογε 
ἐδεὶγ ἥακα. Ὠαῖμε δὰ οἴδοιβ ἰγὺ ἴο βοῆθη 
ἄοννῃ ἴῃς εχργεβϑίοῃ, {Πιπἰκίηρ [ῃδΐ 50 βεπιϊο ἃ 
δρῖΠὶ 85 Θγεπη δ 5 ποεάρὰ δποοιυγαρεγηδηῖ 
γΑῖμοῦ [ἤδη ἰΠγοδϊοπίηρ. Βαῖΐ [ἴ 15 ἃ πιϊϑίακο 
ἴο 5ιρροβθε ἰῃδὶ ρϑηῖθ ρϑορὶθ ἂγὸ ἴῃ6 πιοϑδί 
γἱο] άϊηξ ; οἡ ἴἢ6 σΟΠΊΓΑΓΥ, ἔξνγ ἃ.ὸ 50 ἰθπδοίουβ 
οὗ {πεῖγ ρυγροθθ. ὙΜοῖγ ποϑιϊδιίοη ἰ5 ἙἢΙΘΗ͂Υ 
δ! ΟὨ]Υ ὕροη βγϑὶ ὑπ εσίδκίηρ' ΒΟΙ 6 δη ογρ56 
ὙΠ Γ ἢ {Ποῖν ἀϊβηήάἀδηςσθ τᾶ κοβ {Ποπὶ ἱτηδρὶηθ ἴο 
θὲ Ὀεγοπά [ΠΕΟΙΓ ροννεῖβ: δηά οὗ [ῃ]5 [Θγοτδῃ 
15. ἃ ΓΕ ΔΓ ΚΑΌΪῈ Ἔχατηρῖθ. Ναΐυγα! νυ ἀσβροπά- 
οηΐ δηᾷ 561{-ἀϊπιΓυ 5.1}, (Π6τὸ ννα5 0 δ Ὁ] η655 
ἴῃ 158 σβαγδσίοσ; δηὰ ἢδ ροβϑοβϑϑθὰ ἃ ἔδσ Ι ΠΟΥ 
40Δ}γ ἴδῃ ρἈγϑιςδὶ σουγαρο ἴῃ ἢΪ58 ροννοσ οὗ 
Ῥαίεηΐ ὁπάμπγαποθ. ὙΠΟΓΟ νν 85 ἴῃ ἢΪπὶ ἃ πλοῖα] 
δΌΡΟΓΙΟΥΥ οὗ {π6 νν}}}, ἢ] ἢ τηδάθ Ὠϊπη, δὲ 
ΔΏΥ οοδὲ ἴο δἰπηβοῖ, ΦΒΥ ἀἰϑομασρο 

ἄάλῃ, δρδϊπϑδὲ ἴῃς ρῥγίῃοεβ {πεγεοῦ, 2- 
ραϊηϑὲ ἴῃς ῥγεϑῖβ πογθού, δηὰ δρδίηβῖ 
[Π6 ρΡεορὶε οὔ τῆε ἰαπά. 

Ι9 Απὰ τδλεν 581|41}1} ἤρῃς δραϊηϑβῖ 
(ἢεε ; δυῖ {Π6Υ 514}} ποῖ ῥγενδὶ] ἃ- 
ραϊπϑι [δα ; ἔογ 1 ἀπὶ ἢ τῃεε, 8411ἢ 
τῆς ΓΟΚΡ, ἴο ἀε]νεγ ἰἢεα. 

νυ δδίονοσ. ᾿ἷἰθ σοηϑοίοηςο ἴοΪά ἢἰπὶ νγὰ8 ἢ 8 
ἀυίγ. 

18. 4 ἀξεηποεά εἰ}}] ϑιπ ]υν Ἐπ6 ῬγοπΊθ6 
15 πηδάς ἴο Εἰ ΖΕκίο], τηδὲ ἢῖ5 ἔογομῃοδὰ 5}4]} 6 
Βαγὰ δ5 ἴπθ αἰδπιοηὰ δραϊηϑὶ 15 δάνεγϑαγίθδ 
(ςἢ. 11}, 9). . 

ὀγασεη νμόμν Μείδρβουί δ! ἐμ νν4}}5 δηὰ 
ἔοχτιβοδίοηβ οἵ [ῃ6 ΟΙΕΥ͂ Γοργθϑεηΐῖ (6 ργορ οί 8 
Ῥοννοῦ οὗ ρδί θην οπάυτηρ {πὸ αἰΐδοκβ οὗ ἢϊς 
ΘΠΘΙΠΊΪ65 ; ὙΥΏΠ6 [Π6 Ἰγσοη ΡΙ]Ἰᾶτ, συ ρρογίης (6 
ΜΠο]6Ὲ σε ρῃς οὗ ἴῃ6 τοοῦ (]υἀξ. χνὶ. 29; 
1: Κ. νἱῖ. 21), 5:5 π|ῇῆθ5 1ῃδξ πο {1418 οἵ ϑυξεγ- 
ἰπρ8 ὑνου]Ἱὰ ογιϑἢ ἢ15 δἰοδαάξαϑε νν}}}, 

19. 26δὲεν “ῥα]} ποῖ ῥγευαῇ Α5 ἴπ υ. 17 (86 
Ριορμοῖ ννᾶ5 νγαγηδα ἰῃαϊ 15 ἣθ πιδάθ ἢϊ5 ρβοσ - 
5018] ἀσέοοϊβ ἃπ Ἔχ 56 ἔου βῃγηΚιηρ ἔγοπὶ ἢ}8 
ἀυίγ, [πὲ τϑϑυ τ ννου]ὰ Ὀ6 ἢ]5 ἀΐδρταςα [τοι ρἢ 
ἴΠποϑ6 ἀείδεϊβ ; 580 ΠΟᾺ ἢδ [5 ἴΠθ 435: γαηοδ 
(Παΐ 5 ἔδ ἢι] ἀϊβοθαγρο οὗ {Π6 ἀῖ165 οὗἉὨ ἢἰ5 
οῆος 5841} ποῖ 6 ἔοϊ]οννεὰ ὈΥ δΔὴῪ οὗ ἴῆοϑδ 
δον} 5, νυ] ἢ 15 παίαγαὶ ἰοηρογασηθηῖϊ τηδάδ 
δ1πὶ ΠΠΙΘΗ͂Υ ἔδασ. 

ΝΟΤΕ, οἡ (ΗΑΡ. 1. 14. 

Τἢο οὐμοπάδθοη «ῥα δίιοραυ ὥογίδ, ΠΊΒΠ 
ἦοσ ΠΙΒΠ, 566 οὔ συ. 13, ϑιρρεοβίοα ὈΥ 186 

ΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ἢ]. 
1 Οοά, λαυΐρμρ τἀεισεάί ἀΐς γονιοῦ ξΖίρμαάίριεςς, ἐχ- 
2οῳἰμαζαλ το ἐξ ὅειυς ἐλεῖν απ σοίεες γευοίξ, 

ΕΚΕΜΙΑΗ ΒΒ ΘΕΈΘΟΟΝῸ ῬΚΟΡΗΕΟΥ. 

ΟἸΒ4ρ5. ἰϊ. σ---ἰἶϊ. ς. 

“15 ἐχρουξιαείον «υἱὴ Τεγαεὶ δέεαιε 
ἰάοίαΐγ. 

ἸΝΥΚΟΡΘΌΟΤΙΟΝ.--- [Ὁ υπάοτείαπα [ἢ6 ῥγο- 
Ῥἤδοῖο5. σοπίδιποα ἴῃ 6 ποχί ἔνα Ἴδπδρίθιβ 
(οΒΑρ5. 11.---ὐ.), 1 5 ὨΘΟΟΒϑαγΥ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἴο σοῆ- 
δίἀογ γῆθη ΠΟΥ ννεγὸ νυ θη, Μοβῖ ΡΧΓΟΌΔΡΟΙΥ, 
ἴποη, ννε δᾶνθ 'π ἴδοπὶ (6 γεσογάβ οὗ [εγοπὶ- 
1Δ᾽ 5 ΘΑΓ ΘΙ τα πη σι γαϊ οἢ5 ἀυγίης [86 σοιηράᾶ- 
ΓΑΓΝΕΙΥ ἀπονεηῖι]} γεᾶγβ οὐ [οβίδἢ 5 γεῖβῃ. Α.5 
ΜῈ ἤᾶνθ βθθὴ (ςἷ. 1. 4) [86 στοαὶ οὐ]θςῖ οὗ 
[Π6 ῥτορῃοῖβ πηϊϑϑίοη νγᾶβ ἴο ὈΓΡῸ ὕροὴ ἴδ6 
ῬθΟρΙῈ {Π6 παϑοδβϑιῖυ οὗ τηδκίηρ ι.56 οΟὗἩ ἰδαῖ 
ἤπ4] ορρογίιηγ οὗ τγερεηίΐίδηος ἴδθη ρίνθῃ 
ἔδεπι. [1 ρουβοῃδὶ δπηθηάπηθηϊς ἔΟ]ονγθὰ ὑροη 
[6 Κίηξ 5 τεΐοστηβ [υὐδῇ ταῖρῃϊ γεῖ Ὀδ βανθά, 
Ὗνε δβᾶνβ ἴβθῃ ἰῃ {π656 σμδρίογβ δι ρογίοηϑ 

ἐκκαυθήσεται οἵ ἴδε ΧΧ',, ἰ5 ποῖ δπυρροτίοα 
ὈΥ ΔΩΥ͂ ΟἶδοΓ γογβίοῃ. 

9 δεγονμαἱ αην ἐχανιῤίς. 14 7Ζάξν γέ ἐδέ ἀμ: Ὲ; 
οΥ ἐλεῖν σιυκε εαἰα»εξεσ. ἀο 7}: τέως οὗ ὕμάασλ. 
41 Δἴ εομ βάεφηος ἐς γοεείοά. 

οὗ Ϊογεηλ δ᾽ 5 οαυΠοῦ τοδο ΐηρ; 45 σσόσε ἀεοτηθα 
Βι «αἰϑο ἔοσ [Ὡς (βυγο δ υ56 ἴῃ 41}} {ΠΠ|6. 

ϑανογαὶ γεᾶϑοῃϑ 0.51} } ἃ.5 ἰη [ἢ15 νίονν. ΕῸΥ 
ἢγϑὶ (μος 15 ἴῃ6 Ἰηβεγοπί Ὀγο Δ ΠΥ τΠδῖ ἴῃ 
(86 τῸ}}] συ εη ΟΥἩ Βαπις ἢ δἱ [Θγεπλ δ} 8 
σοιημηδηὰ (χχχνῖ. 22), ἴη6 ἀττδηροτηεηῖ νοι] ὰ 
Ὀξ 85 ΤᾺ 85 ροβϑί 6 σῃσοποϊορίςδὶ. ὙΠῸ νοῦ 
οὐ͵εςξ οὗ 1Π6 ΓΟ] νγᾶ5 ἴο 5βονν 1πδὲ (ἢ6 ῥτο- 
Ῥδεοῖ σοπῃϑ βίο! ῦ τὨγουφῃοιΐ ἴΠ6 τυ Πο]6 ρεγὶοὰ 
ΟΥ̓ 5. τηϊβϑίοη πδά ἑογείοϊ ἃ {86 ᾿πηροηάϊην 
ἄοοπι οὗἨ [6Θγυβ8]6πὶ; δηά ἢὸ δὈείίοσ ρῥγοοῖ 
οὗ [15 οσου]ὰ Ὀδ6 ρίνθη [ῃδη {πμαὲ 6 μδὰ ργὸ- 
ἀϊείοά [Ὁ τὴ {Π6 ρα ΠῚῪ ἀδγ8 οὗ [οϑίδι. ϑθσοῃάϊυ, 
ἴῃς πιά ἀ]ς ροστίοη οἵ [Π6 Ῥγόρἤδογ (ἰἰϊ. 6----ἰν. 
4) ἰδ ΘΧρΡΊ ββΙῪ δϑογι θεὰ ἴο “ἴῃς ἀδγ5 οὗ [οβίδῇ 
(86 Κιηρ,᾽" δηὰ [ἴ8 ξεποσαὶ ρΌΓΡΟΘΟ 50 ἜΧδΟΙΪΥ 
οοἰποί65 ἢ νη δὲ ργεσεάθς ἀπά [0] οννβ, τ[δδὲ 
ἵν οδη γοδ ἴῃ6 γῇο]ς γε σμδρίεσβ ἃ5 οὔθ οοῦ» 
πύου Ῥγορθθου, ΕἸΏΔΙΙΥ, 0 ϑρεςίδ] ἐυςῆϊ ἱδ 

--- 



»μαῦυτᾳ 

16. Ὕ “ γουζῃ, τῆε ἶονε οὗ τῃϊπε εβροι- 
845, ΓῚῚ 

ψ. τ---“] 

ΟΕΚΈΟΝΕΚΒ τε νοχγὰ οὗ ἴα 
ΓΟΚΡ οᾶπια ἴο τη6, ϑγίηρ, 

2 Οο δηά οἵ ἰπ ἴῃς εδῖβ οὗ Ϊεγι- 
8416 π|, 84] Πρ. Ἴμυς δα τἢ τῆς [ῸΒῸ ; 
1 τοπιθηροῦ ἔτῆ6α. τς Κιἰπάπαβϑβ οὗ 

ἤδη ἴπόυ ννεηῖοοῖ δίῖοσ πιὸ ἴῃ 
(6 ]ἀεγηεβ89 ἴῃ 4 ἰαπά ἐῤαΐ τυαᾶς 
ποῖ βοψῃ. 

τείετγο ἴὸ ἴῃ {πε686 σμδρίοιβ. ΑἸ Κα [86 ἰῇ 
οὗ [86 ρϑορὶβ δηά {Π6]σ ρυπϑητηθηΐ ἃγὰ βσρόκθη 
οὗ ἴῃ ξοηογαὶ [ουτη5. 

ἜΠΕ 5016 οδ]θσϊίοη ἴο οὐν ἴἢ5 τορασγάϊηρ 
[8656 Ἑσμαρίοσβ 25 ἴῃ6 τηθιλοσγί]ς οὗ 6 ῥγο- 
Ῥεῖ 5 τεδομίηρ πῃ [οϑἱδ ἢ 5 [Π 6 18 βυθὰ ἴῃ 
με πιεπίίοη οὗ Ἐξγρῖ ἰπ Ἵμδρ. 11. τό, 18, 36. 
Βοσδιιϑο [οϑίδα πιεῖ ἢ]5 ἀθδίῃ τῇ Ὀδί16 δρδίηϑί 
ῬΒΑγδοἢ. ΝΟοδο, οτὔτο5 Κκὸ Μδιγοσ δηᾷ Κπο- 
Ὀε] δθττη {μδῖ πο ἰοηάδης65 ἰονναγάϑ δη 4]}}- 
δῆςε ἢ ΕΡγρὶ σου] αν ὀχ βίο ἴῃ ΔΗΥ͂ 
Ρεποἀ οἵ Πϊ5 τεῖρτι. Μοτγὸ συ] ]γ Εννα]ὰ 
8ὲ65 ἰπ (8 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἴπ6 σϑᾶϑοῃ οὗ οϑὶδὴῃ 5 
ξεβιϑίδηςο ἴο ἰπδῖ Κίηρ. Ερυρί νν»8 ἃ σουπίγΥ 
υδβῖ τίϑίπξ ἱπίο ρονγεσ ὑπάογ [Π6 νἱξογουβ τυΐθ 
οὗ Ῥϑβδγηπιθίσδι5, ἀπά ἴῃ [επιβαίθπι Ὀοΐἢ Κιης 
δὰ Ρϑορὶθ ννου]Ἱὰ παίιγα! γ δ ἢτβὶ τεραγὰ 115 
ὈΡΓῖθε ὙΠ ρῥἰθάθυγθ, 845 ᾿ἰΚοὶγ ἴο ρζονε ἃ 
σουπίογροϊϑε ἴο {Π6]υ5ῖ οὗ ἀοπιίηΐοη οὗ [ἢ ννᾶγ- 
1ἶἰκὸ Αϑϑυγίδῃβ. Ὀυτγίηρς {86 ἔπηθ οὗ ΝΙΊπουθἢ 8 
Δρρσγοδοπίηρ ἀοννηῖδ!! Εργρῖ ὀνθη Ῥδοδπηα ἴμ6 
ἀοπιϊπαπῖ ροννεῦ ; δηὰ δὴ 4]]Π1Δησα νυ τἢ 1 Πδά 
ΔΙννγ5 βεοπηθὰ ἴῶ ἃ ρουνεγῇι] 5 ῃοο] οὗὨ 5ἰδἴθβ- 
τήδη δῖ [εγυβαϊοτη {ΠεῚΓ ἘΠῚ6 ΡΟ ΠΟΥ, δηὰ δὰ 45 
ςΟηϑἰϑι θη Ὀδεη ορροϑεά ΟΥ̓ {πΠ6 υπδηΐϊπηοι!5 
νοΐίςς οὗ ἴῃ6 ργορῃεῖβ. ΨΠδίθυθσ τΔΥ ἤἢᾶνα 
Ὀεεη [οϑ4}}᾽ 5 οΥἹ βΊ 4] ἔθε! ηρβ8, ἢ6 ῥτοῦδΌ]Υ 
δοδηάοποὰ }} ἰάθα οὗ δ᾽ϊΐδηοσθ ἢ} ργρί δ 
[86 σοπιηδηά οὗ (Π6 ργορῃεῖ; ποῦ ννότὲ [ἢ6 
ἔνο ςουπίτιος. Ὀσουρῆξ ἰηΐο σοηησδοίίοη ὉΠ1]] 
ῬΒΔγΔΟΉ-ΝΟοῦο, δἴοσ ἴῃς Ὀαίτ6 οὗὨἨ δΜίερι6ο, 
Ῥίδεθὰ οπὔὲ οὗ ἢὶ5 οὐ ρδγί!ζδὴβΒ ὕροὴ [86 
]εν ϑἢ τῆγοπθ. 
Νν ςοποϊιάοσ, (πεγοΐογο, (μαϊ (815 ρΡγορΡἤΘΟΥ 

Ὀοϊοηρβ ἴο {6 ΘαΥΪῪ γοᾶσθ οὐ [εγεπγδῃ, δηὰ 
γν85 ΡῈ Ὁ] 15ῃοα ἀυτίπε [ο518}}}5 γεῖβ π. [{ γΈμετ 
ςοηϑιοϑίβ οὗ ἴῃγοε ραγίβ, οὔ ψΒιοἢ ἴῃ6 ἔγθὶ 
(υυ. 1---13}) Τςοπέδ!ηβ Δη ἀρρεᾶὶ ἔγοπι Οοὰ ἴο 
41} [5τγδοὶ, ἡ. 6. ἴῃ 6 σνο]α ἵννεῖνο {γι ῦ65, ργουϊηξς 
ἴο 1Βοῖὴ Ηἰ5 ραϑβὶ ἰονε, δηά [δὶ {πεῖν ἀθϑογιοη 
οὗ Ηἰπι ννὰ5 σὶίπουΐ στουπὰ οὐ τθᾶϑοη. [|ῃ 
86 βοοοπὰ (υν. 14---8) ἢῈ 5ῆονγ8 (ῃαΐ [5- 
Τ86}᾽5 2] 4Πλ1{165 ὑγ ΓΟ ΘΠ γον (ἢδ τοϑυ] οὗἨ ΠΟΥ 
δροβίαϑυ. ἴῃ {πε ἰδϑῖ (11. 29---ἰ}. 9) νγεὲ 5668 
υὐδῇ ᾿πιϊταῖηρς ϑαγηδγιδ᾿8 5ιη, δηἀ δδγαθηϊηρ 

1196} δραϊηϑὶ σοσγεςοηῃ. 

σηαρ. 11. 1. ἡΜΜογεουογ 1,1ετα!γ, Απά. Τὶ 
8 ἱπιρογίδπί ἴο ποίϊςε ἴθ ο]οβα σοπηθοίοηῃ 
Ὀεΐννοοη [ογεπλδ})}5 ς8}} ἀπά ἢ15 βγϑί ργορῇξου. 

8. Οο α»ὦ εν» ἱπ ἰδὲ σαγ: 97 σεγισ αἰ) 
ἴο 1 }5 [πὸ [εγεσαϊδῃ μδὰ ᾿ϊνοὰ αἱ Απδίβοίῃ, 

ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ. 1". 
Ἰξγδοὶ τοῦς ἢοΪΐπθ88 υηΐϊο [ἢ 

ΤΟΚΡ, ἀπά τῆς βγβιίγυϊ8. οὐἨἁ ἢΪ8. ἴῃ- 
οΙθδδο : δ8]} [ῃλῖ ἀδνοισ ἢἰπὶ 5141} οἵν ὃ ἐβαρ τὸ 
ξεπὰ; εν]] 5841] σοπια ὑροι τπεπι, 84 ἢ Ὁ 
τῆς [,0ΚἈ Ὁ. 

4 εκ γε τε ννογά οἵ τῆς [0 ΒΡ, 
Ο Βοιϑβε οὗ Ϊαοοῦ, ἀπά 41}1 τῃς ἔπι} 1168 
οὗ τῆς Ποιι56 οὗ ϑ5γδεὶ : 

ς 4 ΤΠ 5 τῆς ΓΚ, δῖ 

Ὀυϊ Β6 15 πονν γτεαιυϊγοὰ ἴο τιδκα [εγι154]6πὶ [6 
506 η6 οὗὨ ἢ]5 πη 5 ΓΔΙΙΟΠ5. 

1 γεριογιδεν ἐδεο... Μοτε ἸΠἴογα Πγ, 1 ΒΔ Ὺ9 
ΣΘΙΔΘΙΩΘΙΘΑ ΖΟΣΥ 890 7829 ΦΞ.Δ0Θ ο΄ ἐόν 
γομὴδ, ἐδε ἰουε Κ᾽ ἐῤὶπο σροιμαίς, ΝᾺΥ κοῖπᾷ 
ΑὔδΡ πὸ ἐπ ἐῤὲ «υἱἱάεγπεις ἴῃ δὴ ὈΠΒΟῪΣ 
Ἰδαπᾶὰ, ΘὍΤηε ϑεοςοηὰ δηὰά {π|γὰ νϑῦϑοὸθ ἔοστῃ 
1ῃ6 ἰοχῖ 845 ἰξ ννόῖε οὐ ογεπη 2} ̓  8. βοτήοῃ, 
ἴῃ ἢ ἢ ἢδ σοηίγαϑία {Π6 ργεβθηΐϊ ὈΠΕΠΘΠΑΪΥ 
τοϊδοὴς Ὀείνγθεη [πονῇ πὰ Ηΐϊ5 Ρῥθορὶς 
ὙΠ ἘΠΟΙ͂Γ ραϑὶ ἰονθ [ἰϑγδοὶ, ἃ5 οἴθϑῃ εἶβθ- 
ὙΠΟΙΟ, 5 Τεργοβοηΐϊοα ἃ5 ἃ γουηρ ὑτγίἀδ 
(ΕζΖεκ. χνὶ. 8; Ηοϑβ. ἰϊ. δλο: οεὶ 1. 8); δεῖ ἰ5 
1 15γ86}᾽5 ἴογε ἴο σοά, ογσ σοά δβ Ίονο ἴο [ϑγδοὶ 
ὙΒΙΟΔ 5 τποδηῖς ἡ Μοβῖ σοπιπηρηϊδίζοῖβ ὑπο Γ- 
ϑἰδηὰ ἰξ οὗ [5γὯε}᾽5 ραϑὶ αεςϊοη, νης Οοά 
ΓΟΠΊΘΙΏΌΟΙΘ ἴῃ ΟΥδσ ἴο σχεαιῖϊθ ΠΟΙ ἴοσ [ἴἴ, 
ΟἸδεῖβ (νόθοι, Οταδῖ, εἴς.) ἄγρια [ἢαΐ 1{ 8 
Οοάβ ρᾶβϑὶ ἰονθ ἴο [5γὯ6] νυν ἢ ἸΠΟ]1η65 ΗΠ 
5111} ἴο δ6 πιογοϊδ!. ὍΠο ἔοστηεν διϊεγρτείδιίίοη 
ΒΘΟΠΒ [ῃ6 Τότ ἴσο, Ὑδο ννδϊκιπρ δἴϊεγ σοά 
ἴῃ ἴῃ6 νυ] άογηθβ5 νγᾶ5 8η δεῖ οὗ ἰονὸ οὐ [5.826}᾽5 
Ῥαγῖ. [5γδ6] ἀϊὰ ἰεᾶνε Εξγρίὶ δὲ Μοϑοβ' Ὀϊά-: 
ἄἀϊηξ, δηά δ δι᾽ηὶ ννᾶ5 50] ΠΊΠ]Υ δβροιιϑοὰ ἴο 
]Θἤοναῃ. διπλ ]υ Ηοϑβοθᾶ {ς 10) ϑ5ρ6ΆΚ5 
ὙΓΠῺ ἀρργόναὶ οὗ [5γ86}}5 σοηάυςξ ὉΡ ἴο {86 
ΔΡΟΒίΑαϑΥ ἴο Βδδί-ρῥεοσ. Μοσγϑθονοῦ ἴδε νχογὰςξ 
1)9 Τδοθ οΓΓ᾽ δὴ) γομέρ δῃὰ ὉῺΥ κοϊπῃᾷ 
ἴεν γις ΟΔΠι Τεῖευ ΟἹΪΥ ἴο 86 ὈτιάΘ. 

8. δηὰ ἐδό γε ζει 9 δὶς ἱπογεα 6] Ἐθηάογ: 
μναοὶ 1βα ΔῈᾺ οΟΥ̓οτῖπ Οοπδθογδαῦθά ἴο 
Φοδονδῃ, Ηἰα ΖΙσεύζγυ!δα ΟὗὨ ἸΠΟΣΘ88Β6Θ. 
ΤὨς βιπισι 5 ψογὸ Οοα β σοποοοσγαϊθα ρῥγοὸς 
ΡΕΓΥ, Ηἰ5 ρογίίοη οὗ ἴπ6ὸ νοὶ βαγνεβί. [Ι͂ὴῃ 
1,δν. χχὶϊ. τὸ [86 νΟΥῪ ὑγοσά 15 δρρ δά ἴο ἐδοπι, 
{τηϑαιθα ῥοἠῥγιθος ἴῃ 1815 ραβϑϑαρθ. Ὑ}6ὸ βοςοηὰ 
οἶδιιϑα Ἔχρ δίῃ ἴμε6 ἔχϑι. 

αἱ! δαὶ ἀευοων δὲ» «ῥα οὔεπ ἴῃ Ἰνον. 
ΧΧΙΙ. τὸ ἴπΠ6 σοτηπιδηά 15 ρίνθη τὲ ποηθ Ὀυζ 
Ρτθϑῖβ δῃὰ {δεῖν [21}}165 τη δαί ἴῃ γι γι !5, 
85 Ὀδίης ΒΟΙΙΠ655, ’. 6. ἃ ςοηδοογαϊοα (Πϊην : δηὰ 
ἷῃ Ὁ. τό ψ͵ὸ ἅτε ἴοϊὰ ἰμδῖ 1ξ δΔγ ςοπηπλοῦ 
Ῥεύβοη δἷο οἵ ποῖ, πὸ ψου]ὰ ἴπουγ (ἢ 1η]- 
4υγ οὗ ἀεῥᾶρε, ἴμοτὸ ἰγδηϑίαῖθα ἡγώραν, Ἰἰξ, 
συ έιε. ΝΟΥ [ἢ]15 15 {πΠ6ὸ τνογὰ ιιϑϑὰ ἤεζα, 
811 ὕὉπδὺῇΡ᾽ οδὺ 11 8881} ἱποὺσ κ1]}0, 
δεῤῥᾶν»ι. Ἡραΐποη, 2.4. ἀποοηϑοογαῖθα πδίοηϑβ, 
ταυξί ποί τη ϊο νυ ἢ [5γαο], Ὀδσαυϑο ἰξ 15 (ἢ 6 
πδίίοῃ σοηϑοοσγαϊοα ἴο σοά, [ἢ {ΠῸῪ ἀο, ΠΟΥ͂ 
Ψ}} Ὀης συςἢ σα] ὑροη ἘΠοιηβεϊνο5 45 ἴποϑα 
ἰποὺγ ψ8ὸ εδὲ (πε βγδιγι 5. 
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ς ἴ53δῖ. 63. 
11,13, 
05. 13. 4. 

ἸΠΙ4α Υ να. γουγ ἔλίπεῖβ ουπά ἴῃ 
ΠΊ6. ἴΠαΐ ΤΠΘΥ ἅτε ρῸΠ6 ἔδσ ἔγζοῃι ΠΊ6, 
δά ἢανα νγαϊΚεά ἐμὰ νΔΠἰΓγ. ΔΠ4 γα 
Ὀεσοιηδ νδίῃ ἡ 

6 Νεῖῖμεγ βαἰά {πεγ, εγε ἐς τε 
ΓᾺΡ τῃδὲ “Ὀτουρῆς ὑ8 ἃρ οὐξ οὗ 
τῆς ἰδηά οὗ ἔργρι, τῃλῖ Ἰδά ιι8 [ἢγουρἢ 
(ἢς ν]]άσγπεβ8, τῆτγουρἢ ἃ ἰδηά οὗ 
ἀεϑογίβ Δη4 οὗ ρ᾽ῖἴ8, τῃγουρῇ ἃ ἰαπά οὗ 
ἀτουρῇῃξ, δπά οὗ {6 βῃδάον οἵ ἀδδίῃ, 
τγορἢ ἃ ἰαηπά τῃλὶ πὸ πηᾶῃ ρδββεάᾶ 
τὨγουρῇ, δημὰ γῆεγα πὸ τδη ἀνγεϊτ 

7 Απά 1 Ῥιουρῆςξ γου ἱπίο ἃ ρεη- 

δ. ῥαὲέ ἐπιφωγ...ἢ Ἀλίδον, 151 π80109, 
ἘΣΣΙ ΘΟΊΒηΘΒδ, ἴΠ6 τνογὰ υεὶ Ὀοίηρ (ἢ 6 
ορροβιίίε οὗ ὠεώεξ, γἱδιίεοισπεῖς, ἴῃ6 στοαὶ αδἷ- 
ἀπρυῖε οὗ σοά. 

ταηὲὴ}}}] 866 ποῖδϑ οἢ σἱ Κὶ χνυΐ. 13, δηὰ ἔοσ 
“ααέη, ἈΟΠ.. 1. 2:1. 

Θ. ἐδὲ «ευἱϊάογηο.}] [6γοπι δ ἢ ἄἀννε 5 δἱ 
ἰεπρτῃ ὑροη τὴο ξεδίαγεβ οὗ {ΠῸ γορίοη νυ βογείῃ 
ἴσγδοὶ ῃδά Ὀδθη ταὶϊὶγασυ]ουϑ!]Υ ϑυρρογίοα ἔοσ 
ΓΟΓΥ γοᾶῖβ. Ηὄδ ς]}5 ἰἴ, Βτϑί, ἃ ἡ] άοσγῃ 
"αἰάδαγ, Ὀὰΐ 5 ἢ νν γα τη γεὶυ ὨΙΡἢ [40]6.-]Δηἀ5, 
ὙΠογο [86 ἤοςκα σουϊά ρδβϑίιγο, δηὰ Ὡς ἢ 
ουθὴ μιδὰ {ΠΕΣ ““ ρΙοαβϑδηΐ ρ]4 65" (ςἢ. ΧΧΊΪ. 
10), 1δοι}Ρ Πα Ὁ]6 ἴο 6 ἀτιεὰ ὑρ ἴῃ {6 Βοῖ 
ϑοάβοη, [{ 15 ποχί ὦ ωμά 977 ἐξεγίς, οἵ Βαϊ 
νυλϑίοβ οἵ 5δηά, 'κὲ 186 Ατάρϑῃ ϑἰγειςῃίης 
ἔτοπι Τθκοδὴ ἰονναγάβ Βαῦγίοῃ, οσὐἠἡἡ ἔγοπη 
ἐεποθο ἴο 1πεὲ Ἀεὰ 5ε8. (8εε ποῖς οῃ 2 8. 
". 29.) [ἴ νν»ᾶβ ΤΔΟΓΘΟΥΟΣ 4 ἰαμά ς᾽ ρίϊ", 
11] οὗ τεπίβ δπὰ ἤδβϑιισεβ, δηά ἄδὸρ νναίου οϑϑ 
γϑ] ογβ, οἀρεὰ ἢ τυξροά ᾿ἰοάρεβ οὗ σοςκ, 
τὨγου ἢ νυ ιοῖ ἔγανθι!ηρ ννὰς ἀδήρεγοιβ. [ἰ 
ννγ85 ἃ ἰαπά 97 ἀγομφρὶ, πὰ {Ππογεΐογο ἃ ἰδ οὐ 2δε 
σδαάοαυ 977 ἐφαῖδ; ἴου ἰῇ δσκηθββ ἀεἰδγοὰ (6 
ἰγάνθ]οῦ, ΟΥΎ 15 ΘΌΡΡ]Ι65 ὑνόγα ΟΥ̓ ΔΗΥ δος οηΐ 
οχῃδυβίοα, ποτ ὈΘΙΠΡ ὯῸ 5ρΓΠΡ5 ΟΥ νν6}}5 οὗ 
νναῖοσ δηἀ πο νορεϊδίοη, ἀθαῖῃ ννᾶ5 ᾿Ἰπου 40 ]6. 
[τ ννγὰβ (πεγείοσε ἃ ἰαπὰ υἱῖοσ!ν ϑο] ἴάτγ, ἐῤαὶ 
πὸ γπαθ ῥαισεί ἰῤγομσ, ἀπά «υδέγε πὸ »ΙΩ 
ἄαυε. ὕΤηο Ηθρῦσ. ἔοσ »»απ ἴῃ ἴῃ πτϑὶ οἰδιιϑο 
Ϊβ ἐγρ, τῆᾶῃ ἰῃ δῖ5 ϑίοηρίῃ: ἴῃ (6 ἰδίζεῦ 
αάκρι, ΔΏΥ ΤΔὴ ΟΥ̓ ΜΟΙΏΔΏ, ΔΗΥ͂ ΠΊΕΙΔΌΕΓ οὗ 
{πΠ6ὸ ψΠο]6 δυμίδη τάςθ. Μοάςσσγῃ τοϑολγο 68 
Βανθ ϑῆδυνῃ [δαί [8]5 ἀθϑοτ ρΈ ἢ ἀρΡ 165 ΟΠΙΥ͂ 
ἴο πιο ρογτίουβ οὗ [δ6 τουΐς οὗ (πε [5γ86]- 
165 {πγουρ ἢ ἴδ διπδιῖς Ροηϊηβυΐδ. Οἡ [ἢ6 
“δαάοαυ 977 ἀεαιῥ, 5.06 Νοῖθ δὲ οηὰ οὗ Ὁμαδρίοσ. 

7. α« ρ᾽εμι εί εοισιγ}7) ΤΙ ΛίΟΓΑΙΥ, α΄ ἰαπά 
9 1όὲ Οανηιεί,͵ ἃ σΟδΥτα61 Ἰδπὰ, (ὐδπποὶ 
ΡΓΟΡΕΙ͂Υ 5:5 η1Ώῆε5 υἱπείαπά, Ὀὰϊ νγᾶβθ Ἔβρϑο δ] 
ΔρΡΙΙοὰ ἴο ἃ 81} ἴῃ 186 {Π06ὲ οὗ Αϑῆυγ, ἔοσ 
ὙΉΙΘΉ, 566 ποΐθ ου 1 Κι. χυΐ. το. Εὸσ [15 
ΤΛΟΙΔΡΠΟΓΙΟΔΙ 156, 566 Ὠοΐθ5 ΟἹ [58]. χ. 18, 
ΧΥΪ. το, ΧΧΧΥΙ, 24. 

8. Τὰ 2γίος...] ὍΒδ ρυ δ οὗ [815 16ο]- 

ΤΕΚΕΜΊΔΑΗ. 11. [ν. 6---9. 

ΠΛ] σουπῖγγ, ἴο οδὲ (π6 ἔγυϊο τπεγθοῖ 
δῃά τς 688 (Πογοοῦ; δυῖ τ ῆδη 
γε επίεγεά, γε “ ἀβῇ]θαά τὴν ἰαπά, δηὰ “Ρ 91. 14. 
τηλάς της ἢερε 8Δη Δροπιηδίοη. ἃ τοῦ. 38. 

8 ΤΠ ες ρῥγίεϑιβ βαϊά ποῖ, πετγε ἡ: 
τῆ6 ΓΠΟΚΡ ὁ δηά {πῈγ παῖ Πδηάΐε της 
“Ἶανν Κπονν πὶθ ποῖ : [δε ραβίοιβ Ϊ50 “ ἤρα". 5. 

20. 

ἘΓΔΏΒΡΤΕΒ56α ἀρδίηβῖ πι6, δηὰ τῆς ρτο- 
Ρἢδῖβ ργορῃεβιεά Ὀγ Βαδὶ. δηὰ νυγαϊϊκεά 
δεν ἐῤίπρε δαὶ ἀο ποῖ ρτοῆϊ, 

9 Γ΄ ννμειείογε 1 ν1}} γεῖ ρ]ελά 
γνἢ γου, 84 τῆς ΓΟΚΡ. δηά νι 
γουγ ΟΠ] άἀγεη᾽ 8 σΒΠάγεπ ψν]} 1 ρ]ελά. 

ΔΊΓΥ 5 ΠΟῪ δϑου θὰ ἴο {π6 ἔοτιγ τυ ηρ οἶλ5ςος: 
ες 866, 54γ5 δὲ (ῃγγϑβοβίοηι, “" ἔπ6 ον} βριηχβ 
ἔἴτοτη {Π6 Βοδὰ." ΟΥ̓ {πε ἴῃ6 ρῥγοβίβ δ. 
πδηχοά ἢἤγβί, θθοδιιϑο 1 ΠΕῪ Παὰ ἄοπο {μεῖς 
ἀυΐγ, [Π6 Δροβίδϑυ νγου]ὰ πϑυοῦ ἤλυθ ὈΘΟΟΙῚΘ 
Ὠδίίομαὶ. ὍὕΤῆε δοςσιιβαίίοη Ὀσγουρῆϊ δραϊηϑὶ 
[Π6ηὶ 15 ᾿Ἱπά  Ἐογεποα: ἐόν σαἰά ποῖ, ἤζξεγε ἐξ ἐδε 
Τοκοῦ ἃ5 [πουρὴ [Π6 ἔδυϊε Ἰαϊὰ ἴο [ἢὴ6 
οὗ [86 ννῆοϊθ ρθορὶθ ἰῇ υ. 6 δά σχοϑιυϊοα ἔγοπι 
{ποῖ δὰ Θχαρὶθ. Νοχὲ ἰῇ ἰηβιυδηςθ ἅτ 
ἐδὲν δαὶ ῥαμαΐε δὲ ἴασαυ. ὙΉΘΘα «αἷϑὸ δ6- 
Ἰοηρθὰ ἴο {πὸ ῥυἹ ϑΕΪΥ οἾ855, νποβ οἶος ἱξ 
νν»Ὰ5 ἴο ἴδδο Οοά 5 Ἰυάρπιοηΐβ ἴο 186 Ρθορὶς 
(θευξ. χχχίῖ!. το). Ὑμεῖς οἤδηςε ννᾶ5 ἐμαῖ 
ἐδὲγ ἔπεαυ ποί Οοά. ΨΝὮΠΠΟ δάπιηϊηἰβίοσιηρ Ηἱϑθ 
ἴανν, 1ΠΕῪ ἴῃ ργδοῖςο ἔογροί ΗΠ, ἀπά “"Ἰυάροά 
ἴοσ γοννσα " (Μίς. 11}. 11). ὙΠῈΕ [Πἰγὰ ο]455 ἃσὸ 
ἐξε ῥασίογ: ΟΥ̓ ΞΒΒΘΡἨοΓγάβ, (δὲ 15 (8 ἰδηγρογαῖ 
ΤυΪογΘ : 186 Τατγρυπὶ οὐδη σοηάοσβ ἰἃ ἐῤηῃσε. 
Εσοτῃ ΟἿΣ πηοάστῃ 0.96 Οὗ ραϑίουβ ἔου ἴἤοβο ννῇο 
πᾶν τῆς ϑβρι 8] ονογϑρῃὲ οὗ τῆς ἢοςκ, 
[15 πιδδηΐπρ ἰῃ {π6 ΟἹὰ Τεβῖ. 15 ΠΈΔΌΘΠΟΥ͂ 
τυϊϑυηἀεγβδιοοα; ἔῸΓ ἴδογθ, 85 'π Ἡοχηευ, ᾿ 15 
16 Κίηρβ 0 ἅττα ποιμένες λαῶν (1 Κ. χχί!, 
17: ΕΖΕΚ. χχχῖν. 2). ΤΟΙΣ οτπια 15 ἀΐθοῦθ ἢ 
ἀϊοποθ. ΤΟ ννογάϑ ἢογὸ ἰγδηβδίεα ἡγαημυσγεσσεαῖ 
αφαϊπσὶ γιό 416 τόσο δάἀδαηυδίοὶυ σχοηδογοαὰ ἴῃ 
541. 1. 2, δ Υ͂Θ ΣΘ090110ἀ ἀραὶ»: με. ΤΠ 
ἴου ἢ οἶ455 ἀγα ἐῤὲ ῥγοῤῥε:. [11 νν5 ἰῃοὶγ 
Ὀιϊι5ΙΠ655 ἴο ζγθϑβ {86 τηογαὶ δηὰ βριγίζυδὶ γα ῃ 5 
οὗ {86 ἰανν ποπῖθ ἴο ἴΠ6 ἢεαγίβ. οὗ [Π6 ρϑορὶβ: 
Ὀυΐϊ ΠΟΥ ἄτενν {πεῖὶγ ἱπϑρίγαίΐοη ἔγοπι 48], 
16 δυη-γοά, ὕροη [με σοτγυρίίοη οἵ [6 
Ρτορδεῖῖς ογάθσ δὲ [Π1]5 Εἶπλθ, 866. ποΐθ οἡ 
ςἢ. χίν. 12. 

{πηρ5 [δὲ ἐο ποὲ »γο 7] ΤῊ ἰπ {π6 Ηδρδγτ. 
Ἰάϊοπὶ πιθδη5 {πηρ8 Ὀ4]6Ὶ] δηὰ ρογηϊςίοιβ, 
ΠΕΙῸ ἰά40]5, νυ! ἢ ἀγα ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ὑηγθδὶ, Ὀὰΐ ἰῃ- 
υπουβ. 866 1 8. χΧἱϊ, 21 ; [54], χῆν. 9. 

9. 1 «αυἱ]]!.. ρα] ὙὍΠὸ Ηρδν. ννοσὰ ἰ5 [Παΐ 
δορὰ οὗ [Π6 Ρ] ΑΙ ΠΕ ΠῚ βεϊτηρς ἔογίἢ 5 δοσιιδᾶ- 
ὕοη ἴῃ ἃ ἰανν-σουγί (566 Νοῖς οη ἴοῦ χχχῆ. 12). 

«υἱὲ γο}] ΜΝ τΠ6 ρῥγεβεηΐ ροηογδίίοῃ, 
Ὑἢο ΕΥ̓͂ Ἰοϊ πη ἴῃ Μδπδββθἢ 5 ἀροϑβίαϑυ πᾶν 
ΟΡΘΩΪΥ νἱοϊαϊοα [Θἰονδἢ᾽ 5 σονεηδηΐ. 

«υἱ! γον οδίάγεηπ, ορἠάγεη] Ὅ86 ργεβοηξ 



Υ το--ἴ5.] ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ. 1. 

12 ΕΟΥ ΓΩΥ Ρεορῖθ πᾶνε σοπηπἐτεά 
ΝΟ 6115; {Π6 Υ Πᾶνα [Ὀγβαίκεη πη τῆς 
Ἢ ἰουηταῖπ οὗ Ἰἰνίηρ νγαῖεῦβ, σπα ἢεννεά “ Ριεαὶ. 36. 
τἢεπὶ ου΄ οἰδίεγηθ, Ὀγόκθη Οἰβίθγῃβ, οδαρ, 17. 
[δὲ οδπῃ Ποϊὰ το ννδίεγ. ΠΕ τΕκῷ 

14 1. Ἰβγδοὶ ἃ βεγνδηῖ ἡ ἐς ἢδ ἃ 
Βοιπεθογῃ εἰσυε ξ᾽ ΝΥ ᾿5 με ᾿βροι]εά ἡ [εβ. 

15 Τὴηε γουπρ ᾿ίθη5 τοαγοά ὑροῃ α «σὰν 
ἢϊπι, σπά ἴ γε]]εά. ἀπά τε πιαδάς ἢὶ5 ' Ηεδ. 

: ἘΝ ᾿ σον Ομ 
Ϊδλῃά νναδϑεῖθ : ἢ15 οἰτίδεβ ἂγὸ δυγηδὰ νυν ῖἢ- ξεν εία 

335 
Οε, ι . 

Ἄυμοὶ ἈΞ Ιο Εογ ρ4585 ἴονεγ [ῆε [5168 οὗ 
ΟὨιτεπι, δηά 566 ; δηά εεπά υπΐο Κο- 
ἄλτ, ἃπα σοηβίἀθγ αἰ] ραηογ, δηὰ 866 
ἸΓ Πότε Ὁ βυςἢ ἃ τῆϊπρ. ᾿ 

11 Ηλι ἃ παίοη Ἵοπδηρεὰ ἐῤεὶγ 
“ εἶαρ. τό. ροάβ, ψνῃϊ ἢ ἀγέ 7 γεῖ πὸ ροὐϑὴ δυῖ 
δὰ ΤΩΥ Ρεορὶς αν σμδηρεὰ {Πεὶσ ρ]οῦΥ 

ἴον ἐβραΐ «τυδίερ ἀοτῇ ποῖ ρτοῆξ. 
12 Βε δβιοηϊβῃεά, Ὁ γε πεᾶνεῃϑβ, 

αἴ 115. δηὰ 6 ΠογγΪΥ δίγα!ἁ. θὲ γε 
ΨΕΓΥ͂ ἀεβοϊδίε, δα! ([Π6 ΙΧΟΚΡ. 

ξεοποσγδίίοη ἢ {ποῖγ δησοϑίουβ δηά ἀσβοθηά- 
Δηῖ5 [ΟΥπὶ {Π6 πδίϊοῃ γορασγάθα 85 ἃ ψὮΟΪ6. 
ὙΠῸ {δ Ποῖβ τηδάς ἴἃ τυῆδῖ ᾿ἴ πονν ἰ5, 16 (ἢ1}- 
ἄσγέη νν}}} τεσεῖνα [ἢ δι ἢ 25 ἴῃ6 ργεϑθηΐ 96η6- 
ταϊϊοη ἅτ πονν τηδκιηρ 1 ἴο Ὀς, ἀπά Οσοά ν]}} 
7υάγο ἢ δεσογάϊης 85 ἴΠ6 σο]]δοῖνο ννοσκιηξ 
οὗ [86 ραϑί, {8ε ργεϑεηΐ, δπὰ ἴθ ἔμπζυγο ἰδηάϑ 
ἴο ξοοὰ οσ ἴο οΥἹ!. 

10. δὲ ἐείσε ΚΓ Ορίη}] 866. ῃοΐθ οἱ 
Κικίμι, σδη. χ. 4. 

Κεάαγρ 866 οἡ Όβξῃ. χχν. 13; Ἐς, Οχχ, κα; 
δοην οὔ 50]... ς. Ηεγο Κοάδγ ϑζηιβοϑ ἔθ νν Βοΐὶθ 
φαϑὶ, δῃὰ (6 ἰ51ε5 οὗ Ομ πὶ [Π6 ννεϑί. 1 
1Ποη γοιι ἴγανογξο 4}} ἰδπὰὰ5 ἔγοπὶ νγεϑί ἴο θαϑί, 
1 νν}}} 6 ἱπηρόββιῦ]ο ἴο πὰ Δὴγ παίίοη ρΊ ΠΥ 
οἵ σις ἀροϑβίαϑυ 45 ἴῃδϊ σοτηπη θὰ ὉΥ [5Γδεὶ, 

11. ἃ παι) Τῆς ψνογὰ Ῥγορευ  τηθδῃς 
ἃ Οεηῖ]ε παιίοη, δηὰ ἰ8 1ῃ δίγοῃρβ δη Π 6515 ἴῸ 
δεοῤίε, ἴλε βρεοῖδὶ δρρειϊδίίοῃ οἱὗἩ [5γϑεὶ] ([58ἱ. 
1, 2). 

ἐδεῖν σίον7.}] Ὑδουρῃ [ἢ6 ὑνόοσβῃρ οὗ {πε 
οπα ἴστὸ Οοὰ ἰ5 ἃ πδίϊοπ᾽ 5 σγϑδίεσδί βίογῃ, γεῖ 
ἰϊ 8. ᾿γκϑοπιθ Ὀδσδιιθ ἴἴ ρυϊ5 ἃ ςοπδίγαιηξ οἡ 
Ὠυπιᾶη ρδϑϑίοηβ ἀουδὶγ. Βοτγ, ἢγϑί ἴἴ γα υγεβ 
οὈδάϊοηςο ἴο ἃ ἰανν τονοδὶοάὰ ἴγοπιὶ αὔονο, δηὰ 
ποχί ἴ Θηάἀθάνοι Γ5 ἴο ΓΑΪδῈ πΠηᾶη ἴο ϑοπιοί μι ηρ; 
διρῆοσ ἰἤδη {ΠῸ πλοῖο ἴονεὶ οὗ ὨυπΊδη πδίιΓθ. 
Ἡδηςθ ἃ ἴγῃθ σγοὶιρίου ἀυνακοηϑ5 Δ Δηΐδ ΟΠ 51 
ἴῃ ΙΔ 5 ῃοαγί, 45 Ὡδίθ γα! γ 45 ἃ ἔδ[ϑε σε] ρίοη 
Ρίεδϑος δης ϑοοῖμδϑ ἰξ. 

ἴ(ῃαὲ νι ἢ ἀοέδ ποί ῥγοῚ ΤὍΠ6 παῖυγαὶ 
ΔΓ Π6515 ἴο ἐῤείγ σίογν νου 6 ἐῤεὶν “ραν 
(11. 24, χὶ. 132), Ὀμϊ 45 ἴΠ6 ργορῃεί᾽ 5 ἀγριχηθηΐ 
15 (ηλὲ Οοὐ 845 Ῥδθὴ ἴσια ἴο {π6 ἰεπῃ5 οὗ [6 
σονόηδηΐ, δηά ργδηϊοαὰ (ὈπΠΊρογαὶ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ ἴο 
ἴσγαθὶ, ψβοπονοσ τ ϑοσνοεὰ Ηἰπὶ ΠΥ, 
ἢδ σοηΐΓαϑῖβ ὙνἹἢ 115 [6 Το] απ [165 (566 υ. 8) 
Ὑδις ἢ πᾶνε ὀνοσ γοϑι θὰ ἔγοπι 140] -ὙνουΞῃρ. 

12. Με «οι ῤῥοἢ ὍΠὲ Α. Ν. ι.565 {Π|5 
ὑνογά ἴῃ 115 οἷά 5θηβε 85 δαυιϊμναϊθηΐ ἴο δέ “ξωβδ- 
, εά, ἀορτίνεά ἔοτ ἴμ6 {{πιεὲ οὗἁ 5656. 

δὲ γε δ ἀεποία!] ΏΘ νογὉ πιθδηῃβ 20 δὲ 
“νγ, δῃὰ ΤΏΔΥ ὙΘΓΥ 611} τεϊδίῃ ἤθγο 115 ΓΙ ΓΔΕ 
βισηϊβοδίίοη. [πῃ ὨοΥτοσ δὲ [15γ86}}5 σοηάμςξ 
186 Πεάνεηϑβ βγινεὶ δηὰ ἀγυ υρ. ΤῊΪ5 ἀρρεδὶ 
5. τηοάο! θὰ ὑροὴ ουῖΐ. ΧΧΧΙΙΟ Σ; [58]. 1. 2, 
δεῖ 5 πιδάθ πλογα ἔογς! ]6. ᾿ 

39. ἐευο εὐ] ΤὨο ποαίμθη ἅτ σῸ ΠΥ οὗ 

οι ᾿πῃδῦθϊδηζ. 

Ὀμυξ οπε 5ϊπ, ᾿Δοϊδίσυ: [86 σονοηδηΐ ρδορΐὶθ 
σους ἴννο, ἰπ πδῖ [ΠΟΥ δραμάοῃ {πὸ ἔσιιθ 
Οοά ἴο 56τγνὸ [άο]5. 

ἐδ γουπίαίη 97 ἰυίπφ «υαἱον.7 ΤΟ Ηϑροδγ. 
ψογὰ »ιαξὸν ἀοθβ ποΐ πηθδῇ ἃ βρυιηρ᾽ οὐ παίιγαὶ 
ξουπίδιη, διιϊΐ ἃ ἴδηκ ΟΥ Γόβογνοῖγ ἀξ ἴῃ 1ἢ6 
Ἑτουπαὰ (566 (ἢ. νἱ. 7), δπᾶὰ Το ΗὟ ἱπιεηάοὰ 
ἴοσ βἴοτίπρ ᾿ἰνὶπρ; νναΐοιβ, 2.6. ἴμοβϑε οὗ βριηρβ8 
δηά τιν ]οίβ. 

εἰσ!εγ}] ὙΠῸ δόν ΟΥ̓ αἰδἔοστι νγᾶβ θα ἴοσ 
βΒἴοσ πρὶ ῸΡ Γαϊπ-ννδίοσ ΟὨΪΥ, δηά {πογοίογο (ἢ 6 
4υδηον 1 σοηϊδίηθα ννᾶ5 πιο. Βυῖ {Π656 
αἰδίογῃβ ἃγὸ Αἰϑὸ ὀγοΐξει, ἔᾶνθ ἔγδοϊιυγος. απά 
τοηΐβ 'ῃ {Π6π|, (ΠΓΟῸΡὮ τυ ἢ ἴΠῸ ννδίοσ υναϑίοϑβ, 
ἴῃ ϑιιςἢ 4 σιϊηθὰ ἴδηκ Βοηδίδῃ δ]θνν ἃ Ἰΐοῃ ἴῃ 
Εἰπθ οὗ ποῦν, ἡ. ς. ἰη ἔπδ τηΐογνδὶ Ὀθίννθθη (ἢ6 
ΘΑΥΪΥ Δηα Ἰφίτου γαϊη (2 8. ΧχἹ, 20). 

14. [5 ᾿υγαεί α “ογυαπὲ ] τ νγὰβ [5γδ6]} 5 
Εἴογυ ἰο ὕἊὲ ἡ: ΟΡ βογυδηΐ (ςἢ. ΧΧχ, 10), 
ΔηΔ 5ϊάνεβ Ὀογῃ ἱπ [86 ἤουιϑθ νγνοῖε πιοτὸ 
ὑδῶς ἴῆ4η ἴμοϑθ Ὀουσῆϊ ΜΠ ΠΠΟΠΟΥ 483 

ἵπρ' πιογα τὰ] (Οεη. χῖν. 14). ϑεγνδηΐϑ, 
ἴῃ ΟἿἷγ ι1ι56 οὗ [Π6 ἴδγτη, ἰὴ δηςσίθηξ ἀδγϑβ {ποῖδ 
ΘΓ ποῃ6, δι 5΄ανθβ ΟὨΪΥ - δηὰ ἔποϑθ ξοιτηρὰ 
ρΡαγτῖ οὗ {6 [ἈπΉ}γ, δηὰ ὑνοῦα ΟΧΡΓΟΘΘΙΥ δά- 
τηϊοὰ ἴο [π6 ρυνηερεβ οὐ [6 σονοπδηΐ ὉΥ͂ 
αἰγουτηςϊδίοη. [ἴπ ἀείδυϊς οὗ σΠ]άγθη ἃ 5]ᾶνθ 
ταὶς 6 [15 πηαϑίεσ᾽ 5 πεὶγ (Οδη. χν. 32); ὈΥ͂ 
Ὦ15 ροοά οσοπάϊπςοξ δ6 τννου]α ταηὶς νυ ἢ [86 
οΒιΙάγθη (τον. χνὶϊ. 2), ἀηὰ ταϊρμξ ὄνθ σίθο 
50 ΒΙΡῊ 85 ἴο στα ΟΥΘΥΓ ῥγίηςεβ (Ὁ. χίχ. 1σο). 
.Απὰ ἴδυς ἤδη 1 5γδοὶ] 15. ἃ ϑἰανθ, Π6 15 ἃ 
Το οΓ οὗ [Ἐπονδὴ 5 ΤΑ ΠΉγ. [1 ἢδ ἰ5. Οὴ6 
Ὀογῃ ἴῃ (Π6 ἤοιϑθ, ἢ6 ΠΊΔΥ οχρεςΐ Κιπάπεβϑ, 
ἃ5 ὙῈ6]] ἃ5 ὑγοΐϊθεϊιοηὄ. ὕδηηοῖ Ϊεμουδὴ ριαγά 
ΗΙἸ5 ονγὴ δΒουβομοϊἀὲ Ηον Ὠᾶρρθηβ ἰξ (μα 
ἃ ΤΛΟΠΊΌΕΙ Οὗ 8580 Ῥουνγεγι!} ἃ ΓΆΠΊΠΥ ἰ5 ϑροϊ]θὰ ἡ 
ἴῃ [86 ποχὲ νϑῦβ ἴηθ ργορδεῖ βψῖνθϑ ἴῃς σϑάββοη. 
ἴϑγαοθὶ 15 ἃ ΓΟΠΑΥΨΑΥ δἰανθ, 0 ἢ845 ἀσϑευῖθα 
(η6 ΠΥ ἴο νης ἢ ἢ Ὀεϊοηϑδ ὈΥ τρῃὶ οὗ 
ὈΠΠΏ, ἂηὰ {δβόγοῦγ Ὀγουρηῖ ὑροη ΠΙπιϑοὶε 
(του ὉΪ6 δηὰ ΤᾺΙΒΟΓΎ. 

ΟΥδοῖβ ἴδϊκα σεγυαπὶ ἴῃ ἃ Ὀδὰ ϑθῆϑθὲ. Ἅδη 
1 θὲ (μδῖ (Π6 5οη, ἔμ ἢσγβί-οσῃ (Εχοά. ἵν. 22)» 
δ45 ὈδοοΙ6 ἃ βἰδνοὶ Βιι [ἢϊ5 ἰηιογργείϊδιοη 
ἀοθ5 ποῖ εχρίδίη ὙὮΥῪ [ϑγαθὶ 15 βρο θά, 2. 4, 
τάς [86 ΡΓΘΥ δπὰ Ὀοοίγ οὗ οἴθεΓβ. 

16. Τρε γομπρ ἰΐοπ! γοαγεά μῤοπ ῥὶ»ι)] Ἐ8.- 
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ὃ σ, πε 
φοε ἐλγ 
εγοτυ», 
σεις. 33. 
1. 
1κ"ε]. 8. 8. 

16 Αἶβο ἐδε οι] άγεη οὔ ΝΝορὴ δηά 
ΓΆΒΑραπε8 ἴανε Ὀγόκοη πὰ ογονγῃ 
οὗ τῇγ δεαδά. 

17 Ημλϑι που ποῖ ρῥγοςιγαά (ἢϊ5 υπ- 
ἴο {Πγβοὶξ, τῇ τῆδὲ του Παϑὲ [Ὀγβάθη 
τε ΓῸΚΡ τὰγ (ὐοά, ψβδη ἢε ἰεά πες 
δγ τῆς ναγὶ 

18 Απὰ πονν ψῇῆδί παϑὲ ποι ἴο 
ἀο ἴὴ τε ννὰὺ οὗ Ἐργρῖ, ἴο ἀτηκ τῆς 
ὑνδῖειβ οὗ διῆοῦὶ οἵ ψῆδλῖ ἢδβὲ ἴποι 

ποῦ, ἢ ΟταῖΊ δηὰ Κεῖ, δεδιπδὺ δἰπι. 
ΤΠ6 γοῦϑο ἱΠ1ρ]165 {41 5 γ86] ἢδϑ σΠ ΑΥΑΥ͂ 
ἔτοπι ἢῖ5 πιδϑίογ 8 οιιϑα, θυὰϊ ΟἿΪΥ ἴο βηὰ 
ἨΠἰ πιθοῦ ἐχροβοά ἴο ἴπ6 Ὀόαϑίβ οὗ ῬΎθΥ ἴῃ 186 
ΜΝ] ΘΓΉ655. 

ἐδέφ γ»παάε ῥὶίς ἰαπά «υα:,4] Ἰ ραν {π6 
τηοίδρποσ, ΟΥ̓ νυ Π]ο ἢ 50 της δαὰ Ὀόδθη βδϊὰ 
ἴη ἔενν ννογάβ, 186 ρσγόορῇεῖ ροϊηΐβ8 ἴο [6 
δοίι] τεϑι}ῖ5 οὗἩἨ [5γ86}᾽}5 δροβίδϑου. Νοῖ ΟἡἱΥ 
᾿δὰ [5γδὸὶ Ὀθεη ᾿νδϑίθα, Ε11 [ὴ6 συ ρ σατο 
οὗ νὰ Ὀεδϑίβ τοηάδγοά δυτῆδη [ἴδ ππηϑδῖδ 
(ω Κ. χνῖ!. 29), Ὀὰαϊ ([ῃ6 Αϑϑυγίδῃ ἱμνδϑοῃϑ5 
δά τοἀιιςοα [πά854 ἴο Αἰπιοβί 45 5Δἀ ἃ οἰδίθ. 

δωγηεά]. ϑὅ8εὲ Νοῖδ δῖ οπὰ οὗ ἉὉμδρίογ. 

16. “1:᾿οο ἐῤδε ερἰάγεπ 9 ΝΝοῤδ]Ὶ Ἐδίδεον 
Ἐγθη. ΝΟορΉ, ἐ.4. Ναραΐδ, ἃ ἴοννῃ εἰτυδίοά 
ἴῃ {Π6 οχίγετηθ βου οὗ Εργρί. ὅδε6 1 θηοῦ- 
τηδηΐ, "1,65 Ῥσεχῃ. ΟἹ] 154 1]Οη5,᾽ 11. 276. ΤῊΘ 
1ΧΧ. δηὰ {πὸ Οορίϊς γογϑίοη ἤονγονοσ ἴακα 
ἔτ ἴο ὈὉ6 Μοειιρῆηϊς; 566 ποίδ οἡ 54]. χῖχ. 13. 

Ἰαῤαῤαηο}] ΤὍΠΕ πᾶτὴθ ἰ5 σροὶϊξ ἤοῖὸ 7)εϑ- 
ῥαηδε, ἴἔου ΜΏΟΝ [ῃ6 Μδϑογιίοεβ ἤᾶνθ 5ιὉ- 
διτυἱοὰ τ[ῃ6 Το 5.8] ἔοτῃ Ἰδεῤῥαπεῤες, 
βοϊοπεά ἀονγῃ ὉΥ Οὐ ἰγδηβίδῖογβ ἴο 18- 
ΠΔρᾶπθβ. [ἴῃ Οτθεκ [ἃ 5. οδι θὰ απὸ, οἵ 
Ῥάρῆπα Ῥεῖ, πὰ νὰ ἃ ὑοσγάοσγ ἴοννῃ 
ἰονναγὰς Ῥα]εβίη6. 

ῥαυε ὀνγοζεπ ἐξε ἐγοαῦη 9 ἐδγ δεακη] 1,116- 
ΤΑΪΥ, “ῥα! ἀεῥασίμγε ἐῤδέε ὧὲ ἰὸ ἐδὲ ἐγοαυη 
0,7 ἐν ἐκαά, 1.ε. ΒᾺΔ11] ἀορδδῖτσο ὑμ9 
ΓΟ ΟΥ̓ ΔΥ ποδά, ΤὙῆδ τηϑίδρθου 5 ποῖ 
ὈΠΟοοΠΊοη. ΕἸϑονν ποῦ Ἰογετη δ ΟΟΠὶ 
Κρ ὙΠ {Ποῖγ δύση !]65 ἴο βῃμορμοσγαβ τυ ἢ ΠΟΥ 
ἤοςκϑ (ςἢ. νἱ. 2); δηἀ 5ῃορμογάβ ἀθβ ΟΥ Οοα 5 
υἱπογαγὰ (ς(ἢ. ΧΙ. 10). 80 ἴῃ Μιίςοδῆ νυ. 4 να 
τολὰ τῆδι βῃθρῃογαβ 5}4}} «υαοσίε ἴἢ6 απ 
[Π6 βυνογά, [Π6 ννοσά γτοπάογοα «υα.2ε Ὀδίηχ, [Π6 
ΨΟΓΥ ψοσὰ υδοὰ Πότε, ἀεῤανίμγο. Μογθονοσ 
ἴο ἀοραβίυγο ἴῆ6 οσοννη οὗ πὸ ποδὰ ἰ5 ἴο 
Τπᾶκο ἰἴ Ῥ]ά, δῃὰ Ὀαϊάπεϑβ ννᾶ5 δοσοιιηῖθά ὈΥ͂ 
[ἢς ον 8ἃ5 ἃ ϑἰξπ οὗ ἀΐβρτγτασθ (2 Κ. 11. 23; 
76γ. χὶν!. 4.4), ἀῃά νγᾶθ αΑἷἰϑὸ ἃ τηδτὶς οὗ 
ΤΑΟΙΓηηρ (1541. χν. 2, Χχίὶ, 12). ὙΠῸ Ε- 
ΕΥρ(ἰδης ἴῃ ϑἰαυίπρ [οϑβίδῃ, δπὰ σδρζυσης [ἐπ|- 
βά]θπι, Ὀγοιρῆΐς συΐϊη, αἴθργαςθ, δηὰ 5ΟΥΤΟΥ 
ἜΡοΟη [86 [ονν8. Οἡ {6 σχϑηάδογίηρ οὗ {Π6 
ΑΟΨ. ὀδιοξεη, 5.86 Νοῖδ δῖ θῆς οἷ Ἁμδρίος. 

17. Ησοιΐ ἐδοι ποῖ ῥγοομγϑα ἐῤὶς σιῖο 4 
ΤΟ βεπογαὶ πηθδηϊηρ Οὗ [Π6 γοῦβὸ 15 ρἰδίη, [πὲ 
8}} [5:26}}9 ἴσου Ὁ]65 ὑγοσθ (6 χϑβϑυ]ὲ οὗὨἨ δΒοσ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1]. ΟὟ. 16---το. 

ἴο ἀο ἴῃ τῆς ψνὯΥ οὗ Αϑβϑγγίδ, ἴο ἀτγίηἷς 
186 νναῖειβ οὔ τῆς γίνογὴ 
10 ΤΗϊΐπε ονη ὁ νι ο Καάηεββ 5}4]] ᾿1οαΐ. 3.9, 

ο8, 5. 4 
σογγεσὶ ἴπεὰ, δηά τῆγ θς (5114 ]Πρ8 
84}} τερῦονες τῇδε : Κηον (Πεγείογε 
πὰ 866 (δὶ {ΐ ἐς δῇ ενἹ] ἐῤίηρ δπὰ 
Ὀιεῖεγ, τῆλε ἴῃοι. Πιαβδὲ ἰογβαάκεη τἢς 
ΓῸΚΡ τὴγ (ὐοά, ἀπά {παῖ τὰν ἔδασ ἐ: 
ποῖ ἴῃ ἴΠ6ς6, 541 τῆς [ογὰ ον οὗ 
Βοβῖβ. 

δη5, Ὀὰϊ {δὲ ἰγδηβϑίδοη 15 ἀπῆςυ], ὙΠῸ 
5 Πρ] οϑὲ σοπϑίγι σου 15 ἰῃλΐ οὗ {86 ΓΧΧ. 
Ἦκαι ποὲ ἐδρ ζογεαξίης ϑεῤουαῦ ῥγοσμγεά ἐδεξ 
δι. 7 

«υδόη δὲ ἰεά ἐδεε ὃν ἐδε «υα7} ὙΠῸ ΔΑΥ͂ ΤᾺΔΥ͂ 
Τ ΘΔΠ [ἴἢ6 ἸΟΊΓΠΟΥ τὨγουρῃ ἴῃς Ὁ] ΘΓΏ 655. 
ΤΔο 5ἰπ οὔίδε ρδγεηΐβ ἰῃ Ὑγογβῃρρίης Αδγοηβ 
οΔ]Ὲ δηὰ Βδ4]-ρβοῦ, τερεδϊϑὰ ἴῃ {πεῖσγ Ἵμ]άγεη, 
8α5 σδυϑοὰ [Π6 πδίϊοπ 5 ΣΌΪη. ὍΠΗ ἢονν» 
Ἔνθ, ὑσοίοσ Καὶ πιο ἢ! 5 1η1οΥΡσοι δου, ννῆο, ἔγομι 
Ρ5. χχυ. 8, οχρ  δίῃηϑβ 1ἴὲ οὗ 6 ννἂὺ οὗ ΠΟ] 1 Π655. 

18. ἐπ δὲ «υὐαν 970) Ἐργῥρῇ ΨΝΒαΐῖ Ὀιυιῖπ685 
5 ἰἃ οὗ {πὸ ἴο 9ὸ ἴο Ἐργρί ὶ---Οοα Πᾶ5 ἃ 
ὙΑΥ͂ ἴῃ ὙΠ ςἢ Εἰς Ἰοδάς ΗΪ5 ρθορ]ο---ἰἰ 15 ἘΠ6 
ὙΑΥ 2 ,ο»: Ἐσγρί. Τὸ ᾿ἰϑᾶῃ οὐ Εξυρί νγὰβ ἃ 
υἱοϊδίίοη οὗ [6 ρῥυηςῖρ]65 οὗ (Π6 1ΠθοογδοΥ, 
ὙΠΟ τοαυγεά Οοα δ ρθορὶθ ἴο Ὀ6 8ῃ ἴπάἀ6- 
Ρεπάεπί ρόνεσ, ΒΥΤΉΪΥ οἰοϑθὰ δρδιηϑβῖ 8]} ἐογεῖξτι 
1ηΠ0Θης 68. 

Ιο ἀγίπὲ ἐδὲ «υαἱογ} ΤῈ τηρίλρῆοσ νγᾶβ 
διφρεσίοα ΕΥἩ Ὁ. 12. Ηεστγε {86 ἔνγο σίνειϑ 
ΤῈ {πὸ ἔνο εἘπΊρίτοθ, δηὰ ἴο ἀτίηἰς (Ὠεὶς 
νναῖοιβ 15 ἴο δάορί {πεῖῦ ὑΠΠΟΙρΙ65 δηὰ σὸ- 
Ιρίοη. (ἀρ. 4150 ἴ5αἱ. υ1}}. ό, 7. 

διδογ] Ὑπὸ ΝΘ. ΟΥ̓ ΙΠΑΙΥ [ἢ τσὰ8 [86 
Πᾶτηδ ΟΣἨ [86 Ὀογάογ βἴγοδηι Ὀθεΐννθοη Ῥδ᾽θβιῃδ 
δηά Εργρί (7οϑῇ. χιῖ. 3). 

“Με γγια] Α5. [ἐγεσλδῃ που αυἱοκὶ δ6 
Ανγᾶτο τἴἢδῖ ΝΙΠουθἢ δά ἔ8]]οὴ Ὀεΐοσο ἴΠ6 ἀστηῖθ8 
οὗ γαχαγοβ δηὰ Νθορδίδϑϑαῦ, [μ6 τηθπίϊοῃ οὗ 
Αϑϑυσία ἢ85 Ὀθθη τηδὰθ ἃ ἀἰβηουγ. Βα 115 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ νγ 85 ΡΓΟΌΔΟΪΥ υυητεη Ὀοΐογε ΝΙπουθῆ 
ἴ6]1, δῃά εὐθη 1 ποῖ, [ϑγοτη δῇ 5 ἀγρυπιθηΐ 18 
τπγουρδουΐ Πἰδίοσγσιοδὶ, δηὰ δ6 νουϊἹὰ ἢᾶνο "ἴῃ 
νἱονν ϑιιςῇἢ δοίβ5 858 ἴμοϑδο στεοογάθα ἰπ᾿.2 Κ. χυ. 
10) ΧΥΪ. 7) ΧΥΙ. 3, Δηὰ ψ Ὡς Ηοϑοα Πδὰ οχ- 
ῬΓΕΞΘΙΥ σοπάετηηοά (Ηο8. ν- 13. ΥἹ]ΟΙΣ, ὙἹ]]. 9, 
ὅζε.). Νὼὸ Ῥσγορῃδῖ Κηον 50 ννο]], δπὰ 50 οοῆ- 
Β[ΆΠΕΪΥ ὈοΓΕ ἰῃ τηϊπὰ, 186 ννογάβ οὗ ἢ15 ῥὑγδ- 
ἀθοδβϑοῦβ 85 [εγο πῃ. 

19. Ὑριίπο οαυπ «αυἱεζεάπει. ἐραϊ] σογγεοῖ ἐδεε] 
5881} εδασεῖσο ἴἢθ0. ΤῊΥ 4]]ἸΔπσθ5 συ ἢ ἔογεῖχῃ 
ῬΟΥΨΟΓΒ 5841} της ἴΠ66 ΟἸΪΥ ἴσου ]6 δηά ἠοῖ 
5δίειγ. 

σπά ἐδαὶ »ιν βαν.. Μη αν, ἰ.6. ἴῃς ἔδασ 
οὗ πι6. ὙΠ 5 ννοσγὰ 18 τ ΠΕ τεραγαρθα Ὁ (86 
Α.Ο Κ΄, ξο!Πονίης 81 Τογοπιθ, 85 σδυσυὶπς Οἱ 
[Π6 1Ιάθᾳ οὗ ἴπε ὑγεσθαϊηρ που ἐν γ“ογιαλὶηφ 
»ιδ) ἃ (μογοίοσε ἴῃ6 ψογὰ ἐδαξ ἰ5. ΡγΟρΕΣ 
ἰηϑοτίοα Ὀεΐογε ἰΐ. 



γ. 20--23.} ἸΕΚΕΜΊΙΔΗ. 1. 

οι, 20 Γ Εογ οἵ οἷά τἴπλὸ 1 ἢάνε Ὀγόκοη 
“αἱ .γ. ὮΥ γοκα, σπά Ὀυγϑὲ ΤΥ δΑΠα8 ; δπά 
5. 7. του 54 άβι, 1 νν}}} ποῖ " τΓΆΠΒρΓΕβ8 ; 
ΟἾΔ. 3. 6 

ἃς ΠΟ 2) ὝεΙ] Βδὰ Ὁ ρἰαπῖεά {πες ἃ πο- 
Μαῖιιῆ. 2:. : : 
ΤΉΝ Ὁ]ε νίηθ, ννῇο γ ἃ τγίρῃϊ βεβά : Ποὺ 
Ιὐκε 2. ἡ, ἴαη ἀγῖ ἴδου τυγηθα ἱπῖο τῇς ἀε- 

σεπογδῖε ρίδηϊ οὗ ἃ .ἴΓληρα νἱὴ6 Ληΐο 
τε ὶ 

22 ἔογ τῃοιυρὴ τποὺ ἔνναϑῃ ἴπες 7οΡ 9. γα 
ἢ πὶῖγε, δηα τὰκε ἴπεὰ πλυςῇ 808. 
γοῦ της ᾿Π] ιν 18 πλᾶγκαα Ὀείογα πΊ6, 
βϑ ἢ τῆς 1], οτά (2ΟὉ. 

22 ον οσδηβῖ ἴπου 8ᾶγ, [1 δηὶ ποῖ 
ΡΟΙ]υτϊεά, 1 ἤᾶνε ποῖ ροπα δίεγ ΒΔ8]- 
'πὶ ἡ 866 ΤΥ ΥΨΑΥ ἰηῃ τῆς νδ]]εν, Κηονν 

ΔΟ. 7ευἱ ] ποὲ ἰγαπασγεν. ἘΑΊΒΟΥ, 1 «υἱ] ποῖ 
ΒΟΙΥΘ (πιλγρ.). ὍὨὸ νγογὰ γεπάεγεά 7 «υἱἠ ποὲ 
ἐγαμσγό: ἰ6 ἃ σοϊγθοϊίοη οἵ ἴῃ6 Μαϑογζοβ, 
δηὰ {πογοΐογε ποῖ οὗ ὑυΠΊΑΥΥ δι Ποσγ. Α5 
1ἴη6 ἴννο ργθονίουβ νογὺς ἃγὸ σᾶρδῦϊε οὗ Ὀεῖπς 
(Δζθη ἴῃ ἴΠ6 ϑθσοῃᾷ ρούϑοῃ 53: η8.. ΠΊΔΗΥ πιοάογῃ 
ςοπιπιοηϊδῖοτβ ΜΠ {[πΠ6 ΠΧ Χ. δηὰ Ν υἱρ. ἰγδη9- 
Ἰαῖο, ον γον 97 οἰά ἐδομ ῥα} ὀγοζεη ἐδγ γοζε, 
ἐδοι ῥασὶ δμγεῖ δγ ὀοπδ:,) ἀπά ῥασι «αἱά, 1 «υἱἱὶ 
ποί σεγυε. Βυῖ 1ἴΕ 106 Μαβογίζεβ, ῆο τόργο- 
βοηΐ {Π6 ἰγδάοπ8] ἱπιίογργείδίίοη οὐ ἰῃς [ονν8 
ἢ) Ῥα]οβίπο, δὰ κποννὴ οὗ 50 5: πιρ]6 ἃ σοι)- 
ἄἀεπηρ, ἴΠεῪ ννουϊὰ ποῖ ἢᾶν ἢδὰ τϑοοῦγθο ἴο 
80 5ἴΓΟΠΡ ἃ ΠΊΘΔΞΓΟ 85 ἴο σῆδηρο (ἢ6 τγοδαϊηρ. 
1{ ἢοννένοσ ννὰὲ υπάογϑίδπα ἴΠ6 γοξε δηὰ δομάς 
85 ΓΕΐοΓΓΙΠΣ ἴοὸ [Ππ6 5ανοῦσυ 'ἰπ Εξυρί ἴτοπὶ 
ν ἢ ςἢ [Θῃονδῇ ἔγοοά [9γαοὶ, [Π6 ἤγϑί ρϑύβοῃ, 
ἃ5 ἰοιιπά ἴῃ ἴῃς Α. Ν'΄., ρίνοβ. 4 βοοά 56ῆ56. 
ον" 97 οἷά εν 1 οὨονδῇῃ ὀγοζς δ γοῖε, 1 ὀμγεῖ 
ἐδγ ὀοπά:, ποῖ (ῃδὲ ἴποιιϊ ταὶ ρος Ὀ6 ἔγεε ἴο ἀο 
(ἢν οννῶ ν»}}}, Ὀυϊ (δαὶ ἴῆου τη ϊεϑὶ ϑογνθ 
πι6: σρμδ ἐῤοι ταἰάε!, 1 «υἱἱἑ πο σ“εγε. 

«υδεη] Ῥοτ. Το Ηεοῦτ. ΒΗ υϑοαὰ ΠοΙῸ 
ΣΕΥ ἱπιγοάυςο5 ἴἢς ῥργοοί οὗὨ ΔΠΥ Δ55ΓΊΟη. 
6 {γδηϑίφίοη «ὐδεη 15 4ῃ αἴϊοπηρί ἴο πλάκα 

56η56 οὗ ἴπ6 σοττιιρίοα εχ οὗ [ες Μφϑογι (65. 
ἐροιε «αυαπάφεγεα ἢ) ἘΔΊΠΟΥ, πάν ἐυεγ) ἐν 

ἐγες ἰδομ Ἰαγοϑῦ ὉΔΥΒΟΙΥ͂ ΔΟῪΠ 8ἃ8Β ἃ ὯΔΣΙ- 
1ο᾽. ΤΠ νοσγῦ, ψ ῃοἢ Οσσυγα οἰϑονν θοῦ [πῃ 
δοῦρίιγε ΟΠ]Ὺ (ΓΘ, 15 ϑϑὰ ΠΟΘ ἴῃ ἃ πιείᾶ- 
ῬΠοσγίοδὶ 56η86, ἴο ᾿πάϊσδτο (Π6 δάρθγηθϑ8 νυ! ἢ 
ὙγΠΙΓἢ 5816 ργοβίγαϊοϑ μουϑοὶῇ Ὀείογο ἴἢς οὈ]θεῖβ 
οὗ ἢετ ἰἀοϊαΐγοιι5 ΟΡ. 

21. « πος οἷπε)] ῬτΤΟΡΟΙ͂Υ, α ϑογοῖ υἱπὲ 
([541. ν. 2). [ἴ ργοάιιςοαά πὸ τοὰ νης 5ρο0- 
Κοη οὗ ἴη Ρυγον. χχῆ!. 21, δηὰ [15 ἰδϑίηρ τορι- 
ἰδτίοη 15 ϑσῆθννῃ ὈῪ 115 Ὀεϊηρ ἴΠ6 νὶπε πηθητοηθα 
Ὀγ άςοῦ ἱπ [υἀδῃ᾽5 Ὀ]εβϑίηρ (Οϑεη. χ]χ. 11). 

«υῤοὶγν α γίσδί “ε4] 1 1ῖο ΓΑ], «υδοὐν ἃ 
“εἰ 0.7 ἐγμὴδ, 1.4. ἴτιθ, ροηθίπα 5θθά, ποῖ 
ταϊχοὰ ἢ ννοθάβ, πού ἢ ϑοθὰ οὗ δλη ἰῃ- 
ἔογοσ αὐδ᾽γ, Ὀυΐ 4}} οὗ [ἃ ἃ καλὸν σπέρ 
κὸ {παῖ ϑδοννπ ΟΥ̓ (γῖϑὲ ἴῃ τπὸ Πεοϊὰ οὗ ΗΙ5 
Οδυτοῦ (Δα. χὶι!. 24). 

ῥοαυ ἐρέη αγὶ οι ἐμγποὴ ὙΠῸ φθηογαὶ 
56Π56 15 οΪδῖπ Θηοι φῆ, ᾿πουρἢ ΠΕΓῈ ἃΓῸ Ρ͵ΤΆΠῚ- 
τηλῖϊοα] αἰ ΒΠσΌ] 165 1π {πΠ6 Ηθῦγονν ἰοχῖ, νυν Ὡ ἢ 
Ὦανε Ἰδὰ. ἴο ΠΠΔΩΥ͂ δἰίομηρῖβ δ δπιεπαάϊηρ [ἴ. 
δΝύμδ οὗ ποθ ἅσγὸ ϑδιϊἰϑέδοίογυ, δηὰ Κοὶ] ἢδ5 
δῆσον [Πδὶ [Π6 ΡΙΔΙΏΤΊΔΥ 5 ποΐ ἱποαρδῦ]δ 
οὗ εχρίαπαϊὶ ἢ. Ἀείδίηϊηρς ἰδ6 ρῥγεϑεηΐ ἰοχῖ, 

νοι. Υ. 

(Ὡς τρῃΐϊ ἰγδηβιδίίοη ΡΥΟΌΔΟΪ 5, ἤοαυ 1δ:η 
ΒῪδῦὺ ποῖ ομδηβοὰ ΓΒΥΒΟΙΪ “η|0 16 [10 
ἐῤδὲ ἀερεηόγαίς ὈΣΘΆΘΝ ΘΒ Οὗ ἃ «ἰγαησε υἱπεῦ 
ὕπο γιό, ἴ. ς. ἴο ΠΙΥ͂ δυτί ΟΥ νοχαδίϊοῃ. 
ΒΙΆΠΟΙΘΕ, ποῖ δίαμί. ΤὙΠὲ εἴοςκ, ψ θοῇ 
ννἃ5 οὐ 5 ρἰαπίίης, ννγᾶ5 βϑηυίπθ, δης οὗ ἴῃ6 
ΠΟὈΙοδὲ βοτῖ : ἴπ6 οποσ ννᾶθ ἢονν βοῇ ἃ 
βίοςκ σου!ὰ ρῥγοάμπος Ξῃοοίς οὗ ἃ τοίδ!]ν ἀἱϊῇ- 
ἔεγεπὶ Κιπὰ, βυςῖ 8485 Μόοδβεαβ ἀθϑοτῖθοβ ἰπ Ὠ δα, 
ΧΧΧΙΪ, 22. 

Δ. ἐῤοιφ ἐδοί «υατῦ ἐδέε «υἱ πὶϊγε] 
Οὐ, παύσο:, ἃ πΠΊΠογα] 4ἸΚΑ]}, ἔουπὰ ἱπ Εσγρὶ 
ἴπ [Ὡς ΝΙ]Θ νά] θυ, νυν πογο, δὲ ἴῃ 50- δ θὰ η8- 
ἴσγοῃ ἰδίκοβ, 1ἃ θβῆογοβθοθς ὕροὸη [η6 σοςκβ δπὰ 
δι Γίλςος οὗ (ἢ6 ἀγίοβ, δπά ἴῃ οἱά {ἰπ|ὸ νν .3 
σΑΥΘΓ ΠΥ εὐπορεῖ δα. δηὰ υϑοὰ ἴο πιδίκα γα 
ἴῸΥ νγδϑῃιηρ (566 Ῥτον. χχν. 20). 

“04}}) ον, ἃ νεφξεῖδὈ]6 δἰ ΚαΊ!, πονν (8]]- 
δὰ 2οίαςό, Ὀδοδιϑε οὐϊδϊποά ἔγοπι ἴπῈ 85Π68 
ΟΥ̓ ρἰδηῖθΒ. [5 σοπηθιπαῖίοη ἢ οἱΪ5, ἅς, 
ἴο ἔογπι 504ρΡ νγᾶ5 ποῖ πον ἴο ἴὴ6 ΗθΌγονν8 
{11 Ἰοπρ δέϊοσ [ογαπη δ} 5 {ἰπιθ, Ὀὰϊ ΤΟΥ υϑοὰ 
(Πς ἰγο, ἔοστηθα ΟΥ̓ ραϑϑηρ νγαΐῖοσ [ἢγουρῇ [6 
5065. Τῃυ5 {Π6η, {ποιιρὴ σγαοὶ 56 Ὀοΐὴ 
ΠΆΙΠΟΓΔ] δηὰ νορϑίδ Ὁ ]6 4|4]165, [πὰ πιοϑὲ ροννοῖς- 
ἔμ} ἀοίογροπῖβ Κποννῃ, γοῖ νν}}} 5. Ὀ6 υηδθ]6 
ἴο ννᾶϑῇ ἀὐνᾶὺ ἴδ βἴδίῃβ οἵ θοῦ δροβίδϑυ. 

ἐδίπο ἱπίφιιδεν ἰς »ιαγλε] 2.6. ἃ5 ἃ ἰδίῃ. 
ἼΠΙ5 15 ννῃδῖ Οἷγ ἰγδηϑίδῖουβ τηϑδηΐ, δυξ τῃ6 
ὑγογά ἢδ5 βίησθ ἔθη σῃμῃδηρθὰ [15 πιοδηϊηζ. 

48. Ἡραυ εαπεῤ ἐομ “αγ...] ἴῃ {δεῖς 
ἀείδποθ οὗ {μοπηβοῖνεβ (ορ. Ὁ. 34),. [ἢ6 ρθο-- 
ΡΪΘ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ Δρρεαϊοά ἴο [πε πηαϊηίζθπδηοθ- 
οὗ [86 ἀ4}}Υ βδογιῇςθ, ἀπά 186 Μοβαὶς τυ]: 
Δηα ὄνθῇ ἸΠΟΓΟ ΠΟΙ Πα ΘΠΕΥ ρογῆδρϑ ἴο [οβδῃ 8 
ΒΡ] πὰ τοβϊοσγαίίοη οὗ ἴῃ ἰθπιρὶο, δηὰ ἴο 
[Π6 ϑιιρργοβϑϑίοη οὗ ἴδ ὀρθὴ ὑνουβηρ οὗ ΒΔ]. 
ΑΙ] δυο ἢ ρ]οα8 ἀνδιϊθὰ ᾿{π||6Ὲ 85 ἰοὴρ 25 186 
τιίο5 οὐ Μοϊεςἢ ννεγθ 51}}} ργίνδίοιυ ργας ϑοα, 
Τῆς 5εογοῖ οὗ (ἢ6 ἐλϑοϊηδίίοη οὐ {Π|686 σὶΐθϑ, 
ὙΠΙΟΝ ἴο 0.5 Θ6ῈΠ 50 ὨΠΗΔΙΏΓΣΑΙ, 15 σίνθη ἰῃ 
Μιοδὴ Υἱ. 7. 

σε ἰδ «ὑαὐ ἐπ δε αἰ} 1. ς. οὗ Ὀδη- 
Ηϊπηοηι. ἴὔύροῃ {ἢ]5 ναι ον 866 ἢ. υἱῖ. 22, 
Δηά ποῖδ οῃ 2 Κ. χχἱἹ. το. Ετοπι ἴΠ6 τἰπια οὗ 
ΑΒΔ42 ἴξ δὰ Ὀδθὴ ἴπ6 βοαὶ οὔ [86 ννοσβῆ!ρ οὗ 
Μοίδοῆ, «δηά [πὸ ργορῃες πιοῦα {μη ΟΠοδ 
ἸΔεπτῆε5 Μοϊθοῆ ἢ Βδ8] (ςἢ. χῖχ. ς, χχχὶϊ. 
24). 866 ποίδ οἡ ἴεν. χχ. 2. ἤγαν ἰ5 οὗ 
σουγϑα Ρυζ πλεῖδρῃο ΠΟ Δ} ἔοσ εοηπάμεῖ, ἀοἱσι. 

Υ 

337 



“38 
σπννν μας ἀπο [8 ἄοπε: ἔοι αγὶ ἃ 
ἀγοναας 5 ἀγοπιθάλγυ τγαναγβίηρ ΠΟΥ ὙΨΑΥΞ ; 
ΤΟΣ 24 'Α νὰ 255 ᾿υϑεἀ4 το τῇς ν"}}- 
ον, ἄργηεβδ, ἐῤαὶ βηυ βθιἢ ὰρ τμὲ νγὶπὰ δὲ 
Ηε. ΤἿΠδγ ρΙθδάβισγε; ἱπ ΠΕΙΓ οζσζδβίοη ΨΜ}ῃΟ ἐανχά! 
εν. ἐάε σᾶη ἔτιγη ΠΕΓ ΑΥΨΑΥ ἡ 4}1] τπεὺ τῆδῖ 
ἐπε δ βροὶς Πα Μ|] ποῖ ὙΨΕΔΓΥ ΤΠΟΠΊβοἶναϑ ; 
ἐ Οτ, ω! Ώ ΒΕΓ πιοηῖῃ ΤΠ ΕΥ̓ 584}} μη Πεγ. 

Δς ΝΉΠΙΟΙ ά τὰν ἔοος ἔτοπι δεΐϊηρ 
ὈΠ5Ποά, δηά ΤΥ τῆγοφς ἔγοπι τῆ ϊγβῖ : 

ἴΟτ, ἢ’ δῖ ἴδοι 84ἰάβῖ, ΤΏ εγε 5 πὸ Βορε: 
ἐάσ τα!ὲ 
ἰκεεγα ῦ ΠΟ; [ογ 1 ἢανε ἰονβά 8ἴγδηρεῦβ, δηά 

δῖεγ τπεπὶ νν}}} 1 ρο. ᾿ 
26 ΑΞ τἢε τῆϊεξ 15 δϑῃδπχεά σῆδηῃ 

ἢς ἰ5 ἰουπά, 80 ἰ5 ἴῃς Ποιιδε οὗ 1ϑ5γδεὶ 
ΔΒῃδπιεά ; {Π6γ., {Πεῖὶγ Κίηρβ, τΠεὶγ 
ΡΓΐποε8, δπά {πεῖγ ῥγιθβῖθ.0 δηα {ἢεὶγ 
ῬΓορἢεῖβ, 

27 ϑαγίπρ ἴο ἃ βίοςκ, που δγὲ 
ΓᾺΥ (λῖμεῦ; δηά ἴο ἃ ἴοπο, Τ βου 

ἴδοι. ατί ὦ “«υἱῇ ἀγονιοάαγν} ϑευ 15. ποῖ 
ΤΆΘΓΕΙΥ (ἢ6 υ50.8] εριίπεῖ οὗ ἴῆς ἀγοπιθάδτγγυ, 
Ὀυΐ ΟΧΡΓΟσ565 ἤογδ [ἢ6 γϑῃοπηθηςσο οὗ ΠΕῚ δο- 
τἰἴοη5.. Μέεγαρ 1θ ἃ γοιηρ ἴδια ἀγοπηθάδγυ, 
ΠΟ ἢᾶ5 πουοῦ γεῖ Πδὰ ἃ ἔοδὶ, δηὰ ἴο νυνὶ ἢ 
ἴβγδοὶ, αἰννδᾶὺβ (Ὁ ] ΘΟ νον ἀοβογι θὰ 845 ἃ 
ἔεπιδὶθ, 15 ςοπιραγθά. 
ἐγαθογε ες ῥὸνρ «υα}.] Τα οΥΙΔοὶπα ῥὲγ 

«υαγ:, ΤᾺΠΠΙΠΡ Ὀδοϊκνναγά5 πὰ ἔοτνναγάβ. δ2- 
χοῦ 15 ἃ 5ῃ06-βτηρ, ἴΠ6 [16 οὗ ἃ βαπάδὶ (Οξεη. 
χῖν, 23}, 84η4ἃ [6 νεγθδ] ἔοστῃ (»πκιαγεοῤει δ) 
ἀογίνοά ἔτοπη ἴΐ, ἔοιιπά ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢΠ]58 ρῥ͵ᾶςο, 
ἀοϑοσιῦεβ {πὸ ἰδηρ]οα πη84265 οὗ πε ἀγοπιθΔΓΥ 5 
σοΟυγϑο, 35 506 γιιη5 ἈΠ ΠΟΥ δηὰ {ΠῚ ΠΟΥ ἴῃ {Π6 
ποδὶ οὗἩ Π6Ὶσ ραϑϑίοῃ. 

44. Α «υἱά α΄: τμεά ἰο ἐξδε «υἱἱάσγηπε:.} ΤῊΘ 
ἴγρε οὗ 8π υηϊλπιοὰ δηὰ γος κ]οθ5 ἡδῖυγο. 8566 
ποῖο5 οἡ Οξεη. χνὶ]. 12; [οὐ ΧΙ. 12, ΧΧΧΙΧ. ς; 
4͵5ο Νοῖίδ δὲ οπά οὔ Ὁμδρίογ. 

δαΐ τἰρο δομ μ {δε «υἱπ] Τῆς νἱπὰ ὈΠηρ5 
αὶ ἴα ἰἢθ δοοπὲ οὔ {86 τῆδὶα (ςρ. ΜΓ. 
“Οϑοῦρ.᾽ 111. 251). [5γδ6] ἄοοθς ποῖ νυδῖῖ {1]]} 
ζοτηρίδίϊοη σοπηε5 οὗ [156]ξ, Ὀὰ Ἰοοκβ οὐἱ ἔογ 
ΔΩΥ δηὰ ἰπσοοηῖῖνα ἴο Ιἀοἰαῖσγ. ὙὍΤδθ 
ἰάοδ ἰ5 πε ἴῃ [6 τοδί οἵ {πὸ νϑγϑο. 

ἐπ δεν οσεαοίομ,. ἐπὶ δεν γιοπ! δ) ἐ.ς. αἵ 186 
ΡΑἰσῖηρ 56 450ῃ. 

456. ἤηιῤῥοίά ἐδγ 7οοὲ ὕὥγονγε δείησ ὠπιροα] 
ΤΠ μ45 Ὀδοη ναυ οι 5} ᾿πηϊεγργοίθά, δοῃπικιάϊ 
υπάογϑίδηάϑ ἰξ οὗ ἴῃς θείης ἰδεά σαρῦνο Ὀᾶγὸ- 
ἴοοΐ, {Π6 φιγῈ τό] οὗ δροσδίδϑυ ἔγοῖι Οοά. 
Ηἰχς ἀγριιοβ (ἢαϊ {Π6 σοίῃρ Ὀαγοίοοξ ννᾶβ δῃ 
οὶ οΥὗὨ δάυταϊϊΐοη. Εὰγ Ὀοίζοῦ, δονγθνοσ, 15 
ὕπιῦτοῖτ5. νον. Οοἀ {δο ἴγτιιο ἢυιϑθδηά οχ- 
Πποτγίβ [926] ποῖ ἴο τι Ὀαγοίυοῖ, πὰ στ 
Ῥαγοποά τῆγοαῖ, Κ ἃ 53Πᾶπ|6 1655 δά 6 ΓΈ55, 
δἴϊογ βίγδη οῖβ. 

47. 1ο 4 τ«τἴοπο, ἼΤρομ ῥαμὲ ὄὀγοισδί γιὲ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 11. [ν. 24-31. 

μιδϑὲ ᾿γουρῃς πιεὲ ἰογίῃ : ἴογ {ΠῈῪ ἴΟτ, ὥ- 
μᾶνβ τυγηεά !ἐῤεῖγ θαοκ υπῖο πὶς, ΓἬεῦ. δἷν 
δΔηά ποῖ ἐῤεὶγ ἴαςε : δυῖ ἴῃ τῇς εἰπε ἀσεογ 
οὔ τῃεῖγ πτγουθ]ς ἘΠΕ γν}}} δαγ, Ατίβα, δε προ. 
ΔΠπὰ 8ᾶνε ι.8. 16. 

28 Βυῖ ψ»ῇεγε ὧγό [ΠΥ ροάβ τπαΐϊ 
ἔποιυ ἢαϑῖ πιδάς τῆσδε ἡ ἰδεῖ τῇεπὶ ΔΓ86, 
ἱΓ ΠΟῪ ποδΔη 8ᾶνε ἴπδα ἴῃ τῆς {ΠΠ|6 “ αΐ, 45. 
οὗ τὴν " τγουδ]ε : ἔογ 9 σεογάΐηρ ἰο τὴς "δ. 
πυπῖβεγ οὐ τὴν οἰτίεβ γα ΤΥ ροάβ, Ο ζπαρ. τι 
Τυάλῃ. 13: 

29 ὉΝΒετγείογε νν}}} γε ρ᾽εδά υυἱτἢ 
τὴα ἡ γε 411 ἤανε τγδῃβργαβϑεά δραδίηβῖ 
πι6, 84 (ἢ τῆς ΠΟΚΡ. 
0 [Ϊῃ νδίῃ πᾶνε 1 2. 8πιττ6Π ὙΟΙΓ 2 15αἱ. 9. 

σμΠ]άγεη ; τ 6} τεςοϊνεά ἢῸ οογγεο- οἶαρ. 5. 3 
τίοπ : γουγ ον βυγογά μαῖῃ “ἀενουτ- τἢ 
ε γοιγ ῥγορῃεδῖβ, Κα ἃ ἀεβίγογίπρ 
Ἰοη. 
21  Ο ρεηεγαιίοη, 866 γε ἴῃ ννογά 

23. 29, ἄω 

γι 8ὴῚ ϑίἴοπο θείης ἔθπι. ἴῃ Ηθῦσ, ἰδ γερτθ- 
βοηϊθα 85 ἴΠ6 πιοῖπογ. 

“Ἅγἰπε, ἀπά ταῦυε 4] ἊΝ Βεῖμεῦ 1 6 ἸΔοἸΔΙΤΥ 
ΟΥ ᾿ηβαε] }γ. 1 54 {18Π65 ΟὨΪΥ ἰη ἴγαπαι}} δηά 
ῬΓΟΒΡΟΓΟΙ5 {{π|65. ΝῸ βοοῃόοῦ ἄοθβ τσουἷθ 
ςομηθ, ἴδ ἴῃς ἀθὸρ ςοηνίςςοη οὗ 1Π6 ἐχ- 
ἰδίθηςθ οὗ ἃ σοά, νῆςο ἢ 15 (86 νυνἱῖποϑς ΤῸΓ 
ΗΙπὶ ἴῃ Οὐν μοαγί, γοϑιπλε5. 118. δ ΠΟΥ, δηὰ 
ΤΏΔη ΡἈΓΔΥ3. 

8. οαυδέγε ἅἃτὲὸ ἐξδγ σοά δαὶ ἰδομ δαοὶ 
γαάε ἐῤέεο 7 Α αηιυοθίίοη οὗ ὈΙΓΟΓ ἰγοηυ. 
Του υϑοάϑῖ ἴο »Ιαξζε δοάβ: ννῆδί μ5 Ὀδοοπὶθ 
οὗ (ΠΥ 5ἴογε οἵ ἀεὶ ὙὨΐηρ8 ἀγὸ πιδάθ 
ἴοσ ϑοπὶθ 055... ΝῸΝ ἴῃδη 15 ἴπ6 πιὸ ἴοσ 
ΤΥ ἀδῖτε8 ἴο ρσγονὸ ᾿ποηιϑεῖνεβ στοὰ] ὈΥ θείην 
υ5εῆι]} 

δοσογάϊηπρ ἴο ἐδεο πωριδοσ... ἢ ΨΝΉΘη ὀνεῦΥ 
οἰ [ιᾶ5 115 βρϑοῖδὶ ἀδθιγ, 5ΌΓΕΪΥ δμοηρ 50 
ΤΩΔΏΥ ποτ ταϊσῃΐ 6 ἐοιπηὰ οπς δ0]6 ἴο δοὶρ 
ὯΙ5 νγουβῃρρεῖβ. ὙΠῈ ἔογοε οὗ {πὲ ἸΓΟΩΥ 15 
ἴδι15 ᾿Ἰηΐοηϑι θά. 

Ο "υωδα}ὴῚ ἩΗϊΒογῖο ἴ86 ἀγζυτηεηῖ μδὰ Ὀδεη 
δἀάτγεβθοά ἰο [5γ86]: δϑιυάάθηϊν [6 ρῥσγορδοῖ 
ἜΡΡΙκν [ἢς ψ ΠοΪε ἔογτος οὗ ἰ το ]υάδῃ, 
οὔδτροβ πού νὰ ἴδ Βαδιτυδὶ ρῥγαςῖίοθ οὗ 
Ἰάοϊαῖγγ, δηὰ ροϊηΐίβ ἴο {π6 ςοποϊιιδίοη, {παῖ 
45 [επιϑαϊοπὶ ἢᾶ5 ὈΘΘ ΡΊΠΥ οΟὐὗἨ δδπιδσγιδ 5 
δῖη, [ἃ πηυϑὲ 50 ΠΕ ὺ ϑαπΊδγίδ᾽ 5 ρυ ηϑῃπιθηΐ. 

80. γομ θαυ ταυογἰ ῥᾳίδ ἀευομγεά γοι 
2γορδεμ) Αἡ δ)]υϑίοη ῥσγοῦδΌΥ ἴο Μαπαϑϑεὶ 
(Δ Κ. χχὶ. τό). Ϊ|οβορῆυβ, "Αηϊ.᾽ χ. 181, 
[6}}5 5 (Πα ὈοΟΙ [Π6 ῥγορμείβ, δπὰ τοὶ!- 
δίοιβ ΠΊΘΠ ΦΟΠΟγΑ ΝΥ, ννεῖα Ρὺϊ ἴο ἀδαίῃ ἰῃ 
ἴΑγῦε πιιπιθεῖβ ΟΥ̓ [ἢ]5 γεϊθηζ) 655 Κίηπς. Βυΐ 
ἀδαῖῃ ννᾶβ ἴδ 508] ἔδῖθ οὗ {π6 ἵγαῃε ὑγορδεῖ 
(ΝΕεἢ. ἰχ. 26; Με. χχῇ. 27). 

381. Ο μχεπεγαζίοη, 5 γ6] ὙΠῸ ρῥγοῦουπ 



γτοι. ς. 

᾿ Ἧς». 

ὅδε λπὺν 
φρνεέκέον. 

ν. 32--37.} 

οὗ τῆς ΚΡ. "Ημανς 1 ὕδδη ἃ ν}]- 
ἀεγηεβ8 ὑπο [58γδοὶ ἡ ἃ ἰδλπά οὗ ἄδικ- 
Π688 ἡ ὙὙΠοΓαίογα 5ΑΥ ΤΔῪ ρεορίςε, ᾿ἢἡ͵Ἶ͵Ἶἴ)χἁε 
ΔΙῸ ἰοτάβ; νγὸ ψΨν}}}}] σοπιῈ ῃ0 ποῖα υἢ- 
ἴο τπεεὶ 

22 (ὐλδη ἃ πιαὶὰ ἰογρεῖ Ποῖ ογηδ- 
τ Θηἴβ,) 07 Ὁ Ὀγιάς Π6Γ δῖζίσε ἡ γεῖ ΠΥ 
Ρεορὶς ἢανε ἐογροζίθῃ πὶ ἀδγβ8 νψ]ἢ- 
οἷἱξ ΠιιΠΊθ ΕΓ. 

4 ΝΝῺΥ τΠπιηπιαβϑῖ ἴπου ΤΥ ΨΜΑΥ 
ἴο 56εεἶἷ ἴονε ὃ τῃεγείογε παϑῖ ἴῆοιυ αἷβὸ 
τλυρῆς ἴῃς νυνὶ Καα οἤα8 ΤΥ ννγᾶγ8. 

24 ΑἸβο ἴῃ τὴν 5Κίγίβ 18 ἰουπὰ τῆς 

Ὀεϊοηρο ἴο χεπεγαίΐοπ, δηὰ ποΐ ἴο [Π6 νου “ἐξ: 
Ο ξεπεγαίοα Ὁλδῦ 780 ΔΙΟΙ [ἰ 5 Δη δχοὶἂ- 
τηδϊίοη οὗ ᾿Ἰπάφηδάοη δὲ {ΠεῚΓς παγάθηρα γὸ- 
δἰϑίδηςο ἴο Οοά, [1,055 ϑα 5 ΔΟΙΌΓΥ 5 Εννδ] 5 
ἐχροβιζίοπ, ννῆο υπαεγϑίδηάβ ἰἴ 45 Δ Ἄρρϑᾷδὶ ἴο 
1πὸ γουηρ, Ο γοω, ἐδὲ ῥγειθηξ φέπογα 10}: 1} 

συνε 1 .ΩἹ «αυἰάεγποι. μπὶο Πγαεὶ ἡ 
ἡΜιάδαν (566 Ὁ. 7), ἴ86 (ῃδηκ]θ55. υρ͵]δηὰ 50] 
οὗ {π6 18 0]Θ Ἰληά. 

Ω ἰαπά 9" ἀανζπε.] ΤῊϊ5 ψογὰ 5 νυτίτθη 
ἴπ Ηεοῦγ. ἢ ἴννο δοςσοηῖβ, 45 θοΐηρ ἃ οοπὶ- 
Ροιιπά, 5: ηϊ γῆς ποῖ προγοὶν ἀδγκηθββ, δ 
ἐδε ἀαγάπε:. 7 ϑεδουαῤ, 1.6. γοΥγ βυοαὶ ἀδγκ- 
Ὧ655 (566 ῃοΐδ οη δῥαίϊδεῤεί ῥοῦ αρ, ϑοὸπρ οὗ 50]. 
ὙΠ]. 6, Δηα Ι 8. ΧΙ͂ΥΟΙ ς ΠΊΑΓΡ. ; Κ5. ΧΧΧΥΪ. ὁ ΤΑΙ. 
ὅζς.). Εννα]ά, ἴῃ 818 ξυατηπηασ (8 270 6), εχ- 
Ρἰαἰη5 ἴπε ἔογηι ἀἰ ἜγεηΕγ, Ὁ 51}}} ξίνεϑ τὲ δῃ 
1πἴδηϑινο ΠΊΘΔΠΙΉΚ. 

ἢε αγὸ ἰογ 7] ὍΤῊ]5 15 ἴῃ6 [νν δ ᾿πίογρτο- 
(Δίίοη, Ὀυϊ πιοάδγῃ Ἰοχίσοηβ τοπάοσ τ Ἧο 
ΣΟΥΘ δΌΟΙ, νΑΠῸοΓ δὐουΐ αἵ οὐγ νν"1]}}, γὸ 
ὙΠοΓΟ ννὸ κὸ. ΝΠ τῃδπὶ ἀστοὸ ἴΠη6 δποίεηςξ 
γεβίοηϑ, Ὄχοορίϊρ ΟἿ ἴπε ΧΧ΄ ἐσ. 186 
Τάτριπι, ἢ ε ῥαῦυε ἀερανιεά; τἰῃ6 δγτγίας, »ε 
ῥαυε φοπέ ἄοευη; δπὰ ἴπ6 Ν]Ε., σεεοείνες. 
Τὸ νογὺ 4150 ὁσσιγϑ ἰπ σε. χχνὶ!. 40, “" θη 
ἴδοι 5η4! τονθ δἱ νν}}}.᾽" 566 δ. “Τἢθβ5.᾽ ῥ. 
Ι2όρ, νΥΠοΓο ᾿ἴ 15 γοπάογοά "συ πὶ ἰΌθγο ναρᾶ- 
Ὀεγι5:᾽) ἴῃ Ηοϑβ. χὶ. 152, “" [υάλῃ ννᾶπάσγειἢ 
ἔοι Οοὐ;" πὰ ἴῃ 5. Ϊν. 2, όσα 566 
ποίς. 

82. δὲν σἱεἰγε] ὍΠς νογὰ γοπάογεοα δεαά- 
δαμά: ἴῃ 1581. 1}. 2ο, δηὰ ἴδπεσο ὀχρίαἰποά ἰῃ 
(η6 ποῖθ 8ἃ5 δ ψη γηρ “αὐῤες. 850. [ογοῖθ ΒοΓδ 
ες [5.18 ρϑοΐογα] δ," δπὰ {Π6 10Χ Χ, στηθοδεσμίς. 

»Ὦγ ῥεορίε ῥᾳὺέε ,ογοίίεπ »"͵ὶ ΑἋ ὑστίάς 
τοπαϊν ἰγρᾶβιγοβ 4}} 16 ἸὨγουσῃ (Π6 βίγάϊο, 
Ὑνῃιςἢ ἢγδῖ ἱπάϊςαϊοα {μαΐ 5Πη6 ννᾶ5 ἃ πιδιτιρά 
νυοιηδη, 5 45 ὈΠ465 ον ἴῃ6 τυεαάϊης την ; 
Ὀυϊ ἰϑγδεὶ, [ϑῇονδῃ᾽ 5 Ὀγιὰθ (νυ. 2), σμεγιβθ5. ἢῸ 
ἔοπά πιοπιοταῖ5 οὗ ραϑὶ αἰεςίίοη. 

889. ἩγὍν ἐγίριριοσέ ἐδοι ἐγ «υα4}} ἷ{,ΔΈΘΓΑΙΙΥ, 
Ἐν ν »ιαζεεὶ Ἰῥοι 1δγ «υὧ' φοοά, ἃ ΡὮγαΞΟ σοΟΙη- 
ΤΛΟΠΪΥ υϑεὰ οὗ ΡΕΙΒΟΠ5 δμθπαϊηρ ΠΟΙ νλᾶγ5 
(ςἢ, νἱϊ. 3, 5), Ὀυῖ Βεῖδ οὗ 1ῃς ρδῖπβ ἴδίκεῃ ὉΥ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 11. 
δΙοοά οὗ τε 5οιΐβ οὗ τῇς ροογ 'πηο- 
ςδηῖϑ : [ουπὰ ἴτ ὃν ἴϑδογοι ᾿ Βεδ, Ι Πᾶνε ποῖ ἰουμπά Υ ἐβεὶ 
ϑελιςἢ, δὰ ὑροη 4}} {Πεβε. 

25 Ὑεῖ τῇου βαγεϑβῖ, Βεσδιϑε 1 ΔηῚ 
ἱπποςδηῖ, 50 ΓΕΙΥ 18 ΔΠρεγ 834] ἴυγη 
ἴτοπι πι6δ. Βεμοϊά, 1 ν}}} ρ᾽εδά νυ ἢ 
ἴΠεα, Ὀεσδιι8ε του βαγαϑῖ, 1 ἤδνα ποῖ 
δ πηεά. 

26 ΝΥ ρδάάεβι τῆου λδουῖ 80 
πὰς ἢ ἴο σἤδηρα ΤῊΥ ΨΨΑΥ ἡ ἴδοιι αἶβο 
8ῃλϊ!: θ6 δϑῃαπι)εά οὐ Εργρῖ, 45 ἴῃου 
ννλϑῖ Ἀϑῃλπ)θα οὐ Αϑϑυτγιᾶ. 

27 Ὗδ8, ἴπου 8ἢα]ς ρὸ ἰογίῇ ἔτγοπι 

ἴῃς Τὸνν5 ἴο ἰεάσῃ [ῃ6 ἸἀοἸ]δίΓο5 οὗ ἔογοίξῃ 
πδίϊοῃβ. 

ἐδὲ «υἱεξεά οπές...Ὶ Οτ, ἐδεγεύογε ἔδοις δα 
ἐμὲ ὉΔῚ ΨΆΥ8Β ὙϊοϊκΘάπθ55095. [τπ6Δ} 
πηλὸς ροοά δεῖ ννᾶγ8, ΟἿΪγ ἴο ἴεδοὶ ἔμοπὶ 
ὈΠΠΟΪΥ Ργαςί!ςα8. 

84. Ἅ(.“οδ ἱπ ἐδ «ἀἰγὲς ἱα γοισιά δε ὀίοοά...} 
ἼΠΙ15 βοηΐδθηςο 15 ἀπο] ἴθ ἴπ6 Ηδῦτ., δῖ 
[ΠΟΙ 15 0 5υΠςἸθηΐ γϑάϑοη ἕοσ ἀϊδιυτοίηρ [ῃ6 
ΔΟΝ. βοοά 977 τοιΐε 5. τι νυν κνναγὰ τοηάοῦ- 
ἴῃρ, Ὀαΐ ΌὈΥ 5οὺ}5 ἅγὸ πηοᾶηΐ ᾿ἰνίηρ ΡΕΥΞΟΉΒ, 
δηὰ [}6 ψογὰ 15 ὄνθη ἰγδηβϑιδῖθα ῥεγσσμς Ἰῃ 
ζεῖ. χυ!. 17. Εογ σξγ: 5066 Νοίθ δῖ θηὰ οὗ 
Ομαδρίοσ, 

1 ῥαυσε ποὶ ζουπά ἐ ὃν “εογεῖ σεαγε 7 Ἐλίδμοσ, 
Ὅποι ἀϊάπβύ ποῖ Ζ|πὰ ῬΠθ.ὶ ὈΣΘΔ πὶ πὸ 
ῬῊΥ ΒοῦδΒ06. ΤΠ νεγΡ 5 σᾶρϑῦ]ς οὗ Ὀεϊης 
ἴλκοη οἰἴΠοΓ ἴῃ ἴῃς ἢτβῖ, οὐ βοσοηά ρείβοῃ, ὃ 
ἃ5 ἴῃ6 ρᾶβϑαρὸ γοίευβ ἴο (ἢ6 ἰδνν ἰὴ Εχοά, χχίϊ, 
2 (ὙὙΠεΓῈ 866 ποΐε), Ὁ ψΠοἢ ἃ (Ὠϊοῇ σδυρῆξ 
ἴῃ ἴῃς δεῖ οὗ Ὀγθοακίηρ ἱπίῖο ἃ ἢοιϑ6 τὰ ϊρῆξ Ὀ6 
ΚΙΠο ἀροη [Π6 σροΐ, {Π6 ϑοσοηά ρϑύβοῃ 15 δΔΙοῇθ 
δάπλβ5: Ὁ ]6. ὙΠ6 πιραηῖηρ ἱπογοΐοσο 15, ἔδαῖ 
1686 ροοῦ ἱἹπῃοςθηΐβ ἢδά σομητη θα ὯΟ ΟΥΠΊΕ : 
ἴΠογ γεγο ποῖ (Πϊονθα σδυρμ τη ἴΠ6 δεῖ, ννΠοπὶ 
[86 ἰανν ρεγπη το πλθῃ ἴο δύ, δηά {πογείογε 
Ιϑγδθὶ ἴῃ ΚΠ Πρ {ποτὶ ννὰ5 σα ΠΥ οὗ πιυγάθογ. 
(ὐαϊνίη τοιθδγκ παῖ ([Π6 οὔθ ογπια ἤοῖς οὗ 
{Π6 Εν 5. ριιξ (ῸΥ Οὐ ΠΊ6 σΟΏΘΓΑΙγ. ὅδ6ὲ Νοῖδ δ 
εηὰ οὗ ΟΒαδρίεσγ. 

δμξ ὠῤορ αἱΪ ἐδ." ] Οτ, θπῦὸ Ὀθοδα890 οὗ 
811 1116. 80 ΗἰΖὶρ, Οταῖ, Κοὶὶ, ἄς. Του 
ΚιΠοάϑὲ (η6 ροοσ ἱηποςθηΐβ, ποΐ ἔοσ ΔΠΥ͂ Ογί ΠΊθ, 
Ὀυΐ Ὀεσδυι56 οὗ 1815 [γΥ Ἰυϑῖ ἔογ Ιἀοἰδίγγ. 

3856. 7ε: ἰῤομβ :-αγ.1 Οὐ, Απά ἴδοι 
Β:’ιάπί. (Ορ. ν. 22. “21π4 15 ΠοΓΕ ΘΧργοβϑῖνα 
οὗ δϑϊοῃϑῃπηοηΐ. 

Βεισιωε 1 αν ἱπποοη!} Ἐδίμον, Βαὺ 1 ἂρ 
ἑηποζοηΐ, ΟΥ̓́ΤΊΟΥΟ [ἰογαγ, 1 ἀγὶ σοφμἐεά. 
ΎΠοβο Ὀϊοοά-5:δῖη5 σδηποῖ Ὀ6 ἸΡΟῚ ΤᾺΥ 5Κισῖβ, 
Ὀδοδυ 56 πονν, ἰῃ ροοά Κίπρ [οϑδὴ 5 ἀδγϑβ, (6 
ἸάοϊαίγγΥ οὗ Μαπδβϑεῇ μᾶ5 Ὀθθη ρυὲ ἄννᾶν. 

σωγεὶν ῥὶς αησογ σραϊ ἐγ οι πιο] ΟΥ̓, 
Ὧ85 ᾿ὈΣΠΗΘά ΔΎΔΥ 200»: »ιο. Τἢ15 οἶδυβδ 
15 ποῖ [Π6 τϑϑυϊὶ οὗἁἨ [5γ86}}5 δϑδϑι πιο ἱπποοθῆοθ, 
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διπι, πὰ ταΐϊπθ Βιᾶπάς ὩρΡοη τἢϊης 
Ὠεδά: ἔογ τῆς [ΟΚῺ δῇ τγε)εςῖεά τὴν 

ἃ5 [6 ΑΟ Ψ. ἴλκο5 τὲ, δι 15 ἃ σοπειηυδίίοη οὗ 
[Π6 ἀγρυπηθηξ τη ἴΠ6 ῥγουϊουβ ραγί οὗ [μ6 νεῦϑβϑ. 

Βεῤοίω, 1 «υἱἱ ῥίεαά «υἱὲ ἐδεε] Οὐ, Βε- 
ῥοίά, 1 «υὐἱ ΘαοΣ πο Ἰπάρταθεῦ οὐπϑ 
ἐδεε. ὙὝὮΘ νοῦ τοπαάσγοά ρήαά 15 ποῖ {πδῖ 
ιυϑεά ἴῃ Ὁ. 9. 29, Ὀυϊ οπθ ὙὙΠΙΟΝ ΘΧργόβϑοβ 
1 δεῖ οὗ ἴΠ6 Ἰυάρε γαΐμοσ [βδὴ {παῖ οὗ (ῃς 
Ῥ Αἰ ΠΕΣ, ᾿ 

86. ἢν χαάάκε! ἐδοι αδομὲ “ο γνιμε δ} ΤῊ 5 
ἕοσγοϊ δ]Ϊ6 ἱπίογργείδιίοη 5 ρδίπογρα ἔγομη τῆ 
ἘεΏΕΓΑΙ 56η56. ΤῊ6 νεγῦ 5:ΠΊ|ΡΪῪ πιθᾶῃ5 "Ὁ 
5οεεἰ ἐδοι “0 τιμοβ, ΨΥ ἰγανθ]]οβὲ που ρου 
40 ΤῸ Οἢ ἢ 866 Νοίο δὲ ἐπά οὗ (πδρίου. 

ἰο εβαπσε ἐδν «υα7ἢἹ: [ἴ ννὰ5 {6 ριΠποΐρὶθ οὗ 
ἴῆς ἰΠρΟσΥΆΟΥ το ἀδρεπὰ ὑροὴ πὸ ἐοτγοίσῃ 
8]]ΙΔης6. Βιυΐ [πε σῖναὶ ραγίϊεβ δ [Θγιιβα]θπὶ 
Ἰοοκοὰ οπὸ ἴο Αϑϑυσία, ἴδ οἵποσ ἴο Εισγρίῖ, ῸΓ 
ϑλίεῖϊυ. Α,5 οὔδ οὐ οἴου ἔοσγ ἴπ6 {ἰπ|ὸ ργονδι]θά, 
[6 πδίϊοη ῤαηρεά ἰδ «υαν, ϑοπάϊηρ ἰἴ5 εἴης 
ὈΔ55165 πονν δαϑίννατὰ ἰο Νίηθονθῃ, πονν ννεβί- 
νλτὰ ἴο Μεπρἢ 5. 

ΝΟΤῈΘ οἡ (ΑΔΑΡ. 1. 

6. ΤΡὲε «ῥαάοαυ 97 ἀεαι-. Μοάετγῃ σομησήδη- 
ἴδίουβ βθηΘΓΑΙγ ἕο] ον (Π6 δι Πουγ οὗ ΑὈὰ}- 
νι ἢ ντῦηρ μαῤρηῶϊ ἴογῦσγ μαρπαυεῖῤ 

(ΠΥΡΌΣ ἕο Π.ΘΡΥ), ἀπά 5ο ἰάδπεεγ ἵεὲ τα 
“(ῷ0,ρὧῳ 

ἄηῃ Ατλοῖς ποτὰ ἀρ, ἐραΐριαι, 5ἰ οἰ γίηρ 
ἐαγέπε.. ἘΒαῖ {86 ἔογπὶ ἐταῤρ ὁ 15 ΟὈ] ΠΟ ἢ- 
ΔΌΪ6, δηὰ {πὸ οχρίδηδίϊοη οὗ ἴπ6 Ηθθγενν ὈΥ͂ 
(6 Ατδῦϊς 845 ργουθά πημοτῖο ἃ ἔπ] 
ΒΟΌΓΟΣ οὗ ΟἸΤΟΥ, Μογδϑουοσ 41] ἴῃ6 δησίεηξ 
ΨΟΙΒΙΟΠ5 ΞΒΌΡΡΟΥΕ [86 Νίδϑογ 65 ἴῃ τοραγάϊην 
[6 ννοσγὰ 85 ἃ σοϊηροιηᾷὰ 53:51 γ]πρ 216 ε “ῥαάοαυ 
97 ἀεαῖρ, ἀπὰ βιιςἢ ἃ πιϑᾶπιηρ Δάτη ΓΔΌΪΥ δ ϊ5 
1Π6 Ῥγεβοπί ρᾷββαρθ, ἃ5 ἰῇ 50 ἃΓΙὰ ἃ νναϑῖθ ἴπ6 
ἴθδυ οἵ ρεπιϑῃίης ΟΥ̓ [Πἰτϑῖ ονοσ δὰ ηρ [|Κ6 ἃ 
ἀλτὶκ 5βῃδάουν οὐοσ ἴδ τη οὗ (ῃ6 ἔγανθι]οῦ. 
(8εε ποῖϑ οη Ϊοῦ 1]. ς.) 

156. ΤΠ γοηάδογίηρ δωγηεά 15 αποογίδίη, ΤῊΘ 
Ηδθῦγ. ννογὰ τΊΔΥ Ἴσοπια ἔγοπὶ Πδ", οὐ ἥοπὶ ΠΥ, 
δηᾶ ν}}} [ἤθη ἢανο [ἢ6 τηθδπὶηρ ρίνθη ἰἴ ἴη 16 
ΑΟΝ.; Ὀυΐϊ πηοβῖ πιοάδιπι σοπηπιοδηΐϊδίουϑ, οχοθρ 
ΚΟΙΙ δηὰ ΝβεϊϑΌ., ἔοστῃ ἱξ ἔγοτη ΠΥ), δηὰ ἢ 
50, ἴΠ6 ΠΊΘΔΠΙΠΡ ἴ8, δὲς εἰ θς ΔΥΛΘ 1679011904 
ἴο ὕὍἈ 9 τοππά, ἴῃ ΔηΥ͂ οἂϑο ἴδε ΟἿ ΠῚ) 
ἰ5 ἴο Ὀ6 ρῥγοέειτοά ἴο 18ὲ Κυὶ ἸΠΧ). 866 
Ἑνναϊὰ, “Οτ. 21) ἃ, Ο 65. " Πιϑῆγρεδ.᾽ 714. 

16. ΤΊ ϑγγίδς νογϑίοῃ, ΠΔΌΪ6 ἴο πηϑῖκο 8656 
οὗ [Π15 ρᾶϑϑᾶξο, ννὰ5 [πε ἔἢσγϑξ ἴο ἀδσῖνε [86 νοσὺ 

᾿ἤποπὶ ἃ τοοῖ 55 η: γηρ ἴο ὀγεαξ ("5}), δηά 
1Π6 ΑΟΥ. [45 δάορίεά {815 ἰγδηβίδιίοη. ΘὍΤἢα 
[ΧΧ. «δηὰ ΜΝυΐξ. μᾶνὸ ἃ 515 }Ὲ} αἀἰβεγεηΐ 
τελαϊης (Ἴ)5"}}), δαὺε ἐποαυη ῥέε, ἐ.ε. Ἀᾶν6 
Ροϊϊυϊοὰ (πες ὈὉγ {πεῖς ἸΙΔοἸδίΓΥ : δὲ [5 15 ποῖ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1Π.ὕ 
οοηβάεηςεϑ, δηά τπου 8Παἷξ βοῖ ργοθ. 
Ρεγ ἴῃ τἢδηλ. 

ἐῥοω α΄ο..1 ὙὝΠΕ ἀ᾿μο Ὀεϊοπρβ ἴο Εφγρῖ, 
16 ννογάβ ἸΠΟΥΆΙΪΥ δες 8180 οὗἠἨ ἘΒΥΡῈ 
σῥαΐβ Ἰροὰ δὲ ααϑανιοά. ΤῊΪ5 νγὰ5 [ΠΟΓΑΙΠΥ͂ 
τυ] Β] 16 ὈῪ (Π6 ἔδιυγε οὗ {ΠπῸ δἰίοτηρί ἴο Γδ|98 
1ῃς 5ἰερε οἵ [Θγυβαϊθπι, οἢ. ΧΧΧΥΙ,. ς. 

αΦΨ ἐδοιι «υαι1 αὐῤανιεὶ 9,7 4“5“γγ4)] ζρ. 
2 ΟἾτο. Χχυ ]. Αι; [58]. ὙἹ]., Υ11]. 

387. Υεα, ἰδομ “ῥα! σὸ ζὥογι ζγονι ῥίγει 
Ῥτοσα 1ῦ, ἔγοπὶ [15 Εργρί, ψοἢ (δοὺξ 
ἔοπη. ἃ5 ἃ ἰλπά, γεοῖ 45 ἃ Ρεορὶθ ΠΔΥ ὃὉ6 υϑοὰ 
85 ἃ πΊᾶ936. ((Ρ. χὶνί. 8). Νονν [Παΐ Νιπενθὴ 
15 [τε] ηρ Ὀείογε [Π6 ἀγπλῖθβ οὗ γάχαγοβ ἀπά 
ΝΑΌΟΡ Δ] 45βαγ, που μαϑίοποϑί ἰο Εργρῖ, μβορίηξ 
ἴο τοδὲ ΡΟ ΠΟΙ 5ἴγσεηρίῃ : δυΐ 5] δηπά 
ΤΑΪΒΟΓΔΌΪΥ 54} ἴποὺ τεῖγασθ ΠΥ ϑΐθρβ, ἢ 
ΤΥ παπάς οἰαθροὰ ὕροη ΤΥ πεδά, αἰϑρταορὰ 
δηὰ ἀϊδοαγάοά, 

ἐδν εοηδάεπο. ὝΒοβο, {παῖ 5, 'ηΏ ψδοπὶ 
ἴδοι! ςοηβάεβί. 

ἐπ ἐδορι] [{ἸΈΟΓΑΙΎ, ,ῶν ἐδενι, ΜΓ  τοβροοξ 
ἴο {Π6Π|. 

6, τς, τό, 24, 34, 26. 

[Π6 56η56 τοηυϊγοά. Εὔγϑὶ δηὰ οἴπεσ πιοθγηδ 
ἀεγῖνα [π6 νεσὺ ἔγοτα {πὸ σίῃϊ τοοῖ (Π||7), Ὀαζ 
στδίυ!ουϑν κίνο ἰἃ τῆ6 δθῆβθ οἵ Ὀγθλκίηξ. 
ΤὮ6 ΟΠΪΥ τἰοηδῦϊε ἰγαπβίατοη 15 [μδΐ ψίνθῃ ἴῃ 
[86 ἐοοϊποίο, βτϑῖ βϑιισρεϑίοα Ὁ. [υΠ6γ.Ψ 

24. ὙὝΠαο ἔογπὶ ΠῚΞ ὀσουγβ ΟἹἹΥ δογο, θυ 
ἴδετε 15 ὯῸ σϑάϑοῃ ἔογ ροϊπίϊης 1 ΠΒ στ 
δὲ (ΟΒεγϑβοβίοπι, ΨηῸ τϑηάειβ ὡς δάμαλις, 
Πᾷε α εν. Ἐού Βιϑὶ, ἴῃ Αγρ., ὅδ γγ. 
δῃᾶ ΨῸΪΣ. 411 ἴδκθ 1 85 δαιυίϊναϊεηὶ τὸ ἐξ 

Ω α«υἱἰδ- απ: ποχί, 1τῃ6 ρδυίςοιρὶς Ἵν, 
ΠΚΟΓΑΙΪΥ ἐσασδὶ, ἰδ τηᾶϑς., δυϊ ΓΒ 15 ἔξπι. ; 
Δηὰ ἸΔϑΕγ, εὐεξά 1ο ἐδε «υἱάφγηξι: 15. ἃ ὩὨδίυγαϊὶ 
δριτποὲ οὗ {πε νυν] -855 (]οὉ χχχῖχ. 6), θὰαΐϊ ποῖ 
οὗ ἃ δοῖξοσ. 

84. Βογ ἐμ 16 «ἀγα, ἼΒ222, (6 ΠΧ Χ. ἀπά 
δγγίᾷς τεδὰ οπ ἐὸν ῥαίχις, ἰ. 6. μαπιά5, 532. 

ΒΒ» σειγεὶ σεαγοβ, ταλτῷ. αἀἰσοσίησ. ΤῊΪ5 18 
[Π6 τιρῆϊ πιραπίηρ, δυῖ ᾿ἴκὸ οὖν Γογὰ δ νψοτὰ 
διορύσσω ἴῃ ἴμε6 Οοθρεῖβ, { πιοδᾶη8 αἰρείπς 
[Πγουρἢ (Π6 νν4}}5 οὔ ἃ ἤουϑο, ἔοσ 16 ρΓ- 
Ῥοβὸ οἵ Ὀγεαλκίηρς ἱπίο 1. ὅ0 ἴῃ ΔΝ Πϑοη 
"Ηἴπάϊ ὙΠοδῖγο, ΝοΪ. 1. Ρ. 63, νγνὸ τεδά, “"ἼἢΘ 
δοὰ οἵ {Ὠϊονίηρ [45 ἰδυρῆς ἔοι πιοίμοάς οὗ 
Ὀτοδοδίηξ ἃ ποι: ρἱσκίηρ ουΐ Ὀυγηΐ Ὀτς ΚΒ; 
ουὐζης ΓὨγουρ ἀπθακοὰ οποβ; ἰἰἢγονηᾷ 
ννδῖοσῦ οὐ ἃ τηυὰ νν]] : δαηὰ Ὀοπης ἰἤγουμε 
ΟἿΘ οὗ ννοοά.᾽" [τ Ῥαϊθϑίηθ, νν4}}15 οἵ ἴδ6 
ϑοοοηῃὰ δηά ἰπἰγὰ κιπὰ ννου]Ἱὰ ἢανο Ὀθθὴ ἀυκς 
Ὠχοῦ. ὅθε οὐ ἰοῦ χχίν. τό. Ὑὅὕθὲ νοσὺ 
τετηδιηϑὰ ἰῇ 56 ἰη [υἀδᾶ ἴῸΓ ΤὭΔΠΥ σευ ΓΟ5 
Δέοσ τῃ6 ΕἸ τγιϑίίδη εογὰ, θείης υϑοὰ ἴῃ ἴδε 



ῇ Ἡ-ςδ. 

Υ. 1---] 

7εγυβαίεπὶ Οοδρεῖ-δοοῖς ἴο ἐγαηβίαίε (πὸ ρᾶ5- 
δᾶδε ἴῃ Μαῖίί. χχῖν. 42 (' Ενδηρεὶ. Ηίογος. δὰ. 
Μιπῖϑο. Ετίζζο, εζοηα, 1862). Τῆς ἰαϑῖ 
Ὑοτὰβ οὗ [815 γϑῦβϑε ἅγε αἰ ῆςσυτ. [ηϑἰοδὰ οὗ 
πϑκ, ἐδειε, [6 {ΧΧ. δηὰ ϑγγδο τϑδὰ πὸ, 
δΔὴ οαξ οΟΥ ἐεγεῤίπιδ; ἴμθ ἔογπιθῦ τεπάσσίην 
μον ευεγν οαἕ, 8ἃ5 ἰῇ 1Π6 ἱηποσοηΐβ μδὰ βεὰ 
ἴο (6 ἴγΓδ65 ἴοσ γϑῆιρο; ἴμ6 ἰδίϊεγ ὠπάξγ σΌεγν 
ἥγεε, ὑπἀογϑίδηάιϊηρ [86 Ραββαρο οὗ ἴπε σὨ]άγεη 
βδοιιβοθὰ ἴῃ [86 σύονεθβ, [6 ϑοδηθβ οὗ {πεὶσ 
Ἰἀοἰδίγεβ. Ϊογοπὶ δἷἰϑὺ δάάβ Ἅ«μὸ φμεγεί. 
ΝΕΙΒεῦ ἱπίογργείδίίοη 18 αι ἰϑέδοίοτγ, δηὰ 

ΓΗΑΡΤΕΚ 1Π. 
1 Οοάδ: ρ»γε σῷ ἐπ μάσλ᾽ς υἱἦε τυλογεΐσνε. 
6 σμάαλ ἐς τοογες ἔλα Πεγαοί. τᾶΔ 7224 ῥγο- 
»εῖσος οὐ ἐἀὰξ ροερεί ἐο ἐδλξ 2ερίοί. 20 7 γαεκὶ 
γεῤγουεά, ανπα καἰέρα ὁγ Οοά, »εαξείᾷ α τοίδηῃ» 
εὐ» τοῖο οὗ ἐλεεῖν σἰρς. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 111]. 
5{1}} 1655 580 15 [86 αἰΐεπιρὲ οὗ τ. πιοάοζη 
σοιηχηθηΐδίοσθ ἴὸ ἰοΐη ἴποϑθο ννογάὰβ ἴο [δ 
ποχί νεῦϑθ, ἂπά {γδηϑιαῖϊθ 7ε: «υἱέ, 1.6. ἴῃ 
βρὶἴ6 οὗ, αὐ ἐῤὶς ἐῤοι ταἰάεἰ. ΤῊ τοπάθπηρ 
ξίτοη ἴῃ [Πς ἔοοϊποίς 18 {86 ἰδδϑὲ ἔοσοοα, 

86. ΤῈ [ΧΧ.-, ὅ5γζ., δηὰ Ναὶ. {γαηϑίαίε 

σευ οἱΐε ἐδοι ῥασὶ δεεονηδ] 1.6. ἸΏΘΥ τοδὰ δὴ Ρ 

ἔτοιῃ δ. Ὀυξ τηοϑὲ τπηοάδγῃ οοιϊηπιρηϊδίοτγε 
δοοορέ ἴὴ6 ρυποίυδιίίοη οὗ ἴῃ6 Μδϑογίῖοϑ. 

ΒΑΤΠΕΙΥ ΕΝ ἔοσ ὌΝ τοπὰ ΟΝ το χο. 

ἰονθῖβ ; γεῖ γεΐϊιγη ἀραίῃ ἴο πιθ, β8811ἢ 
τῆς ΓΟΚΌ. 

2 [ΓΕ ἃρ τΠϊπε ἐγεβ υηῖο πε ΒΙρἢ 
Ρίδςεβ, δηὰ 8εὲ ψγβεγε τῆοι ἢδϑῖ ποῖ 
θαθη ἰἴθση ψνῆ. [π᾿ τῆς νγᾶγβ ἢιαϑὲ 
ἴδοι 84ῖ ἔοσ με π, 45 τῆς Ατγαδίδῃ ἱπ 
τῃἢ6 ν] άεγηεβθ8; Ὧἀπά τοι Πᾶβϑὲ ροὶ- 
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᾿ ΗΕῪ 840. 1 ἃ πιδῃ ριιῖ ἈνΑΥ 
15 νγῖίε, ἀπά 8ὴ6 ρῸ ἔτοπι ἢϊπΠὶ, 

“4 Ὧσευξ. «4. Δη4 Ὀδοοπια ἈΠοΟΙΠΕΓ πλΔΠ᾽8.0 2 54]] ἢς 
ε τεΐυγη ὑηἴο ΒΕΓ δρϑίη ἢ 85}4}} ποῖ [ἢδὲ 

ἰλπὰ δε ργεδῖὶν ροϊ]υϊεά ἡ θὰΣ τοι 

δαγέπς. Ιαϊεά τΠὲ ἰαπά νι ΤΥ Βογεάοπῃβ 
Δη4 τ ΤΥ νν]οΚεάηεβ8. 

Ὑπετγείοτε τῇς ὁ βῆονγειβ ἤδνε ἢ Ῥδ πε ε. 
δεεη νυν Πο]άεη, δη4 τΠεγὰ παῖ ὈΘΕη εδαρ.9. τα, 

Παϑῖ ρἰαγβά τς μαῦῖοῖ νι ΤλΔΠΥ 

ΟῊΗΑΡ. 1. 1. {δὲν .αὉ} ΟΥὖ, Ἐπδὺ 16 
ἢὍο 587. Τῇ ργορῆοξ [45 πονν σοπιρ είοα 
ἢ Ὠιβίοτιςαὶ βυσγνου οὗ [5Γ86]᾿5 σοηάιςΐ, δηά 
ΒΠΑΙ ἄγαννα ἴἢ6 σοποϊ]υβίοη {παῖ 45 δὴ 840}- 
ἴογου5 ψ δ σοιϊὰ ποῖ Ὀ6 ἰλίθη Ὀδοκ ὈΥ ἢΕΟΓ 
Βυβθδηα, 50 ἴϑγαθὶ ἢᾶ5 ΠΉΔΙΥ ἐοτγέοιοὰ ἢοσ 
Ρατῖ ἴῃ ἴπ6 σονεπαπὲ ἢ Οοά. ΤΠ15 σοη- 
αἰυδίοη Βὸ ἱπίιοάϊισοβ ΟΥὉἩὍἯ ἃ ψογὰ ψῃῖοὴ 
ἸΠΈΟΓΑΙΥ τηθᾶη8 10 “αγ, Ὀυΐ Σλί᾿[|15 ϑοπιοννηδί 
ΠΔΙΘῚ 56 Βᾶ5 φ,τοδ ΪΥ ἰγου ]οά ἰγδηβίδίουϑβ, 
δὲ Ιογοόπιθ χοηάοβ ἃ ἤπάσο αἰείεν, “1 ὶ5 
ΠΟΠΊΠΙΟΠΙΥ 548] :᾽" δηὰ 5: πλ ]αγὶ (6 ΑΟΨ.. 
“(ΠΟΥ 84Υ:᾽ ιαϊ πο ἴγᾶςθϑ οὗ βυςῇ ἃ υ86 οὗ 
ἴῃς ᾿ηβ πη ἶνα ἀγὸ ἔοιηα οἰβοννῆοτγε ἴῃ [Π6 ἰΔη- 
ξυλξο. Αρρδγεπίγ ἴΠ6 ννογὰ ΟὨΪΥ ἰηἰγοάιιοθ5 
[ῃ6 αυοϊδξίἼοη ἔτοπι Ὠδιΐ. χχὶν. 4, δηά 1ἴ 
{ταηϑιδίοα δὲ 411 πᾶ ὕὉδ τοηάογοα ἃ5 δῦους, 
ὁ [ῃδί 15 ἴο 54Υ,᾽ ““ἴο νυϊῖ,᾿" οὐ (}6 ΠΚ6. 

17 ἃ νιαη ῥμξ αφυαγ δίς «υ ὁ} Α πιῆ νῆο 
διδὰ οὔποθ ρυῖ νᾶ ἢ5 νἱΐς ννὰβ ἕογθι  ἄθη 
ἴο ἰᾶκο ΠΟΥ ἀρδίηῃ, 1 1ἴὴ [86 ἰηΐογνδὶ 5ῃ6 δά 
Ὀδοη πηαττιθὰ ἴο δηποίδου, Ὀδοδυβ6 5 ἢ ἃ Πϊχ- 
ἴυγε οἵ δοοά νγουὰ ρΡοϊἴο ἐμ6 ἰδηὰ (εξ, 
χχίν. 4). 

γεῖ γείμγπ σαὶ 0 »6)] Οὐ, απά (ϊηκοβὲ 
ἴΠοιυ ἐο γέξωγη 9 ριο] 'ΓᾺΘ ὅ5υτ., νϊς., δηὰ 
Ταῖρ. δῖος ὙΠ τἰῃ6 ΑΟΨΝ. τη ἰακίηρ 86 
νεγὺ 45 δὴ ἱπιρεγδίίνα, δηὰ (δίνῃ ἀεξοηάς 
[15 ἱπίεγργοίδιοη, ἀγχυίηρ (δὲ ἰΠουρἢ Οοά 
μαὰ ἐογθιάάθη διυςῇ σοπάιςίξ ἴο τηδη, γεῖ [Παῖ 
τ ννᾶβ ἴογ ἃ γσϑάβοη ψῃ σῇ ἀἰὰ ποῖ αβδοὶ Η!5 
ΟὟ ἀεδιίηρα, Μορϑὲ πιοάδφγῃ σοϊηπιθηϊδίουβ, 
μοννόνογ, ἰακο [06 νοῦ 8ἃ5 δὴ :ηἤηϊῖνε, δηά 

ΠΟ Ϊαίζεσ γαίῃ; δηά ἴδοι. ᾿αάβί ἃ 

Τοηοῦ “πα 1Ἰο γοίμγη ἰο γπεὶ] Α5 [ἢ 5 δροβὶο"- 
Ροϑῖὶ5 ννουἹὰ ΡῈ ἀϊβίσυς ἴο ππάεγϑίδηά ἰῇ ΟἿΣ 
ἰδησιᾶρθ, 15 [ΟΓΟΘ ΤΔΥ Ὀ6 ῥγοϑεγσνεὰ ὈΥ͂ σϑῆ- 
ἀογίηρ “ “454 (Ππ]ηκεϑὲ ἴδοι 190 γείωγπ πο 
»ι6}" ὝΠΟ ΨΒοΪ6 ἀγραμπηθηΐ ἰ5 ποῖ οὗὨ ΓΊΕΓΟΥ, 
Ὀυΐ 15 1ῃ6 ργοοῦ {πδΐ δοσ μοῦ γοροαϊοά δάυ)]- 
ἴ6Γ65, 5γαϑθὶ σουἹὰ ποῖ δρδὶῃ ἴδκα Ποσ ὑἰδοὸ 
85 "ν]6, Το {διηκ οὗ τεϊυγηίηρ ἰο Οοὰ, νὰ 
[86 πιδετίαρο-ἶανν Ὀηγορθα]εά, νγᾶ5 ΦΌΪΥ. 

2. 1ὺ ὦ ἐρίπο εγες..ἢὮ ὝΠεθε πογὰξ 
ΔῈ ποῖ (86 ἰδηρυᾶρο οὗ σοηῃβοϊδίοη ἴο 1}6 
σοῃϑβοϊθηςο-ϑίγισκοη, Ὀυϊ οὗ νεμοπηθηΐ ὄχροϑ- 
τυ]δίοη νὴ Πμαγάθηθα ϑἰπηθσβ. ὍΤΉΘΥ Ργουθ, 
{πεγείογε, ἴ86 {τα ἢ οὗ [6 Ιηϊογργοίδειοη ρὰξ 
Ὀροη {86 ργοοβάϊηρ νοΓβο. 

δὲ δίσϑ ρίαεε. Μοτα Ἔχδοῦγ, Ὀαᾶγο, ἔγθοίθςς 
ἄοννῃβ (866 ποίθβ. οὔ Νχπι. ΧΧΙΙ, χ; [54]. Χ]ὶ, 
18). 

15 ἐδ «υαγε ῥδαεὶ ἐδοι “αὐ γογ' ἐδο)] ΒΥ 86 
τοδά-ϑι 46, |ἰἶκὸ ΤΑπιασ, ὕσθη. χχχυῖ. 14. ΟΡ. 
4150 Ῥγον. ΥἹὶ. 12; ΕΖεϊ.. χυΐ. 2ς. 

αι, ἐῥὲ “γαδίιαπ ἱπ ἐδὲ «υἱάρνπε..}] ΤῊΘ 
ἐτεθθοοίηβ ΡΓΟρΘηβ 165 οὗ [6 Βεάδνγθθη δὰ 
Ραϑϑοὰ ἴῃ δηςϊθηξ ἔἰπηθ5 ἰηΐο ἃ ργονεγ (Ποά, 
816. ἢ. 48, Ρ]Ιη. "Ηἰϑξῖ. Ναῖ.᾽ ν1. ,χ8, ϑίγαρο, 
ΧΥΙ. 747), γεῖ ἴλ6 5γΧ1. ἀηὰ {,ΧΧ. ἔογ “γαδίαη, 
ἰγδηβϑίδῖα ἃ γαυεη (ορ. τ Κ'. χυῇ 4, 6) ; Ὀείζος 
(Ὡς Ν ϊς. ἰαέγο, "ἃ τοῦθοτ," μος ἢ δὲ [εγοπιδ 
Ἔχρί  δίῃβ οὗ [ῃ6 Βεάλνγθοη, ννῇο σΟΠΒΙΔΠΙΥ 1ἢ- 
[εϑῖθαά {Π6 οοηῆποβ οὗ Ῥα]οβίηθ. Α.5 θαρεγ (θῇ 
8ἃ5 πε ἀσϑογί-Γῦ65 ννογα ΤΟΣ οἱ υηάον, 80 ΜΓ88 
ἴ5γδοὶ ἔοσ Ἰἀο] δ ΓΥ. 
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Ὅς Δ5ῃδλιηοά. 
. ΝΠ: του ποῖ ἔτοπι 18. εἰπηα 

ΟἿ υηΐο τη6, ΜγΥ ἔδίμογ, ἴποὰ αγὲ 
τῆς ρσυϊάς οὗ ΤᾺ γοικῃ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 11. 
τ ἐδαρ. 6. ὁ γγῇογε᾽β ἐογεῃοδλά, (μοι γεξιβοάςε ἴο 

ν. 4---.Ὕ 

5. ΝΝῚΙ Πα τεϑεῖνα δὲ9 σηρφῦ ἴοσ 
ἐνεγὶ νν}}} ἢ6 Κεαὲρ ἐΐ ἴο ἴῃς επάϊ 
Βεμο]ά, του μαϑὲ βροκεῃ ἂδπά ἄοῃης 
Εν] ΓΠρ8 48 ἴπου σου]άεϑξ, 

6 4 ες [ΚΡ 5414 α͵5ο ιιηῖο πὶ 

4. ἩΠ ἐδοι ποῖ] ΟΥ̓, Ἠδβδὲ ὕπο ποῖ 
,ῦορι δὲς ρ οαἸιθὰ »ιε, ΜνῪ Ἐαΐδεγ, ἐδοι 
αγὶ ἰδὲ Ἀπαῦδιᾶ 07 "27 γομ δῇ “" Ετοπὶ [ἢ]15 
{ἰπ|6.,᾽" ἔγομλ ἴὩ6 {{πὶ6 "εἶ 7οϑβίδῃ 5 τοίογτηϑ ἴῃ 
Εἰ5 εἰσδίθοπ ἢ γρᾶσ, ἴῃ ορροβιϊομ ἴο “ οὗ οἱά 
Εἰ Π.6 ̓ 1η ςἢ. ᾿,. 2ο. Ηιδαηά, ἸΠΟΓΑΙῪ δ 1ηϊ}- 
ταδί [δηλ αν ἔποπα, Ὀιζ ὮοΙο, δηὰ ἰπ Ῥτσγου. 
᾿:. 17, α δισδαπά. 80 ἴδ ογάϊπασΥ Ηθῦγ. νογάὰ 
ἔογ ““ἔπεοηὰ ᾽" ΤηθΔη5 “ἃ δυϑθαπα ᾽) ἴῃ «ἢ. 111. 
20, δηὰ Ηος. ἰ1]. χ. 

δ. ὮΙ δὲ γέ Ἠϊθ ΔΏΡΟΥ ῶὸὼγ ευεν 
Ἀδίμογ, ἢ] ῥέε, ἰὴ γουπρ Βυβθαπά, τοῦδ, 
Κεαρ ὺρ Ημ ἀπσόν γογ ευεγ ὃ ὙΤΒΘ ΑΟΝ. τρμαγ 
υπάοτοϊδηάς ὁ ΔηΡΟΓ" Δογ [Π6 νοῦ γοίδί ἢ 
δὰ Κεθρ, 85 ἰῇ 5. οἱ. 9. Ὑμόθε ψογάς 
δῃοιυϊὰ Ὀε Ἰοϊηδά ἴο σ΄. 4. 

Βεῤοίά, ἰῤομ ῥδατὶ «ῥοάεη... Ἐδίδοσ, 865 
δοίά, ἐδοι ῥασὶ “ροξεη ὉλπὰΒ, Ὀπὺ ποῦ πδδὶ 
ἄοπε ευἱ ἐδίησ! Ῥθτβιβῦθῃῦγ. Ὑἢὸ Α.ὈΥ͂. 
420 ἰγδηβίδίεβ 45 ᾿ξ [υἀδῃ5 ννογὰβ δηά ἀδοής 
ὑνογο ὈΟΐῃ ΕΥ}}1. ἈΘΑΙΪΥ ΠΟΙ νγογάβ ννόγε ἔδίγ, 
Ὀπΐ ΠΟΙ ἀδεάβ ργονθὰ ἴῃεπὶ ἴο Ὀ6 ἴ3]56, εγ- 
“ἐποπιἐν 15. Ἰιζογα γ ““Δηὰ ἴδοι σουϊάοϑι,᾽)" ὁ. 6. 
νὺλϑί 40]6 ἴο ργδοίίϑε ἴΠ656 ον] ἀθοάς, νυἢ πο 
τεϑίγαϊηϊ οὗ σοηϑοίθηςα ΠΟΥ ἔδρασ οὗ [86 ἀϊν!ηθ 
αν. 

Απὰ δεγὸ οηάβ [6 Ῥγορῇθογ, τηοϑί ᾿ηἰογθβῖ- 
ἴῃς 85 βϑῃονίηρ ψνηῃδΐ ννᾶ5 ἴΠῃ6 φϑηογαὶ παίῃ το 
οὗ [Θγοιλ δ 5 Ἔχ ογίδ[Οἢ5 ἴο ἢϊ5 σοι ΠΕΓΥΠΊΘΗ, 
ἀυπηρ {Π6 ἐουγίοοη γϑᾶγβ οὗ 0 5]4}}}5 τείψῃ. 
Ηε 5εῖ5 θεΐοτε ἴἢεπὶ Οοά δηὰ [5Γ86] υηϊθὰ ὈγῪ 
ἃ ςονοηδηΐ οὗ πιδυγίαρθ, ἴο {π6 σοπάϊξίοης οὗ 
ὙὨΙΟἢ [ΘΠονδῇ ἰ5 Ἔνοσ {Γ6, ὑν Π116 [5γά6] ργᾶς- 
[,|565 Ὲ Ζοβῖ Ἔν οΎΥ ἔοιπη οὗ ἸάοϊαίγσγΥ. ὙΠογο- 
ἴογτο ἴθ ἀϊνπο Ὀἰϊοβθίηρ 15 νν Π0] 4. Δ Ώρη 
ΑΠ 42 πιδῖκοβ πηοϊἴθη ἱπηᾶροβ ἔοσ Βααλ), τῃ6 
ΔΤΤΏΙ65 οὗ Ρεκδὴ δπὰ ἘθζΖιη 4υ οὶ ἀρροᾶσ Ὀ6- 
ἔογο {86 νν4}}5 οὐ [εγβαίθπι, δηά [Π6 ἢοαγίβ οὗ 
186 τηδη οἵ [υἀδἢ ἃγὸ ββδκθη νυν ἰΘΙΤΟΥ, 85 
[Πε ἴγϑεβ οὔ ἴὴ6 ννοοά δζὲ πιονϑὰ νυ ἴἢ6 νυϊηά. 
θη Μίδηαϑϑθἢ ννούϑῆ!ρ5 ἴΠ6 Ὠοϑί οὗ ἤδάνθῃ, 
6 πλυϑί δοοη Ὠἰάθ πὶ ἀπιοηρ [Π6 ἴΠογη5, δηὰ 
δο οδρίϊνε ἴο Αϑϑογγίβ'ι Οποθ τοῦθ, ὉπάοΓ 
[οϑίαῃ, Οοά κίνες (βθπὶ δὴ ορρογίιηΥ ἔῸΓ 
Τοροηίδηςθ. Βυῖ ΠΟῪ ἄθηγ (παῖ ΠΟΥ πᾶν 
δἰπηθά, δηά ς]}] σοὰ {πεῖς δίῃοσ, δηὰ [ἢ6 
Ἰονίηρς Βυβρδηᾷ οἵ [6 παίίοῃ, δῖ [86 υϑῖγ 
Ἐπὶ νῆθη [ῃ6 ψνοπίθη ἅτ Κηθδαϊπῳ ολἶκ65 
ἔοτ {Π6 Οἴιόθη οὗ Ηρφδνεη, δηὰ ἴμε πιθῆ 5Δ.τ- 
βεΐηρς ἴπμθ ροοῦ ἱηποσθηΐβ ἰο Μοϊθςῆ. [{ 15 
δὴ δΠοποβί δηά σΏΔΠ]Υ νναγηΐηρ, δηὰ [ἢ6 στοδί 
Ἰοββοῃ ἰξ ἰθδο 65 115 18, (δι ἢ Οοά ποιϊῃϊπρ 
ἃν 8115 Ὀιϊι ἃ το] δῃὰ Ὠδατίε!: τερεηΐδηςο ἔ0]- 
Ἰοννοὰ Ὁγ 4 [᾿ἶδ οὗ Βο !ηθ85 δῃὰ ϑίποογε ἄσνος- 
ἴσου ἴο Ηἰ5 βεγνίςβ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ ΒΒ ΤΉΙΕ. ῬΚΟΡΗΕΟΥ. 

ΟΙ4ρ5. {11. 6---ἶν. 4. 

{2ε εαἰ] ἰο Κερεπέαπεε. 

ἸΝΤΆΟΘΌΟσΤΙΘΝ.--- δ ἔΌΓΠΊΟΓ ΡγΟρΡΠΘΟΥ ὈΥ͂ 
1156} ννουϊὰ πᾶνε Ὀδεη δη ἰηϑι ΕΠ εϊθηΐ ἐχροϑιέοη 
οὗ Οοὐδδβ πιοίμοὰ οὗ ἀθδιιηρ ἢ τδηκὶηά: 
ἔογ ᾿ξ σοηΐδϊπρά πο 5ἰηρὶε ννογὰ οὗ πλεῖογ. [1 
τεργεβεηίοά ιάδῃ 88 πηννδγηθᾶ ὈΥ [5Γ86}}5 
Ρυπιϑῃπιοηΐ, δηὰ 511}}} υπτορεπίδηϊ, οἰ μου 536]. 
ΤΡ ΘΟ ΒΥ ἢ 051 Ἐγῖπρ ΠΟΙ ρᾶϑὲ σοπάιςοξ, ΟΥ 
Αγρυΐπρ [ΠΑ [οϑἰδἢ᾽ 5 γτοδϊοσαίοη οὗ [ἢ ἴθ ρ]6- 
βούνίοα ννὰ5 ἃ βιιῆἠιοίοηϊ οχρίδιίοη οὗ 1. Βυξ 
ὙἘ116 ργαπίπρ {πὶ [ἀλη 5 ννογάἀ8 ννεγὸ ἢονν 
ἔαιτ, τ οηὰς ἢ [Π6 ϑϑογίίοη ἐμδὲ Ποὺ ἀδοαβ 
ΜΟΙ ΡΟΓΒΙΞίΘΠΕΥ οὐ]. ἴὕπάον διῇ οεἰτουπα» 
βίδησϑϑ ἀοῃ νγᾶβ ἱπηροβϑίθϊθ, |Θ βα]θηὶ 
τασδὶ Ὀ6 δεβιορθὰ δηὰ ἴδκεη, ἀπά [Π6 ρϑορὶ]ο ξὸ 
Ἰῃηῖο 6Χ]}]6 85 σογΓ ΔΙ 85 ϑαιηδτία δπὰ ἴῃ ἴδῃ 
065 δὰ δἰγοδὰὺν υβεγοά {παῖ ἔδίο. ὍΤΠὸ 
ΟΠΙΥ͂ ΓΕΠΊΘΟΥ νγ8 8 σεδὶ παίοηδὶ σορεηΐδηςθ, 
δηά [5 ἴῃ6 ρθορὶθ νγου]ὰ ποῖ; δηὰ 50 [ογθπι- 
ΙΔ Ἰινοὰ ἴο 866 [θγυβαίθπι ἴῃ βάπιοβ, δηὰ (ἢ 
οιρ]6 4 Ὦδαρ οὗ γι η5. Βιυῖ Οοάξβ (ῃγοδίθῃς- 
ἴῃρ85 ἃτθ ΠϑΥΘσ πὶ] {11 τῆθῃ πῆᾶκο {ποῖ 50 
(α ον. ν. 11), δηά 1ἴὲ ννᾶθ ὨΘοθβϑΑΤῪ ΠΟΥ͂ ἴο 
5ῆονν (ἢδϊ Δη 4] [οΥτιδῖν 6 ννᾶ5 ροϑ5:0]6. 7εγεπλ- 
1Δἢ, [πογθέογθ, πιαῖκοϑ ἔπ οὔεσ οὗ ρδγάοηῃ, 1 ΟἿΪΥ 
ΠΟΥ Ψ1}] τορεπῖ. Απὰ ἱδουρῇ, 45 ἃ πδίίϊοῃ, 
]ιάδῃ ἀϊὰ ποῖ ἀνδὶ] μογβϑοῖε οὐ Οοάβ πιεγογυ, 
γοῖ {πΠ6 ἄρρϑδὶς οὗ [Π1]|5 Ῥγορῆθου ΠΙΔΥ͂ ἢᾶνδ 
διάθά πηδηΥ ᾿πάιν!ἀϊι4}5 ᾿η ϑοοκίηρ ἴοσ (Ποπηθοῖνος 
[Πλί στάςθ νυ Ὡς ἢ [ἢδ τϑβὲ τεπιϑθὰ (Ὁ. χχῖν. ς --- )). 

[τ ἰ5 ρἰαίπ [πὶ [Θγοπιίδἢ ἰηϊεπάθά ἴῃς ἴννο 
Ρτορἤοοῖοβ ἴο Ὀ6 ἴάακθη τορεῖμογ, ἔυγσ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
1ὴ6 5ᾶπι6ὸ ποι ρῆΐθ, Ὀὰΐ ἴ[Π6 ϑαπιθὸ Ἔχ ργθβϑ ἢ 5 
τὰ [γουρ ὈρΐΪῃ. ὙΒυ5 νν 6 ἤᾶνθ [9γ86} 8 
βρὶ γίτιι4] δά] ΠΟΥ ἴπ οἢ, 11. 8 ἀηπδυνοηρ ἴο ΠῚ. 
1: ἴΠ6 ννουβῃρρΙης βίος κϑ δηὰ βϑἴοῃθϑ ἴῃ 11]. 9, 
Δηά 1]. 27; (6 ρίαγιηρς (Π6 μαγὶοῖ ὑπάθυ Ἔν ΓῪ 
ξτόθη ἴγδο ἴῃ 11]. 6, δηὰ 11. )ο; ἴῃ οΔ]]ηρ Οοὰ 
ἢογ ἘδΙΠΟΥ ἴῃ 111. το, δηά 111. 4; δῃηὰ ποῦ Ἰοηζ 
ξογροί]η655 οἵ Ηἰπλ ἴῃ Εἰ. 21, δηὰ ἰϊ. χ2. 
Βιυῖ ψΏΠῸ τΠ6 ἔουτηοῦ Ῥσορἤθου οηάοὰ ν ἢ (ἢ 6 
ἀεοηυποείαϊίοη οἵ σοά᾽ 5 ρεγρεΐιδὶ δΔΏρευ Ὀδοδιι96 
οὗἉ [5γ86]᾿ 5 οὐδ δῖ ρογϑιβίθηςθ ἴῃ 5ἰη, ννὸ πὰ 
ὮΟΓΟ δὴ ἰηνϊϊδίίοη ἴο στοροηΐδηςθ, δηᾶ (6 859- 
ΒΊΌΓΔΗΘΘ οΟὗὨ ἐογρίνθῃ 55 (111. 12). 
ΤΠ δγριιπιοηῖΐ ἰ5 8ἃ5 [Ὸ]ονγϑ: [5γαοὶ ἢδά 

Ὅδοη ΖΌ ΠΥ οἵ δροβίασυ, δηὰ ἱποιείοτς Οοά 
μαὰ ρυΐ ΠΟΙ ἅἄννδαυ. ἰϑηννατπιθὰ ὈΥ (ἢϊς οχο 
ΔΙΏΡΪΙ6 ΠΟΙ 5|5(6 7 [υιἀΔἢ 511}} ρευβιϑίβ 'η {86 5δηὴ6 
δίῃ5, νυ. 6---το; δηά ἰ5 {πογοίοσγο [Π6 τῆοτδ 
δυ γ οὐ μῈ ἵννο, σ᾿ ΣῚ. [5τδοὶ ὑμπογοίογο ἱθ 
ἰην ρα ἴο τείυστι ἴο ἴΠ6 τηλιτίξοσοονεηδηῖ Ὁ 
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ἴῃ τῃε ἀδγϑ8 οἔ 7οβίδῃ τῆς Κίηρ, Ηλϑε 
του 8εεη ἐῤαὲ ψῃϊςἢ ἀπέκει; Πηρ [ς- 

ΦΘαρ ἃ τ 6] ἤδῖῃ ἀοπε ἡ 58ἢῆ6 15 ἦροῃα ὑὕρ ὑρ- 
ἍὯΠ ΘΥΘΙΥ ΠΙΡῊ πηοιυηϊδιη ἀηά ὑπάοΓ 
ΘΥΘΙΥ σίθεη ἴγεα, δηά τἤδγα ἤδῖῃ ρἰδγ- 
εἀ τῆς Βαγοι, 

7 ΑΠπά 1] κεαἰά αἴεγ 581η6ε ἢδλὰ ἄοπε 
4}1 {πε86ὲ ἐῤίηρε, Ταγη τπου υὑπῖο πα. 
Βιυιῖ 5ῃς τεϊυγηεά ποῖ. Απά Πεζγ ἴγθᾶ- 
οἤεγοιιβ βἰδῖεγ [υἀδῇ 8ἂνν 2:. 

8 Απᾶά [1 8'νν, ἤδη ἔογ 4]1] τῆς 
οᾶιι5688 νυ Έυ Ὁ ὈΔΟ ΚΒ] ἀἸὴρ [5γ26] σοπι- 
ταϊτιεὰ δάμϊτεγυ 1 δά ρυῖ ΠΟΥ ΔΥΨΆΥ, 
Δηά ρίνοη ΒΕΓ 4 ὃ01}} οἵ ἀΐνοζςξ ; γεῖ 

τερεπίδηςθ, υτν. 12---14) ἴῃ νη οἢ οΑ586 516 
δηὰ [ιυάδῃ, δοσερίθαὰ ὕροη ἴῃ6 πκ6 σοηάϊιίοη, 
8.41} Ὀοσοπὶα ἰοϊηΐ πηρθεῖβ οὗ ἃ ϑριγιῖυδὶ 
1ποοσγδογ, συ. 1ς---ι8. Βοίῃ Πονγενεῦ πηιϑῖ 
ςοηξεβ {πο ῚΓ ἱπΠΙ]υγ, τ. 19, 2ο; δηὰ [ἢ]5 
ςοηξεβϑου ἴπΠ6 ρῥιορῃεῖ πονν ϑδθ5 ἴο ἤΘΑΓ 
τότ ΠΑ Κ6 νυ ἢ ΠΊΔΩΥ ἴραγβ, στ. 21--- ἃς, δηα 
Οοά δοςορῖβ 1, Ὀὰϊ ννᾶγη5 ἴποπὶ [πὶ {ΠΕῚΓ 
Τορεηίδηςθ τηϊϑὲ Ὀ6 ΠΟ 5ουγηρ ἀπλοηρ ἔἤοΓη5, 
Ὀϊξ ἃ τοδὶ οἰγουπιςιϑίοη οὗ [6 Βοαγί, ἢ. ἵν. 
1---4. 

Θ. ΤΡε Σοκὴ σαἱά αΓ0] ΒΥ ἴδ6 ι6 οὗ ἴῃς 
σοη)ιποίίοη ἐμ 15 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 15 οἰοβοὶν σοπηεσοίεά 
ὙΠ ἢ (Π6 ἔογηλοσ, ἢ ὑνιςἢ 1{ σοχλθίη65 Ἰηΐο 
ἃ ὙγΠο]6. 

ὀκεζε αίησ Ππγαῇ ὙΠ Ηθθγ. ννοσγὰ 15 ρσο- 
ΡΟΙ͂Υ ἃ 5ιιδοίδηζινθ, “"δροβίαϑυ," “ἴδε δςῖ οὗ 
τυγηϊηρ ἀννᾶγ ἴτοίῃ Οοα." ὍΠο οτρίηαὶ ἔπογο- 
ἔοτο 15 νΟΓῪ δίγοῃρ : Ηαϑβὶ ἴδοι ϑθθη Αροβίδβγὶ 
[Πδῖ 15, [5γὙ46]: 85 που ἢ [5Γ46] νγθγα ἴΠ6 νοΓΥ 
Ρειβοηϊβοδίίοη οἵ {Π6 ἀθηΐϊᾷὶ οἵ σοα. 

τὲ ἱξ σοπό “μὴ δίμπεσ, 889 5008. ΤΠ6 
γοῦῦ 15 ἴ06 ργεβϑοηΐ ραγί. ἔθπλ., οἴϊδη υϑεὰ ἴῃ 
Ηδεοῦσ. ἴο Ἔχργθϑ5 ΔΠΥ͂ Βαϊ τυ] ργαςίςθ. 

“ἢ. 44π41 «αἱά..«Τμγη ἐῤοις μπΐο »6] Βειέεγ, 
“Ἵπώὲ1 «“αἱά, ἰ. ε. νυν 1 πλγϑο!, 1 του μξ νη 
τα 561, Δεν “ρὲ ῥα: ἀομε αἰἱΐ {ῥέει ἐῤίησε, “δέ 
«υἱἱϊ γοιμγ ἰοὸ γι. μέ «“ῥὲ ἀϊά ποὲ γείμγη. 
ΤΠ Ταγριπι, δηὰ τοϑὲ τποάσσῃ Ἐχροϑιζουβ, 
ἴδκε (ῃ6 νεγρ ἴἢι|5 85 ἴπ6 {π᾿γὰ ρϑύϑοη ἔξπ,. 
Οταπιπλδιι δ} } ἴὉ ΠΊΔΥ 4150 06 {Π6 βδεσοῃά ρεῖ- 
δοη, δπὰ πε Α. Υ., ὅγγυ., υΧΧ. δηὰ ΜΝ ]ς. 
80 ἰΔΚὸ π, Τδομ “ῥα γείμγπ 10. πῖδ, θαυϊνα]εηΐ 
ἴο {π6 ἱπηρεσ. Κοίμγη μπίο γιό. ὙΠῸ ννογάβ 
ταϊξῃς ΤΠρη τοίοσ ἰο Οοαβ ννδιπίηρβ δά ἀγοβϑθα 
ἴο [86 ἴδῃ {γ065 ὈΥ̓ Απιοβ, Ηρα, ἀηά Μ|οδῆ. 

“454 δε» ἱγεαεῤεγοι “σῇ [(ἰἴ. δαϊεροοά;, 
ἐ,6. ἴα 189, [411 |ε55. 866 {ῃ6 ποίΐς οὐ ὀσεζ. 
“ἰϊάϊπρ ἴθ υ. 6. ὙὨ6 οδβαγαςίοσγ οὗ ἴπ6 {το 
5: ϑίουϑ 15 ρ]δίηἶγ πιαγκεά, δαπλδγὶα 15 ἀροσβίδίε : 
δ''Ὲ δραηάοῃβ [επουδἢ 5 ογβῃ ΔΙ οί, ἸῺ 
ΠΆΙῚΣ ἃπά ἰπ σε] γ. Τυάλῃ πηδἰπίαιη5 [Π6 
ουϊννατὰ 5σδον ; Ὀυΐ [ἴ 15 ἴῃ ἔογτηῃ ΟΠ], πὰ 
Ποῖ βϑογοῖ ἀδβίγοβ ἀὸ δεῖ Ὡροὴ ἴῃς οΟΥ̓Ι65 οὗ 
Ὠοδῖ θη ὑνοσβρΡ. ΕΖΟΚΙΟΙ ργοῦδοὶγ ἔουπάεὰ 

Πεῖ {γεδοθεγοιιβ8 8ἰϑῖεγ ἀδῃ δελγεά 
ποῖ, δυῖ νγεης δηά ρἰλγεά τῆς μιδγὶοῖ 
4͵5ο. : 

Απά ἴτ σᾶπιθ ἴο ρᾶ85 [ῃτγουρἢ 
τῆς "]ΠΙΡΗτΠ655 οὗ ἢδῦ ψνῃογεάοῃ, τῃδὲ " ον, 
8ῆ6ς ἀεῆ]εά τῆς ἰαπά, δά ςοπηηλ το Ὁ 
Δα] τ γῪ νν ἢ βἴοπθϑ ἀπὰ νυν βἴοςκϑ. 

ΙΟ Απὰ γεῖ ίογ 41] τῇ!}5 ἤδγ τγεᾶ- 
σἤεγοιβ βἰϑῖεγ [υἀΔῃ δῇ ποῖ τυγηδά 
ηἴῖο τε ἢ Πεγ ννποΪς ἤδαγῖ, δα 
Γ εΙσηβάϊγ, 54:1 τῆς [ΟΚὉ. ! ΗδΦθ. εα( 
Π αὐ τε ΓῸΔΡ 8414 υπῖο ΠΣ ἐώα 

ἼΠε δΑς ΚΒ ἀϊηρ [5γὰε] μδῖῃ 1υβιῆεά 
ἈΘιβε] Γ πλοῖα τῆδη {γεδοθεγοιιβ [μάδἢ. 

15 ΔΙ] ΘρΟΥΥ οὗὨ ἘΠῸ ἔνγο δἰϑδίθιβ ἰη σῇ, χχὶ. ὩΡΟΩΏ 
[Π15 Ράϑβᾶρε. 

8. “4“πώ] “αὖ, «υδεπ...1 Ἀδίδον, “πώ 1 
σααν Ὁποῦ ὈθοΔΌΒΘ δροβδῖθ Πγασί Ἀ8ἃ 
εο»ρ1»ρ} 116] σάμίεγγ, 1 βαά ῥμὲ δὲν ἄαυαγ, ἀπά 
δίνεν δὲν ὈΔ6 ΤΊ ΌΙΠΕ ΟΥ̓ΒΟΣ ἀϊγοχοθχθμῦ, 
7εῖ ἴ4189 ὑμάαρ ῥὲγ σἱδίονρ αγεά ποῖ... ὍΘ 

ἰοοηδϑίϊς Ἔχργοβϑίοη, ἔον αὐ εδε εαμδες «υῤεγεῦγ, 
15 ΡΙΟθΔΟΪΥ [Π6 δοΐυδὶ ἔογπλα νΠἢ υν ἰοἢ 
ὙΥΓΙ 55 οἵ ἀϊνογοσπηοπί σοτητηθησεα (Οτβῇ). 
ΤἼδ δηοϊθπξ νϑυβίοηβ αἰ ἘΕἔῸΓ νΟΎῪ υνἸ ΕἸ Υ 1η ΓΠΟΙΓ 
Το παογηρ οὗ (ἢ]5 νϑῦβθ. 

9. ἠκδίπε:. 8ες Νοῖίδ Α αἵ οπὰ οὗ (μαρίευ. 
“δὲ ἀεβίε4] Βαῖποῦ, Ῥσοζαπϑά. Τῆς ἰαπὰ 

ΒΡΘΟΙΔΠῪ σοηϑοοογαῖθα τὸ [Ἐῃονδῇῃ 5 βογνῖςθ νγὰϑ 
ἰγοαϊθα ὉγῚ [πάλῃ 45 ἃ σοπιποη ἰαπά. 866 
Νοῖε Β δἱ οηά οὗ (βδρἴοσ, 

«υἱὲ σίοπό;,..ἢ ὅ86ε ςἢ. 11. 27. 

10. δεν ἱγεαοξεγοις εἰσίν ὕμάα}} ΤῊΘ ἔογοδ 
οὗ [Θγοπλα ἢ} 8 ἀγρατηθηξ ἢ45 οὗζθη Ὀδθη ἰοϑῖ 
ὈγΥ σοτηπηοηΐδίογβ, ἔγοπη ηοΐ ρογοοὶντηρ [Πα [Π656 
ννογάβ ἅγὸ ἃ δοῖῖ οἵ τεοίγδιη, {πῆς γερεαϊοα 
Ὀείοτο Οοά ΠβηΔΙΥ ῥγοποιησθβ [πάλῃ πλογδ 
σΌ]ρΡΔΌ]6 ἴῆδιι [5γ80]. [158 Ργορϑῦ δγγδηροιηθης 
15 ἃ5 [Ὁ] ον: 

[ομονδὴ βδῖἢ υπίο Γεγεπιδῃ, Ηδϑὶ ἴπου 9θθη 
18}6 στρ! ϊυα] δά] ογίεβ οὗ Α ροβίδϑυ, ). δ. [5Γγ86], 
δηά Ποὺ τοί] ἴο σγϑίυγη ὑπίο πιοὲ “1π4ὲ 
αϊεεροοά, ῥὲν εἰσίεγ ϑμάαρ, ϑᾶνὴ ἴὶ (υυ. 6, 7). 
δα! 1 [ομονδὴ δἂνν 5Γ86] δάιιίθγοιι δπά 
ἀϊνοτγορά, “η4 αϊεροοά, δὲν σἰσίον μά, ᾿πιὶ. 
ἰΑϊίηρ νυἱζδοιιξ ἔρασ ΠΟ νυ ϊκοάηθ85 Ο 8). 
Υεα, ἴϑγδοὶ ἤδίῃ ργοίαπθά ΠΟΙ ἰδπᾶ, δηὰ 
τβογθίογε ἢ Ὀθθη τουλονθα ἔγοπι 1: ἀπά γεῖ 
ἔογ 4}} 115, Γαδεεροοά, ῥοῦ σἱσίον μάκαρ, [που Ρἢ 
ὙΠ η655, ἢγϑὶ, οὗ [5γὯ6}᾽5 ρογϑιβίθηςθ ἴῃ Ἰἀοἰδίγυ, 
ΘΟΟΟΠαΪγ, οὗ Πογ ἀϊνοῖοθ, δηὰ βηδγ, οὗ {Π6 
τ Πάγανναὶ οὗ Οοαά 5 ῥγοϊθοϊζίοη, γϑὲ ἢδ5 τὸ- 
[ζυτιθα πηἴο Πι6 ΟὨΪΥ ΤΕ ΡΏΘΑΙΥ (υν. 9, 10). 

11, ῥαὶδ ἡισεβοά δεγεε ἢ ὌῊϊ5 [ἤθη ἰε [6- 
Βονδὴβ ΗΠ8] Ξοηΐθηςο, δηὰ [6 ιρτὶρίποβθϑ οὗ 18 
15 στοιυπάδα Ὁ. [ογοπγιδῇ σΠΘΠγΥ ἀροη τδ6 ἕλεῖ 
(παῖ [πάλῃ Παά δὰ ἴἢ6 Ὀδηθῆϊ οὗ [η6 νναγηϊηρ 
δίνθεη ὈΥ [5Γ86]}5 Ἔχαπιρίθ: θὰϊ μ6 δἰδο 008» 
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12 ἴ Ἃο Δδηἀ4 ρτοοϊδίπι ἴπ 686 ννογάβ 
τονναγὰ τῆς πογίῃ, δηὰ 88Υ., εἴυγη, 
τπου Ῥᾶς ΚΑΠἀἸηρ [5γδεὶ, βατἢ τῆς ΟΕ; 
απά 1 νν}}} ποῖ σδιιδὲ τηϊης ΔΏρΕΓ ἴο 

ἦΡΩΙ. 86. [Δ}] Ὡροη γοι: ἔογ 1 ἀπὶ “ πλεγοῖβι], 
Δ ο3.8,9. 581} τῆς ΓΟΚΡ, σπά 1 ψν}}} ποῖ Κεερ 

απ ἴοτ Ἔνεγ. 
12 Ομϊγ δοκμπον]εάσε τῃϊπα ἰηϊ- 

4αιτγ, τλαῖ τῆου Παβῖ τγδηβογαβδθα ἃ- 
δαϊηϑὲ τῆε ΓοκῸ τγ (ὐοά, ἀπά Βαβῖ 
βοαϊτογοά ΤΥ νγᾶγϑβ ἴο ἴῃ ϑ58[ΓΔηρεῖβ᾽ 

υηάεγ ἜνεγΥ ργεεῃ τα, δηὰ γε ἤᾶνβ 
ποῖ οδεγεά ΤΥ νοῖςς, 5411 [6 Γ,ΟΚΌ. 

ἰγαϑῖβ {μοῖὶγ οἷπβ. Βοῖίῃῃ δραπάοη ομουδῇῃβ 
δεῖνῖςο ἔογ ἸἀοἸδίτΥ, Ὀιὲ [σγαθὶ 15 5 ΠΊΡῚῪ ἀρο5- 
ἑαίϊε, ΠυάΔῃ 15 4150 μα. 866 οῃ συ. 7. 

ΤΠΕ γοῦϑο 15 ΓΒΕ ἱπιροτγίδηϊ, ἢγϑὶ 85 86 - 
εουπίίηρ ἔογ {με ἀοδίγισίοη οὗ [6γι 541 6πῚ 50 
δοοη αἴζογ [ἢ ρου γοίζῃ οὗ [οϑίδῃ. Μδηδβϑθη 5 
οΥπλο5 ῃδὰ ἀθἢ]!θαὰ τὸ ἰαηά, Ὀυξ [ἴ ννᾶ5 Ὁ. τὸ - 
ἡρεϊίϊηξ ἴῃ6 γεΐογπιβ οὗ [οϑίδῃ {παΐ ἴῃ6 ρβορὶςε 
βηΔ]Υ ρῥγοΐαποα ᾿ἴ, δηὰ ϑεαϊθαὰ (ῃοὶγ ἀοοχῇ, 
ϑεσοηάϊγ 85 ϑῃονίης ἴδ 1Ε 15 ποΐ ὈΥ [86 δοΐβ 
οὗ [15 σονογηπιθηΐ τί ἃ πδίϊοη βίδπαϑβ οἵ 2]]5, 
ΑΠΔΖ λῃὰ Μδηδβθοὴ ἰϑθηΐ ἴπθ ννοιρῆξ οὗὨ {ΠΟΙΓ 
Ἰηἤμεποθ ἴο ἴπ6 οδιι56 οὗ Ἰάοϊαίτγ: ΗθΖεκιδὴ 
ἃηά Ϊ]οϑίδῇ ἴἰο ἴπε σδυ8ε οὗ ἴγσαῖῃ. Βυῖ [86 
πδίϊοη μδὰ ἴο ἀδίογπηηθ ἡν σῇ σοι] ργονδ!], 
Ἐχοορίϊηρ ἃ τεπιηδηΐ 1 οηηυγαςσθὰ :ΔΟΪΔΕΓΥ, 
δηά ὑγοιρῃξ ἀροη 1561} συϊη : ἴῃ ἴἢ6 σεπηηδηξ 
τῆς πδίϊοη δραίη γονινοά (ςἢ. χχῖν. ς, 7). 

12. ἰἰοτυαγά δὲ πορ! 8} Τὸ ἴδε ἴθρη {τι δ65, 
ΨὯο δὰ Ὀδοη σοι θὰ ΌΥ ΘΠ] πᾶ πΠ ΖΟΥ ἴῃ [Π6 
πογίπογη ργονίηςεϑ οὗ ἴῃ Αβϑυγίδῃ Ἐπηρῖτγο, 

Κείμγη, δος ὀαεζε δι }] ΤΙ Αίογα ΠΥ, ΤΆγη, 
ζδομ ἐῥαΐ δαςσὶ ᾿μγποά. [Ιἰ15 16 πουῃ γοηάογεὰ 
ῥοῶν ἴῃ ὖὖ. 8, 11. Α5 [5Γ4Ὧ6}}5 ΓΟΓΠΊΟΓ 
ΓΌΓΠΙΠΡ ννᾶ5 ἄννὰῪ ἕγοπὶ Οοά, {15 ν}}}} θὲ ἃ 
χοϊιγηϊηρ ἴο ΠΟΙ σονρηδηΐ τοϊδιοηβς ἢ Η!η,. 

1 «οἱ! ποὲ εἐαιὁ »μμθ σησοῦ 10 ζαϊ μρον γομ] 
80 (ῃ6 Τάγριπι ἂηὰ Ἀλβῆϊ, δυῖ ὙΥΓΟΏΡΪΥ. 
Το ΗδθΌ. ἸΠΟΓΑΙῪ 151 ΜΨ111 ποῖ οδτ 50 ΣῪ 
ἔδοο 1ο χαἰϊ μροπ γομ, ἀπὰ 1ῃ15 1πΠ6 ΕΧΧ,, ὅγτγ., 
δηὰ Ψυ]ρ. τἰρδογ ἐχρί δίῃ ἃ5 τηδδπίηρ 1 «υἱ][ 
4.01 γεγείυς γομ «αὐἱῷ αυφγίεά ἰοοζΣ. ὙΠῸ σπά 
Ὀοίοτο (Πϊ5 εἰδιιϑθ 5ῃοιϊά Ὀδ6 οἰμι(ἰοα, ἃ5 4]50 
Ὀοέογο {Π6 ποχὶ οἰδιιβο, 7 «υἱΠ] ποί ζεεῤ. 

1 «οἱ! ποῖ ἀξεΡῚὴ 4 ννε Κῆονν οὗ πὸ σῆδηρε 
ἦπ Οοάἷβ ἀφαιηρα νυ ἢ 1ῃ6 ἴδῃ γῖθθ5, Οτοῖ!ϑ 
68}}5 115. 5" 4)ὴ τη} ]]οα ὈΓΟΠΊ156.᾽" δὰ Νοιι- 
ΤΑΆΠΠ 5475 ἰδηλοὶΥ τπαῖ, βου ἠοῖ {ὉἈ|16ἀ 
ἴο [ῃὴ6 παίϊοη, ᾿ξ ρογθαρβ νγνὰ5 ἴο ἱπαϊν!άι4]5. 
ἈΦΔΙΪΥ, Αἱ} Οὐοά 5 ργοπλῖϑοβ αηὰ [ἢγθαϊϑ ἃγὸ σοῃς- 
ἀϊ!οη4] ἀροη τηλ1}}5 σοῃμάμςεῖ, 

138. Οπὶν αεἰποαυ 4:6] Ἰ ΛΊΟΓΑΙΥ, ἔποαυ ἐδ 
ἐμπίφωϊγ ; κὸν παῖ ΤΥ ἀοίηρϑβ ἀγὰ ἱπ]ηυ οι. 

ασω!»ὲ ἐῤε Ποκὺ ἐδ Οοα] 86ςε Οξῃ. χχχίχ. 
9; Ἐ5. 11. 4; [ὑκὸ χν. 18. 

δμδ ῥαυἱ “εαἰεγεά ἐδ «υᾳΡ] ὝΒοι Πιδεὶ 

ΤΕΒΕΜΊΑΗ. Π1].ὕ ἰν. 12---τό. 

14 Τυγη, Ο δΔς 9]! ἀἱπρ οΒ]ἄτεη, 
βαῖἢ τὰς [ΟΚῸ ; ἔογ ἴ δηλ πιαγγιεά 
υηἴο γου : Δηά 1 ν}}] τᾶκε γου οπε οὗ 
ἃ οἰἴγ. ἅπά ἔννο οὗ ἃ ἔπι, δηὰ 1 ψ}}]} 
Ὀτίηρ γου ἴο Ζίοη: 

Ις Απά 1 ν]}}] ρίνε γου -“ρεϑῖοιϑ 7 Ἴδα. 93 
Δοσογάϊπρ' ἴο πιϊπα ἤθαγῖ, ὑνῃ ἢ 5}4]] τ 
ἔξεά γοιι νγ ἢ Κηον]θάρα ἀπά υὑπάογ- 
βίδπαϊηρ, 

16 Απά ἴτ 5ἢ.4}} οοπλε ἴο ρδ58, νγῆξη 
ε δὲ πλυ]ρὶ Ἔα ἀπά ἱπογεαβεά ἴῃ τῆς 
ΔΠᾺ, ἴῃ ἴῆοβε ἄἀδυβ, 8411 ἴῃς [ΟΚῸ, 
ΠΟΥ 514}} 8ϑὰῪ ἢο πιοῖε, Γῆς δκ οὗ 

τυδληάογοα ἴῃ 4}1} ἀϊγεσοῃϑβ ἱπ βϑοαγοῦ οὐ ἴΠπο86 
ἸΔοἰίγο5. νυν] ἢ ἔογεί κῃ παίοηβ ργαςῖῖϑθ. (δ6ς 
ποῖθ οἡ ςἢ. 1. 2.) 

14. Τωγη, Ο δαεξεδάίης δ άνοη} 1 Δτογδ]ἶγ, 
ΤώΡη, γέ “055 «υϑὸ ῥαῦε ἐμγποά σευαᾶγ. (866 οῃ 
υ. 12.) ὙΠΕΟΥ ἅγὸ 5111] ϑοησ5, ηοΐ Ὀδηϑῃθὰ ΠΌΓῚ, 
Ὀυϊ ννῆο πᾶν {ποηηϑοῖνο δραπάοημθά {ἢ ὶγν 
[Δι μοῦ 5 ἤοιϑθ, δῃὰ ϑιιγθ, 1 ΠΟΥ νν1}} ἀνθ ΠΟΥ 
τρίυγη ἴο 1ἴ, οὗ ἃ Πραγίγ ννοϊσοηηθ. 

1 αοι »ιαγγισάί μπίο ζοῦ Α τῆογο οχαςῖ 
ὙντοΓ ννου]ὰ ἤᾶνο ἀνοϊἀθα 50 πηϊχοὰ ἃ πιγοίᾶ- 
Ρβογσ. Τα σοπβιβίοπ, Ποννθυοσ, 15 ΟὨΪΥ νογθαὶ, 
δηᾶ [Π6 τννοξοϊὰ τοδί οηβῆὶρ σίνος ἃ ἀοιυ) 
ΟΟΓΙΔΙ ΠΥ οὗ δοςορίδηοθ ᾿Α8 Ἵδιϊάγεη ΠΟΥ͂ 
ὝΜΕΓΕ δ οὗ ἃ ἐδ ΠοΓ 5 ἴονε, 8ἃ5 ἃ υνῖξε {ΠΟΥ͂ 
τα ἢ Προ ογ ἃ τονῖναὶ οὗ ραϑὶ αἴοοζςίοῃ ἔγοπι 
[Π6 Πυυαηὰ οὗ {μεῖὶγ γοι. Οὔδογνο ἴοο (δῖ 
ὙΠΟΓΘα5 ἴῃ τ. 1 Οοά ἀδοΐαγεβ [δὲ ἴῃς Ἰδηά . 
νου δὲ ρῥτγοΐδηθα ΌΥ {πε τοιηίοη οὗ ἃ 
ἀϊνοτορὰ νδ ἴο ΠΟΙ Βυβθαηά, γεῖ 16 ΠΟ 
ἰην 65 [5γΓδ6] ἴο γεΐυγῃ ᾿π βρὶῖο οὐ [ἢὸ βεηΐθηςδ 
Ῥαβϑϑοά Ἰροη ΒΟΥ ἴῃ ν. 8. 86εεὲ Νοῖς δἵ δπὰ οὗ 
ΟΒδρῖεγ. 

ομδ οἤα εἰΐγ, ἀπά ἰαυο Οὗ α Κα» ν] (ΟΟπίγασγ 
ἴο ουὔγ ι.56ὲ οἵ πε ννοτὰ, ἴπὸ αρμίγ, ἴὰ Ἡρῦγονν 
ριῤδῥασβραῤ, 15. ἴδ ἸΆυροῦ ἴμδι ἃ οἰἴΥ, 85 ἰΐ 
δ γασοθ 411} [ῃὴ6 ἀσβοθηάαηϊβ οὗ ἃ σοπιπηοη 
δησοβδίοσυ. Ὑῆυ5 ἴπ6 ἔσθ οὔ [πάλῃ ννᾶ5 ἀϊ- 
Υἱάθάὰ ᾿ῃΐο ΟὨΪΥ ἔουΓ ΟΥ̓ ἔνθ ἔμπλ]ο5. Ηοννο 
ΘΥΟΓ ΞΘΠΘΓΑΙ ΟΥ̓ ΘΝ θη πατϊοηδὶ ὈΘ {Π6 Δροϑίδϑυ, 
1 ἀοοβ ποῖ ἱηνοῖνθ ἴῃ 115 στ [Π6 ἔδυν ννῆο ἅγὰ 
ΓΑ ἢ], δηὰ ἰἢ6 ῬΓΟΙΊ1565 ΓΘ 51}}} [ἢθῖγ τσῃϊς 
ΓῺ] ῥΡοβϑόβϑιοῃ, 

απά 1 «υἱὲ ὀγίησ γομ 1ΙΊο Ζίο"] ΤΟ [δὲ ἔτιις 
Οδυτοῆ. ὙΠῸ δ] Β΄ πιθηὶ οὗ τ[Π0 ργοπιῖίϑα Ὀδρδῃ 
ἢ 186 γχοΐυτπι ἴο Ῥα]οβῖηθ οὗἁἉ 5οδεϊθιοα πιοπη» 
Ὀδγ5 οὗἩ πο ἴθῃ {π| 065 δῇϊογ [πῃ Βα γ]οπίδῃ οχῖϊδ, 
δεῖ 15 σοτηρ]εῖς οὨἱΥ̓ ἴῃ (ΟΠ τιβιηϊγ. 

16. ρα:10Σ1 Κίησε, γμέργε; σρ. ᾿'. 8. 26. 
ἀεοογ ἴης ἰ0 γιὶπε χα Νοῖ πλ] άγῪ 

ὈΒΌΓΡΟΓΒ, δι ἢ 45 ἰϑσγαθὶ ἢδά Ἵῃοϑθθη ἴογ 56} 
(ΗΠ. νι. 4), Ὀὰζ ἔγιιο βεγνδηΐβ οὗ )οά, βυοβ 
85 νγνὰβ αν! (1 5. χὶνὶ. 14). 

16. ἐπ ρούς ἀἐαγν] ΤῊΐ5 δπά ἴδ6 δαμίνᾶ- 
Ἰεπὲ ρῆγαϑθε “ἴθ ᾿δίζογ ἀδγϑ," μδὰ Ὀδοοπιδ 
Ὀπάογ ἴῃ Μεββίδηις ἰθδομηρ οὗ [6 ῥγορδοῖδ 



ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΠΠ. 
18 [π ἴΠο86ὲ ἄαγϑ 1Πς Βουβε οὗ Ϊυ- 

ἀλδῃ 5}4}1 νναὶκΚ ἔν τῆς ουδὲ οὗ Ἐ ὁ, ἐα 
Ιβγδοὶ, δηὰ τμεὺ 8}|4}} σοπλς τορεῖθεῦ 
ουξ οὗ 186 ἰχηά οἵ ἴλ6 πουτ τὸ τῆε !Οτ, 
Ἰαπά {παῖ 1 πᾶνε " σίνοῃ ἔογ Δη ἰῃΠε- γσων 
Γδηςα τπῖο γουγ ἐλ 6Γ8. μεθ δι 

19 Βυῖ 1 544, Ηον 5841} 1 ρυΐ σιν 
τῆ ες ἀΠΠΌὴς τῆς ᾿ολΠάγεη, Ἀπὰ ρἶνε ἐἰείνε. κα 
{πες ἃ ' ρεδβαηῖς ἰδηά, "ἃ σοοάϊγ ἢετὶ- ἀργία ψ 
ἴᾶρε οὗ τῃε Ποβῖβ ὁ πα σηϑν ἀπῇ 1 Ἐπ ου 
8414, που 5}411 ο4}] τη6. Μγ ἔδιμεγ; 1.880. 

Υ. 17--το.] 445 

τῆς σονεπαπὶ οὗ τῇς ΓΟΚΡ : πειίποῦ 
"16. 5}4]] [ ' σοπις ἴο πιϊπὰ : πεϊῖδεγ 8841] 
ἐάε ἀσανέ. ΤΏΟΥ ΓΕΠΊΘΠΊΡΕΓ ἴξ ; ΠΕΙΓΠ ΕΓ 88.411 {ΠΕῪ 
εαϑβο οἰ μὴ νἱϑῖῖ 2Σ; ποιῖῃοσ 5Π4}} ἢ ἐῤῥαὲ Ὀ6 ἀοῃα 

ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓΕ. 
17 Αἱ τἰδῖ τίπτε {ΠΥ 5}}4}} ς8]]} 

Τεγυβαίεπη τς τἤτοης οὗ τῆς ΓΟΚΡ ; 
Δηά 411 τῆς πδιίοῃϑ 5}4]1] δ6 ραϊῃεγεά 
πηῖο ἴἴ, ἴο ἴῃς πάπα οὗ ἴῃε [ΟΚΡ, 
ἴο [εγυϑαίδθπα : ΠοίΠεγ 584}} [ΠΥ νναὶκ 

ν γον Δ Ρ 

Ι ι ΓῚ . . 

Οτ, ρτὸ ΔΩΥ͂ πτοία δίεγ (ἢ6 ' ̓πηιαριπαίίοη οὔ 

{Π6 1, δον} Ποδγῖ. 

8 Τορυ αν ἑοστηιἶα ἴοσ 186 Ἐπὶ οὗ (τίσι 5 
ςοπλίης,, ἔπε ἔπιε συ μεη 81} {Π6 παιίοπ᾽β ἤἢορεβ 
ψουὰ Ὀς6 ἐμ] Θὰ. (ΟΡ. ν. χσϑ, χχχὶ. ἱ, 
ΧΧΧΊΙ. τό; Ηοϑ. 1]. ς, οἷς.) 

Τρε αγά.. .] Ὅε ἂδἵκ ννᾶ8 ἴΠε Ἴθηΐγε οὗ [86 
Μοϑδῖς ἐσοποίωυ, σοηίδιηϊηρ νυ] ἢ] 11 τῆς ἔννο 
120 [65 οὗ ἴὴ6 Ἰανν, 85 (6 σοπάϊίοηβ οὗ [ῃ6 
ςονβηδηΐ, δηά μανίπρ οὐδ ἰζ, προη {Π6 πλογογ- 
δοδῖ, ἴΠ6 ΘΒΘΟΒίΏΔΗ 85 [ῃ6 υἱβίθ]8 βίη οἵ σοάϊΐξ 
Ῥίόϑθοπορ. Βιιῖ “ἴη ἴἤοθο ἀδυς᾽" [ἢ6 ϑυτῦοὶ 
τυϑῖ ρᾶ55 ἀνναύ,, Ὀεοᾶυπθ (ὐοά ν}}}} (ῃδῃ ἀννεὶ] 
ἴη Ηἰ5 ρεορὶε Ὀγ {πε βἱε οὔ {πε Ηοὶγ Οδοβὲ 
(4 ον. {]. 16), ἀπά 1Πε ἕεγτῃβ οὗ [π6 σονεπαηΐ 
Ψ11 θῈ ννυτιτδ οἡ ἰἢεῖγ Ὠοαγίς (ςἢ. χχχί. 2). 
ΤἼΡ σοπηρ[οἴοθηθθβ οὗ (ἢε ΔδοΪ οη 15 5 ΓΟΠΡΙΥ 
τλλτκο, ἔογ ἤγϑβί, δεν ρα! ποῖ σῤεαξ 97 ἐξ, 
ποιοῦν σραὶ δ σον 1ο »ιἱμα, ΠΡΘΌ. εορῖθ ῥοῦ 
ἐδε ῥδεαγί, νυ ιο ννὰ5 οἴη τοραγάθα ΟΥ̓ ἴπ6 
7ενν5 25 ἴῃ6 ϑοδί οὗ ἴῃ ᾿πίθι]θςξ : ποίέδον σραϊ 
ἐδεν γϑρρ ηιδοῦ ἐ!, 50. ΘΠΕΓΟ. 504}1 Ὀ6 {π6Ὸ σπδηρο 
ἴῃ {ΠΕΙΓ ΑΥ ΟΥ̓ (Ππκιηρ, τπαΐ [π6 Ιάθὰ οὗ 
ΔῊ ΑΥΚ 5841} πενϑῦ τεσσ ἴο ΓΠΕΙ͂Γ ΠΊΘΙΊΟΤΥ: 
μεῖον “ῥα ἐξὸν οἱ 1, ταῖβου, πείέϑογ τραϊἑ 
ἔδεν γεῖσε “δ (ΠΡ. δὲ οὗ γΟΓῸ ἴπῚ 8. ΧΧ. 6, χχν. 
;ς, ἴξαϊ. χχχῖν. τό, εἴς.), 2.4. 1ῃ6 ὙΠ} ποῖ 
τγου]ς δθοιυΐ ᾿ἴ, ποὺ τοργοῖ 115 ἰΙοβϑϑ. ΕἼΠΑΙΥ, 
ποίερεν. δαὶ! ἐδα! δὲ ἄοπε ΑΡΥ »ΟΓ δ, ΟΥ̓ δῪὲ γηαρ- 
πἰγεά (τλλγρ.). ἘἈδίμοσ, πϑΙΌΠΟΣ Β181] ἐΐ, 
[Π6 ἃτκ, 009 849 ΒΩΥ͂ ΟΥΘ; Ιἴ 5}8]]} ποί 
Ἀ6 τοπθυνεὰ ουγ τεραϊγοά, Ὀθοδιιϑε ἴΠ6 Δ ΌΘγηΔ 6] 6 
οὔ σοὰ ψ1}} 6 οης “ταδάρ σου ἢδηάϑ᾽" 
(Ηθ. ἴχ. 11), ονθὴ ἴῃ6 μοαγί οἵ Η!5 Ὀοιϊθνιηνς 
ῬΘΟΡΙΘΟ. 

17. Δεῖραὶ εἰρη] ὙΠ ἰαϊίεν ἀδγ5 γεξεγγεά 
ἴο 1η {[Π6 ῥγουϊουβ νϑῦβ6. 

ἐδε ἐόγοπε 9" ες 705 }}] [εβονδῃ 5 [Ὀσοπα 
5.4}} ποῖ 6 {πὸ ἀὔκ, Ὀμϊ [ογυβαΐθηλ, 2.5. τῃ6 
Ομπκείδη Οπυσοῃ (βεν. ΧΧΙ, 2; ΟΔ]. ἵν. λό ; ςρ. 
4150 Ζεςῆ. 11. 1ο, 11). 

4ῤὲ πα ομ] ὍῊΘ Οοἵπι, ἡ.ς. (ΟΠ Έ 1 δῇ] οη5. 
ἐο ϑεγαίρη] ὍὙΤΠε ΧΧ, δηὰ ϑγῆδς ἴδ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ τίσ ἢ 1ῃ ΟΠ ηρ; {815 ννογά, 
παρίπαίίοη...} 8. δῸ Ὁ ὉΟΤῈ 1.985 (πιᾶτρ.). [ἢ 

Ηδεῦγενν τἰΐβ ὑνοτά ἰβ Αἰννᾶγβ5 υϑορὰ ἴῃ ἃ δὰ 
56 η56, ἔογ οδεήπας, ᾿ἱπουφσῇ οὐὔζδη ρὰξ ἴῃ ἴπ6 
ςοξπαίο ἀϊα]οοῖ5 ἴον ἔγγερες, σοησίαπο. ὙΠς 
ζοηάογίηρ οὗ τῆς ΑΟΥ͂. 15 ἴδίκορῃ ἔγοπι ἢ ΠΧ Χ. 

δηά ἜΝΙ ποῖ ἴπγη ΔΥΨΑΥ ᾿ἔτοπὶ π16. 

τῶν ἐνθυμημάτων, νΙΔΙςἢ 15 ταῖμοσ ἃ ραγαρῆγαβα 
τῆδη ἃ ἰγδηϑίδτὶοη. 

18. 1 1δοιο ἀαγἢ Ορ. ν. τ6.Ὺ. Τῇ τορος 
[ἰὔσθη 15 δπιρμδῖὶς, ροϊητηρ οηνναγάβ ἴο {πὸ 
ἄλγϑ5 οὗ {6 Μεβϑίδῃ. 

«υἱ!}} Ῥο (πιᾶτξ.). ΤῊΘ τρῆϊ ἐγδηϑίδίοη οὗ 
[86 Ργεροβιτίοη 5 ἱπιρογίΐδης. Τῴεν “ῥα  αυαἱᾷ 
ἴο ἐδὲ δοισε οΥ Τιγαεί, “ΤὮΘ ῥγορῃοῖ ἢδ5 )υ5ὲ 
ἀοβοσι δὰ {π6 τοΐαγη οὗ {π6 ἴθ {Πῦ65, ννῇο δ1Ὸ 
ἴο Ὀ6 Ὀγουφῃϊ θδοῖκ ἴο Ζίοη (νυ. 14), δπά οὗ 
[Π6 Οφηξε5, ὙΠῸ ΔΙῸ ἴο τηᾶΚο Γογιιβα]επη [ΠΕῚΓ 
Βοπιθ (νυ. 17): 1 1υἀδῃ τερεπὶ 5ῃε σδηποῖ 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ Ὀς ἰδ ουΐ.  Βιιὲ [5γδεῖ ἰς τεργοβοηΐοα 
85 ἴῃ6 ἢἤγϑί ἴο γεροπηῖ, ἀπά ᾿δῇ πιυϑῖ ρὸ ἴο 
δογ, ἴῃ ογάεγ [μδΐ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ δον ἐοψοίδεν ὈδΟΙς 
ἴο ἴδιο Ηοὶγ [μ4πά, ἀϊν!άοὰ πο Ἰοηρετῦ ἰηΐο [δνν8 
δηῃά [5γαθ 165, νυΐ τηογροά ἱπΐο ομδ Ῥβορΐθ. 

ομδ Γ᾽ ἐῤὲ Ἰαπμά 97 1δὲ πογί)] ἨἩ!ϊχρ δηὰ 
οἴδετξ οὈ]θςῖ (παὶ 16 [6νν5 νοῦ ποῖ οδιτιοά 
σαρίϊνε κε {π6 βγϑε 85. ἱπῖο π6Ὲ ποιῖθεσῃ 
ῬΓΟΥΪΏΓ65 οὗ Αϑϑυσγί (υ. 12), Ὀυϊ ᾿πῖο Βαδγ- 
ἰοηῖα. Βυΐ {πε οδ)]εσείοη τη ϑιπίογργείβ {ΠῸ 
νν ΠΟ] ΡΤΟΡΠΘΟΥ͂, (Π6 γιϑὲ οὐὁἨ νυ ῃϊςἢ 15 [Πα πὶ 
(456 οὗ [5γ86}}5 γερεπΐδηςθ, [πάλῃ πλισῖ ΠιΠ|- 
ΟἹΥ 56 6}κ μοῦ ουξ, δηά Ὀδ6 σοηΐθηξ μοποσίογνγαγά 
ἴο (46 {π6 ἱπέθ που Ρΐδοθ, ἃ5 μβανίηρ Ὀδθη [86 
ΠΛΟΙῸ ΚΠ γ (566 Ὁ. 11). 

19θ. Βωώ Π Ἀλίδευ, θά 1. ὙΜεγο 15 ηῸ 
ορροβιίίοη Ὀείννθθῃ (ἢἰ5 ἀπά {8 ΡΓδοραϊης 
νοῖβ6, δηὰ {πογοίοτο ὁμὶ 156 Θυσοῆθοιϑ8. ὙΠῸ 
ἰ5 τυτείοη ΓᾺΠΥ ἴῃ ἴδε Ηθρῦγονν, νυ ἰςἢ 15 ἀθης 
ΟἾΪΥ ἴῃ σ8565 ὑνΠΕΓΟ ΘΠ] ρἢ 4515 Ἢ γτοαυϊγοά, ΤῊδ 
ΘΙΠΡ 4515 1165 Πεγὸ ἴῃ πε δριιηάδπε σοοάηροῷ 
οἔ Οοά οσοηίταΞκίοα νν} [5Γ86}᾽5 ννδγνναγάηθ58, 

Ἠοαυ...3] Ἀδίποτ, ΒΟ... 1 2.4. Ηον ροῦ- 
ουὐϑῖὶγ! ΜῈ ν πὲ δοποὺγ ΨΜΗΠΠ1 Ρίαςο 66 
δθοηρ ἰδ ομιάγοη! ὍΤῆθ ΑΟΝ. ἕδος 16 
ΡΑΙΤΟ]Ὲ 45 δὴ ἰηἰειτορδῖίνο, ἴο Ὡς ἢ ἴῃ Δῃ.» 
ΘΌΟΥ 5 ρίνοη ἴῃ ἴδ ᾿αϑῖ Πα]ῇ οὗ [Π6 νϑῦϑο: 
Ὀυΐϊ [Π]5 15 υπΐεηαδ]6., ὙΠῸ οἶδιιϑο ἢᾶ5 4150 
Ὀδοη ἰγαπϑίαίο Ποαν «υἱΐ 1 εἰοέδε ρὲ «υἱὲ 
ἐδ άγεη! ((ρ. ΓΦ εἰοιῥίασ, Ῥτον. νἱῖ. το.) 
Απά 50 ἴπο Ταγρυπη. Ασςοτγάϊηρ ἴο {ἢ|8 ἰηΐοτ. 
Ρτγοίδίίοη (6 (ὐσοπί]οβ ννουἹὰ Ὀ6 {Π6 σΠΣ]ἀγθα 
νὴ ἢ νΒοπὶ ἴῃς ἴσια ἴϑγδαὶ 15. θηγσῃοά, Αδ, 
Βονγανεῦ, [5Γδ6] 15 ϑιΠΊΡῚΥ γτεργοϑοηϊοὰ 5 Οοὰδβ 



3246 
20 ἢ δϑδυτέεὶγ ὧς ἃ ννἱε τγεδομεγοιϑ- 

"δ, [γ᾽ ἀεραγίειῃ ἤοπὶ Ποῦ ᾿υϑρδηά, 80 
ἢανε γε ἀδαὶτ τγθδοθγοι β]Υ σι π16, 
Ο Βοιιβε οὗ [ϑγδεὶ, βαϊἢ ἴῃς ΓΟ ΚὉ. 

21 Α νοῖςε ννᾶβϑ ἢεαγά 'ροὴ [6 
ΠΡ ρΐδοθβ, νεερίηρ σηπά β0ρρ !ςΑ- 
τἰοη8 οὗ τῆς Τσμ]άγεη οὗ ἴβγδεὶ: ἔογ 
ΠΕΥ δᾶνε ρεγνογίθα {Πδὶγ νΑΥ, σπά 
ΠΟΥ πᾶνε ἐογροίίθῃ τ[ῃ6 ΓΟΚῸ {πεὶγ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 111. 
22 “ Ἀεζιγη, γε Ὀδο κβ !ἢπρ οἢ1]- Φ ρα, ἐφ 

[ν. 2ο---24. 

ἄτεη, σηπά 1 ν»}}} ἢ] γοιγ θδςοΪκ5}14- 
ἴηρβ8. Βεῇβοϊά, νγεὲ σοπὶς υπῖο [Π66 ; 
ἔογ του “γέ ἴῃς [ΚΡ οὐὖγ (οά. 

23 ΤΟΥ ἴῃ νδίη 1: σαίυαίτοη ῥοῤεά 
,ν ἴτοτν τῆς 8115, σπά ἥγονι ἴῃς πλυ]- 
τυ ἀς οὐἁἨ πηγοιιηϊδίηβ: {Γ}}Ὶ ἴῃ τῆς 
ΓΟΚΡ οὖἦν σά ἐς τῃς 58αἰνδίίοῃ οὗ 
1ϑγδεὶ. 

24 ον δῆλπις δαῖῇ ἀδνοιγοά τῃ6 

---.....ἩὌὈ.ΞΘ-ΘὉΞὉ 6566 ὖῤὖῤῤῸΞἷΠΞΠἷΠ““ΠΞΠἷΠἷΠΠἷΠἷΠἷΠἧΠἧΠ΄΄ἷἧ΄ὖ΄ὖΦᾶΦὋ ΄΄ .-:-Ξ“Ἦ-ὀἂἰἈ ς ΄΄΄ἴἷἴἷἷἧἧἧ-Ξ-ρ΄-ρὔὖΦΦ0ορΠ’΄ῤὖῤ΄΄ῤ΄΄ὖ΄“ἝἾ“΄.ἘἘ ὁ ὁ“ὁ“΄“ὃἝὝ .Ἑ.-ςΞ-ςς.Ἐ ““΄΄... 

ἙοὨΠ]ὰ ἴῃ [ἢ τοβὲ οὗ [ῃ6 νοῦβο, [86 σεηάδοσγίης οὗ 
τἴ!ς ΑΨ. 15 ἴο Ὀε ῥγείοσγοά. 

Ω ρῥίκασαπέ ἰαπ4 [1,ἴ,͵ α ἰαμά Ὁ ἀεεὶγο 
(μλᾶγᾷ.), 8 ἃ651178]9 18 ηά. 

Ξοοάΐν...οΓ 1δεὲ δους...7 ἈἈΔΙδοΣ, ἡ δεγίίασε 
97 δὲ δ᾿ Σ ὈΘΔΌΪΥ ο" παίίο. Ὅἢδ ννογὰςβ 
ἰπ (86 Ηδῦγ. ἀγὸ Ζεεόΐ ἐεἰδο δὶ ΟΥ̓ ἴΠε86 “τεδὲ 
ΤηθΔη5 ΔηΥ ΤΠ ηρ ὈΓΙΡἢΐ δηὰ ρ]οτγίουβ, δηάὰ ἰ5 
[ῆ5 Δρρ δά Ὀγ Ὠανιὰ ἴο 881} ἀπὰ [οπδίμδη--- 
ἐδὲ ὀεαμὶγ οΓ Ἰεγαεί (1 8. '. 19), ἀπά ἴο 186 
Ηοὶγ 1,Δπὰ ἴῃ ΕΖεκ. χχ. 6, :ς, εἴα. Εὐγίβοσ, 
85 ἰΐ 15 ἴη6 ΗΓ. ΙἀἸοπὶ ἴο ἔοστῃ ἃ ϑίγοῃ 5:10 6Γ- 
ἰδῖῖνο ὈΥ {1π6 γορϑι θη οὗ [6 5ιιϑίδηζινθ ἴῃ 
δ ρ]. (ερ. Ἐζεῖϊκς. χνὶ. 7 πιᾶγρ.), ἴδε ΠΠογαὶ 
{τη ϑἰδίίοη οὗἁ [ἢθ56 ννογάϑ 15 ὀεαμίν ὁ δεαμζρε, 
διὰ (ῃ6 φζοηθγαὶ ϑθῆϑθε, (ἢδλΐ 5.6] βόβϑθβϑοβ 
2 δὲ »ιοσΐ ὀδαμζμ ἸΦΓΤΊΟΓ, 9 αν παίοπ. ΤὨΘ 
Α.Κ. Βοννενεῦ, δηὰ τηοβὶ οὗ ἴθ δηςίθηί νοῖ- 
δίοηβ, ἰακὸ ἰδοϊδ 45 δαυϊνδίθης ἕο “"εὀιιοῖδ, 
ῥῪἭ:::. 

απά 1 «αἱδΠ] ὝὍῊΪ5 οεἴλιιθ6 15 ποῖ [Π6 δῆϑβινοσ 
ἴο 4 ἀ! συ] γ, 45 ἴῃ ἴδε ΔΑ. ., Ὀαξ σοτηρ οἴε5 
τῆς ἀσποτγρείοη οὗ Οοάΐβ Ἰονηρ ρυγροθα “1 
δα] νυν η πηγϑοὶε, (μαι 1 τνου]ὰ ἔγοδὲ ἴΠ66 5 
ἃ 350Π, δπὰ γίνε ἴπθ6 4 ρίοτιουβ ἱππῃογίίδηςθ: [δ 
4150 5] 4, ἴῃδϊ γθὸ ννοιἹά τοΐϊαγη ΓΔ ἴονθ, 
του ϊά ς4}} το Ἑδίδοσγ, δηὰ Ὀ6 υπίσιιθ ἴο ΠΊΘ 
ΠΟ πΊοσα." [Ιἢ ἴῃ6 οΥἹρΊπδὶ ἵμεγο 15 ἃ σῆδηρε 
οὗ πυροῦ, Ηονν 514}} 1 ρυΐϊ ἐῤεε. Απά 1 
βαι ἃ, 7ε 541} ςΔ]}...γ6 588}} ποῖ ἔπτη ΑΨΑΥ... 
(Πδῖ 15, (η6 Τῃουρμξ σἤδηροβ ἔγοση ἴϑγδθὶ] 45 ἃ 
ςοἸἸοςῖῖνο που ἴο ἴῃ6 Ῥογϑοῦϑ νΠ0 σοϊήροϑο [{. 
ΤΙο 1ΧΧ. δπὰ ϑυγ. Ἴδγεία ἢ Ργύδεγνα [ἢ 5 
οὔδηρο, δυῖ 16 Α. Ψ΄. ο!]ονν5. ἔἰς ΠΔΙΤΟΥ͂ν 
ξτατητηδίϊοαὶ ῥγεοϊβίοη οὗ ἴμε Μαβοσιίεβ ἴῃ 
Δἰίογης ἰἴξ ἴο [6 βίπρ. ἈΘΑΠΥ ἔπεγὸ 15 πο Αἰ. 
ΟΠ ἴῃ [ἢ6 ρῥσχγορμεῖ ψπῦηρ 2,7 Ἐδίδεσ, 
ἰπβίεαά οὗ Ουν Βδῖμοσ, 85 ᾿ξ ΟΠ]Ὺ 5: 5η1:ῆ65 (δὲ 
ΠΕΥ 5μοι ὰ ες ἢ οπο οδ]] Οοὰ ΜγΥ Βαδίβογ. 

20. διωγείγν 15] Ἐδίδμοσ, πεῖ δ. Τῇε 
σνογὰ ἰη τδ6 Ηδρῦγ, ἰ5 ἃ σοστο δεν ῬΑΓΈΟΪ6 
Δησνν τη ἴο ([Ὠ6 ψογὰ σο ἴὴ (Πε σογγοβροῃά!ης 
ἐἸδυ6. 

,»ἶο» δὲν ῥδισδαημἢ Ἰιτ. ονε δὲν “εεπά 
(5εξ "1. Χ., [μἅπ|, 1. 2). ΤὨδ γϑιηετηδγδηοα οὗ 
[5146}]}5 ραϑὲ Ἴσοπάμςοϊς χίϑδεβ υποιάάδῃ ἴῃ ἴδ86 
τηϊπὰ ἰο ογοβϑ, ἰκὸ 4 ἀδγὶς οἱουά, (ἢ15 ὈΠχΒῖ 
δΒορο οὗὨ [5186]}5 σεΐϊυγη ἴο Οοά, οὗ 115 σοῃβο- 
αυσπὲ τοβιογδίίοῃ ἴο 15 ρἷδος ἃ5 ἃ Ἷἰπ]ὰ, ἀπά 
οἵ 1[ἷς 8114] Ιονθ ἰο [εϊιονδῆ. 

41. .4 σνοἱω «υα:ς ῥεαγά ὠῤοη δὲ δὶ ὁ ῥέαεε!] 
ὕροη ἴδοϑε δθᾶγε ἰδ ]ε-ἰδηάϑ, νυν ἈΙΟἢ ργεν! οὐ ΒΙΥ 
Βαὰ Ὀδθη ἴΠ6 5οθπα οὗ [5γ86}᾽5 ἸἀοἸδί Π65 (Ὁ. 2). 
ΤΠ ργοόορμοῖ ὈγΌβηοβ ἀνναύ ἴδῃς ραϑϑίης ἀοιδί 
βιρχοβίθα 'ἰῃ στ. 2ο, δηά σχοϑβϑιπιοβ ἴΠ6 Ιηδίη 
(Πτοδά οὐ δ15 ἀϊβοοιυγϑο, πὸ οΥ̓ΈΣ παπλεὶν οὗ 
ΤΏΘΓΟΥ ἴο 5:86] ἰ σερεηΐϊδπι ; {Π|5 οὔεσ ἢ6 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἴο ἢᾶγθ Ὀδθη δοςορίεά, δηὰ ἀθβογιθο8 
[5γ86}᾽5 ΔΡΟΠΥ οὗ στοῦ πον ἰῃδῖ δῇς 15 σοῃ- 
Υἱηορα οὗὨ ΠΕΓ 5|η58. 

«υεερίησ ἀπὰ σὠῤῥἠεαίομ.} [Λλ|. ἐδὲ «υεεῤίηρ 
97 εαγπεεί ῥγαγεγι 70 γ μιεγῶ. 

,)ὸν ἐδεὲγ ῥαυε..1 Ἐλδίδοσ, Ὀϑοδθδθο ἐδ 
ῥδανε ῥεγυεγιίεά ἐδεῖγ φυαν, ᾿ἰϊ. ταδάς 11 σγοοϊκοά, 
1 ξῖνοβ [86 σεάϑοη οὗ {Πεὶσγ ΟΥῪ ΤῸΓ ΓΔΘΓΟΥ. 

22. Ἀρίωγα.. ἢ Ιὰξ Τῶώγπ, γε ἐμγηπεά εἰ 
ἄγε: 1 «υἱὲ δεα! γοιῦ Ἱωγηπίης: (υ. 14). 1118 
16 ῃονδβ δῆϑννοῦ ἴο {ΠΕ ὈΓΑΥΘΓ 'π ἴΠ6 ῥγὸ- 
νου γοῦβο, ἱπηπηθ Ἰδίοϊυ [ο]]οννθὰ ὈΥ δον 
δοςορίδηςδ οὗ ἴμε οὔεγ οἱ ἀϊνὶπο πιοσογ. ΤῊ 15 
τερεττἰοη οὗἩ ἴπ6 Ἰεδάϊης ννογὰ ἰ5 δπίγεῖὶγ ἴῃ 
δοςογάδηςσθ νυ ἢ ο] 4551. 4] ἰϑᾶρὸ η ἴη6 Εδϑῖ. 

͵,)ῶνγ ἰϑομ ατἱ ἐδὲ ΓΟΚΡ οἷν Ο Ἀδίμοσ, 
ὈθοδπΒο... Τ15 ργοίεβϑίοη οὗ δι ἢ ρῖνεβ (ἢ 6 
ΤΟΆΘΟΠ ΨΥ ΠΟῪ τεβιγῃ ἴο [6 Πουδῇ, }ιι5ῖ 85 (ἢ 6 
ΠΟΥΓΕΒΡΟΠαΙηξ, οἶδιι56 1Π Ὁ". 21 βάνθ ἴΠ6 σϑάϑοῃ 
ἴοσ {πεῖ βδοιτονῦ. ὕὙ8Ὲ ΨνΠΟΪ6 ἀεβογιρίοη 
ἷς πηοϑὲ φγδρῃ Δ} σοηποεῖνοά, ΤῸ Ρθορὶθ 
ννϑορίηρ ὑρὸη πο ἢ111|5: Οοάβ σγᾶςίοιιβ γοοδ 
Ὀιαάϊηρ ποτὶ σεΐυση: [π6 ρὶδά οὔὺ ὁξ [16 
ΡΩΝ Θχοϊδιπηηρ ἰμ4ἴ (ΠΟΥ σομηδ: [Π6 ρΡτο- 

ἴοη οὗἉ (ἢ νοῦ ἔγοσλ το ὈΥ {ΠῸ ἀν] 
ον :---ἰἤθϑα ἔοστη δἰτορεῖμοῦ ἃ πλοϑὲ ἰουςδίηνς 
Ῥἰεΐαγε οὗ ἃ παίίοιδὶ γορεηΐδηςθ. 

48. Φγωΐρ ἱπ αἱ") ἘΔίποῦ, ΒΌΣΟΙΥ ὁ: 
ταίη ἥγονι ἰδὲ δὶ ’ἰὰ Ῥὰ6 ΣΘΥΘΙΣΥ ΟΥὦὡ Ὁ89 
ταοππῦδὶμδ. Το γυϑῖϑο ἰ5 ἀμ ῆςσυ]ξ οὗ ἰγδη5- 
ἰλίϊοη ἔτοσῃ 118 Ἔχίσοπηθ Ὀγονῖ, Ὀυζ 115 σοπογαὶ 
56η56 ἰ5 οἶθρασ. ὙΠῸ ρϑηϊίοπῖβ σοηΐγαςί ἴῃ ἱξ 
[Π6 96] 655η655 Οὗ ἰ40]-νοσϑἢ!ρ ψἱ ἢ [ἢ6 5α]νᾶ- 
Ὅοη ψψϊςὰ [ἐπουδῇ χῖνεβ ἴο Ηϊ]5 ρεορ]θ. 866 
Νοῖς δὲ οῃὰ οἵ Ὁμδρῖογ. 

ἡγε... ΜΈ τπεβ6 ογρίεβ, νυν ῃ]ς ἢ τόϑιξ 
ΟὨΪ ἰπ ἀἰϊδαρροϊηιπιοπί, ῶγ αμεροοά,͵ ἴῃς 
Ρεηϊϊθηΐβ σοηΐγασῖ {Π6 ψοΥϑῃρ οὗ [Ἐδονδᾷὰ, 
ὙΠῸ δοϑῖοννβ ποῖ 96ηϑι}4] δη)]οΥπιοηΐῖ, Ὀυῖ “ω}» 
αδιίοη, 5ρ᾽ γι] ἤρδ!ἢ δηὰ ἀε] νογαηςα. 

24. Σὸν... Απά, [Ιἰ ἰ5 ἴδε οοπἰπυδέοι 



γ. 25. 

ἰλδουγ οἵ οὐ ἔδλίῃειβ ἔτοπι οὐγ γοιῃ ; 
(εὶς ἤοςκϑ δηά {πεῖν Πεγάβ, {ΠεἸγ 508 
δηά (ἢεῖγ ἀδιρ τοΓβ. 

2ς ὟΝ ε Ἰἰεὲ ἀοννῃ ἴῃ οἱ 8ῆδπις, δηά 
ΟἿ σοῃβιβϑίοπ σονεγεῖἢ ὃ: ἔογ ννὲ 

οὗ ἴδε [πουρῃξ ἴῃ Ὁ. 22. [ΙἀοἰαίγΥ νγὰ5 [Π6ΓῸ 
ἀεϑογ θὰ 85 Ὡπργοδίδοϊθ, μοῦ 85 γυϊπουβ δπὰ 
δυσί. β 

“δα»"6] [ἴ, 86 Βδσαθ, (Παΐ 8, Βααί. 
(ὐοπβίδηςυ ψνὸ πὰ [6 πᾶπιο8 Βοιῤείῥ, ὶ.ε. 
δαγιε, δηὰ Βααί, Ἰηϊοτοβδηροά. 866 ποῖβ οἡ 
7υάς. νἱ. 22. 

ἐδεῖν οι: απά ἐδεὶγ ῥεγα}] ΜΔΗΥ͂ Τοπι- 
τηδηϊδίογξ τδκα ἃ αἰ βΠςσ ἢ] Υ ἢοτο. Τῃὲ ννοῦ- 
80 οὗ [6ῃονδῆ, ΠΟΥ 54, ταηι γε ϑδουῆςο65 
Οὗ 5ῆδορ δηά οχϑὴ 416 ἃ5 πιο ἢ 45 ἴπδὶ οὗ 
Β48]. Βιυῖΐῖ [Θῃονδῇ 5 βου ἔςσοβ ννοι]ὰ Ὧ0 πιογα 
τοάτοθ [6 Ῥθορὶθ ἴο Ρονεγῖυ ἴδῃ πΊθη 5 σμδγί- 
1165 ἀο πον υὑπάσγ ἴἢ6 Ομγβίδη αἀϊβροηϑαίίοη. 
ΤΠ 5δογῆοοθς νγοῦο ἱπάθεα ἔραϑςίβ, δηὰ ἴῃ πιοϑί 
ο8965 ἴΠ6 ἢἤδϑὴὴ ννᾶ5 οδίθῃ ΟΥ̓ {πε οΠεγοσ ἀπά 
δ 15 ἔΠπάς, ἀπὰ οιτηδά δἰπιοϑὲ 6 5016 δῃϊπΊδὶ 
ἐοοά οἵ [δΒ6 ρεορίθβ. Βαξ ἴπε586 ἰοπιρεγαΐς δηὰ 
ΘΟΌΘΓ Θη]ογτηεηΐβ ἰδ ἴο ΠῸ δχοαββ, ἡνἤοΓ 85 ἴῃ 
ἑάο οἸνοΥβὮΡ ἴμ6 ΡοΟρΙςε, ξεν δι[πρ ἀοόννη “ἴο 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1Π|. 
ἢᾶνε βἰππεά δραίηβὲ ἴ[ἢςΞ [ΟΡ οὐ 
(ὐοά, νε δηά οιιγ ἔδλίῃεγβ, ἔτοπὶ οὐγ 
γουτῃ ἐνεη ὑπο [18 ἀδγ. ἀπά ἤδνε 
ποῖ ονεγεά τῆς νοῖςς οὗ πὲ ΓᾺΡ 
ουΓ Οοα. 

εδί δηὰ ἀσηϊκ, γοϑα ὩΡ ἴο ΡΪΑΥ,᾽" διιά ννυδϑίοὰ 
ὈοΓὰ ΒοδΙ ἢ δηὰ ϑιιδβίδηος ἴῃ ᾿ἰσθηξίοι!β γονεῖσγ. 

ἐδεῖν “οπ:...ἢῚ ΤὙὨ5 45 Ὀδθη οχρ δηθὰ οὗ 
(6 φσγδάυδὶ ἀδογοᾶβο οὗ ἴμ6 ρορυϊδϊίοη ὈΥ͂ 
Βοϑ[1]6 ἱπουγβίοηβ, Ὀὰϊ ἱξ πλοσα ργοῦδΪΥ γοΐθυβ 
ἴο υϊήδη 5δοτῆςεσ. ὙΠὲ ννογάβ ἀο ποῖ η6- 
ΟΟΘΘΔΓΠΥ ΠΆΡΙΥ 4 συ ςἢ 5ΔοΥ ἤ 65 ΤΟ ΓΟ Ὠυ ΠΊΘΓ- 
οὐδ, Ὀυΐ Ἔχργδϑθ [Π6 Ποιτοῦ οὗ ἴδε ρεορὶθ δἕ 
{Ποῖγ Βανίηρ Ὀδθη οἴετγεὰ δἱ ]]. 

456. Ἐε ΄πε ἀοαυη.. ἢ Οὐ, ὅἷο 0111 119 
ἄονψῃ. Ονεγρονγεγοά ὈΥ [86 πλοῦ οὐοςᾶ- 
βίοποά ΟΥ̓ ἴῃ σεπλεηδγδηςς οὗ ἴδ6 βῃασηθῆμὶ 
ἀοοάβ ννγουρῆϊ ΌΥ υ5  Βδη Μουβῃρρίηρ [Π 686 
Ὀδαθ6 ἰάοἱβ, ψγὸὲ ἃτὸ γοδᾶανγ ἴο ἔχον Οὐ γϑοῖνοβ 
ρου ἴΠ6 στουηᾶ ἴῃ ἴδ6 δἰ(πὰθ οὗ ὈϊοΥ 
Βυλ]Π]Δτοη. 

οἱ" εοηδισίοη ἐουεγει}}ὴ [.1ἴ. 8411 ΘΟΥΘΣ 
τἶβ. ἴὕηδθ]ε ἴο πηοεῖ [ῃς 5426 οὗ οἴβεῖβ (ςἂ. 1}, 
51), ψὝὲ ΜΠ] ὨΙά6 ουἷν ἕδος ἔγομλ [Πθηλ. 

ἀραίΐπε ἐῤε 10 κῸ...7 Οὗ. υ-. 12. 

ΝΟΤῈΕΒ οὰ (ἨΗΑΡ. 11. 9, 14, 23. 

ΝΟΤΕ Α οὔ νυ. 9. 

Τῆς ΑΟΝ. ἴῃ ἰγδηβιατίηρ ἐσ δίποις ἴο]]ονν8 

ἔδια δηςίοπε γειξίοηβ, νυ μἰσἢ ἴδκο ὉΡ 45 ἱπῆπ, 

οἵ δορ Ξε ἰονγ. [5γδ6] γοραγὰβ ΠῸσ ἸΔΟΪΔΕΓΥ 
8ἃ5 ἃ Ἰἰξῆϊ πιδιζοσ, ἐς οὐδέν, ἃ τῆ] οὗ πο 
δοςσοιηῖΐ, ἃ5 [6 [ΧΧ.΄ γεπάθγ ἢ. [ἢ [86 πλλΓ- 
Εἴη, Βοννένοσ, ᾿ἴἴ ρίνεβ ἴῃς ννογὰ 15 υϑιι4] 

τηρδηΐηρ ( Ὁ--ΟἿρ, ΥΟΧ, ἔλπια). 71ὲ εαγηό 10 
2α.: ἐῤγομσ δὲ ζαριε οΚΓ'ἴ ῥὲγ. «υδογεώονε, ἐ. δ. 
τγου ἢ Βοσ ἰπξατηουϑβ ἸἀοἸΔίγΥ. 

ψαγίουβ ἐπχοπάδίϊοπθ μάν 4150 Ὀθεῃ βὺξ- 

δεκιοά; 15 Εννδ ἃ γοηάθιβ σραρδ ΟΡ ΞΞ ἦρρ); 

ΜΙ δε] 15 τεδάς ὉΡ[Ὁ, ὀαεμίμε, α «αἴ; ἴον ΡΌ, 
ὙὩ ἢ μὲ δπὰ Ηρ οχρίδιη οἰἴμεσγ οὗ 16 
ἀϊνιπίηρς τοὰ (Ησοϑβϑεοδ ἱν. 12; Εσς]θβ. χὶ. 3, 568 
Ῥτεβίοη, " Μακδιηδὶ οἵ Ηγισι,᾿ ρ. 204), ΟΥΓ 
οὗ ἴδ βίοςϊκ οὗ ννοοά ννῆϊςἢ {ΠΥ ννουβῃϊρρδά. 
ΤῊΘ τοηάογίηρ οὗ (6 ΑΟ Ν. ἀσδίπεις ἰ5. ἴὰτ 
Ὀεβί, {ποιυρὴ Ὀοΐῃ ΚΑΙ] ἀπά ΝάρεϊβΌ. ργείογ 
6 ΟΙΥ, ποῖϑδε, οὗ μοῦ ψβογθάοπι,᾽"" ΠΟΥ 
ἰαοἰδίΣΥ νυ ς ἢ οτο5 ἴο μοᾶνυθῇ δβαϊηϑβὲ ἢ. 

ΝΟΤΕ Β οῃ νυ. 9. 
Α5 ἴδε τοχὲ πον βἰαπάβ ἴἃ πηθδηβ “δὲ «υας 

2γοζαπεά α: ἰο ἐδε ἰαπά. Βυῖ 85 τηοϑβῖ δηςσϊθηΐ 
γψογβίοπβ ἄρτοθ ἢ τὰς ΑΟΥ΄, δὰ ἰαημά ἰδ οδσ- 
ΤΔΙΠΙΥ ἴῃ ἴῃ6 δοςιιβαῖίνο (βανιηρ Τλὲ Ὀείστγα 11), 
ϊ 15 Ὀοίῖογ ἴο οοττοςῖ 6 Ρυποξιδίίοη οὗ 86 
Μαβοῦῖεβ, δηὰ τεδὰ Π)Π5)), ἰπϑιεδὰ οὗ ἢ). 

14. ον ] ανι»παγγίϑά τοῖο γοα, ΤὮ τἰσξ 
τηδληΐηρ οἵ ἴποϑθ ννογάϑβ 15. βτοδΥ ἀϊσρυϊοά, 

ΒᾶΔ] ὦν), ο ὕΜΩ͂ΓΓΥ, 15. ὉΞΌΔΙΥ ξΟ]]ονγοὰ Ὁ 
[86 5:πι|ρὶ6 δοσυαίίνα οὗ [6 Ῥεύϑοῃ ΠΊΔΥΤΙ 
οΓ ὈΥ͂ ἴδ ρσθρ. ἐο (2): Ὀυϊ Ποῖδ δοῃθ δηὰ ἰῃ ςἢ, 
ΧΧΧΙ. 22 11 15 ἕο] οννεὰ ὈΥ [Π6 ῥσερ. ἐπ (8), Οεβ. 
τβεγεΐοσε, ἢ Ὀδηϊοσ, θὲ ΝΝ ἕο, ὅζε., Ὡροη 
ἴῃ6 δυϊβμουῖν οὐ ΚιπςὮΙ ἀπά Αννα], οὁχ- 
Ρἰδίῃ ἰξ δοσογάϊηρ ἴο ἃ βιιρροβοά ι156 οὗ 1ῃ6 

ΡᾶγΑΙο] Αταδὶς ννογὰβ (ῳ .}9). αἰδοιρό 
1 ῥατυε ἀμάαϊηεά γοι, ἀπά ὁογίδίηὶν 115. 56η98 
5:15 (ἢ6 σογγοθροηάϊηρ ρᾶβϑαρα ἰῃ οὗ, χχχί. 
42. Βυῖΐ οὐ (ἰδ οἴμεῦ μαπὰ ἴδ6 Ατσδδὶς 
Ῥῆγαβθ, 1156] 4ιθϑεϊ ομΔὉ]6, ὈδσοπΊοβ ἴῃ Ηθῦγ. 

μ͵ δΠ3 (δεεΕ Ζεςδ. χί. 8): δηά πε σοη͵ιπο- 
ὕοῃ Ὁ οσδηποῖ Ὀδ ἰγδηϑίαϊθοά αἱέδομσ, Ὀκξ 
ταυϑέ ἰηἰγοάϊιοθ [Π6 γράβθοη ὙΨΆΕΥ [ΠΟΥ ἃζὸ ἰο 
τεΐιγη, νυν ῖο ἢ οϑη ϑοδγοοὶγ Ὀ6 Οοά᾽β ἀϊϑάδίῃ 
οὗ [Πδηὶ. 

ΗΙΪιχιρς, Νεουπιδηη δηάὰ οἴποῖβ δοοορὲ (88 
Τεπάογηρ οὗ ἴδε ΠΧ Χ, κατακυριεύσω ὑμῶν, 
1 «υἱλῤ ἐδ γομγ "πασίογσ. ΤῊϊ5, πὸ ἀουβί, ἰ5 
[86 ὈΥΙΠΊΔΤΥ πιρδηίηρ οὗ ἴῃ6 ψογτὰ. Βυῖ [86 
δποίθηϊ ῬΉΓΑΘΘ5 ἔοσ τηδιτίαρο ὑγοτα ΠΟΐ Υ̓ΘΓΥ 86η- 
Ἐπιδηΐαὶ, δηὰ ἴμυ5 ἴο ΡῈ (ῆθ Βδδὶ, »ια 1, 
οαυμεγ οὗ ἃ ΜΟΙΏΔη, ννᾶϑ ἴο Ὀ6 ΠΟΙ Πυβϑοδηά, 
ἼΤὨΙ5 ΤῊΔΥ ΘΧχρίδίη (Π6 τι56 οὗ [86 ὑγορ. ἐπ, ΟΣ 
ουεγ: ἴο δα Ἰοτὰ ἴῃ γχϑβρεοῖ ἴο δῖ, οὐ οὐὸσ 
μοτ. Ὅμδμὸ τεπάογηρ οὗ (6 ΧΧ. τπογοῖογο 
ταῖΒ Τ᾽ σοηῆσηῃβ ἴδῃ οἴπογννῖϑε [Π6 ἰγδηβιδῖῖοα 
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- [ γχεῖ 2. 
ι3. 

οὗ ἴθ ΑΥ̓͂. «πὰ συ ]Ε., ,ῶγ 1 αν» γον διωδαμά. 
Απά {818 τϑηάεγιηρ 566 η}5 δεϑί, 45 ἰξ κίνοβ {8Π6 
ῬΑΓΌςΪΘ 9 15 Ῥγορεῦ υβς6 οὗ ἱπίτοάυςίην ἴδ6 
τοᾶϑοῃ ἴογ {πε ῖγ τεϊυσῃ. 

ΝΟΤῈ ΟἹ ὙὉ. 22. 
ὙΠΟ ἐγδηβίδίίοη οὗ {15 γόῦϑα νν}}]} «ἢ ΘΗ͂Υ 

ἀερεηά ὑροῃ ἴδδ πχδδηίηρ ξίνοη ἴο 1ῃ6 ννογὰ 

δανποη, ἡ. [π «ἢ. 10 τς γα Βπά [ῃ6 σοτ- 
τεβροπάϊης ἔοστη ἡ νΣ, ρηωμεμάε, βοᾷ 85 δηυΐ- 
ναϊδηΐ ἴο ὮΝ, 2εοῤίσ, ἴῃ ςἢ. χχχῖχ. 9. ἘΠΒοννΠογα 
1 ΠΟΙ βΌΠΕΟΓΑΙΪΥ 5 ρηΐ65 ἃ εοη μσεαῖ τομγαῖ, ἃ5 
ἴπ 1 Κι χνῇ!. 4α, οὗ [Π6 ϑρ᾽δϑδίηρ οὗ γαϊῃ : ἴῃ 
Ατηοϑ ν. 23) οὗ [ἢ6 ποῖϑο οὗ γουεῖγγ. [|ἢ οἱ Γ 
ΑΥ͂ γὙῈ ψαῖη 6 56η5ε δέϊγιθυϊεὰ ἴο [ἴ οὗὨ οἹὰ 
ὃγ ἴῃς [ετννϑ (μεσηϑεῖγεβ ἰῃ 186 Ταγριπι, νυ Ι ἢ 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΙΝ. 
1 Οοά εαἰίαλ “εγαοῖ ὃγ δἔιθ φγονείσε. 3. 272 

εχλογίείλ σ᾽ μάσλ Ιο γεβοίαηκε ὃν Μαγγμῖ 
7μαϊγηεδρεῖς. ὶ ἑα»ερξαξος 70 

Ε του ψη τεῖυγη, Ο ἴϑγδεὶ, βδίτῃ 
τἢς ΓΟΚΡ, 4 τεϊυγη τπἴο πὶ: δηά 

1Ὲ τῆῇοιυ ψψῖ]ς ραζ ἀνναῦ Π]η6 Δροπιηδ- 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. [ΨΡ. [ν. :, 2. 

οχρ δίης ἰξ οὗ {π6 ποίϑυ ραϊ ποίησε ἔογ ἰάοϊ- 
ὙΟΣΒΗρ οἡ ἴπ6 81]}]-ἴορθβ. ΤὍῆὸ ἐγδηβίδλίίοη 
ξίνθη ἴῃ (6 ἐοοϊποϊο βθοπὶα ἴθ δοβί, ἰμδῖ 
1ῃ15. τηουηΐδί ἢ-ΤΕΥΘΙΓΥ 5 ἐπ υαῖπ, ΟΥ̓]ΠΟΓΑΙΥ 
ὃν Μαμεῤοοά, ἃ πὰς 5ἴτοηρου δχργεβθίοῃ. 
Εννα]ὰ ἀξ ΓΒ. ΟΠΪΥ ἴῃ σοίδιΐηρ {π6 Μαβοτγείὶς 
Ρυποϊυδίίοη, πιο (ἢῸ Α. Ν. Ποῖο ἀσϑθογίβ. 
Ηδ τόπαοιβ 11 σαὶ γερουπάς οι ἐδὲ δὲϊἠε 
γουείγγ, ουθα 7 ορι ἐῤὲ »ποιπέαὶπα. ϑΟΏΠΌΥΓΤΟΓ 
ἘΠΙῚΠηΚ5 [Πδὲ δααρτοῦ τηΘΔἢ5 νγϑϑ] ἢ, απὰ (ὐεϑοηΐις 
ξΟ]]ονγ5 ΔἰπΊ, ἰγδηϑίαιϊηρ 1», ταίρι ον δες 
ἐς «υεαἱὲῦ Γ᾽ »ιοωπαί. Ηρ ἄρῖοὸς ψ ἢ 
[Π6. Α. Ν. ἴῃ τεηάογίηρ ἐδ γερά οὐ ἢοσὶ 
7 δε »ιομπίαΐπα, ἈΠ ογϑίδηαϊπρ ὉΥ 11 ([Π6 ηυ- 
ΤΏΘΓΟΙΙ5 ἔα]56 ζοάβ ὑγογβρρϑά Βογο. 

τίοῃβ οιξ οὗ ΤΥ 5ἰρῃς, (ἤδη 8821} τῆου 
ποξ τγαπιονα. 

2 Απά τοι 8ηαἷῖς βνγεᾶσ, Τῆς 
ΓῸΚῸ Ἰίνεῖῃ, ἴῃ τγαῖῃ, ἴῃ ᾿υάρπιεηῖ, 
ΔηΠ4 ἴῃ ΠΡ Ϊτοου5η6885; δηά τἢ6 ηᾶ- 
Εἰοη5. 8}4]1] Ὁ]655 {πειηβεῖνεβ ἴῃ ἢ]ΠῚ, 
δηᾶὰ ἴῃ ἢΐπλ 5141} {πὲγ ὅ ρίουγ. 17. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. [π [86 ἤγβξ ἔουγ νεῦϑοβ οὗ 
15 σπαρίογ ννὸ ἢᾶνα τῆς σοποϊυδίοη οὗ ὈΟΙΒ 
81465 οὗ [Π6 ργορβεου: ἴο [ϑγδθὶ ἢγϑὶ ἴῃ υν΄. Σ᾿ 
δηά 2, ἰη ψῃϊοῆ Οοά, ἀροη ἴδ6 σοπάϊξοη οὗ 
{δεῖν τοροηΐδησθ, ργοπ965 ἴο δοςερί {Πό6π|, ἀπά 
δνϑῇ 1156 ἴἤθτῃ ἴῃ [86 ἐυδηροὶζδίίοη οὔ π6 νγου]ά. 
Τὸ [υάδῃ ἴῃ συ. 23 δῃὰ 4. Α5 ἴῃ [Π6 γεβί 
οὗ [η6 ΡΙΟΡΒΘΟΥ͂, 50 ὮΟΓΟ, {Π6 ΠηΟΘΘΑΡῸ ἴο ΠΟΙ 15 
ε55 οὗ πιθγοΥ ἴμδῃ οὗ νναγηΐηρ. 8886 5 δά- 
Τιοη 9 ηδα {παῖ ἢδΓ σερεηΐδησθ τηϊϑῖ Ὀ6 γϑδὶ, Οὗ 
8Π6 ΜΜ1] αὐἱοκὶγ Ὀ6 νἱϑιιοὰ σὴ ϑόνογε οἢδ9- 
Εἰδεσηθηῖ. 

1. 7χίδοι «υἱὲ γεῤωγη ὍΤΉδθ6 ννογάς 5ῆδνν 
(δι [Π6 τεροπίδηοα οὐ [5186] ἀδβοπ θα ἴῃ 11]. 
41---ς ννΝ88 ἃ ὨΟρΟ, δηὰ ποῖ ἃ τελ ἶγ. ΤΠ6 
τοῖυγῃ, [ΠἰΟγα]γ, νουϊὰ Ὀεὲ ἔτομι σαρίιν 1γ---- 
{δεῖγ τοϑιογαϊίοη ἴο τΠεῖγ ἰδηά. δριπίμυδιγ ἰξ 
“γου]ά πῆϑδη ὑπεὶσ Ἀρδπάἀοηϊηρ ΤΠΘΙΓ 5115. 

γείεγη μρι10 “ἶ ὙΥ Βεῖδοῦ ΠΟΥ ννϊϑῃ ἴο 6 
Ττεβίογοα ἴο {δεῖγ ἰδηά, οὐ ἴο ὄϑοᾶρε ἔτοτλ ἴΠ6 
γοκο οὗ [ΠΕῚΓ 5ἰη5, ἰἴ σῇ ΟΠΙΥ Ὀ6 ΟΥ̓ τυγηίης 
ἴο ἴῃ ἵπις Οοά. ὙΠῸ υϑυλ] νγᾶγ ἢ πιδη 
85 ΠΟῪ στονν οΟἱάογ 18 ἴο ἴυγῃ ἔγοπὶ Ομ δἷη ἴῸ 
ΔηοΐΠοΥ. 
αὐο»πἰπαΐο 1 ΔΑ υδι.8] νοτὰ ἔοσγ. ἰάο]5 

(Μαῖι. χχὶν. 19). Ενογγίμιηρς (δῖ τηδη ἰδ ῖκ65 
ἴῃ ἴὴ6 ρῥίδοβς οὗ σά ργονϑβ ἴο ἢ πΊϑεὶῦ δοςῥεῖ}, 
ἃ 584 Πη6 ((ἢ. 11], 24), δηά 15 ἴο Οοἀά δῃ οδ]εςξ 
οὗ ΔΌΠοττεηςο, 

ἐῤέπ σῥαὶξ ἐδος ποὶ γοριουε Ἐλδίδογ, διά 
ΠῚ ποῦ ψδπάᾶοσ. [ἰ ἰ5 {6 σοπάϊτίοη 
ὙΒΙΓ ἢ Οοά τοαυΐγοβ οὗ ἴσιο ρεηϊοηῖϑ. 

8. “4ηπώὲ4 τοι «ῥραϊξ “«υεαγῇ] ὙΤῃ6 ΑΨ. 
ἸΏΔΙκ65 {Π15 νοῦϑα 0Π1Πη06]}15 1016, ὙΤΠΘ Ρἤγαβο 
Τε ον ἰυεὶρ ἴα ἴὴ6 τορυϊασ ἔογαι οὗ [86 
7ενιδὰ οδίῃ, δηά τηθδηβ, ποῖ ἰδ (μη ϑννόσῃ 

ἴο, Ὀυῖ (86 {πη σοστι Ὁγ---Βγ 2δε "2 οὶ 
εῤουαῦ. Βυΐ ΘἜΥΟΥΥ πδίϊοῃ ϑνίεαῖβ ΟΥ̓ [6 
ἈΙρμοϑὲ οὈ]θοΐ οὗ 115 ννουβῃρ (Π δι. χ. 20, 
εἴς.), δπὰ {Π6 ργορἤῆεου ἴμδὲ Ἐρυρίϊδηβ 5ῃου]ϊά 
ΒΟΥ ἴο Ϊεῃονδῃ ([54]. χίχ. 18), ἱπιρὶ θὰ 
ἘΠΟΙΓ σοηνογβίοη ἴο [86 {γι δῆ. Ηδοτο, 
Β' ΠΔΠΑΥΙγ, [6 οαἴῃ 15 ἃ σοηξοσβϑίοη οὗ ἔβ ἢ ἢ 
7}6ῃονδὴ ἃ5 {πὸ ἔγιε σοὶ. Τῆς ἴννο νεγϑδβ 
τΏακΚο οπα δῇηιτηαίίοη, δπαὰ 5ῃοι]ᾶά 6 τγλη9- 
Ἰαϊθά 85 ἕο] ονν8: 

1 ὕποῦ ψου]άδβὺ ΣΟ, Ὁ [5.89]. 
Βα ΦΟΒΟΥΔΕ, 

σὕπϊο πὸ ὑπο Βη81 ΤΟΌΌΣΕ; 
Απὰ 7 ποῦ νουϊάπδὶ ΣΟ ΟΥΘ ΒΥ 
ΔΌΟΙΑΙ πα ΟΒ ΤΊΤΟΣ ὈΘζοΟσΘ ΣΏΘ, 

Απά ποῦ ψδηάοΣ ἢ᾽0 διὰ ἔσο, 
Βυὺ τουϊάπ ΒΎΘΔΣΙ ὑΣΌΪΥ, ὈΡΣΙΚΒΤΙΥ, 

διὰ ἸῈΒΌΙΡΨ 

ΒΡ ὍὈ860 νη ϑΟΠΟΥΔΕ:; 

Τρ «ῥα! 1δε ῥεαίδοη δίες ἐῤερισοίλος ἐπ 
ῥίνη, 

“Ἵπ4 ἐπ δὲν» σαὶ] 4867 «ἰονγ. 

ἐπ γί φδιεοι ηε595} Ἐχ ραγίθ Ἰυγαη!5. ΤΟ 
σδιι56 πλυϑὲ ποῖ ΟὨΪΥ δα ᾿υ5ῖ, Ὀυξ (6 εν!άθποα 
ἸΌΘΕΥ ρσίνεη. Το σοησθδὶ ρατί οὗ πε ον!- 
ἄρησθ ἴῃ {πΠ6 ἢορε οὗ μαϊηϊηρς ἴῃς σδιιϑθ ἔὺῦ 
186 τίρῆϊ 5:6 (1.9. οἠμδβ οὐνὴ 51:46) νἱοϊδίςβ8 
(15 γευϊγοπηθηΐῖ. 

ἐπ δύῃ) ΜΔδηΥ͂, ἕο] ον ([μΒ6ὸ Τάγχυπι, 
πη ἀογϑίδηα (15 οὗ [5γΓ86]; Ὀδίϊοσ, ἰῇ [Θμόυδῇ, 
1η6 Οοἀά οὗ ᾿ϑ5γαοὶ. ΪΘγεπλίδῃ, δοςογάϊηρ ἴο 
ἢϊ5 "νοηΐ, Γείουϑ Ὀδοὶς ἴο [ἢ δύ! οσ ΘΟΓΙΡ ΓΒ, 
ΒΌΓΝ 458 ὅδ. χίϊ , συ . 18, ἄς, [ΙΕ [5τδοὶ 
τορθηΐβ, ἰ 1} Ὀεσοιλθ ἴΠ6 τηλθδῃ5 οὗ πηδκίης 
1Π6 Οοηξ ε8 ἡρόην ἐν αὐλοριθε τα ἀμρυιτ Ρῖο- 
Τηΐδο, Ὑνδῖο ΠςοΓα ἷς, ΑἹ! τ πη» 
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4 “ Βὸγ τυ 841 τῇ6. ΓΟΚΡ ἴο 
τῆς πιεη οὗ [υάλῃ δηὰ Τετγιιβαίςπι, 
Βτοακ ὑρ γουγ δον ργουηά, δηά 
ΒΟΥ ποῖ ἈΠΊΟΠρ ἴποΓΠ8. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ἱν 
4 ΟἸἰτγουπιςοῖίβα γουγβεῖνεβ ἴο (ἢς 

ΙΟΚΡ. δηά ἴδε ἂνγᾶὺ ἴῃς ἐογαβ 8 
οὗ γουγ Πελγῖ, γε πιδη οὗ [υάλῃ ἀπά 
ἹΠΒδοιτδηῖ8 οὐ 7ογυβδίεηι: ἰεϑῖ ΤΥ 

οηβ «δα}] ὀϊ]ες. ἐβεγισεῖυες ἴῃ ΤΥ 53εθὰ (Οεῃ. 
ΧΧΙΣ, 18). Ὑννο γβτεδῖ {τυ 5 {πογείοσγε ἃσὸ 
ταυρῆϊ ἴπ 1815 νοῦϑο, {Π6 βτϑί, {πὲ (6 (ὐεηξ}}65 
γα ἴο Ὀ6 τηρηηθεῖβ οὗ 86 (μυχοῦ οὗ δε 
Μεββιδῆ; [6 ϑοσοοηά, τῆδί [5Γ86}}5 ρδου δγ 
οἶος νγὯάβ ἴο Ὀ6 Οοάνβ τηράϊδῖογ ἴῃ [ἢ158 στεδὲ 
ννοσκ. Τῆι5 οΘγεηγδῇ 15 ἴῃ οχδςῖ δοσοσά νυ] ἢ 
ἴῃε Ἔυδηρο! 8] ἰοδοῆιηρ οὗἉ [56 δῇ, 

8. ον τῤιω... Ἐννα]ὰ, Κ͵οὶ!, δπὰ οἴδογβ, [ΒΚ 
(δὲ [εγεπιίδ ἢ 5 ἰμϊγὰ Ῥγόρθθου ἐπὰβ ψτῃ 
Ὁ. 2: ἕασ Ὀεϊίογ, Ὀτζωῦσοιξ 9665 ἴῃ ἴμεϑο ἴνο 
γεσϑθ5 ἴῃ6 Δρρὶοδίίοη οὗ [6 ννῇο]6 ργορβθονυ. 
Απὰά {Π|5 15 οοηδιπηδά ΟΥ̓ 1Π6 ρταπιπηαῦ: ἴῸσ 
[86 σοη)υποίίοη σοηποςοῖβ [656 νογϑ 9 ἸΠΘΘρΡΑΓΔ- 
ὈΪ νὰ ψνῆδῖ ργεσθάθβ: δηά 511} τῆογε 50 
ἄἀοεδβ ἴΠ6 5θη56. [ογεπιδῃ νγὰ5 [445 ρσορβοῖ, 
δηὰ που ρῇ τΠ5 πλεβϑαξο νγᾶ5 ΠΟΙΆΙΠΑΙΪΥ δά- 
ἀγεβθοὰ ἴο Ἐρηγσαιπι, γοῖ τϑὰ]]ν 115 Ἰεβϑοη νγὰ8 
ἔον [υάδῃ. ἴ5γ86} ἰ8 τεργεβοηΐϊθαά 85 ἰδηΐ, 
διὰ ἃ5 Ὀεῖηρ ἱπογουροη τγεβζογοὰ ἰο 115 δίρἢ 
οὔἶοος οὗ ονδηροὶ!Ζίηρ [ἢ6 Οεπέ 5. ΤῊ δρρ]!- 
οδίϊοη ἴο [δὰ νγᾶ8 ἴοο ἀϊγεςΐ δηὰ ΘΑϑΥ ἴο Ὁ 
πηϊϑίδκοη, δπὰ [Θγοπιδῃ 15 σοηΐοηξ ἴο γεβ5 1ἴ 
ὕροη ἴῃε ὩὨδΔΌοΠπΑΙ σοΟηβοθηοθ ἴῃ ἃ ἔδνν οσυγί, 
Ὀϊθηρ Ρῃγταϑοβ, ψν ἰςἢ ἴλκο {πεῖν οθάρα ἔτοσῃ τῃ6 
οἰθασ Ῥσγοοῖῦ ργθευ οι ϑν βίνεη ἴπδὲ [υἀΔ}}}5 5ἴη 
γγ85 1655 ὀχ: 58 ]6 [Πδῃ [5ΓΔ6]᾽5. 

ἰο ἰδὲ »ιοπ)] Τὴ6 ψογὰ 15 ϑἷπρο. ΤῸ 8 08} 
ΙΑδὰ οΥ ὑμάαρΡ. ὙΠΟΥ ἅτὲ βυμπηπιοηοα ἰη- 
αἰνιυ}}}7 ἴο τορεπίδησθ [}ἢ ἴῃ ἤδχὲ νϑῦβα 
7επυβαίοπη 15 σῃπδηροὰ ἱπῖο ἐῤδε Ἅευείζεγς ἐπ 
.εγισαίοηι, ἴῃ ἴῃ ρ]. 

Βγεαξ 0} 1οἷῖϊ. ῬΔΙΙΟῪ ΤῸΣ γ͵ὸοπ ἃ 78110Ὁ 
Ἑτουπά, 1.ε. ἀο ποῖ σον ἴῃε6 5θθβ οὗ τὸ- 
Ροηΐδηοθ ἴῃ ὑπῆϊ 501}, Ὀὰζ 1ιι5ϊ 4ἃ5 ἐἢ6 Ὠυϑοδηά- 
ΤῊΔΏ ὈΙΌρΡΑΓΟ5 ἴΠ6 βτουπηά, ΟΥ οἰθαγίηρ ᾿ὲ οὗ 
ννοράς, δηὰ ὄχροβίηρ ἰδ ἴο [6 δ δηὰ δίγ, 
Ὀοίοτο οηϊγυϑῖηρ ἴο [ἃ [Π6 56θά, 50 πιιιϑῖ γοι 
τοραγὰ τορϑηΐδποθ 85 ἃ 5ῈεΠ|οῖ}5 δηᾶ ἱπιρογῖ- 
δηΐ τιδίζοῦ, τοηυϊσίηρ ξογεϊ μου ρῆϊξ, δηὰ δηχίουβ 
ἸΑΔῦουγ. Ηοβεᾶ (χ. 12) Πδὰ δἰγοδαγ υϑϑὰ ἴΠ6 
ΒΔΙῊ6 ΠοίΔρῃοσ, δηὰ ΒΖΈ 26] (Χυ!!. 21) ΒΊν65 
[86 [11 πηϑαπίηξ νΠθη ἢ6 5ᾶγϑ8, “"" Μακε γοι 
ἃ πὸὺν ποαγί.᾽" 

σοαῦυ ποὶ αριοηφ ἐῤογτ} ΟΡ. Μαῖί. χιι. 7. 
Οπο ρτοαῖ οὐ͵]οςΐ οὗ δῃ δηςίθηϊ ἔδ!]ονν ννᾶ5 ἴο 
Εἶνε [6 ἕλδττμεγ {{π|6ὸ ἢ ἢ15 ἸΠΕΘΓΙΟΥ ἱπιρ]6- 
Τηθηῖβ ἴο γμοὶ (86 ἰδηὰ εἶθασ οἵ ννεθεάβ. Τὸ 
ϑδονν, ἱδβοσγοΐοτο, ἰὴ υπέλ]οννοὰ ρστουπά, ννᾶ5 
ἴο 507 οη ἰδῃὰ ἢ1]] οὗ ἱμοσηβ. 

4. Οἰγειρπεε γομγσείυες ἰὸ ᾿δὲ 1050) 
Οἰτγουπηςϊ βίο νγᾶ8 ἴΠ6 διβὴ οὗ ἃ Ἴςονεηδηῖ 
Ὀεΐννοεοη Οοά δηά τηδῃ, ἀπά [ἰτ15 Ὀδίηρ 19 ἐδε 
Ζον 4 ̓πλΡ]165 ἃ γθὰὶ ἀράϊοδίίοη οὗ 561} ἴο Η!58 
φοτνίςε. ὅ66 ποῖδε οἡ δῖ. χ. χό. 

ἐῤδε γε... ἢ ὙΠῸ ἐογεβκίη σοργοϑοηϊοά 
Βδίυγα, δυο 45 ἰξ 15 ἴῃ ἰἰβεῖξ, υπγεπεινοῶ, 

Ὀποοηϑοογαϊοα τὸ Οοά, τεϊδἰπίης 41] [15 ἱπυγοά 
Ἰυδῖί5 ἀπά ραςϑίοῃβ, ςδ]δά τπογείογο Ὁν δῖ Ρδυὶ 
“86 οΪά τϑῃ᾽" δηὰ “16 σᾶγηΔ] πιά ̓" (Κ οηλ. 
ΥἹ. 6, νἱ 1]. 7). ΑἹ] {Π15 15 ἴο Ὀ6 τεπιονθά "πΌμτη 
ΟἿΣ ἱπποῦ ϑδεῖνοβ, [πμδὶ ἃ πον δηὰ ϑρί γι) 
Ὠδίυγζο ΤΏΔΥῪ ἴδκο 115 ὑἷδςδ. 

ἰοῦ μεν γγ...Ὶ Οοά 15 Ἰοηξ-ϑυβεπηρ, Ὀὰῖ 
ὉΠ|655 (ἢ 8 σμδπρα ἴδκε ρὶδος, {86 ἔπι οὗ 
Ἰυάρταομξε πυβὲ δὲ ἰδίῃ σοπιθ ἴο 411 85 ἰΐ 
σδπιὸ ἴο Ἐγϑα]οπι. [{ νν}}} σοτὴθ ἐξε γε, 
Ὀδοδιθο ἢτο 15 (ῆ6 ϑσυγηῦοϊὶ οὗἩ υἱΐεῦ ἀεβίγιο- 
ἴίοη, δηὰ οἡ ἰῃδὶ ἀδὺ οὗ υἱβΔοη Ὄνογυίῃιης 
γΥΠΓ ἢ 18 ποῖ Οοὐ δ οσκ ἰῃ πιδῃ (ΡὨΪ], 11. 12, 
11), θείην ποθ Ὁγ [86 ὅστε (1 ον. {. 13) 
ν}}}} 6 σοῃδιπιοά. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗΒ ΕΟΌΚΤΗ ΡΕΟΡΗΕΟΥ, ΟΚ ΟκοῦρΡ 
ΟΕ ῬΚΟΡΗΕΟΙΕΒ. 

ΟΔ4Ρ5. ἷν. ς-ονὶ. 20. 

Οοὔ": ἡμάσνηοηξ ὠῤορ ἐδὲ Ὀπγεῤεπίαηί. 

ἸΝΤΚΟΘΌΟσΤΙΟΝ.---α ΞΤΟῸΡ οὗὨ ργορῇθςο θ8 
Ὧονν σοῃληθηςο65, οχίθηαὶηρ ἰο οςἢ. Χ. ἃς, δῖ 
Ὀγοΐθη δ ἴῃς Ὀορὶπηίης οὗ ςἢ. νυἱῖ. Ὁ. ἃ ποὶν 
δΒβοδάϊης. ῬὍδὸ βυυῦ]οεςϊ οὗ ἴΒεπὶ 4}] 18 [Π6 54 ΠΊ6, 
ὨδΔΙηοΪΥ, {86 ἀρργοδοῆίηρ ἀονακίδιίοη οὗ Πάπα 
ὈΥ͂ ἃ ΒΟΞΘΕ 6 ΔΥΤῚΥ ἴῃ Ρυπὶϑηπιοπί οὗ [15 ρογϑὶβ- 
ἴδποθ ἴῃ Ἰάο]δίσΥ. Α58 τοραγάϑ τ. εἰς ἀδίο, Η!ἰζὶς 
ΔΙ α65 [Παΐ, ΠΟΤᾺ ἴΠ6 τποπίοη ἴῃ οἢ. νἱῖ. 17, 18, 
οὗ {Π6 ᾿νουβῃὶρ οὗ ἰῃς Οἰοδη οὗ Ηθανεη 85 ρυῦ- 
Ἰῖογ ργαοιϑοα ἴῃ [ὴ6 5βέγθείβ. οὐ [Θτυβδ θπὶ, ἰξ 
ΓΟ] ]ονν5 (μαξ (ΠΟΥ ννοσο γι ῖεη ῥχίοῦ ἴο [86 
ΕἸΡ ἢ οεπἢ γεαγ οὗ [οϑίδἢ, νυ Π ΕΥΘΤῪ ΘΧίογη δ] 
βίρτι οὗ ἸἀοἸΔΊΓΥ ννᾶ5 σάγο}Υ ρυϊ ἀυνᾶγ. Ὑπαῖ 
Ραγί συ ΡΓΌΡἤΘΟΥ, μονγθνεσ, ννα5 ννΠίΐθη, 89 
6 5}4]} 5σῃδνν, ἰὴ (6 ἢγϑθί γϑᾶσγ οὗ [ϑῃοίδ κῖ πὶ, 
ὙΏ1Ὲ 45 σοραγάβς (ῃ6 σγεϑί ΠΟΥ ῬΧΓΟΌΔΟΪΙΥ εχς 
ἰδηάδά οΥὐοσ ἃ σοῃϑιθγδῦϊο ροτοά οὗ [πι6. ἴῃ 
[ἢ6 σῸ]] στιτςτ6ἢ ἕο [εῃοϊακιτα [Π6 Ῥγορῇθοῖθϑ 
ὙΟΓΕ δυγδηροά ποῖ σΠΓΟΠΟ]ΟΡΊΟΔΙΪΥ, Ὀιζ δοςσογά- 
ἴῃξ ἴο τΠ6}Γ βυιδ)εςί, Ἔβρθοῖ δ! Υ ἢ γϑΐογοηςθ ἴο 
[86 τηδίη ροϊηΐ, “86 οὐ] ῃις ἢ Οοά ριυγροθϑεά 
δρδιηϑὲ [εσιιβα]θπλ." [ἢ (ἢ15 στοῦρ, ννθοἢ γα 
ΤΩΔΥ͂ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪΥ Ὀεϊϊονο ἴο ἤᾶνε σοπλο ἀονίηἴο υ98 
ΤῊ Οἢ 85 ἰξ ϑζοοά ἴῃ [ΘΠ οἰ ΠῚ ̓5 ΓΟ], ννῈ ἀρρδγ- 
ΘΠΓΥ Πᾶνα ἃ βοἰθοίΐοη ἔγοπιλ [ γε Δ ἢ 5. θα Ποῦ 
ἰρδοῆίηρ, δηὰ ἴο δἴίοπιρί ἰο πηπὰ ἃ ἀαδίε ἴοσγ 
ΘΟ ἢ ροχγίίοῃ 15 Ποροὶθββ. 

Μογσϑονοζ, {π|5 Ἰάθᾷ οὗ ἀδίηρ ὀνοσυ πίη 15 
ξουπάδα ὕροὴ ἃ πιϊϑίακθη υἱονν οὗ (6 ΨΠΟ]6 
οἢῆοοθ οὗ {ῃ6 ργορῃοῖ. Ηΐβ Ὀιιβίηθθ5. ννὰ5 ποῖ 
560 ΠΊυΓἢ ἴο σοπηθ ἔογννασα Ὡροη ρστοαΐ οςςᾶ- 
ΒΙ0Π5 Ὑγ]ῈῈ 5ίαγ Πρ Ῥγθάϊ!ςΙΟη58, 85 ἴο δ6 ἀδιΥ͂ 
ἃ ὈΓΟΔΟΠοΥ οὗ ΓΡὨϊθουϑπθβ5. Απά [ἢ]5 στοὰρ 
Οὗ Ῥγορθθοῖθα ρῖνοθ 05 ἃ βΈΠΟΓΑΙ υἱονν οὗ 186 
πδίαυγε οὗ Τογοτ Δ} 5 οογίβ ἀυτίηρ [Πδὲ ᾿πΊροῦς- 
ἴδηΐ ρεγίοά, ἤθη ὉΠΩΘΓ [οϑδἢ 4 πδίιοηδὶ 
τεϊοστωδίοῃ νγᾶβ 51}}} ροβϑιῦϊθ, δηὰ ἴδε οχὶϊθ 
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ἔυΓΥ Ἤοοπλς ἔοστῃ [ἰἶκα ἤγε, δηά θυγῃ 
τπλξ ποῆς οδὴ αυξηςῇ ἐΐ, θεσδυβε οὗ 
τῆς δν]] οἵ γουγ ἀοίηρβ. 

ς Ἰ)εοΐαγε γε ἰῃ ἴμδαι, δηά ρυῦ- 
ἸΞἢ ἴῃ Τεγυβαίεπι; ἀπά 84, Βον γε 
τῆς τγυπιρεῖ ἰη τμ6 ἰληά : οΥγν ραῖμοῦ 
ἰορεῖμεῖ, πὰ 840, ἊἈΑβ86πι0]6. γοιτ- 
δεΐνεβ, δηά ἰεῖ ι.3 ρῸ ἰηἴο ἴῃ ἀείεηορά 
οΙἰ|68. 

6 δεῖ υρ ἴδε βἰαπάλγαά τονναγά Ζίοη: 
᾿ γρῖγε, Αγ ποῖ: ἔογ 1 ψ1}} Ὀγίηρ εν] 
ἔτοπῃ τῇς “πογῖῃ, ἂπά ἃ ργεαῖ ᾿ἀς- 

«εἶα . 
15. τρ ̓ς, 5: ΓΠΟΙΊΟη, 
Ὁ δ: τη88. Τῆς Ἰίοη 18 σοπθ τρ ἔἴτοιῦι ἢ]5 

τϊοΚεῖ, ἀπά τῆς ἀεβίγογεγ οὗ τῆς εη- 
{1165 18 ου ἢῚ5 ὙγὙΑΥ ; Π6 8 ρΌη6 ἴογίῃ 

ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ. ἱ. ἷν. 5-- 10. 

ἔτοηι [18 ρίαςς ἴο παῖε τῆγ ἰδπὰ ἀεϑο"-» 
Ϊαῖε ; σπά τῊΥ οἰτ|65 8121] θ6 [414 νγαβῦδ, 
νυν τῆοιι δὴ ἸΠΠΔθιδηΐ. 

8 Εογ τ} 18 “ρίγά γοὺ νὴ 886 - 4 εἴα, ἃ 
οἴοτῃ, ἰλπιοπὲ δῃά μον] : ἔογ ἴῃ ἤσγος 
ΔηρΡΕΓ οὗ [6 ΠΟΚΡ ἰδ ποῖ ἰυγηαά δαςὶς 
ἔτοπι ιι8. 

9 Απά [ἰξ 8141] σοπιὲ ἴο ρα88 δἵἱ 
(δι ἄδγ, 8411 τς ΙοκΡ, ἐῤαὲ τῆς 
ἤοαγῖ οὗ τῇς Κίηρ 5841} ρεγίϑῃ, δηά 
(ἢε Πεαγῖ οὗ τῆς ρῥγίπος ; δπὰ τῆς 
ῬΓεβῖβ 5}4}1] Ὀς δϑιοη!βῆεά, δηὰ τῆς 
ΡΓορἢεῖβ 5841 ννοπάεγ. 

Ιο ΤΉ θη 5Αά 1, Αἰ, [ογτὰ σου ! 
ΒΌΓΟΪΥ τοὺ ἢαϑῖ ργθαῖγ ἀεοεϊνοα {ἢ 18 
προς Δπά ΓΝ ἐδὰ βΑγίηρ, Υε 5}4]] 

ταὶ ἢϊ ἤᾶνὸ Ὀδεη ἀνοσῖθά. ἀπά {ποιῇ ἴῃ ςοἢ. 
Υἱ!. νὸ ἢανθ ἃ ῬΥΓΟΡΠΘΟΥ δρόκθη ἰη ἴῃς ἤγχϑί 
γοᾶγ οὐὗἨ 7|6ποϊδκιπη, πο (6 ρῥγοθαϊϊοη οὗ 
]υάδῃ νν5 νἱ γί Δ} } ονοσ, δηὰ (6 ῃγορῃοῖβ 
ἰολοπίηρ σουἹὰ ἀο πο τῆοστε ἴδῃ ργόϑογνθ ἃ 
τοιληδηΐ, ἴῃ ννοπὶ [Π6 πλίίοη ϑῃουϊά, ἴῃ ἀκ 
{ἰπι|6, οὔσα ἃρδίῃ σευῖνο; γοῖ (ἢ15. ἀοδβ ποῖ 
Ὀγεαὶς {Π6 ϑρηιθποα οὗ πους. [ἰ ν 5 (Π6 
δοϊθπιη ο]οϑίης οὗ {Π6 ἀρρϑδὶ ἴο ἴῆ6 σοηῃϑοίθησα 
οὔ ἢ ρθορΐθ, ἀπά 4 ὑγοίδϑί, νυ μ1]6 [6 πὸνν Κίηρ 
νγ25 511} γος ὕροη ἢ15 [ἤγοπρ, ἀραϊηϑδὲ {Πδΐ 
Τυϊηου5 σοῦγθο ΠΡΟ νΒΙΓἢ ἢ 50 ἱπηπηθ Δί οὶν 
οηϊεγοά. 

δ. Δ ειΐαγε γε ἐπ συάαρ...} Ἐαῖδον, Μ α ὁ 
ῬΙΟΟΙΔΙΔίΙου ἡ μάκαρ, απά ἐπ ὑδεγισα- 
ἰερε Ὀϊὰάὰ ὈΠΘΣΩ Ποδᾶσ, σπά :αγ, Βίοαυ ἐῤε 
ἐγωριρεῖ ὉΒτουΒμοαν δὲ ἰαπά: ΟΥΥ διοπά 
αηά “47, “4:-ονιδίο γομγιοίυει, ἀπά ἰσὲ Ὁ χὸ 
ἑπίο δὲ ἀείεποοά εἰλί. ΤῊΘ ΡγορἤθοΥ ΒαρΠ8 
ΜΠ ἃ ἰουὰ δἰδγη οὗ νγᾶσ. Α ἢοβί!ο ΔΙΤΩΥ͂ 
ἶ5 Αἰγεδὰγ ὕὑροὴ ἰῃς Ὀογάοτγθ, δηὰ ὄὀνογυ- 
ΠΟΘ ᾿πβίγυςσ!Οη5 ἄγ Ὀδίηρ ρίνθη ἴο εἷς 
Ῥθορὶς ἴο δε ἴογ ρτγοϊθοϊίΐοη ἴο {86 ἔογ βορὰ 
οἰξο5. ὍὙὴθ νϑῦθὸ ψγ}6}} δοίβ ἔοσῖῃβ ἴῃ [18 
ΠΙΙΊΘΓΟΙ5 σοπηπιδπηα5 ἴΠ6 Ἔχοϊϊοιηθηΐ δηὰ σοη- 
ξιβδίοη οὗ᾽ δυςῦ ἃ {ἰπ|6. ὙΠῸ ΑΝ, ψ ἢ 
86 ΟΧΧ,, ὅ5γτ., Τάγξ., ἀπά {πε Μάβογα οπβ 
{Π6 σοπ] ποίίοη ἀπά Ὀείογε ὀίοαυ γε. [15 ἰη- 
ΒΟ ΓΙ Οη τη {Π6 νυ ἴθ Ηθῦγεν ἰοχί 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἃ ΤΟΙ ΘΟΓΓΟΓ οὗἁἨ (Π6 5ςγθθ. 

ἐγγ, φαῖεν ἰοσείῥεγ, απά .4}}] [,ΛΊΟΓΑΙ ΠΥ, αΥ, 
»ιαλε Κιωϊ, ἀπά “αγ, ἰ.Φ.) ΟΥΥ δἸοπά “πώ “47. 
ἴῃ ςἢ. ΧΙ. 6 ἃ 51:Π|11ἃΓ ρῇγαϑθα 15 ἐγδηϑ)αϊοα ἴὴ 
{Π6 πιᾶγρ., ῤὲν εὐ ά ιωΐν, πὰ (ἢ 15 15 [86 τρδξ 
56η56 οὗ ἴῃς Ηδῦτον Ιάϊοηι. 

Θ. δε: εὖὸ ἐδὲ “ἰαπάαγἢ ΒΥ ἰ6 οἰδπάσλγά 
ἷ8 τηοδηΐ ἃ ἢδρ ΟΥ βἰζπαὶ, ἴο νυ ῆϊοῖ ἴῃς Ρθορὶδ 
γΟΓΘ ἴο ΓΑ] ; ΟΥ̓ Ρἰδοίης βυςῇ β'ζηα]5 οὐ εἰ 
βροΐβ {Π6 βαΐθδὶ γουΐθ ννουϊὰ δ ᾿πάϊςδίοα ἴο 
[86 ἐογ βορὰ ἴοννηβ. 

γείγε, “470 ποῇ Ἐδίποσ, βδίμοῦ ὙΟῺῸΓΣ 
ξοοάβ ᾿οξοῦϊμοΥ: 1 πΠ8ῸΣ ποῖ. Τδὸ νοῦ 

5 υϑοὰ ἴῃ Εχοά. ᾿ἰχ. 19 ἱπ ΟΧΔΟΙΕΙ͂Υ ἴῃ6 5ᾶπιδ 
56η56 Οὗ ΓΕΠΊΟΥΠΒ ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ͂ ἴο ἃ ρίδοε οἵ βδίείγ. 
866 ποῖα ἴπεγο, δηὰ οὐ [58]. χ. 21. 
,)ν 1 «υἱἱ ὀγίημ")] Οτ, “μὸν 1 (οιπιρμδῖς, 1 

]ομονδ ἢ) δἂχὰ σι πίη αἱ (818 ὙΘγῪ {ΠΠ|6. 
ει γμείίοη, ἸΈΘΓΑΙΥ ὀγεαξίη, ἃ ΠΑΙΆΤΑΙΥ νυ ἢ 
Ὑ}1}} σγυϑἢ [6 πδίίοη ἴο ρίθςοθβ. ΕῸσγ [6 πογζὅ 
5866 (ἢ, 1. 14. 

7. Τδε ἰἰοη.. ἐδ ἀξείγονεῦ οΓ᾽ ἐδε Οεπε 
ἘΔΙΠΟΙ, Α ἰοπ.. 8, ἀξείγογον οὗ πδιϊουα. [ἴἴ 
15. ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ πιρίαρμογ ἀεβογίρεινε οὗ [μ6 1π|-» 
Ροηάϊηρς οαἰαηλγ. Α Ἰίοη ἰ5 7υϑξ γουιίηρ ΠΙΠ1- 
56} ἔγοπι ἢϊ5 ἰαῖσ, Ὀὰΐ πὸ σοπηηοῃ οὔθ, [ἰ 18 
ἃ ἀεϑίγουοσ, ποΐ οὗ πιδη, Ὀιιΐ οὗὨ πε[10η8. 

ἐξ οπ ῥὶς «υ4}}ὺ 1[,ἰ| τα}, δα: ὀγοζθη μρ Ὠϊ5 
ἐποδπηρηηθηΐ. [οΓπΊΙΔἢ, 83 15 ἢοῖ {1 γθα 6 ΠΕΥ 
[Πε σᾶϑθ, ἀγορβ ἢ]5 πηδίδρῃογ δὲ οῆςθ, δῃά υϑὲ8 
ἃ ΤΑΙ ΑΙΎ ἴοττῃι (866 ποῖθ οὔ 2 Κ. χίχ. 8), 
ΒΕΓΙΘΕΙΥ γτείεγγιπρ ἴο ἴπ6 οἰκίην οὗὨ ἰοηΐβ ἴἢ 
Ρτγεραγδίίοῃ ἔογ [86 τηδτοῖ. 
“ῥα δε ἰαἰά «υα51] “ΤῊΪ5 γογὉ ΟσςΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ [15 ρίαςθ, Ὀὰϊ [δ τοηδογίηρ οἵ (6 ΑΟὟΥ̓. ἰ5 
ἀΡρργονθά ΌΥ πιοϑὲ σοπηπηθηΐαΐοσβ. ἤζέδοιμέ απ 
ἑπραῤίέαπεὲ τλατκβ ἴπ6 πα] βίαψο οὗ ἀδβίγιςξοη, 
Δηα ννᾶ5 δοίυ δ᾽ γοαομοὰ ἱπ ἰδ υἱίεῦ ἀθροριι- 
Π0Π οἵ [υάχα σοπβοαυοηξς ὕροη Οδάδ 85 
ταιγάεγ. 

8. ἐν ποὶ ἱωγπεά...ἢ 1 Οοὐἷδβ δῆροσ νγοτὸ 
δρρδαϑϑά, ἴβμογ ννουἹά ἴπθη Ὀ6 ἴπ6 ἢορο, [ἢδὲ 
Ρτγοίοςεἀ ὈΥ {πεῖ ἐογίγοβϑοϑ, [ΠΟῪ πίσξ νγαῖξ 
111 1η6 τἰάθ οὗ ννὰσγ δὰ ραϑϑθὰ ἀνυγᾶῦ. Βυΐ 45 
Ἰοηξ 85 {Π 61} ϑἰπβ ἅγθὸ ὑπγεροηϊοὰ οὗ, 830 ἰοηζ 
ταδί ἰΠ61γ ρα ϑητηθηΐ σοπίηιϊιθ. 

10. Τδοη «αἰά 1, Αῤ, Σογὰ σορ ἢ ΔΑἸδεὶ 
ΤΑΥ͂ ΙΟΤὰ ΦΘΒΟΥ͂ΔΏ. ΤῊ ΥΟΓβ [85 Ρ,ΘΔΓΥ͂ 
ἰγου]θὰ σοτηπηθηϊδίουβ, 45 Ὀοίπρ ἃ πιὰ Γ, 
ὯΠ ἐχργεβϑίοη οὐ αἴβαρργονδὶ οὔ [Ἐγοπ δ Ὁ 
Ραγί. Εννδὶά Ὀο]αΪΥ τεδὰβ πᾶ δὲ “αϊά, ἐ.2. 
ΟΠΘ 5414, ἴογ ἐδεη «αἱἰά 1. Ὁταθγοι (πίηϊς (δὶ 
Ὑεῖστο ἢ ΒΡΟΚΟ ἰῃ ἴῃ6 παπλα οὗ ἴπ6 ρϑορὶο, διὰ 
οογάᾷ τεραγάβ (6 ννογὰάϑβ 85 ἰΓΟΩΥ͂ ἀραϊπδὶ [6 

[λϊϑθ Ῥγορῃοίβθ, Ἀ θαυ, [Θγοπδῃ δά οοΣ» 
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γ. 11---τς.} 

πᾶνε ρεᾶςε; ψνβεγεαϑ ἴῃς βυνογά τεδςἢ- 
εἰ υπῖο τῆς 5ου]. 

11 Αἱ τδδῖ τἰπιε 83}4}1 ἴς 6 54ἰά 
ἴο (8 ρεορῖε δπά το Τεγυϑβϑᾶίεπι, 
ἀτγ νυὶπά οὐ τῆς πίρῃ ρίδςεβ ἱπ τῃὲ 

νν]ἀεγπθ88 τονγαγά τῃς ἀδιρῇῃζογ οἵ ΠιΥ͂ 
ρεορίε, ποῖ ἴο ἔλη, ποῦ ἴο οἰεδπββ, 

»οἱκά απ 12 ξυεέη ' []] ννπὰ ἔγοπι ἴῃ 86 
ϑίοτε. 
ἐππεῦ. ρίσεός 5.81] σοπης ὑπο πὶ : πονν αἶδο 
μεἰεν ἡμαῖξ. ...}}} 1 οἷν βεπίθποα ἀραίπϑί {Π6πΠὶ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 1. 

11 Βεμοῖά, με 5841} σοπῖβα ὉΡ 88 
οἰουιά5. δηὰ 5 Ἄσδαγίοίβϑ σφαί δὲ 88 
ἃ ΜὮΏΠΙ νι: Πἰ8 ΠοΙβ68 δῖα ϑν ΠΟΥ 
ΠΕΤΗ ἐπ ΟῚ Ὗνοε υπίο υ8] ίογ ψγ»6 
ΔΙ6 ϑβροϊϊεά, 

14 Ο Τεπιβαΐεπι, ἐνναβϑῃ (πίῃς Ποαγί “ 1βεξ, ΣᾺ 
ἔτοπῃ ννιοκεάμεββ παῖ τῃοι πιᾶγαβῖ 
δε βΞανεά. Ηον ἴοπρ 5841] τὰν νδὶπ 
τπουρ 5 ἸΙοάρε ἢ πὶ τπδε ἡ 

Ις Εογ 4 νοίος ἀξδοίδγει ἢ “7 γοπι" 16. 

βία  ἰο πίσυρες ἀζαϊπδὲ (πῸ πιϊϑεί νη 8 οὗ 
Ηἷ5 οὐστὶ πιο ΠΟ ΠΟΥ παίυγε, Ὀὰϊ 6 πεύογ ἰεῖ 
ἔδοπὶ ργενεης Ὠἷπὶ ἴγοπι ἀοίης δ]5 ἀυῖγ. 866 
ποῖο οη ςἢ, ἱ. 4 ἀπά [πιτοάἀυςίοῃ, Ὁ. 318. 
γεδαϊ δαῦυε ̓ ἀατῇ, ὙὝΔοϑο υγογὰϑβ γε ΡΈΠΟΓΑΪΙΥ͂ 

τοίεττοά ἴο ἴΠ6 ἴαϊϑε ργορμοῖβ, γγῆο 4150 5ρᾶκθ ἴῃ 
76μονδηβ πάπα, δηὰ ννῆοβθε ργορβεοῖεβ Ηξ 
βροπιοά ἴο βδποίϊΐοη ὈΥ ηοΐ ᾿πίογροϑιηρ ἴο σοη- 
ζουπά ἔπεπι. ὙΠΟΥ ταῖβοῦ τείεσ ἰο τοὰὶ ργορῇθ- 
οἷο5 οὗ ἔμξυγο Ὀ]εβϑοάποβϑ ργοπηϑοὰ ἴο ἴπ6 [ενν8. 
εγεπιίδῃ οουἹὰ ποῖ υπάοετοϊδηα πε ἔννοίοϊά 
ἀϑρθοΐ οὗ ργοόρῇῃθου, βραγκ]ηρ δἵ οἠς {ἰπ|ε νυ ἢ 
ὈγΚὮΣ Ργοόπιϑεβ οὔ υνἱάἀθ-ϑργεδά ΠΡῸΣ δηὰ 
ΕἰοτΥ δηὰ ροννεσ, δπά ἀδγίς δί δποίδογ {{π|ὲ 
ἢ τὨγεδϊοπίπρϑβ οὗ παξίοηδὶ μυ πη] δτίοη. Τὸ 
{π15 ἀΔγ ἃ [εν τεδάϊηρ ἴδε ργορμοοῖθβ οὗ [58 δἢ 
απὰ Οδάϊδῃη, ἀπά το)θοϊίηρ πο ὶγ βρίγιτδὶ ἔ0]- 
ΒΙπιοπῖ ἰη ἢ τῖϑὶ, νου Ἱά δα} ἔδεὶ δ5 ἔ σοά 
μδὰ ἀοςοϊνεὰ Ηἰ5 ρϑορὶθ. 80 [εγεπηδῃ οου]ὰ 
ποῖ τοοοηςῖ ἴῃ ἀοοπὶ 6 ννᾶ8 ΠΟΥ σΟΠ- 
ταλπ δὰ ἴο ργοπουποο, οἰἴΠεν νυ ἢ Π15 ρτενίοιιβ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ, οὐ ἢ Μνμδὲ Πο γοδὰ ἴῃ [μὲ ΨυτΙΠῊΡ 5 
οὔ ἢἰ5 ργθάθοθδεθοσβ. Τίπιε οἠἱγ σου]ὰ βοῖνε 
[6 ἀϊβηευϊν. ὕροη {δε 5ῖ Πιρ 65 οὗ ἴῃ ρσο- 
Ρδεῖβ ἴο ἀπό ίειηθα {πεῖς ον ῥγθάϊοϊ!οη5 566 
1: Ῥεῖ. ἴ. 10, 11. 

μπίο {δε “ὁ ὌὍΠὲ ψογὰ ἰγαπϑίδίθα 501], 
οὔ βι ἰ5 οὗἴοῃ υϑρὰ 85 Θαιίναϊοπε ἴο ἐζγε. 
Τπι ἱπ Οεη. ἰχ. 4 ἴθ Ηδεῦτενν 15. ΠΊΘγα Ϊγ, 
«Βυι Ἠοοῃ ἰπ ᾿ς ὁουϊ, [15 δοοά." ὉΠ συννοτὰ 
ἴΠοη ἢ45 τϑδομοά {πὸ Πρ, ἐς. ἢᾶ45 ᾿ηῆϊοϊορά ἃ 
ταοσίδὶ νουμά, (866 ποῖθ οη Οβη. ἱ. 20.) 

11. 44: ἐδαὶ ἐΐνιε}] ὙΠε {ἰπλθ νυν βθὴ {πε ἀ6- 
δἰγογὶπε Ἰίοη ἰϑᾶνοβ 115 ᾿δὶγ ἴὸ 50 ὉΡ ἴο Ϊεγιι58- 
᾿επι. [τ|5 ψόογίηγ οὗ ποῖῖςθ, (δὲ ᾿βουρῇ ἔπε 
τονοϊδτίοπ οὗ ἴῃς ςοτίδίπΥ οἵ [υἀΔ}}5 τυ ΐῃ 
νυΓηρ5 ἔγοπιὶ [ογεπιίδἢ ἃ οὐὟ οἵ ἀεβρδῖγ, γεῖ 
(παῖ ἴξ ἰ5 Ὀὰϊ ἴοσ ἃ τπηοιπεπί, πὰ τοϊενθὰ ὈΥ͂ 
ἢ5 οὐαςυ]δίίοπ, Πα ἰτητηθαάϊδίο! Υ τεΐαγηβ ἴο [86 
ἀο! νου οὗ (ὐοά᾽ 5 πηδβϑαρθ. 

“δαὶ ἐξ δὲ «αἰ] ὍΘ νοῦ 15 υϑοὰ ᾿πηρεγβοη- 
ΑἸΪγ, Ὀεσδιυιβε ἰξ ἀοοβ ποῖ γείεσ ἴο ΔΗΥ͂ Πλεββϑαβδ 
ἔτοπι Οοά Ὁγ Ηἰδ5 ργορδείβ, Ὀυΐ ἴο ἐπ ἤδννβ οὗ 
{Π6 ἱπναβίοη δγουρσῃς ἴο [εγιιβαίθι ὈΥ̓ ΘΥΕΓΥ͂ 
διρηνο. 

ΛΑ 4νγ «υἱμα 1.11. Α ο1θᾶΣ νἱὶπά. (ρ. 
15Αἱ. χνυῖ!. 4. ὙὕΠ6 ϑαπιᾶπι ἰ5 ΡγΓΟΌΔΌΙΥ τποδηΐ, 
ἃ ἀτγ ραγοῃίης υνἱπὰ ὈΪοννίηρ ἔγοπὶ ἴμ6 Αὐδυϊδῃ 
ἀεβογῖ, θοέογο νης ἢ νοροίδιίοη Ὁ Πογβ, δηά 
Βαπιδη 15 Ὀδοοπιθϑ ἱπίοϊογαῖθ. [{ οουλ65 ἔστοπλ 

(πὸ οαϑί, δΔπηὰ δοίης δοσοπηρδηϊθὰ ὈΥ͂ ἃ οἱουά- 
655 5ΚΥ ἰ5 σδ]θά {μὲ εἰσαν «υἱπά. ὙΠῸ Τα ηΥ 
ννἱηάβ ἴῃ Ῥαίοβέϊηθ Ὀἷονν ἔτοπὶ [86 πογίῃ δηά 
νγοϑί. ΕῸΥ [πο δέ φίαεες, 566 οῃ Ἄοἢ. 11}. 2. 

ἰοαυαγἢ ΤὍε Ηθθγ. 85 οἱ (ἀγεοδ), ὦ 
2.α:δ, «υαν, ΜΙ ΒοΟυΣ ΠΥ φονεγηπηθηῖ, ϑοπΊδ 
τπογοέοσο ἴδκο 1ἴ 45 {π6 5υθ)]εςῖ οὗ πε βεηΐθηςθ, 
δηὰ ἰγδηβίδῖο Τε ραΐῥ, ἰ.ε. Ὀδμανίουγ, 9 ἐθὲ 
ἀαμρδίεν Ὁ »ἘὨῪ ῥεορίε ἐξ ἐδε δοὲ «υἱπά ἥγονε 
ἐδε δίκας ῥὀίἰς οὶ ἐδε ἀσεγ. Τῆς ΑΟὟΥ,, 15 
Ὀοζίογ, νι ῖο ἢ (Δ κὸ5 ἄεγεοῦ ἃ5 8Δῃ Δοσυβαῖίνο, 
ββονίηρ ἴδὸ ἀϊγεοστίοη οὗ ἰῃς νυἱηά, 

πο ἰο ζῆ, ποὺ ἰο εἰδαπσ 6] ὝΠε ϑυγίδη δι5- 
Ὀαπάμπηρη τλᾶκο στοαὶ υϑ6ὸ οὗ [δὲ υὶπὰ ἔογ 
βοραγδίίηρ [Π6 σΠ δ ἔοπὶ ἴπ6 σογη: δαΐϊ γῆθη 
[πὸ δαπιάπι Ὀ]ον5 ἸδΌΟυΓ ὈδοοπΊθ5 ᾿ΠπροβϑιὉΪ6. 
--Τ ἰ5 ποῖ ἔογ υδ6, Ὀυϊ ἔογ ἀδϑίγαςίοι. 

12. Ενοῃ « Κωἐ] «υἱπά γον ἐδοῦε Ὁ]Δς65] 
Α ἴ119Γ ψίιπᾶ ὕὉμ88ῃ ὕὍ8 089 (πιᾶγ.). Ὑπὸ 
Ἡρῦτ. ᾿ΠΟΓΑ ΠΥ 15, “4 «υἱμά Κγμ}} αδουε ῤονε, Ὀὰῖ 
ἴΠοΓΟ 5 το ἀϊνογϑιυ οὗ ορίπίοη 45 ἴο ἴῃ6 
οχδεῖ πιοδηΐηρ οὗ ἴἢ6 ργοπουῃ ἐῤουε. 6 51π|- 
ΡΙεςῖ ἐχρ ηδίίοη 15 ἴῸ 5 ΡΡΙΥ «υὐπάς. Α νη 
τλοτο [Ὁ]], πιοτὸ ἱτπηρεϊπουβ (ἢΔη ἴποβο υυπά θ᾽ 
ννἰς ἢ βοῦν ἔογ ἕδπηϊηρ ἀπά οἰδδηϑίηρς [Π6 σογῃ. 

“δαὶ! εονο μπὲο 6] ἘΔΙΠΕΓ, ΚῸΣ 1190: 580)4]}} 
σοιὴδ ἴο ρογξοιτῃ τὰν ΜΨ]]}]. 

ποαὺ αἷφο «αὐ! 1...}ὺ Οοάἀ ψῆο διᾶ5 50 ἰοπρ' 
Βογηθ ὙΠ 1μ6 ῬογνουϑΥ οὗ Ηἱἰ5 ρθορὶβ δἕ 
Ἰοησίῃ Ἰοῖβ ἡπισῖῖσθ πᾶν 1185 ψᾶγ. Οἡ [δ6 
ῬὮγαθα “ βρθαϊκιῃρ; ἡυἀρηηθηῖβ υν 1 ΔΠΥ οπε ᾽ἢ 
υιεα δογα ἴῃ ἴη6 Ηφθῦγ. 566 ἰ. τό, 

13. ΔΜεροίά͵ δὲ «δαὶ οο»ηδ τῷ α1 εἰομά.} 
Ετοπὶ ἴπ6 δουρὶ οἵ Οοὐ β )υδίιςο, ἴῃς ργο- 
Ῥδοῖ παΐυ γα! γ τεΐυγηϑβ ἴο ἴΠ6 ρεῦβδοι ῆΟ νγ83 
ἴο Θχοουῖο ᾿{--το τὴς ἀοβίγουεσ οἵ παι[οηβ." 
Η!5 ἴτοορβ πῆονθ οἡ ἴῃ ἰάγξο τη83565 {ἰκὸ ἀδγκ 
τῆγεαϊοηίηρ οἰουάπ (70εἰ 11, 2). 

ῥὶς βογξ: ἄγε σαυϊεν ἐδαηπ εαρἰο.} [τ ΗδΌ. 
ἷ. 8 νναγ-Πούϑοϑ ἅσὸ σοπιραγρὰ [0 ραῃίμοῦβ, [ἢ 6 
Ἰισῃποβα δηὰ σαρίἀγ οὐ ψβοβα τλονθιηθηῖϑ 
Αγ οὔζεη Ἔχίο οὰ ὈΥ ἴ[π6 δηςσίϊθηίβ. [θγεπλ δ ἢ 
ΠονΟΥΟΣ 566 ΠΊ5 ἴο πᾶν δά ἴῃ υἱονν 2 8. ἱ. 23; 
850 Ὀοΐονν, ἴῃ Ὁ. 30, ὯΕ Γείογβ ἴο τσ. 24 οὗ τῃ6 
ΒΔ ΠΊ6 σῃδρίογ. 

Ἦοε τοιο μα] ΚΓ «ὐε γε “ῥοίϊε ἘΛΠΕΥ ἃ 
ἀγαπιαῖὶς τορτοϑοηίδίοη οὗ πα Ἰατηθηϊδί!οησ5 
οὔ [6 [Θνν5, οὐ Ὀεϊῖογ, [ γα δ 5 οὐνῃ οτῪ οὗ 
εὐιοῖ. 866 Ὁ. 1ο. 

14. ἐῤν σταῖὶη ἐδομρρ.} ΤΌ ἰπιᾳπαλῖοῦν 
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λδῃ, δπὰ ρυ] 5 ῃ ει ἘΠ] ςτίοπ ἔτοπὶ 
τποιηῖ ἘΡἢΓαδίηι. 

16 Μδκε γε πιοπίίοη ἴο ἴδε πδ- 
Ἐἰοη5.; ὈεΠο]ά., ρου] 5ἢ ἀρσαϊπϑὲ [εγυ- 
8] ει, Ζῤῥαΐ νγῖσῃεθ σοπῆς ἔγοπι ἃ 
ἔλτ σουπίτγγ, δπὰ ρῖνε οὐκ {Πε]Γ νοῖος 
ἀραϊηβῖ ἴῃς οἰτε5 οὗ [υάδῇ. 

17 ΑΚ Κεερεῖβ οὗ ἃ Πεϊά, ἂγεὲ {ΠῸῪ 
Δρδίηϑῖ ἤδΓ τουπὰ δου ; Ὀδοδιιβ6 8ὴ6 

ἐδομσδ. “νεπ, ἴῃς ννογτὰ υϑοὰ στο, 15 65- 
14} }Ὺ7 Δρρ]ϊοὰ ἴο {Π6 5η οὗ [ἀοϊδίγγ : [815 
{Π6] 15 ΣΘΠΘΓΔΪΥ ς4||Θὰ Βεῖμεανοη ὈΥ Ηοβοδ 

(ν. τς, ν. 8, ὅζς.), Ὀόσᾶιι56 ἰπϑϊοδά οὗ Ὀθῖπρ 
ἴπ6 ποιὸ οὔ Οσοά, 8, ᾿ἴ νν»ὰβ ἰῃς ἤουδ6 οὗ 
8η ἱπί αι Ὑ, “τη, ἴῃς κοίάθη ςδ]}ξ. 80. Απιοϑ, 
εδ. ν. ς, 54γΥ5, Βειῤ-οἱ «“ῥαϊ ἐρ ῶῶγ “νεη, 1.6. 
ἴογ δη ἱπίψυϊζουκ δηὰ ἸάοἸδίτοιι5 ῥΪδςα. 

16. απ] Τῆς Ὀοιἀογς.ἕοννη οὗ Ῥαδεβίϊπθ 
ου ἴπ6 ποσγίῃ (θευῖ. χχχῖν. ᾿. 866 ποῖθϑ οῃ 
Οεη. χίν. 14: [πᾶρ. χνη γ: 1 Κ'.. χὶ!. 29). 

»ιομπὶ Ἐρῤγαὶρ!] ὙΠῈὲ πογίμοση ὈΟΙΠαΔΓΥ͂ 
οὗ ᾿]υάπ ᾿ἴ5ε]. ὍΠ6 ᾿ηνδάϊηρ ΔΥΓΓῚΥ ῬΓΕ5565 
ΟὨ 50 ΥΔρΙάΪν, ἰπαΐ βϑοδγοοὶν ἤᾶνα ἴῃ δι 
Ατἰτὶνοά οἵ ᾿ΐ5 ἀρρϑάσγαποθ δὲ ἤδη, Ὀεΐογε ἔγοϑῃ 
ΤλΟ5ΘΟΠρΈΓ5 Δηποιηςς [Πδῖ ἴἰ ἢδ5 γανεγϑοὰ [ἢ 6 
ψδο]ς ἰοηρτη οὗ Οδ}}|66, πὰ 5 πονν ἀθῆ]ης 
[σου ἢ ἴῃ6 πιοιιηΐδίη5 οὗ ϑαγηδγῖα, ὙΤῃὲ 
ψογὺ5 4190 ὄχρῦθϑα ἴπ6 ργονη ΠρΑγΠ655 οὗ {86 
ἄδηροσ. Το ἤγϑί 5 ΠΊΡῚΥ πιθδηβ 20 αηποιπε, 
δνῖπιο πδαυα: ΜΝ ὨΠῸ [ΠῸ ϑεσοηά ᾿Π ΓΑΙΙῪ 5! Κη: 65 
1ο »ιαὰς 1ο ἐκ ῥδεαγά, ἴο Ὁ] 15}, οὐ Ῥσοςϊδὶ τα 
80 ἰουάϊγ [ἢδΐ 411} τπαιιδὲ ἤρατ. 

αὔιειίοα ΤῊΝ 15 [Π6 δᾶπιῈ ννογά, σύ, 85 
ΟΟςιΓΒ ἴῃ ἴΠ6 Ργόνίοιβ γοῦϑθ, Δπὰ ΔρΡΑΓΘΠΕΪΥ 
ἴΠπογθ ἰ5 ἃ ὈΪδὺ ὕροὴ ἰἴ5 ἀοιθὶθ πιθδηΐης : 
ἔοτ ἔγοπι ἃ τοοῖ 5 γηρ ννογ ἢ] σϑῆθϑϑ, [τ 15 
τιιϑοὰ ὈοΟΐΒ ἔογ νι ιοκοάμοβα δηᾶὰ ΤῸΓ ΠΊΙΘΟΓΥ. 
Τῆι ἴΠοη [Π6 ἐπέφιμέγ οὗ [ιάἀδῃ ῥγύονθβθ 4150 
ἴο Ὀ6 ΠΟΙ αὐοιοέίομ, ἃ5 Ὀδίηρ ἴΠ6 σδιι56 οὗ [86 
ἀεναΞίδτιοη πὰ συΐη ᾿ἸηΒ͵οϊοα ὈΥ [6 ΘΠΘΙΆΥ. 

16. 10 ἐῤε παῤίοη ἼΤῊΘ ρῥγο Δ Ὁ ]6 ἰγδη514- 
Ὅοη οὗ [εϑθθὸ τημοἢ-οοπίοσιοά νγοσὰθ 15, 
ῬΙΟΟΙΔΙΏ γ89 ἴἢ0ὸ 186 Βθδῦμθῃ, Βεῤοίά! 
ΟΥΥ διουάὰ οοποοσηϊηδ υεγισαίερε, ἐῤῥαΐ 
«υαίεξογ! ΔΤΘ ΟἹ ὕΏΘΙΣ ἯΔΥ 7,071 Ω ΚΓ 
εοιριγ: από Μ111 σίε οἱ ἐδεῖ τοἱεέ ἀφαϊποῖ 
ἐδε εἰ 0.ΧἹ ὕμάαΡ. ὙΠῸ νψογὰ δεῤοίά Ὁδ6- 
Ἰοηρϑ ἴο (6 βγϑίῖ οἴδυϑθ, (ῆ6 μοδίβθη δοὶηρ 
διιπηπηοηθά, 45 δῖ Ϊ|εγοπὶα ροϊπηΐβ οιξ, ἴο 
υυϊΐποϑς (Π6 σμδϑ ὶϑοπιθηζ οὐ 7εγιιβδίοπι, {Πα 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ ἰαῖκο ννΑγηὶπῷ ἈΠΟΓΘΌΥ. ΒΥ α«υασίορεγ: 
δῖ πιοδηΐ Ὀθϑίορεῦβ, νῇ0 ψν}}} δυγγουπὰ [86 
ΟἿ ἃ ᾿πὸ οὗ 56 ΠΈ186]5. 

17. 41. ἤεοβεγ: Ὁ ἃ ἐμ Ιη τὰς {ἰπ|6 οὗ 
Οὐγ τΓηϑδίοῦϑ 11 ΤΏΔΥ 6 ἀουδίεα νηοί ῃοῦ (ἢ 6 
ἴεγτη Με ά νγᾶ5 θνεσ υϑοὰ οὗ δηοϊοσεά ρ]οΐβ οὗ 

πη. διιςοἢ Θησϊοσυγοβ νγοσο οδ] δὰ ράγκϑ, 
16 [6 βεϊὰ ννᾶ5 ἴῆ6 οροπ σουπίΥ ([μεν.Ψ 
ΧΙΥ. γ, ΧΥΪ!. ς, ἅς.). [αὶ ἰξ ἢοΐ ΟὨΪΥ Μγὰ5 ἰΐ 

ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ. ΙΝ. [ν. 16---Ἰ9. 

Πδῖἢ Ὀδεη γε δ ]]Ποὐ8 ἀρδίηϑὲ τηθ. 84 1(ἢ 
[πε ΟΡ. 

18 ΖΤῊΥ ΥΨΑΥ͂ δῃά τὴν ἀοίπρϑβ Πᾶνε “ Ῥναΐ. τοῦ 
Ργοσυγεά {π68ε ἐῤίπρε απῖο ἴπδε ; τ} 8. 1βἱ, ϑο. «. 
ἐς ΤῊΥ νυἱοκεάπαββ, Ὀεοδιιδα ἰἴ 18. ὉΠ ΕΓ, 
Ὀεσδιιβε 1 Γεδο ἤθη ὑπο τϊπε Ὠελγί. 

19 ἴ Μυ ἔθονεῖβ, πὶ θοννεὶβ "ἢ 1 Ατηρ κε να 
πὶ Ραϊπεὰ Αἴ ᾿ΠῚΥ νΕΓΥ Πελγῖ ; πιγ ᾿Ηου κα 
Ποαγῖ πιλκοῖς ἃ ποῖβε ἴῃ πιὸ; 1 οδη- νυ ἀεανέ, 

ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ ἴο τννδίσῃ {ΠπΠῸ σδεῖθ (Ἰακα ἰϊ. 8), 
Ὀιῖ αἷ5δο ἴπ6 στορϑ (οὐ χχυῖ!. 18). ᾿ὐβλθιρνκτὰ 
ἐπογεοΐογα σοπηραγοβ ἴπε ἴθηΐϊβ οὗ ἴδ Ὀδϑίοζουϑ 

Φοη ρδιλγτὰ γουπὰ ογιϑαϊθπὶ ἰο {ῃΠ6 Ὀοοίῇῃβ 
ογεςοα ΌΥ βῃορῃογάβ οὐ υβδαηάιπθη ἔοσ [ἴῃς 
Ργοϊεςοη οἵ [πεῖς βοςκΚβ οσ ργοάυςθο. 

ὙΠῈ νογὺ ἀσοῤ ἰ8 υϑοὰ ἰῃ 2 8. χὶ. χσό οἵ 
ὀΪϊοεῤαάίπς ἃ εἰτγ, ννποτο ἴῃς Α. Ν'. ἰε55 ΘΧδΟ ῦν 
ΤΕΠάοΓβ ἰξ οὐνεγυεά. 866 ποῖοβ οὐ [υἀΐξ. ἰ. 21; 
4 9. ΧΙ. τό. 
γεδείϊοια...}1 ΟΡ. [,4πὶι 1, 18, 2ο; Η ϑθᾶ 

ΧΙ. Σ. 
18, ἐδ «υἱεξεάπε..1 ὙΠῚ5 νγογά 5 51 ἢε8 

Ὀοῖὴ ον ἀοηθ δηά ον! βυβεγεά ΟΥ̓ ΔΠΥ ΟΠ6. 
ΤΠΘ Α. Μ΄. ἴδκοβ [ἃ ἴῃ ἴῃς ἤγϑι βϑθῆβθ. ΤῊϊ 
βίορε 158 (ἢν νὶσκοάηποϑβϑ, ἱ. 6. ἴῃ 115 γεβι 5 : Ὁ 
θοέζογ, (ἢ15 15 ΤΥ νυγεϊςῃδάηοβϑ, [15 ΔΓΤῚΥ͂ δπὰ 
ΠΥ Δρργοδοξίηρ συΐϊπ ἰ5 ΠΥ ΤΆ ΒΟΥ, [ὮΥ 
νυτοιςῃοὰ Ἰοί. : 

δεεαμ.4] ἘΑΙΒοΓ, ζοσ. Τὸ ἴδοὶ τηδὲ οπο΄ 5 
ΤΑΙΒΟΤΥ ἰ5 ἴΠ6 γεβξ οὗ οπμδθβ οὐσῃ ἀοίπρε δά ἀς5 
ὈϊοΓπ655 ἴοὸ {Π6 δηρι 5ἢ, Δπὰ πλακο5 ἰτ γεέσοῤ, 
Ῥεπείγαίθ ἴο {πΠ6 μοαγί. ((ρ. ςἢ. ἱν. το.) [|π 

᾿ πᾶν, “ἴν 5 ὈϊξίοΥ,," [ΠΘΓΘ 15 δὴ δ] ]} βίου ἴο 
»ιᾶγδεῥάᾶῤ, "" 5ὴ6 δίῃ του Θὰ." ἴῃ σ᾽. 17. 

19. ΜΜν δοαυε ὍὌΠΕε Τάγξ. δπὰ τηοϑὶ ςοπι- 
Τηδηϊδίουβ γοργὰ ἴπ656 ΟὐἹ65 οὗ βυιθῖδ5 ζογεπὶς 
145 ονῆ: δυῖΐ ἴΠ6 ποχί νοῖβε Ἴοιϊηρατγοὰ 
ὙΠ οἢ. χ. 20 5δῆεννϑ [δῖ (ΠΟῪ Ὀεϊοηρ ἴο {86 
ὙΠΟΙ6. παίΐοη. ὙΠῸ νϑῦϑθο 15 δεϑδὶ ἰγδῃϑιαϊοα 
85 ἃ 561165 οὗὨ ο)Δοι]Δ[[0Π5, ἰῃ νν Ὡς ἢ (Π6 ρθορὶθ 
ΟΧΡΓΘΘ5 ΤΠΘΙΓ ρτίεῦῖ δ ἴῃ6 γανᾶροβ σοιηπ θά 
ὉΥ 86 Θῃογ: 

}Μν ῥοιυε} ΜΡρΡ δοαυε Ὑτιλὰθ 15 
Ῥϑ1Ω 

ἘῺ9 ψ81158. ΟΥ̓ ΤῺ Ἀθασὺὶ ν δεαγέ 
ἸΏΟΒῚΒ [ῸΣ 126] 

1 οδηποῦ ἸΘΘΡ δΒ110Π068! . 
ῬΟΣ ἰῤορ ῥαυΐ ῥεαγά, Ο »7 «οὐ 989 
ΣΧΌΣΩΡΘΙ' Β γΟ]069] . 

ΤΡε αὐμιγηι Γ᾽ «υαν! 

Εογ {πὸ νογὺ 1 «υγὶζδε ἐπὶ ραϊη, 566 Νοῖδ δἱ 
οηά οὗ (Παρίου. 

189 Ψ8115. Εννα]ά δηὰ οἰμοιβ ἱποουτθοῖ]ῦ 
ἰγδηϑίαῖς ἐῤε ἐραγνιδος. ὙΠῃ6 πολγί Ὀρδίην 
ὙἹΟΪΘΠΕΥ ἔογ ἴδασ δθεπ8 ἴο ϑίγσικα ἀραϊηβϑὲ 6ῃ- 
οἸοϑσίηρ νν8}15. 

ἸΔΟΔ 5. ΤῊΘ νγοχὰ 15 Δρρ ἰδ ἴο ΔηΥ ἴονν Ὀυξ 
σοοπεηιοα ϑοιιηά, 45 οὗ ἀονὸβ σοοίηρ, ἔν Ζοῖ. 
Υἱἱ, 1:6; [δὲ ξτονην οὗ ἀοκβ. 5, 'ιχ. 6; δηὰ 



ν. 20---26.} 

ποῖ ΒοΪά τιγ ρεβᾶςε, Ὀεοδιιβ6 του ᾿ιαϑὲ 
Πεαγά, Οὐ ΤΥ 800], τπε βοιπα οὗ τῃς 
ττυπιρεῖ, τῆς «ἰδγπὶ οὐ ννᾶγ. 

ς΄ 20 [)εβίγυςτίοη ὑροη ἀεβιγυςτίοη 18 
στε ; ἔογ με ψννῆοϊε ἰαπά ἰ58 βροι]εά: 
δι ἀάδηγ ἀγα ΠΥ ταπβ 5ρο 164, ἀπά ΤᾺΥ 
συγ 5 ἰῃ ἃ πηοπλεηῖ. 

21 Ηον Ιομρ; 514]} 1 8εἜς τῆς βιαπά- 
ατά, σπά ἤεδὺ τῆς βοιπὰ οὗ τῆς γυπι- 
Ρεῖν 

22 Ἐοτγ ΠΥ Ρεορὶε ἡ: ἐοο] ἰβἢ. ΓΠΕΥ 
ἤανε ποῖ Κποννῃ πη; (ΠΕΥῪ 47 8οΐ- 
[5 Τμ]άγεη, ἂηὰ ΤΠῸΥ ἤᾶνα ποηθ 

Ὀοαγϑ, 154]. ἰχ. 11: {π6 σοδγίηξς οὔ [6 νγάνεβ, 
ΘΓ. ν. 211: δηᾷ οὗ Ποοά, [54]. χνιὶ. 12. Τ 106 

1 8 Δρρ] θα 45 Βόῦὸ ἴο {π6 ἰονν πιχοδηΐηξ οὗ 
ΡετβΟἢ5 ἴῃ στε, [54]. χν]. τα; [6Γ. ΧΙΝΠ, 26. 

“ς;ς ζῥομ δαὶ ῥεαγῇ Μοβὶ δηοϊθηΐ υθιβίοῃβ, 
ζοϊ]οννοὰ Ὁγ Ενναὶά, ὅζς., τοδὰ μήν σομἱ ῥα 
βεαγά. Βιυῖ ἴῃ6 ννογὰ υϑρὰ Ὀγ [ογοπ ἢ 15 
ΟἾΪΥ Γοπηλτκαῦ]6 45 Ὀείηρ ἴῃς Ατάπηαὶς ᾿ηϑἰοδα 
οὗ τὸ Ηθῦγ. ἔοστη, πὰ πϑοὰβ πὸ Ἴσοττϑοίίοῃ. 
ΤῈ οδ]εςοη οὗ πιοάογῃ οὔ ἰς5 παῖ ἰἴ ἰ5 
ππηδίιγαὶ] ἴῃ ἰσγουῦ]ς ἔο δα άγοββ [ηθ 80] 15 
δηδινεγοα ὈΥ Κ8, Χ]Ι. ς. 

40. ει γμοϊοπ ἀῤορ ἀδείγμοοη} ΟΥ̓́ 
ΒΙθακίη ὌΡΟΣ ὈΓγθδκίηβ (νυ. 6). Το 
Πον5. οὗ οπθ Ὀγεακίηρ, οπς νἱ]οϊθπξ σδ] ΠΥ, 
ζο] ον 5. οἴοϑο ὕροῃ δηοίπου. 

17 ἰεπί “ῥοιε4 οηῖ5 γεγε {π6 ογαϊ ΠΑΤῪ 
Παδιϊδίίοπ5 οὗ ἴὴ6 [ϑγδϑὶ ἴθ. Νοῖ ΟἿ ἀϊὰ 
ποπιδάς κὸ {πΠ6 ἘΘΟΠΔΌΙΟ8 ᾿ἰν ἴῃ ἰθηΐβ, Ὀυϊ 
1Π6 πι455 οὗ (ἢ6 ρορυ]δίίοη οηραρεά ἰῃ ραϑίογαὶ 
Ρυγβι 5. δ66 ποῖδθβϑ οὔ 2 8. ΧΥ]. 17:1 Κ. 
ὙΠ]. 66, ἄζε. 

»ν εὠωγαἱπ4 1 ΤῊΣ ουγίαϊπβ οὗ [Π6 ἐεηΐ, ρυΐ 
Βεσὸ ἔοσ {πε τοηΐβ {Πποπϑοϊναβ (οἢ. Χ. 20, ΧΙΙΧ, 
29; (δηΐ. ὶ. 4). 

41. δὲ “ἰαπάαγα] 8566 υ. 6. 
ἐξέ «ομπά... ὝΠΟ δἰδυτη σδιιϑοά ὈΥ {ΠῸ ἴῃ - 

ψΑϑΊΟη 5 πλοϑὲ ΡΎΑρΡὨ ΔΙ ἀοϑογ θά. ΤὍΠδ 
Ροορὶθ ᾶἃῖὲ ἀἰβρογεθά ονϑῦ ἴῃς ᾿ἰαπά αι! θῖΥῪ 
ΖοΟ]]οννῖηρ ΠΟΣῚ ἀδι4] ρυγϑα δ, γπθη [Ια Ιηρ5 
ΠΟπιΘ οὗ [6 Θῃθηλγ 5 ἀρργοδοῆ. ὅδ [γαϊποὰ 
σάν] γΥ οὗ (ἢς Αβϑυτδηβ, ννῆο ἀγὸ ἀερὶοῖϊοὰ ἴῃ 
ΟΠ οὗ [Π6 ῥ]αῖοβ ἴῃ 1αγαγά δ ' Μοημυπηεηΐβ οὗ 
Αϑϑυτίδ᾽ ονοιτι ἀΐϊηρῦ ἃ πιοιιηΐδιπου5 σΟΙΠΙΓΣΥ 
{ἰκὸ ἀπ, Ξσργοδὰ σὰρι αἰγ οὐ 4] 5] 4εβ. ὙΤὴῈ 
ΟἿΪΥ εἴδπος οὗ δβϑοᾶρθ ἰ5. ἃ ιαϑίῦ Πιρῃϊ, α 
[πὸ οὗ ἢἤδλρϑβ ϑίγοαδιηβ ἔτοπὶ ἴπ6 ἢ1}}|5 ἴο πιδτκ 
1Π6 ρἷδοθ οὗ τηροζίηρ, ἀπά τῆς ϑδῆθεϊ τοιιοδ, 
ὙγΠῚ16 (ἢς Ὀ]αΞῖ5 οὗ (πε ἰγυπιρεῖ χυϊςκοη [ἢ6 
ϑῖερβ οὗ [Π6 νγανεγίηρ δηὰ σοϊυσΐδπί. Α58 {ΠΟῪ 
ξαίμοῦ {Πεοὶγ σδίς]6, οὐ ρ᾽]Ὲ 1Πεῖγ τηοβὶ να] θὰ 
ξοοάξ Ὡροη {Π6ῚΓ σΑγῖβ, ννὸ ϑθθηὶ ἴο ἤρασ ΠΕΣ 
ἱῃνο πίαγυ οὐδου]δίϊίοης οὗ ρϑὶῃ, [ῃ6 τηοδῃβ 
δηὰ ογθ5. ἢ ἢ ἢ (ΠΟΥ αχυϊξ ΤΠΕΙ͂Γ ΠΟΙΊ68, 
ΟΥ̓ Ἰ᾿ἰβίθῃη ἴο {πὸ {ἰἀϊηγβ Ὀσουρῃξ ἴῃ αυϊοῖκ κυς- 
Οεβϑίοη οὗ βοὴδ [τ 5} ἐϑδϑίεσ, οὐ οὗ [6 ἘῃΟΤῚΥ 8 

νοι Υ. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΙΝ. 
ὈΠάεγβιδηάϊηρ: ΤΠΕΥ γέ τνῖϑ6 ἴο ἀο 
εν], δυῖ ἴο ἀο ροοά {πεν ἢᾶνε πο 
Κηον)]εάρεα. 

23 1 Ὀεμεϊά τῆε εαγίῃ, δηά, ἰο, 1: 
τυας Μντῇοιζ ἔογη). ΔΠπΠα νοϊὰ ; δπά τῇς 
Πεάᾶνεβ, δηά {πα γ ῥαά πο ἰἰρῆτ. 

24. ΕΣ] Ὀεμε]ά τῇς πιοιιηϊαίη8. δηά, 
ἶο, Π6Υ {γαπλθ]θά, ἀπά 1} τῃε ἢ}115 
ταονεὰ ΠΙρεἶγ. ΄ 
251 Ἐπμοίά, διά, ἴο, ἐῤέγε τὐᾶς πο 

ἴλη, πὰ 411] τῆς διγάβ. οὔ τῆς ἢδ4- 
γ η8 ψέεῖς ἢεά, 

26 1 Ρελεϊά, δηά, ἰο, τὰς ἐγ τα] 

ΔΡΡΟΆΣΔΠΟΘ ἴῃ βοῦιθ Ὀποχροοϊθα ρ͵λοθ. Ἐνθη 
ἴπς γταριἃ γαηβιτοη ἔγοπιλ Οπ6 πιοίδρῃοῦ ἴο 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΓ δά 5 ἴο ἴπθ ἔογοε οὗ 186 ργορῃεῖ 
τνογάϑ. 

22. Ῥογ) ὙἼΠα ἄπϑνγεῦ ἴο ἴπῸ αυεδίίοη ἴῃ 
τ. 11. ῬὍΠ]5 ἴΕΥΤΟΥ ἀοε5 ποῖ σοτὴς νυἱπουΐ ἃ 
σδιι56, 4Δη4 Μ}1}}} ἰΙᾳ5σὲ ὑπ} [Πδΐ σδι156.----Π6 0} 
οὗ {π6 ρεορῖὶο.---ἰθ τοπιονθά. 

23. 1 ὀεῤεψη ἴῃ νυ. 1το---ὧὦὁύ, νὰ ποαγὰ 
ἴπε6ὶ ῬΘΟρΡΪΘ᾽ 5 ΟΥ̓ οὗ ἴοττοῦ; ἰπῃ συ. 22 σοά 
ἀεοϊαγοα τΠ6 σαυδ6 οὗ ἔδοῖγ σα ἕο ἤανθ Ὀσθη 
1ποῖγ ἔΟΪΥ: δηά ποὺ ἰῇ ἔθου νοῦϑος Θδοῇ ὃ6- 
εἰπῆς ἢ 1. δεῤοίά, ἴῃ6 ργορῆθῖ 8665 ἰῷ 
νἰϑίοη ἴΠ6 ἀδβοϊδίθ σοπαϊπίοη οὗ [πάφᾶ ἀυτίην. 
ἴῃς Βαθγυ]οηΐδη σΔρΕ ΝΥ: δου νυν ῃ ἢ ἰπ νυ. 
27) 28 ἢδ6 Ρ00}15165 Οοα 5 ϑοϊθπηη ϑοπίθηςο,. 
ἀθοϊατηρς [πιά δῃ᾽5 ἀοοτὰ, θὰῖ ὙΠῸ [τ αἴθοὸ Ποῦ. 
τοβιογδίοη. 

«υἱέδομὲ ζόογτη, απά οἱ] Ὀθδοϊαῖθ δπά' 
σοϊά, 966 ποίΐβ οἡ Οξη. 1. 2. ΤΠ Ἰαπὰ ἢδς 
τεϊισιθά ἴο ἃ ἰαΐθο οἵ Ἂἶδοβ: ἰξ ἴβ τηθγ 
ΠΟΙΉΙΠΡΤΙ655 δηὰ ΘΠΊΡ.Π655, 85 Ὀοέοσε Οοά β 
δρῚΠ| Ὀγοοάδα Ὡροη 1 ἴο Ὀγίης ἃ ἰηΐο ογάοσ 
πὰ Ὀεδιϊΐγ. δθὲ ποίΐθϑ ΟἹ ἰβ8ϊ. ΧΧχὶν. 10, 
ΧΧΧΙΥ. 11. 

απά ἐῤὲ ῥεαυο. Απὰ ρνασάὰ ἴο τ89 
Ὦθδυθσπδ. Τδ ἹΠΊΑΦΟΙΥ 5 {παῖ οὗ ἴδπο ἰχϑὶ 
ΟΔΥ οὗ Ἰυάρπιοηΐ ([54]. χί!. το; [06] 1ἴ, το, 
11. τς; δἃΠπὰ ορ. 5. Χυ" ], 9, 11; ΕΖΟΚ, χχχίὶν, 
12; ΑΠΊΟΒ Υ1}}. 9). ὙΠδ ρστοδῖ ᾿ἰρ ἢ -Ὀράγους 
ΔΙῸ ποῖ ἴο σϑᾶϑθ {ΠοΙγ 5: πίηρ 50 ἰοῃρ 45 ἴδ 
οδυῖ ἢ ἐπάγει (Οδη. ἰχ. 16), νὰ ἴο [δγοπη- 
Δ} 5 υἱδίοῃη ἃ}} ννᾶβ 8ἃ5 ἰοῦ ρῃ {πὸ ἀδΥ͂ οὗ 
16 1 ,ογὰ δὰ ςσοπηθ, δηὰ θαγί σοίυσγηθά ἴο 
(6 5ἰδίς 'ἰπ ψνὩοἢ ἰἃ ννᾶ5 Ὀθίοστο (ῃ6 ἢγεξ 
ογεαζίνο ννογὰ (566 2 Ῥεῖ. 11}. σο). 

244. »ιουεά ἰζσ ιν} Ἀρείρά ἰο απά 7γο.. ΤΟ 
τηοιηΐδῖπ5, ἴΠ6 τηρϑὲ βιδπὰ πὰ πιηδ᾽θϑίὶς 
ἔοδίιγοβ οὗ ἴῃ φαγίῃ, ἴοβϑϑ ἴο δηὰ ἔτγο ἕγοηι ἴῃ 
γἱοΪθησα οὗ ἔπθ φαγί ῃαιδῖκθ, ρΡγΟ Δ ΌΪΥ (ῃ6 τηοσβὶ 
ἃν] οἵ (σοῦ 5 νυἱϑιϊδιϊοηβ, 

25. πὸ 45} ὙΠῸ υἰπιοϑῖ 50 πᾶ6 ργουδὶ]ς, 
δπὰ δνεῃ [πὸ υἱγάβ, ([Π6 ἔγθοδί δηὰ πιοσῖ ψἹ οἷῦ 
ϑργεδά οὗ ᾿ἰνίῃρ Δη1 1815, μάν 8]] ἀθρατίοά. 

26. 2ῥεὲ γι! ῥίαεε] ΤῸς Θτπηοῖ, ἔμο 

Ζ 

353 



354 

ΤΙ τὸ 5 

Ρἶδος τῦας ἃ Μά ογη658, δηὰ 411] τῆ6 
οἰτἰ65 τῃογθοοῦ νγοῦε ὑγόκοη ἄονγῃ δῖ 
ἴῃς ργέβεηςε οἵ τῆς ΓΟΚΡ, απά Ὀγ ἢ 8 
βεγοα ΔΠΡΈΓ. 

27 Ῥογ τῆυ8 Βαῖῃ (με ΓΟΚῸ 584,4, 
Τῆς ψῆοΐς ἰδλπά 5141] Ὀς ἀεσϑοϊδῖε : 
ἐγεῖ 11 ποῖ πιλκα 4 ἢ} επά. 

28 Εογ [ἢ|5 5811 τῆς δαγἢ πιοιγη. 
Δη4 τἢ6 ἢοάνθπβϑ αὔῦονε ὃὉς ὃΐἷδλοκ: δ6- 
οάυ86 1 ἢανε βροκεπ 21, 1 δᾶνε ρυτ- 

ΤΙ ἢ νἱποϊδηἀ (11. 7), γε [ἢ6 ρορυϊδέϊοη 
Πλὰ δοθῆ πηοϑδῖ ἄδηῆϑο, δπὰ ἴθ ἰαδουτγξβ οὗ 
[Π6 υϑθαπάπηδη τηοϑὶ ΤΊΠΏΪΥ τενναγάθα, δ85 
ὈδοοπΊα ποῖ 4 αυϊάεγησις Ὀὰϊ 1ὉἈ89 τ11ᾶ9Σ- 
085. ΤΠ ἀτίς]ο δά δὰ ἴο {π6 ὑγράϊςδίθ, ςοῃ- 
ΤΓΑΓΥ ἴο 186 1.51.4] τυ 65 οὗ Ηδῦτγονν στΑτΊΠΊΔΓ, 
βῆενγβ [ῃδῖ [Π6 σοπηραγίβοῃ 15. νυ ἢ βοπηθ 5ρθς δ] 
βροῖ, |ἴκὸ 186 ἱπῃοβρίδ0]6 νναβίο ἴο 86 βουῖῃ- 
εαϑί οὗ Τ᾿ υάδᾶ. 866 ποῖδ οῃ ςἢ. 1]. 21. 

αἱ ἰδὲ ῥγεομρ) 11. οι θεέ ὕες οὶ 
ερουαῤ, ἥὥονι ἐδε ὕαεε φ' δε δεαὶ ὁ. ΗΙΣ 
ποεγι!, ἰΠαὶ 15, Ὀδοδυδθ οἵ, δὲ ἴπθ σοϊηπιδηά 
οἵ [εβονδῇ, δηά θεοδιιϑὲ οὗ Ηΐ5 ἀῆρεῦ (ςρ. 
ΧΧΙΣ, 9.) ΧΧν. 37). 

47. ον ῥις... 1.658ῖ ψνΒδὲ ργεοσθάθβ τηρῆςϊ 
566 ΠΊ ΟἾΪΥ ΡΟΘΙΓΥ, ΘΓ Δ ΠΟΥ 5ΟΪΘΠΊΩΪΥ 
ϑρΘΆΚ5 ἰῃ οὐ 5 ΠΑΠΊΘ. 

ἀεεοία!Ε] ὙΠῸ ψογὰ ἰη ΗθΌγ. 5 ἃ 5Ξυ5., 
ἃ νδεῖθ. [ἴ 50πὶ8 ὕ0ρ ἴῃς ρῬαγίςι]δγβ οὗὨ {πὸ 
ἴουΓ ρσγθοθάϊηρ νογϑθβ. 

α, μϊ ἐπ] ὝῊ 5 ἰ5 οης οὗ [Π6 πιοβί Ξ τ Κίπς 
ὌΝ οὗ ριορῆθου, παῖ ΒΟΥΟΥΟΙ 5ΟΥ̓ΟΓΟ ΤΠΔΥῪ 

1ῃ6 Ἰυάρπίοπε ργοπουησρα ἀραϊπδὲ [υάδῇ, 
ἴΠοΓα 15 αἰνναγϑ [6 γϑβογνδίίοη, 1παξ ἴπ6 συΐϊῃ 
584}} ποῖ ὃδ6 ςοπιρίοῖο (Π]. 14). ὙΠ ἴδῃ 
{Π065 ψοο γοπιουθὰ ἔγοπη {ποὶγ ἰαπάὰ, δηὰ 
μᾶνθ Κηονη ΠΟ παι οηδὶ γοϑϊογαίοη ΝΙΠουθῇ, 
ΒΑΌγΙοΟΠ, {41} ἔογ δνοσγ (ςἢ. 11. 64); Α.55γ- 
ΤΊΔΠ5, Ῥοσβίδηβ, Οὐεοῖκβ, Ἀοπιᾶπβ ρᾶ55 Δ0580- 
ἰαἴεϊγ ἀννὰῪ (Ό8ῃ. "3. 3). Νοῖ 80 ἴῃς [ενν5: 
οὗ ἐπε Οοά 58γ5, 4 Με} ἀεείγμοιίίοη, ᾿᾿ϊ. ἃ 
ςοπϑυπιπηδίϊοη, ἃ ἤπαὶ δηη! ἰἰδίίοη, 1 «υὐδ ποῖ 
γπαξεο. 866 ἔοσγ [Π6 ογίρίπαὶ σονθηδὶ νυ 
ἴϑταοὶ, [δν. χχυΐ. 44, δῃηὰ ἴογ (ῃ6 ργορβοίβ, 
158]. νἱ. 13, Χ. 21, ἅζ.; Ἄγ. χχχ. 1ἰὶ Εζοῖ, 
Χχ. 24; Ατὴοβ ἰχ. 8, ἄς. 

48Θ. Γὸν ΠῚ Βεοοᾶυϑε οὗ {5 ἀοοπὶ 
δὺϑουϊζ ἴο [2}]} ὕὑροη ᾿ιάδἢῃ. 

δὲ ὀϊαελ] ΑΞ πιδοὶ οὗ πιουγπίπφ. 6 
ἤδάνθηβ 5}41}}] ϑῃγοιιά ἐμοιηθοϊνοβ ἴῃ δτκ 
εἰουάπ, ἴῃ βϑυτηραῖῃγ ν ἢ [ἢ 6 φαγί 5 ΠΘΟΓΎ, 

1 δαπς ῥμγροιεά ἢ Ὑ8Ὲ ΠΧΧ, ἅτε ῥγο- 
ΒΑΌΪΥ τίρῃΐ πὶ ἀγγαηριης [Π15 αὐὔοσ γερεηξ, 28 
ἰΐ χοβίοτεβ [Π6 ρδγδ 6] 15π|; 

ΒῸΓ 1 ἢᾶνο βροκθη, δηὰ νν}}} ποῖ τορεηΐ, 
[αν ρυγροθοά, δηὰ ν7}}} ποῖ ἴὰσπὶ Ὀδοῖκ 

ἔτοπὶ 1, 

49. Τρε «υῤοῖο εἰ} ἘΛΔΊΠΟΓ, ΕΥ̓͂ΘΣῪ ΟἹΥ, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΙΡ. [ν. 27---20. 

Ροβεά ἐϊ, δληὰ νν}} ποῖ τερεηῖ, πεῖῖποῦ 
Ψ|11 τὐγῃ ὈΔοῖκ ἔτοπι [ἴ. 

29 Τηε ΨνΠο0]6 οἰ 584}} ἤεε ἔογ 
τῆς ποῖβε οὗ τπ6 ἢούβοπιεη δηὰ Ὀον- 
ΔΘ ; ΠΟΥ 3}]} ζὸ ἱπίο τ! Κεῖβ, ἀπά 
οἰ ἃρ ἀροη τε τοςκβ : ΘνΟΓΥ ἐν 
εῤαί! ὁέ ἰοτβακβη, δπὰ ποῖ ἃ ππδῃ ἀννεὶ] 
τῃετείπ. 

20 Απά εὐδέπ που σγέ 5ρο1]6ἀ., νγῆδὲ 
ΜῊ του ἀο ὁ ὙΠουρῇ δου οἰοτμεβὲ 

85 θεΐονυ. Τῆς “(ΒΟ Ϊο ον "ἢ νου]ὰ θὲ [ἐτὰ- 
βδίοπι, δυϊ [Π6 ργορμοῖ ἤογε γεϑιπηόβ ἢΪ5 νιϑίοῃ, 
ἱπίογτιρῖοα δὲ νυ. 2) ὉῪ σοά δβ ἐπιρῃῆδξ!ς σοῃ- 
Βιπηδίϊοη οὔ ἰἴ5 {γι ἢ, ἀπὰ [Π6 86η56 σϑοαυϊγοὰ 
5 τῃαὶ 41} {π6 ἱῃμδυιϊδηῖβ οἵ ἴῃ ἴον" ῃ5 ἅτε οὔ 
τδεῖγ ΠΙρΡμς τὸ ογυβαίοπὶ ἕοσ ὑγοίϊεςοῃ, οὐ, 
Βοροίοββ οὗ σϑδοπίηρ ἰἴ, 8εεῖ σεΐυξε ἴῃ [6 
τοοάς δηά τοςκβ. ὙΠΟΓΕ ἅΓθ, Ποννουοσ, τϑᾶ- 
ΒΟΠ5 ἴοτ δοϊονίηρ (δαὶ ἴἢς Π,ΧΧ,. δηὰ Ταγευπὶ 
ἅἃΓ6 τἱρῆΐς ἰῇ τοδάϊηρ ποῖ 26 α«υδοίε ἰαμά, 

γγνεπ 23. ' 
σῥαλ! 3εεῚ Ἀλίδμογ, 15 ΖΙϑϑίπα. [τ ἰ5 1Π6 

Τεβοηΐ ραγίῖςῖρῖθ. ὙὍΠὲ ΠΒῖρῃς 85 δἰγοδαγ 
ῃ 

ἐδὲ ποί6] 1 ἰϊ. ἐδε “νοίερ, [Ὧ6 5ΠουΠξ. 
ἐδε δογσόνιθη ἀπά δοαυ»οη} ΒΟΥ ἴΠπῸ σναῖγγ, 

866 Οὗ ἶἰν. 1. Τῃθθο ννἱἢ Ὀοννπηδη ἐογπιοὰ 
(Π6 ςἢϊοξ Ξσἰγοησίῃ οὗ [86 Αϑϑυτίδῃ δΔ:πη}05. 
Νοίδίπρ 15 τποσὸ βιΠΚίηρ ἴπ {αγατὰ 8 ' Μοιι- 
τηθηΐβ οὗ Νἰπουθῇ,᾽ ἴ88η [6 υρο ὈΟΥ  αττιοα 
ὈΥ [86 νναγτίοῦβ. (8566 δβρθοῖδ!ν ϑοηηδοΠ τ Ὁ᾽5 
δῖα ξε οὔ Ἱ δ ο 5}, 56 1658 11. Ρ]. 21.) 

ἐδέν “ῥὁαϊΐ χο0] ἘΆΘΥ ὮδΔΥΘ ΚΟΠΘ. 
ἐῤιελε!] ὝΒΕΓΕ ἰδ ΠῸ τεὰὶ βτουπὰ ἔογ τὲ- 

᾿εσῖης 1ῃ15 ἰγαπϑίδιίοη, ἰπουρ πι50}.4}} }7 [Π6 
ποσὰ ᾿0δ᾽ πλοδὴβ ὦ εἰομά. 511}} ἰξ 15 ποῖ [6 
ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ΠδΔΠῚ6 ἔογ ἃ (ποεῖ, Ὀμὰϊ 4 ροορί!ς ἴθστῃ 
ϑσηϊγιης ποτα! γ 4 εουεγὶ. [ἢ ϑγγίας δηὰ Ατὰᾶ- 
ὉὈϊς [ἴ 5 σοηϑίδπε Υ υϑοὰ οὗ ννοοάϑ, δηα [εγεπη- 
Δ πΊΑΥ πᾶνε υϑοὰ ἴξ ἔγοπι 8 ἔοπάμεββ ἔογ 
ΑΥΔΠΊΔΙΟ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΉΒ. 

γοεξἢ ὙΠ ννογά, ψἘ ἢ Οσσυτθ 4150 ἴῃ 
]οὉ χχχ. 6, ἰ5 {Ππκοννῖϑα του δῦ. 85 ὑεῖηρ ἃ 
ϑυγίδϑπὶ. [ἰ 5 ἴπ6ὸ πᾶ Οεῤῥα: ψίνεη ἴο 
διοη Ῥοίοσ ἴῃ ἴπὸ Νεὲνν Τοβϑίδπηθρηι. ὙΠῸ 
δορτυδριηῖ ἢδᾶ5 ϑΊΥΘη ΟΠΙΥ ἃ ἰοοϑὸ ῬΑγαρἢγαϑθ 
οὗ {ΠῸ νϑῦϑϑ, οὐνἹηξ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἐπ ᾿σγαπϑίδϊοῦβ 
ποῖ Ὀδῖηρ νν6}} δοφυδιηϊοὰ 1 (Π6 νετπιάςυ δ γ 
ἀϊδϊοςίβ οὗ Ῥαᾳ]εβίίηα. 

80. “4πώ4 νῆθη... Ὑγαηβίδίς, Απὰ ἔμποῦ, 
Ο νἱυππάοσϑά Οο0190, δὺ οὔζοοϊθπὺ ὑποῦ, 
δμδὶ ἐροι εἰοίῥειὶ ἐῤγηοὶῦ «ὐἱ! βοατιοῖ, ἐμ δὲ 
ἐδοι ἀξοζεαέ ἘΒΥΒΟΊΓ «υἱὲ ογπαρηοη: Οὗ φοίά, 
τὉ᾽δδῦ ἈΠῸ ΘΠ] δασβοδὲ ὑπ: ΘΥγ05 ἩῚΒ 
ΔΕΣΙΙΔΟΣΥ ἢ [κα υεἷἰπ ἀοπὴ τ8οῸὰ ὈΘΔΌΣΥ 
ἘΉΥΒΘΙΖ; 22) ἰουογ! ἄθ8Β»186 ἐῤκε, {δὲν ΒΘΟΙΚ 
ἐὸν 3. ΤΘιβαίθηι 15 γορσγεβοηϊοὰ 85 ἃ ὑυνοπιδῇ 
ψ 80 ρυῖϑβ οὐ ΠΟΥ δεβῖ δίτἰγε ἴο φαίη ἑδνουζ ἴῃ τπῸ 
Ἔγεϑ οὗ μεσ ἴονεῦβ, Ὀυϊ ἴῃ νδῖῃ, ον ἴδ6 οὐαὶ 



γ. 31, 1. 

τῆ γ561} ν ἢ οτίπηβϑοη, τπουρὰ ἴδοι 
ἀεοκεβῖ [πες ἢ ογηδηιεπίβ οὗ ρο]ά, 
τπουρὴ τπου ταπῖεϑὲ ΤΠ ᾿ἔλςς ν ἢ 
Ραϊπτιηρ, ἴῃ νη 5Π41{ του πιᾶκα τἢγ- 
861{ ἔδὶγ; ἐγ Ἰονεῖβϑ νν}}} ἀδβρίβε τῆεε, 
{ΠΥ ψν1]] 86εἰς τῇγ [16. 

21 Ἐογ 1 Πᾶνε Πελγά ἃ νοίςς 43 οὗ 

ΤΕΚΕΜΙΔΆΗ. [ν᾿ ν. 
ἃ ᾿γοπιδη ἴῃ ἔγαναῖ, σπά τῇς Δηρι ἢ 
ἃ8 οὗ Ποῦ τῃαῖ ὈΠηρεῖῃ ἔσσῃ Ποὺ βγδῖ 
σὨΠ]ἃ4, τὴς νοῖςα οὐ τς ἀδυρῆτϊοι οὗὨ 
Ζίοη, ἐῤαὶ Ὀεννα οῖ ἢ Ποιεῖ ἐῤαὲ 
ϑργεδάθιῃ πεὶ πδηάβ, σαγίησ, ὟΣ 1: 
6 ΠΟΥ ' [ΟΥ̓ ΠΙῪ 800] ἰ8 νγεαγιεα δ6- 
οδιι86 οὗ πηυγάρσγεγβ. 

συδίοπι οὗ ἐπίαγχίας, Ἰἰϊ. σερατγαἰΐηρ ἴθ6 εγεβ 
ὙῈ ΔΠΕΠΊΟΠΥ, 566 ποῖθ οἡ 2 Κ. ιχ. 20, ἀπὰ 
1, Δῃ6, " Μδῃηεῖβ οὗ ἴδ Ἐξγριίδηϑ,᾽ 1. οὶ. 

81. 4 «υο»αῦ ἐπ ἰγαυαὶΠ Ϊεγοιη δὴ ἄοοα 
ποῖ υδὸ (δε ογάϊΠΑΥῪ ψογά, Ὀὰῖ [6 νοτὺ τεη- 
ἀεγοὰ «υγὴδε «υἱὴδ ραϊπ, ἴῃ ο. 19. 

δὲγ γι: εδ 4] ΠΣ Ρδγα}}6  15π|ὶ 845 5112] ΓῸ- 
Ρεδῖβ {πὸ ἰάθα ἴῃ 8ῃ ἱπίθηβογ ἔοιτῃ; ἴῃ 15 11 ἢδ5 
αηριΐ ὦ ἰπϑιοδα οἵ ἃ “σοέεε, ἰ.6. ἃ οἴγ, δῃὰ ἴογ ἃ 
«υογπαη-ἰποίγαυσι,͵ ἴἃ ρῖνοθ ομό ἐδαὶ ὀγίηφεί 
γι δὲν ἥγείεδογηι, ἀνὰ ννῇοϑο ραΐη 15 πε σἢϊ- 
ἐηοὰ Ὀγ ἴεττογσ. (Οη ἴδε τπεΐδρδῃοσ, 866 νΥἱ. 24) 
ΧΙ ΙΧ. 24.) 

ἐδὲ ἀσμᾳδίεν 97 Ζίοπ] Τῆδ 508] ρἤΓΔ56 ἴὺῸ Γ 
ἴδιο ἱπηδοιϊδηίβ οὗ Ζίοη (566 ποῖθ οἡ 5. ἰχ. 14). 

ὀεᾳυαι ει δεγιεἰ 7} ΟΥ, ξαδρβ; ||. δαὶ 
δνεαΐδο: γα], ἐδαὶ ραπὶς ἤν ὀγεαϊό. 

“ῥγεσάείδ᾽ δὲν δαμπά 7] ὝΠ6 Ηθθγ. βαυ8, 8 9 
ῬΆΪΙΔΒ Οὗ ΟΣ Βδπᾶβ, (6 “' 511}01η85 ΠηΔη11.5 
οἵ Ηοζτδςοο, Οἀ, 11}. 223. Σ- 

δειαιμο 9 νιμγάεγον "] ΤῈ ΓΧΧ,, ὅ8γτγ., 
ψυϊς., ἄς., Δκο (Π6 ἘΥΠΟΒΕ ἃ5 ρᾶϑβίνο, δηὰ 
τοηάοσ Μ᾽ “ομΐ αν. ὀξοαμσο ΟΥ ἐδε “απ. ΤὮ6 
Ταῦ. μόνγονοσ ἄρτόθβ νἱῦ (6 Μαβογεῖς 
Ρυποίυδίίοη---οῦ [6 56η86 ἀδροπάβ ποῖ ὕροῇ 
ἴπθ σοπϑοπδηῖβ, δὰ ἀροη ἴῃ6 νοννεῖβ --- ἰῃ 
ταλκῖης ἰἰ δοῦνο, ἀπὰ ἰξ πιιβὲ ἤθη 6 ἰγδῆ8- 
ἰλίθα, ΜῪ 80}1 ζδ᾽ πη ἴο 89 ΙΩὈΣάΘΙΣΟΣΕ, 
ἐ.6. 5ϊιηκς σχηδιυβίοὰ Ὀεΐογο ἴποηι, δηὰ οδῃ 
ΤΏΔΚ6 η0 δΙΓΙΠΕΓ οἤοτί ἴο ὀϑοᾶρθ. ὙΤῃὸ Ὑ 8016 
5δου]ὰ δ6 ἰγδηβἰδῖοά: 

ἘΟΣ ἃ ΟΥΥ ὯΔΥΘ 1 ποδσὰ 88 οὗ 0.0 
ἩΣΛΡΒΙΣΚ 1 υδϑῖῃ: 

Απκοϊδ 8858 οὗὕὐὁἨὨἁ οὔθ ὑδδὴ ὈΣΊΣΚΟΙΒ 
ΤΟΥΔῚ ἘΟΣ ΤΙΣ ΌΟΣΕ: 

ἘΠ0 ΟΥΥ Οὗ 1᾽Ὁ8)6 ἀδκιοσ ΟΥ ΞΊ10:, 

ΒἘῈ6 ΚΆΒΡΒΊΙΟΣ ὈΣΘΑΙὮ: 586 πύσοτομθδ 

οὔὗ ὍΟΣ ὉΔ[1ΔΒ' 

ἯοῦΘ 15 1160]! Υ0Σ ΤΥ δ8Β0ἃ1 ἔδινα 0. 
ΟΣΘ δ ὩΔΌΣΑΔΘΣΟΣΒ. 

ΝΟΤῈ οἡ (ΗᾺΑΡ. 1ν. 10. 

Ὑπε ποτὰ ΠΡΊΠΙΝ ἰ5 ςοπιροβοὰ οὗ πΐπὶς, 

(86 ΟἿ, ἀπά Πρτῆν, [μ6 Κυὶ, 1π6 ἕοιτα 
Πρ ΓῆΝς, ξίνεη ἔογ ἴπῈ ΟἿ ἴῃ πιοϑὲ Ηθῦγενν 
ΒΙΌ]65, Ὀείης ἃ πλοηϑΓΟΘΙΥ͂, ἡ ΒΓ ΟὮ [86 οα!οΓ8 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΒΚΝ Υ. 
1: 71ε γμάσνιορεῖς οΥΓ Οοαά μον ἐλέ ὅξτυς, 29» ̓ λεὶν 
υυστερσς, 7.0» ἐλεὶν ααμέενγ, τὸ ,0» ἐλεῖν 
ἐρι βίον, τὸ ,2ο» ἑλεῖν εογεζερεῤέ οὐ Οοά, 25 σηπαΪ 
,»ν ἐλεῖγ φγεαξ εογγμδίοι ἐξ ἐῤς αἰνὶἑ σἰαίέ, 
320 αμαὶ ορεερέα:ί,εαΐ, 

πᾶνε ἱπνθηίοα ἔγοπι ποῖ ποίϊοΐης ἐπαὶ {πὸ ἴῃ» 
βουίθα ἡ σοργεϑοηῖβ ἴπ6 νονγεὶ οὗ ἰὰς Κεὶ, 

Τὸ ψογά ἰ5 ἔοιτηθὰ ἔσοπι θη, 0 «υγίῥὲ ἵπ« 
απ, ΜῈ ἔπε ᾿πίδησινα ΠΤ δά ἀεοά. 

Π γε ἴο Ὧἀπά ἔτο τῆτουρῃ τῆς 
βἴγεεῖβ οὐ Γεγιιβαίεπι, δηὰ 866 

πον, ἂπά Κπονν, πὰ 86εἰ ἴῃ τἢ6 
Ὀγοδά ρίαςες {πεγεοῖ, τ γε σδη ππά 
ἃ τηδη, 1 τπεγε Ὀε 4ην τῇδλϊ ἐχεουΐοιῃ 

ΟΗΑΡ. ἵ. 1. Ἀωη Ιο απ 7,0] ὙΠ6 
Ρτγορδμεῖ, ἴῃ (Π15 δηὰ ποχὶ οἰχῃϊ συῦϑοβ, 
βροδκίηρ δὲ οῃβ {Ππ|6 ἴῃ ἢΐ5 οὐγῇ πᾶπης, ἀπά δ 
ἃποίμοσ ἴῃ [86 πδπιὸ οὗ [εῃονδῇ, 10.511ῆ65 [86 
βου ΠΥ οὗ Οοὐβ Ἰυάρπγεηΐβ ροῃ [6 134]6 ΠῚ. 
[15 σδρίυτο, ἀπά {Πε ἀεδισυςθοη οἵ 15 ᾿ΠΠ 40 ]11- 
Δηΐθ, νετο οὐίηρ ἴο ἐμοῖσ υἱΐογ ἱπητ  ΓΑ γ. 
Ετοπὶ (Π6 ἀεοςτρίοη οὗ [86 πηΐνογβαὶ σΟΥΓρ- 
τίοη οὗ ἴθ ρεορΐὶς οἵ [ογυβαίθπη ίνθη ἴῃ [ἢ 5 
Παρίου, ΠΊΔΩΥ ἢάνο γριὰ (ῃδὲ ἴῃς ἀδίο οὗ 1ῃ6 

᾿ΡΙΌΡΒΘΟΥ πιιϑὲ ΡῈ βιιυθεαιιθπὲ ἴο [Π6 {Ππ|65 οὗ 
Ἰπν νν ἤθη σιςἢ ννὰ5 {πες ἀἰθογγαη ζεα 5ἴδίς 
οὗ Ξοεϊείγ, [παι {π6 τρῃίΐθουβ ννογὸ ΟὈ]Ιροά ἴο 
τ μάγανν ἤοσὰ ρυθ]ὶς 6 (Ὁ. Κιμηςἢ), οΥ 

ὄυθη σοτηδίη βῃαξ αρ ἰη {πεῖγ Ποιι965 (Ϊ. Κὶπὶ- 
οἢ). [15 ἵἴπι|ὸ 86ῆβθ, Πουνγεύοσ, γαῖμποσ 15 [ῃδὲ 
1οϑίδῃ 5 γεΐογπιβ. νγεστε ἔπιβίγαίθα ΟΥ̓ {Π6 1π|-» 
ΤΑΟΓΑΪ ΠΥ ρσονδίθης δμοης 811 οἶλϑϑο5: ὑ] ἢ 
(μδουξῇ ομοοκοά ἔογ ἃ {ἰπιθ, γεῖ ννᾶ5 ἴοο ἀθορΡΙΥ͂ 
ἰηρταϊποὰ ἴο ὈῈ ΓΕΔΙῪ ογαάιςαϊθαὰ ὉΥ 411 δὲ 
ξοοὰ Κίης οουἱὰ ἀο. Ὑἢο ὑγορδεῖ 5665 6Υ]]} 
{πΠυπιρἢϊηρ, θυ ννὸ πιυϑὶ ποῖ (ΔΚ6 ἢϊ5 ψγογὰβ 
50 ΠΟΥ ΠΥ 45 ἴο σοποϊιὰδ (μαὲ πότ ΟΕ ΠΟ 
ξοοά τῆθη ΤΠθη 1ῃ [ογυβα οι. Οἡ 186 σΟΠΙΓΑΓΎ, 
ΓΠογα οΓῸ ΠΔΠΥ, δἀπὰ Οοά γχεπιονοὰ ἱμεα 
εἰ ἔογ 1μοῖγ ζοοά " ἰο Βανγίοῃ Ὀοίοσε [Π6 Πηδὶ 
ονθτ ἤγουν οὐ ἴδε οἷἐγ παῖ ἴῃ ἴμεπὶ [πε πδῦομ 
ταὶ οπςδ ἀραίη σγονῖνε (ςΡ. ἰν. 27, ΧΧΙΥ. 5)» 

22 
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ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ. ν. [ν. 2----ῦ. 
Ἰυάρπιεπί, τῃδξ Ξε Κεῖ (ἢς (τυ τἢ ; δηά 

ν}}}} ραγάοη [ἴἴ. 
2 Απά τβουρῇ ἴΠΕῪ 880, Τῆς ΠΟΚΡ 

Ἰϊνεῖῇ ; βυγαὶΥ ΠΟΥ ϑννεδγ [[5Ὲ]γ. 

350 
πιεη, δπά νυν]. ϑρεαὰκ υπίο (ἤδη; [ὉΓ 
ΠΕ πάνθ Κπυννῃ ἴπΠ6 ΨΑΥ οἵ τῆς 
ΠᾺΡ, ἀπά τὲ ἰυάρπιεπε οὗ {Πεὶγ 
(οά: δυῖ τ{πεϑεὲ πᾶνε δτορεῖμοῦ ὅτο-. 

43 Ο Ι͂ῸΚΡ,ς ἄγε ποῖ τπϊπ6 εὐὲβ Κεη πε γοκε, σπά Ὀυγϑὶ τε Ὀοπάβ. 
4 ἴεαἱ. 9. προη τῆς ττὰτῇ ὁ τῆου Παβῖ 4 8. ΓΙΌ ΚΈΠ 6 Πεγοίογα ἃ ἰίΐοη οιἱἍδ οἵ τῇς 
δἶαρ. ..3ο. ἴετα, δας ΤΠΕΥ πᾶνε ποῖ ρηδνεά ; ἔογεβί 5}2]] 51ΔΥ 1π6πὶ, “ἀπά ἃ ννγοἱ οὗ 

ἴδοι μαβῖ ςοπϑβιπιεὰ τἢεπὶ, ὁμὲ ἴπεν [δα " ἐνεπίῃρβ 5}8]] 5ροὶ] (ἢ 6πὶ, ἃ Ϊεο- "ον, 
ἢανε τεξιϑεά ἴο γεςεῖνε Ἴογγθοζίοῃ : σα 
πον πᾶνε πιδάς {πεὶγ ἔλοθβ παγάθγ 
(ΠΔη ἃ τοςκ; {πῈὺ μάνα τεξιβεὰ ἴο 
ΓεϊυΓη. 

4 Τπμεγείοτε 1 844, ϑυγεῖὶν (ἢ 686 
ΩΥ̓͂Φ ῬΟΟΓ; [Π6Υ δῖα ἔοο ἢ : ἔουγ τῆ Υ 
Κπονν ποῖ ἴπ6 ΨΔΥ οὗ ἴῃε ΓΟΚῸ, ποῦ 
της Ἰυάρτηεης οὗ {πεῖγ (ὐοά. 

ς 1 ν}}] ργεῖ πιὲ υὑπίο τῆς ρτολῖ 

δὲ δγοαά ρίαςε.] ὙἼΠῈ πιδγκεῖβ, ορθη βρᾶςδβ 
ἂὶ (μ6 Θδπίοσγιης ᾿η οὗ ἴῃθ ραῖοϑ, δηὰ οἵδογ 
Ρίδοθϑ οὗ σοποουγζϑο. 

α»"4η)] ΤὮε ΗΘΌΓ. νγογὰ Π68Π5 45} οπδ. 
ἐδαὶ ἐχεειζει δ] Τραὶ υτδονικοῖμ. ὙΠΟΤΕ 

[45 Ὀδθὴ ἃ ρτδάιιδὶ σἤὔδηρο οὗ ἰδηριυδρο 5ἰ)σ 6 
156 Α. Ν. ννᾶ5 πιδάσ, δηά ἴῃε ννογὰ ἐχεεμές, ἃ 
ἕανουγίο ἴοστῃ γυνὴ} [Π6 (γδηϑίδίουϑ, 15 ϑοϊ ἀοτὴ 
ιι5ο ποῦν ὀχοορί οὗ ρυδ]ὶς οἴἶῆοριβ. [1}η [δὲ 
ΑΟΨ. [1 οἴξη τλθδηβ5 ποίῃιης πιοῖὸ [ἤδη δοίην, 
1π Πἴ. τοπάογιης οὗ ἴδ6 Ἡδδσγ, ννοτγὰ ἤογο. 
ἐγ }] ὙΠὲὸ Ηδθοσ. ννογὰ ἀοθβ ποῖ πιϑᾶῃ 

ἐγ ἴῃ ΜΟΓΤ5, ΟΥ Ά ἴῃ τηδίζοιβ οὗ Ὀδ]6ῇ ΟΥὨ 
ορἰπίοη, δυξ ἴῃ αερίοης; ἴἃ νου Ὀὲ Ὀείίεῦ 
{τδηϑδῖοα ἀρ σι κμῦ 988, ῬΣΟΌΙΌΥ. 

Ὡ. “γὲ}] Ὑδουρὴ ΠΟΥ ἴᾶκὸ [ἢ6 πιοβῖ 
δ᾽ηάϊηρ ἔογηι οὗ οαἵῃ, ποῖ ΟΥ̓ ἴπθ πᾶπῖὲ οὗ ἃ 
1156 ξοὰ (νυ. 7). ποῖ βυςδ 8ἃ5 ἐῆε ἈΔΌΡΙΠ8 
ἰδ ϊ πιῖρῆς 6 ἐνδάθὰ (Μδίί. χχὶϊ!. τό, 18), 
Ὀυξ ΌὈΥ ἴῃς 5ε] -οχϊϑίοηςθ οὗ [επονδῆ, πόνος 
{861 655 [ΠΟῪ (0 50 ΟΠΪΥ ἃ5 ἃ τηθ8ῃ5 οὗ ΠπΠΊΟΓΕ 
ΘΑΒΙΪΥ ἀδοεινίης ΟἴοΓβ. 

8. ὡῤοη ἰδὲ ἐγ] ΤῊ ρῆγαϑθ ἴῃ (6 Ηδῦγ.. 
15. ἰῃ σοπίγασι ἢ ἴΠ6 πτογὰ τοπάσογοα γαλεν 
ἴῃ ὦ. χ2, [ἰἴ. ΤΟΥ ϑυνθασ τὸν γαίσεποισ, ὙΓἘ16 
Οοά ἸΙοοκϑ ἔογ ἐγωδ (οπιιρια δ), ἰγα τῇ ἴῃ δος! Οη5, 
ΡΓΟΌΠΥ (566 ν. 1). ὙΤΠΘ πδέυγαὶ Δη1Π 6515 
ἴο ,ασεηει., σσουἹὰ Ὀ6 ἐγμ ἱπ «υογς (ἐνιοῖ6), 
Ὀυϊ Ὀοΐὰ τ[π6 ΠΧΧ. πὰ Ψυΐὶς. ς8}} αἰϊοηπίΐοη 
ἴο 186 ἸΑΥΓΡῸΓ πηϑϑηϊηνς οὗ ἴπ6 οιη οπιρὶ ογοὰ 
ΌΥ τεπάοπηξ ᾿ὑ ,4αἰ (πίστιν, βΒάοπι); Οοάὰ 
Ιοοῖκϑβ ἴο {6 “αἰ, ἴπὰ6 υρτρ δῖ Ρυγροβα οὗ [86 
Βοατῖ, δηὰ νυ πουΐ [ [86 ποπιίηδὶ ἔθ] Υ οὗ δῃ 
ΟδΙἢ 5 Δῃ δϑοηπγπαϊίοη. ΤὮδ ταηϑἰδίίοη οὗ 
ΗΖ, “γε ποῖ ἐῤίριο ἐγε: ἐγμρῦ 8 ἀπίοΔΌ]6, 

4. Τβγεζογε] ΤὨΪ5 ἰ5 ἴοο 5ἴσοηρ ἃ σϑῆ- 
ἀστίης ἔοτ ἴΠ6 5 πλρὶ6 σοη)ιποῖοη “πώ. Βοίίεγ, 
ἴ Βοϊὰ ΒΟΎΘΥΘΙ, ἐ. 4. ἴῃ ΠΊΥ561{, 1 Ἰδουρῆῖ 
ἩΠ ΒΙΏ τα γϑοὶ (566 1}, 2). 

ραγὰ 5}4}1] νγδαῖςσῃ ονεῦ τῃ6]γ οἰ 685: 
ΘΥΘΙΥ͂ οπα ἴΠδῖ ροοἢ οὐυἵ τῃεηςς 5}}2]] 
δε τογη ἰῃ ρίεςεβ : δεσδιβε {Πεὶγ [ΓΔ Π8- 
δΥαβϑίοηβ ΔΓῸ ΤΔΠγ. ἀπά τῆ γΓ δδςῖκ- 
8161 ρ8 'δγε ἱπογεαβεά. 

Ηονν 5141} 1 ραγάοῃ ἴπθεὲ ἰογ 
τ 15 ἡ τὴγ ΤὨ]άγθη ἤᾶνα ἔογβακεη πλς, 
Δπὰ ϑυνοῦῃ ὈΥ ἐλένι αὶ αγε πὸ ροάϑ: 
ψ Ώεη 1 πὰ {εὰ τἢεπὶ ἴο τῆς {]], 

ἐξὸν αγὸ 70οἿ 2] ΟΥ, ῬΔΘΥ δοὺ 700318}1γ 
(ϑεεΕ Νυπι. ΧΙ!. 11), ποῖ διανίηρ [μδῖ Κηον- 
Ἰοάρο ῃςἢ ννοι]ά Θηδῦϊ]ο ἔπθπλ ἴο συ ϊάθ {ποθ Ὶγ 
Ὑγ4γ75 ὙΠῸ ἀἰϑογοίοη. 

δ. ἐδεν ῥαυνε ἔποαυη...Ἷ ΤΉΘϑ6 ἄγ στηθη οὗ 
οἀπυςσδίίζοη, ταϊδοὰ ὈΥ {πε ὶΓ ννθδ! ἢ ἀῦονθ ἀδιν 
νυδηΐβ; δηά νγῆο {πογοίοσγε τοδὰ [Π6 δογιρίιγοϑ, 
ἃ ᾿ἰϑαγῃ ἔτοπι [Π6πὶ 106 πδίυσε οὗ Οοά 8 
)υάεπιθηΐϑ. 

ὀμὲ 1ῤ..6] Τϊ. ΒΌΣΘΙΥ 07. [Ι{ ἰ5 (Π6 
58 Π|6 ψογὰ 45 ἴῃ [ἢ σογγοθροπαάϊης εἶδιιϑο οὗ 
σ΄ 4. “«ὠγείν ἐδεγ ἀγε ῥόον, ἴτῃι ὈΟΙἢ ᾿] 4065 ἐδὲν 15 
τλοσγε σογτοςῖ ἴηδη Ἴῤενο. 

δὲ γοζε] ΤΠθ Μοβϑαῖς ἰὰνν (Ταγρ.). 
ἐκξῃ δωγεὶ... ἘΆΘΥ ἈδνθΘ ὕΟΣΩ ΟΥΖ, ἴοπι 

(Ποπλϑοῖνος ἰοοϑθ ἔγοπΠΊ. 
ἐῤδε δοπα. ἼὮεϑε ἅγὰ [Π6 δϑϊδηϊηρϑ ὈΥ νυν] ἢ 

[Π6 γοῖκθ ννᾶβ βθσι γον ἢχϑὰ ὕροη ἴΠ6 ποςοῖκ5 οὗ 
[06 οχθρῇ. 866 ῃοΐδ οῃἡ Ρ5. 1]. 3. 

Θ. « ἤοπ ομὲ ΟἹ ἐδὲ ϑογε: 866 ἵν. 7. 
Ω «υοἱ οὶ ἐὐε ευεπίπᾳ.) Ὠθδβοτὺδ (ΠΊΔΓΡ.), 

ἃηὰ 50 Ἀδϑῆϊ. Ετσοπὶ 115. ὨΔΌΪ οὗ 5κυϊκιης 
δῦουξ ἰπ (6 τ Πρ πς [6 νοὶ ἢ 15 οὔϊθη οδ] δὰ 
[6 ευερπὶηρ «υοἱῇ (ΗΔὉ. 1. 8; Ζορῆ. 1"). 2), Ὀυΐϊ 
{πΠ6ὸ νογτὰ οἵ νῃὶοῆ ἰῃ6 ΡΙυγαὶ 15 υϑοὰ δοτο, 
που δίπλαγ ᾿ῃ ϑδουπά, πλθΔῃ9 ἃ 584Πην ἀεϑετῖ 
(οἰ. 11. 6). 

ὦ ἰεροραγ Α Ῥδῃῖποσ. ΤΠ 910 ΠΑ 15 οὗ 
ἘΠϊ5 δηιπιαὶ ἱγίπρ ἴῃ νγαῖὲ Ε1}1] ϑοπιοίηρ ρ45568 
Ὁγ, ἴῃς Ξσυάάδηποϑς οὗ 1185 ϑρσίηβ, δηὰ ἴδ6 
ἔεγος υ νυ ἢ τὶς ἢ 1ξ ἐδαγβ 115 ὈΓΟΥ ἴο ῥΙδςοβ, 
ᾶτὸ ποίϊςθα Ὀοζῇ Ποῖα δηά ἰη Ηοϑβ. χῆ γ1 ἔοσ 
115 Ποθίῃοβϑ, θα ΗδΌ. ἱ. 8. 

η. Ἡσοαυν.ὐν ἐδ Ὦ Ἀλδίδεσ, ἌΣ, ἴος 
νγῆδί τεᾶθοη βΒῃοῦυϊἹά 7 ῤαγάοπ ἐῤεεῦβ 8966 
Νοίς Α δῖ οπὰ οἵ (μαρίογ. 

«υδεη 1 δαά 72,4 ἐῤενι ἰο ἐδρε π᾿ Οτ, ἐδοαδ 
] δομμά ἐδερι ἴ9 γιδ ὧγ οαἱδ, γεὶ ἐδε7 οομαρρε ἐϑφαῖ 
φάμεν. 866 Νοῖδ Β δἱ οὗ Ομδρῖες. 

ΦΊΟΙΣ 
αγ᾽ϑείγοηρ 



δ Ἰξειΐκ͵ ο:. 
ΣΕ. 

νυ. 8- -τ6.] 

ἘΠΕΥ τε σοπιηχτεἀ Δάἀι]ςζετγ, δηά 
556 ΠΊ0]6 ἃ ΓΠδπηβαῖναβ ΌΥ ἸΌΟΡΒ ἰῃ τῆς 
Βλι]οῖβ᾽ Ποιι568. 

8 ὁἼΠΕΥ ψεγα ας ἐξά ἤοτβεβ ἰπ τῃ6 
ΠΛΟΓΠΙΏΡ᾽ : ΘΥΕΓΥ ΟΠ6 ΠεΙρῃεα δῇζογ ἢ!8 
παὶρῃθουτγ᾿5 ψῖία. 

9. 584]} ποῖ νί5!: ἔογ τΠ686 ἐῤίπγεξ 
8 ἢ τς ΓΠΟΚῸ : πὰ 5}]] ποῖ τὴγ 800] 
Ὀε ἀνεηρεά οη β0ςἢ ἃ παίίοῃ 48 1ἢ]5ὴ 

Ιο  ὧο γε ᾧρ ὕροη Πεσ ννγδ] 15, 
ΔΠᾺ ἀεβίτγου ; Ὀυζ πλᾶῖίκα ποῖ ἃ [4]} ἐπά: 
[Κα ἌννᾺῪ Ποῖ δι] Θπηθης8 ; ἔογ {Π6Υ 
αγε ποῖ τῆς ΓΟΚ 8. 

11 Βὸγ (ἢξς Ποιιβα οὗ [ϑγδοὶ δηά 
τῆς Ποιβε οὗ Τυάδλῃ πᾶνε ἀδθαὶξ νεῖ 
{ΓΕΔ ΠΘΓΟΙΒΙΥ δρδίηβς π|6.) 841:(ἢ τῆς 
ΓΟΚΡ. 

12 ἼΠΕΥ ἤᾶνεα δε]ϊεὰ {πε ΙΧ ΟΚΌ, 
εἰν ρας "5 πὰ 5αἱά, «7ὲ ἐς ποῖ δε; πεῖ μεν 3}2]]} 

ἐδὲ δαγίοἱ τ᾽ δοιυ 4] ἘἜΠῸ ΒΑΣΙΟῦ 5 ΟΊ ΒΘ, 
ὁ. 6. 186 τεπλρὶθ οὗ δη ἰάοἱ, Ὀυΐ, ἃ5 ἴδ πεχί 
νΟΓΘ6 βῆσνϑ, ἴδ ρσγορῆοὶ μδά α͵90 1 υἱονν [ῃ6 
ὈΠΟΠΔΘΕΥ νΒ] ἢ δοσοιηρδηϊθαά τηοβί ἔοττηβ οὗ 
Πδίτγο- ν ΟΓΒἢΪΡ. 

8. 24 ῥογ«« Ἀῤεπιῖ. 8ε6 Νοίῖίς Α δἱ επά 
οἵ (μδρίοσ, 

ἐπ δὲ »πογπὶη] ἘΘΑΙΥ, ῬΔΘΥ σοῦθ ΔΌΟΌῦ. 
ὙΤΠ5 15 ἴῃ6 5ἰπιρίεσεὲ δηὰ ποδὶ ργδιηπιδί!οδὶ) 
ΓΟΠοτηΡ οὗ ἃ νΕΓῪ ἀἰβηςσ]ς ννοτά. ὅδεὲ Νοῖβ 
Β αἱ εῃὰ οὗ Ὁμδρίοσ. 

10. δὲν «υαἰ.ἡ ὙΤ5 νογά, «δάᾶνγδι, ος- 
ΟὔΓ5 ΟὨΪΥ Ποῖ, δῃά ἴῃ ΕΖεὶκ. ΧχυἹ. 2ς, ὙΠΟΓΘ 
[Π6 νουβίοἢ 5 βῖνθ Π0 βεϊ δὰ πηϑδηΐηρ, δηὰ {6 
ΑΟΨ. τεμάθεβ “ ἐϊὰ οπρ οἵ {πθ6." Ηδστχε, 1ἴ 
(ΔΚο5 ἰξ 45 δὴ δαιίναϊθηϊ ἴο «ῥωγό!δ, «υαἱξε, 
Ἰοὺ χχίὶν. ἵζ, δῃά (ὐδϑοηΐι5 δύϊεβ ὈΥ {ἢ 15 
Τοηάογίηρ. ὙΠῸ ρῥγθροβϑιίίοη ἤνυε ιἰ5εἀἃ 
ψ ἢ 1[ῃ6 νετΌ, 11. ἐπο, τηδκο5 1 ἸῊΝ οδιν τῃαδῖ 
ποῖ {πὲ ΟΕ νγν 4115, Ὀὰξ (ῃο56. οἵ ἃ νἱπεγαγὰ 
ἅτ πιθαηῖ. [υ άπ ἰ5 Οοά δ νἱπογαγὰ ([54]. ν. 
Ι ---2Ὁ , οἰϑθυνῆογο 506 15 Ὠργβοὶσ [Π6 νἱπθ, [6Γ. 
νἱ. ο; δῃά Οοά ροιτηϊ5 ἴῃ ΠΟΙ ἴο δηΐεοῦ 
[86 νἱπογασζά, ἴἰο ἀδβίγου ἤοσ. 

δὲν δαϊ ον] ΗῸΣ τοπάσ]δ. ΤῊΘ 
Ιάοα ἄοθϑ ποῖ δχζίϑο ἔγοπι δαὶ οἵ νν4}]5, δι 
ἔτοπι 186 ἰη)]υποίίοη ποῖ ἴο πηᾶκὸ ἃ σοπιρ]εῖα 
ἀεκιτιςιϊίοπ, ΤμῈ ἰεπάγ}5 δηὰ ὑγάηοθε5 οὗ 
Ἰυάδῃ᾽ 5 νυἱῆθ αὔὲ φίνεῃη ἢρΡ ἴο τιΐη, δι ποῖ 
1Π6 βίοςϊκ. δὲ ποίθ οὐ [58]. Υἱ. 13, δπά οἡ 
οἢ. ἷν. 25. 

12. [1 ἰ5 ποί ῥεὴ ἰ.6ς. Μὴο 8ρθακβ ΟΥ̓ {86 
Ῥιορμοῖβ. ναί ἴπ6 [ενν7 ἀδηϊοὰ νγαβ, παῖ 
ἴῃς. ττουδὶο5. ννο ἢ ὑγογο σογηϊηρ ὕροη {ΠΕῚΓ 
Ἰαπὰ νεγε 'ἴῃ ΔΩΥ͂ ἐβρεοῖδὶ 5686 Θοῖς ἀοίηξ. 
ΤὮδ ρῥγορδοίβ δϑϑοσίοα [ῃΠ6 σοπίγαγΥ. 

18. δεεο»νδ «υἱπαἢ [{ 15. 511] (Π6 Ἰδληρυδρθ 
οἵ [ε Ξςοβῆηρ [6νν8. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. Υ. 
ΕΝ] σοπλθ προη ἃ; πεὶτΠοΓ 581] γα 
866 ϑινογά ποῦ ἔδπιπηε : 

12 Απά τῆς ρτορἢεῖβ 8504]] θθσοπηβ 
ννὶπα, δηὰ τῆς ννογά ἐς ποῖ ἴῃ {πεπὶ: 
(ἢ 8 5Π4]] [1 θὲ ἀοπε ὑπο {ἢ ε6πΠ1. 

14 ὉΝνετγοίογε {π5 βδτῇ τῃῈ ΓΟΚῸ 
Οὐοά οὗ μΒοβῖβ8, Βεσδυβε γε ϑρεὰῖκ 1ἢ]8 
νγογά, “θεμο]ά, 1 νν}}} παῖζε τὰν ννογάϑβ ὦ οββρ. σ᾿ 
ἴπ τὴν πιουῖῃ ἢγα, δηὰ τῇϊβ ρβορὶβ 
νγοοά, δηά 1ἴ 5141] ἀδνοιιγ τῇ 6πι. 

15 [,ο.1 ν}}} Ὀγίπρ ἃ “παίίοη ὑροη “ Ῥευε. ε8. 
γου ἔἴοπι ἔτ, Ο δουβε οὗ 18γδεῖ, ἐβαρ. - ὅτ 
411 (6 ΓΟΚῸ : ἰτ ᾿ς ἃ τιῖρῃτγ πᾶ- 
τἴοη, ἴἴ ἐς Ὧἂη δηςίθεπί πδίϊοῃ, ἃ ἢδ- 
ἴοῃ ννῆοβα ἰδῆσιαρε ἴποι Κηπονναβῖ 
ποῖ, ποιῖμεγ υπάἀεγϑίδπάδϑς ννῆδί ΠΟΥ 
ΒΆΥ. 

Ι6 Ὑμεῖγ αυΐϊνεῦ 1: 48 ΔΠ ὀρβῇ 86- 
Ρυ ςῆγε, τῆεν ἄγ 411 πιρ πλϑη. 

«ὐφγ 1 ἘΔΙΊΠΟΙ, ΒΡΘΑΚΘΣ. [5 ποῖ ἃ πουῃ, 
Ὀυξ 4 νογὺ νυ ἴ[ἢ6 ἀτίςὶα ἰπϑίοδά οὗ ἴῃς ροϑβ- 
5αϑϑῖνθ ῬγΟΠΟΙη (566 [οϑβῇ. χ. )δ4;: [υἀξ-. ΧΙ. 
8, ὅζε.), 580 τμαξ [Π|. 1ἃ πιοᾶηβ, “η4 ῥὲ «υὸο 
σῥεαζεῖρ ἰς ποὶ ἐπ ἐῤογε, ἰ.6. ἴΏΘΓΘ 15 ΠῸ ΟὔΘ 
ΠΟ βρϑακθίῃ ἴῃ {ποπὶ; ννμδὶ [ἴῃς ρῥσορβεῖβ 
ΒΔΥ ἢᾶ5 ΠῸ δίρμοΥ δας ΠΟΥ πάη {ποπΊβοϊνοϑ. 

ἐδιω...1 Ἀδίμογ, 8ο θ9 10 ἄοπϑππῦο ὈΒΘΣΩ, 
ἡ. δ. ΤΊΔΥ ἢ δν}} νυ ἢ ἴῃς ρῥγορμοίβ [Ὠγοδίθη 
[811] προη ΤΠοΙΓ ον ποδά. 

14. »"γ «υογά1] ὙΠΕΥ ἅγὸ 511} σσοά 5 ννογὰβ 
(που Ρἢ 1π [ογοπηα ἢ 5 τηουῖῃ. ὙΓΠΟΓΘ ἰ5 [Βετὸ- 
ἴογο ἰπ ἴδ ργορῃεῖ οπὲ ἰῃδί ϑρϑακείῃ,. 866 
4150 «ἢ. 1. 9. 

156. Ο ῥοιωμε 9.ΚΚ7,͵ Ππγαθη ἰ5τὰρὶ] 15 ποῖ ρυΐ 
ἤοτο ἔοσ ἴθ ἴθρῃ {ἰπῦθ8, Ὀμυϊ ἔογ ἰῇ6 ψΠΟΪΘ 
Ποιιϑα οὗ [αςοῦ, οὗ ννῃϊοῦ [πιά δῇ νν45 πονν ἴῃ6 
τοργοβοηΐδίϊνο, [βίῃ ἄνθη Ἔχογοιϑρα ἃ ϑοτῖ 
οὗ βουνοί βητ οὐογ ἴΠ6 γχεπιηδηΐ οἵ ἴδε [5- 
τΔο 65 (2 Κ, χχὶῖ!.). 

α »ιλσῥίγ πα! ὍὙῃῈ ννογὰ τοπάογεα 
»ἶσῥὴν (ἐσέ βαην), ταῖ 6 Γ πιθ8η5 ῥεγηριαπεπί, ἐπμγ- 
ἐπ (586 ποίθ οἡ Ῥζον. χἰϊ. 1 5). πὰ 5 ἴπιι5 ἴῃ 
ἀ5114] ορὶ μοὶ οὗ ἴΠ6 τόςκβ, Νυπι. χχῖν, 21: 
Μ|ςδῃ νἱ. 2; δηὰ οὗ δνεῖ- βοννηρ 5 Γαδ τη 5, 
Ὠριιῖ. χχὶ. 4, ῇοῦα 566 Νοῖε ; 5. ἰχχὶν. 1ς. 
80 ἴοο ἴῃε Ῥῃαηἰοδη5 ἀρρ] δὰ 1ἃ ἰο {ΠΕΙΓ 
ἩΙροβὲ ἀειγ, Βεὶ-ἰἴδπ, {πὸ ργπηξνδὶ δπα ὀνοῦ- 
Ἰασίίπρ Βδαὶ (Μόονογβ, “ΡΒαη." 1. 254 564.). 
11 πιοᾶῃ5 τπογοίογο ἃ παίίοῃ, ψγἤοβα ΘΠΊΡΙΓΘ 
58 ἥττηὴ 45 ἃ τοςκ, δηά δνοὺ σγο ηρ οηνναγὰβ 
Ἰ1κο ἃ πιῖσμ τῖνεσ. ὙὨῸ πεχὶ ορῖτμεῖ σπείοπέ 
τοῖουϑ 5 ΠΊΡῚΥ ἴο {ἰπι6, δηὰ ηοΐ 85 [86 ϑιεβεηξ 
ἴο Ἰοηρ-Θηἀδυγηρ ξτθδίῃςἝββ. 

«υδοῦε ἰαησμασε ἐροι ἀμοαυοεῖ ποῦ ΤῊ 
ψουϊὰ τοηάογ [Πμοπὶ πιοῦα ρ Ἐ|1655, 48 ἐδοΥ 
ψγου]ὰ ηοΐῖ υπάογβίδηα {ΠΕΣ ΟΓΙῈ5 [ῸΓ ΠΊΘΓΟΥ͂. 

16. Τρεὶν φμίογ} 866 ποίθ οῃ Οἢ. ἵν. 29, 
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17 Απμά τὸν 8}|41}} εδξ τι {πίης 
71εν. 6. “Ἠδγνεβῖ, δηὰ ἐν Ὀτελά, τουῤ!εὐ τῇγ 
κως 8. 80η8 Δπὰ [ΠΥ ἀδυρῆτςειβ 8ῃου]ὰ δα: 
3.33. ΠΟΥ 5}8]] εαΐ ὑρ [ΠΥ ἢἥοςκΚϑ δηά τῃϊης 

Πογάβ : [ΠΘΥ 58}}4}} οδὲ ωρ τὴν νἱπδδ 
Δη4 ΤΥ ἢρ' ἴΓ668: {ΠΕῪ 5}4]} ἱπιρο- 
γογ5ἢ [ΠΥ ἰξηςεα οΙτ65. ννογαίη τῆοιι 
ττυβϑῖεάκς, ννἢ τῆς βυνοτά. 

18 Νενεγίῃο εββ ἰῃ τοβ6 ἀλγ8, 54 1ἢ 
δ ομαρ, 4. (ῆ6ς ΓΟΚΌ. [1 6 νν}}} ποῖ πιαΐα ἃ ἢ}]}} 
πὸ ἐμὰ ψ τ γου. 

19 ἢ Απά [ἴ 5Π4]] σοτηςε ἴο Ρᾶ38, 
Ἁ οδδρ, 13. Ὑγ6η γε 5}2}} βᾶὰγ. ὁ ΝΥ βεγεΐίογε ἀοεῖῃ 
δι το. ἴδε ΓῸΚΡ οὐγ (σά 81] τπεϑεὲ ἐῤίηπε 

υπἴο 8 ἡ [ΠεΠ 5ῃδὶτ τοι δηϑννγεῦ τε, 
|ῚΚῈ δδ. γε πᾶνε ἰογβαάκεη τηθ, δηά 

μὰ 1, ἀγαγά, ὁ Μοη. οὗ Νίη.,᾽ ϑεγίεβ 11. Ρ]δίθϑ 
49. 45ν 46, 42, ὅς. 

17. Ὡς ἢ ἐδν σοπ:.. ᾿ ΤῸ ΑΟΝ. δἷοπο 
ἰγδηϑίαίοθ ἰη (ἢ 5 ννᾶύ, [Ὁ] οννίηρ ΑὈγάνδῃβὶ. 
ΤὨΟ σϑηάθγιηρ βίνεη ὈΥ ἴδ ΟἾΒΟΙ γϑγϑι ἢ 15 
ἴδλτ τροσὸ δίῃ σαὶ δηά σογτγοςί ; 

0 88}811 θδαὺ ἐῤίπιό ῥαγυειί ἀπά τ γ ὀγεαά: 
ΤΌΘΥ Β8Δ]11 θδὺ 20) “0. ἀπά 16} ἀαιαῥίεγε: 
1ὸ 8.811 θδὺ ῬῺΥ ΒΈΘΟΡ δηῃά ΏΥ Οοδῦ- 

16: 
11 8881] θοῦ ἐν οἱποὶ αιά ἐδ» ἤᾳ-Ἴγεε.. 

ΤΗΟ Ηεῦγενν ἰάϊοπη 15 νοσΥ ἰοϊεγδηΐ οὗ σπδηροϑ 
οὗ πυμπλθεγ, δηά ἴποῖθ ἰ5 ηὸ αἰ βησΠ Υ ἴῃ ἐδεγ 
σαὶ! αὶ Ὀθὶηρ Ρἰδοθὰ Ὀεΐννθθῃ νεγὺβ ἴῃ τἢ6 
δἰπρυϊαγ. ᾿ 

ἔργ “ῥα ἱριρουεγμδ... Οτ, 1 8881} 
ὈαΟΌΘΙ Δ ,ογι με οἰδίεν, «υδεγοη ἐδοι 
ἐχυίοπδῦ, ΜΠ ὙΘΔΡΟΣΒ οὕ ἯᾶΣ. ΤΠ 
γνοΓῸ τοηἀογθὰ “ὁ ἸΠρονογ5ἢ,᾽) Οσσ 5 ἴῃ ΟΠΪΥ͂ 
ΟἿΘ ΟἴποΥ ρίδοθ οἵ ϑεγιρίυγε (Μϑὶ. 1. 4), Ὀαξ 
86 τοοΐῖ 15 ννῈ}}] κηοννη, δηὰ τηθδη5 70 ρομηά, 
ῥοαὶ «»α!!. ,ἸὮυ5 1[Π6 ΨῸΪΣ. γοπογβ 1[ἴ εοπίσγεί, 
σῥαϊΐ ὀγεαξ “γ»ιαϊ, τῇς ΧΧ. ἀλοήσουσι 
σῥα}} ἐδγεσδ α9 σογπ ὁπ ἐδε ἥοογ, πὰ ἱπὸ Τῶγ- 
ξυπὶ «ῥα ὀγεαξ ἄοαυπ. ΤῊΪ5. 5θῆβδ 5115 Ὀρίἢ 
Ρίδοεβ, ἀπά ργοῦρδοϊυ ΠΟΓο τἢ σϑίογβ ἴο δὴ ἰπϑίτι- 
τηθηξ κα ἃ δαίζοηροεγαη, ἢ νυ Πὶς ἢ (ἢς 
Αϑϑυσγίδηβ Ὀθαΐ ἄόνῃ ἴδμθ νν4}}5 οὗ {π6]Γ 6π6- 
Τηϊοβ, ὙΠΪ5 ᾿ησίσγυπηθηϊ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἔοιιπά ἀδρὶςοϊοά 
ἴῃ 1ἀγατὰ, ᾿ Μοη. οὗ Νίη.,᾽ ϑογῖδ5.1. Ρ]. 19, δῃὰ 
οἰβεννῆογο, [|π οἷ. ΧΧΧΙΪ, 4; ΕΖΟΚ. χχνῖ. ο ἐδε- 
γχγεὺ, ν ὨἸσ ἢ ΡΥΟΡΟΤΙΥ 51:511 65 ἃ “«αὐογά, 15 ιι56 4, 85 
ΒΟΓΘ, ἴῃ ἃ ΤΟΙ ΡἜΈΠΟΓΑΪ 36η56 ῸΓ ἴΠ6 ννΑ ΚΘ 1Π|- 
Ρἰεπιθηῖβ οηρ᾽ ογθὰ ἴῃ Ὀαϊϊεηρς ἀοννῃ ἴοννοῦβ, 

19. Ζιάε α«-...1ἢ ὙΠῖα. νεῦβο σοπηρίοίος [πὸ 
ϑοςῖίοπ, υνηϊοἢ Ὀορᾶη δἱ Ὁ. 14. ὉΥ ρινίηρ τη6 
τοάθοη ΨΥ Οὐοά 50 οἢαϑίῖϑο ΗῚ5 ρθορὶθ. Α58 
ΤΠΟΥ ἴῃ ἃ ᾿ἰδηὰ ϑρϑοῖδι!  σοηϑεογαϊθα ἴο 6- 
Ὠονδὴ μιδὰ ϑβογνοὰ σὐγαρησε, ἰ.6. ἕογείρτι βοάϑ 
(4 5. ΓΟΉΚΟΓ ορπεῖ ὑμᾶπ ἴπ6 οὐδοῦ ξοάϑ5 οὗ 
οἷ. ἱ. 16), 80 5}18}} ἼΠΕΥ 85 δα ἶθ5 ἰῃ ἃ Ἰαπὰ 

ΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΜΝ. [ν. 17---22. 

βεῖνεά βέγδπρε ροάβ ἴῃ ὑοῦ ἰαηά, 80 
8181} γε βεγνε βϑίγδῃρεῦϑ [ἢ ἃ ἰαπά ἐπαΐ 
ἐς ποῖ γου8. 

20 εοίαγε τῃ18 ἰῇ πε ἤουβε οὗ 
7Άςοῦ, δηά ρυθ] 88} τα ἰπ Τυάλῃ, 54γ- 

ΠΡ) 
ὭΣ Ηεαγ πονν τ 58, Οὐ ἡ [Οο] Ἰ5}} ρεο- ὑ15αἰ. 6. ᾳ 

Ρἷεα, δπὰ νψίτμους ᾿ πῃάεγβιαπαϊπρ ἢ τῷ Ὁ 
ΜΓ ὨΙ ἢ ἤᾶνε ἐγεβ, ἀπά 8εε ποῖ ; ψβοὴ 10 Ὁ ΤΣ 
ἢδνς εδᾶγϑβ, ἃπα ἤδαᾶγ ποῖ: τὼ τὰ 

22 δᾶ γὲ ποῖ π|ὲὺ 84} τε Ἀοπι τι. 8 
ΙοκῸ: ΜΙ] γε ποῖ ττγεπιθ]ε δῖ ΠΥ ἀξανε. 
Ργόβεηςα, ΠΏ ΙΟἢ Πᾶνε ρἰδοεά [6 8δπά 
)ῶν τε Ἐθουπά οὗ πε 8ε4 ΌῪ ἃ ρεῖ- Ὁ ]οὺ 38. 
Ροῖμδ] ἄδοταα, πᾶ ᾿ξ οδηηοῖ ρᾶ585 ἰζ : καὶ. ἴοὼ. 
Δπὰ τΠπουρὴ τῆι νγᾶνεβ {πεγεοῦ ἴοβϑ 9 

Βεοϊοπρίὶπρ ἴο οἴδοῖβ Ὀ6 (ἢδ 5ϊανοθϑ οὗ βίγαπβογα. 
Νοιηδηη ἤοῖο Ροϊηῖϊβ οὔὖξδ ἴπαΐ [ΘΓ Δ ἢ 5 
ΡΓΟΡΉΘΟΥ {παῖ [ἢ Θχῖ]οβ 5}41} ἄννθ}} ἴῃ ἃ ἢχεὰ 
ΔΌΟαΘ, 5 ᾿γγθοοηοι δ ]ο ἢ [6 συ ρροϑιοη 
(δὶ 1Π6 παίίοη ἀθϑοσι θὰ ἴῃ σν. τς Ἵοουἱὰ ὃς 
(86 ϑογίμιδηβ, ῆο εγα ἃ πογάθ οὗ τουϊηρ 
ΡΠ άογουβ, {ΠΟ ΠΊ56 65 1ῃ ΒΘΔΓΟὮ οὗ ἃ θες{]ετηθηΐ, 

20---381. εοίαγε ἐδίς...1 ὝΠ6 πΊοΓῈ οἰ ΘΑΥΙΥ 
ἴο 5εἴ Ὀεΐοτε π6 ρϑορῖὶς ποῖ σα], [Θγεπη δῇ 
ΠΟΥ͂ ῬτΟςΪΔ1Ππι5 ἴο [5γΓδοὶ ἀπά [ιἀδἢ δΠ1κε Πα 
ἴῃς εθονδῃ, ννῆοπὶ ΠΟΥ 50 σάγο ἢ ]ὙῪ τπτιιϑὲ 
5: άθ, 15 ἐῆεὲ σοάὰ (1) οἵ οτγεδίίοῃ, υ. 22, δπά 
2) ΟὗἩ ργουϊάθησθ, συ. 24. Ὑεί δραίπϑί Ηἰπὶ 
ΟΥ̓ 5ἴη, ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ὈΥ Δροβίᾶϑυ, δυῖ ὉΥ ἃ 

ἘΘΠΟΊΑΪ ἱπηπλογα γ εχίθπαϊηρς ἴο 4}1} οἶδϑϑοβ, 
συ. 21ς----λ. ἴἴ 5 ἴῃ [Π]5 ᾿ΠΊΠΊΟΓΑΙ ΠΥ (Πδὲ 
{ΠΟΥ ἸΔΟΙΔΊΓΥ Πᾶ5 115 τοοῖ. [|ἢ 4}} δἂρὸβ (86 
δίσοηρίῃ οὗ [Π6 [4]936 ἰθδσμευ ἰ5 “Μν ῥεοῤίε, 
1.6. ἴῇοθο γγβο οὐρῃξ ἴο Ὀ6 ΜΥ Ρϑορὶο, ἐστφ 
ζο ῥαυε 1: “0, αὐ. 21. 

2. «απάἴοτ ἐδε δοωπά οΥ ἐδε “«αἢ οτεοπι- 
Δ 8 σϑί ὑγτοοῦ οἵ {πε οχἰϑίθηςε οὗ 4 σοά 
15 ἀγάννῃ ἔτοπὶ ΗἸ5 ψογκδ ἴῃ ογοδίίοη. ΤῈ 
868 ἰ5 (ὴ6 ΝΕΓῪ Ξ5Υ7100] οὗὁἨ ἁ τοϑίθββ δηά ἰῃ- 
ἀοχηι8 0]6 ΘΠΟΓΡΥ, σμαῆηρ δραϊηδὶ 411} τεϑὶϑ- 
ἴλῃςο, δηὰ ἀδϑῃίηρ ἴο ρῥίθσθϑ ἴῃ6 ννουῖκ5 ΠΟΙ» 
ΌὈΥ πΊΔη ΘΠ ἀθάύουσθ ἴο Γοβίγαϊη [15 συγ. Ὑοΐ 
Οοάὐ δᾶ5 ἱπιροϑβεὰ ὕροὴ [ἷἴ ἰαν5 νης ἢ ἰξ 
τηυδὲ ΟΌΕΥ, ἂπὰ Κϑὸρβ ἴἃ ἰπ 115 δρροϊηϊοά 
Ρίδοθ, ποῖ ὈΥ Ὀδιτίοιβ οὗ ἴσοὴ Ὀυϊ ὉΥ 4 δεὶϊῖ 
οὗ βαπά. Βιυϊῖ πηοάθγῃ ϑείθηοθ 85 ϑδῆσννῃ ἴμδὲ 
106 γοϑϑιπρ ροννοσ οὗ βδπὰ 15 ἐσηοτήηοι5. ΒΥ 
1ῃ6 τηροῆδηϊοαὶ ἰᾶννα ΨΏΙΟ ρόνοῦη 1 [Π6 
βῇοςΚ οὗ ἃ Ὀ]ον ἰ5 ἀϊδιτδυϊοά Ἰφίογα!γ, δηά 
Ρτοάυσεβ {ππ|||6 εἴεοῖ. Απ θρρ Ὀυτγιεὰ ἃ ἔενν 
ἸΠο ἢ 65 ἄθορ ἰῇ ἴδ βαπὰ υνου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 Ὀτόκοθη 
ΌΥ ΠρΑΥΥ͂ Ὀἷονν5 ΚΔ ]ΠἸηρ ἀροη {πε βιυγέαοθ. Απάὰ 
8580 ἃ ὕᾶνο ὑνἢϊο ἢ νου] 5παϊζεσ σοςκ [4]15 
Ῥοννου 655 Ὡροη 584η4. 

05. ἐῤεγιμείυε ΤὮγονν {Πεηϑοῖνο Ὁροῦ 
ΤΠΟΙ͂Γ ΒΔΠΟΥ ὈαΙτίουβ πῃ ἃ ΠπΊ855, βίσικο 11 αψδὶῃ 
δηὰ δρδαῖὶη ϑνἹ {πεῖν βο1ἀ ννεισῃϊ, 

-- 



ἃ Ὅευϊ, τε. (δῖ 

Υ. 23--.2}.} 

ἘΠΕ ΠΊΒΈΪνεβ, γαῖ σδη ΤΠΕΥ ποῖ ργενδὶὶ ; 
του ρἢ “ΠΕ τολῖ, γεῖ σδῃ ΠΟΥ ποῖ 
Ρᾶ38 ονεῦ ἴτ) 

23 Βυζ {ἢ!8 ρεορὶε Βδῖῃ ἃ γενοϊκίηρ 
ΔΠᾺ ἃ τϑῦο]]ουι5 ἤδατῖ ; [ΠΥ ἅτε τὸ- 
νοΪτοα δηᾶ ροπα. 

24 ΝεΙτθοΥ 540 {Π6Ὺ ἴῃ τΠεῖγ Πολτγῖ, 
εἴ υ8 πον ἔδαγ {πῈ ἡμὰν ουγ Οσοά, 

σίνθι ἢ τίη, δοῖῃ ἴῃς ἦ ΟγΠΊΘΥ 
Δηά {Π6 ἰδιίθσ, ἴῃ 8 βδεάϑοη : Π6 τὲ- 

απ ἐδεν ποῖ ῥγευαἹ ΤὨϊβ 5 πε ορροδπί(ε 
οὗ ἐδοι εομἑάειἐ Ὧὶ οἢ. 1. ς, [86 νογὺ ἴῃ ὈΟΓἢ 
᾿Ά565 ὑοίηρ [6 βάηθ. ὍΤῆ6 968, ἴΠ6 πη ῃ τοδὶ 
οὗ Οοὐ 5 ψογκβ, οδηποῖ Ῥγευδι!, σδηποῖ Ὀγθαὶκ 
Η!5 ἴανν8, θθοδυϑὸ Οοὰ δά58 ποῖ οπάοννά [ἢ 
ἢ ἔγεθ-νν}}}. Μδῃ, ρἢγϑι ΔΙ ΪΥ ἱπιροϊθηϊ, οδῃ 
Ἰλν Ὀδοδιιϑε, θείην πιδάδ 'ῃ Οοα 5 ἱπιᾶρο, 
6 ἰ5 ἔγϑα. 

88. «4 γευοΐείπρ...«δεαγ})] ΤὌΠῸ Βροαγί, οὐ 
Ψ1}} οἵ (86 [εννϑ ννγὰ8 ἢγϑί γευοδίης, ᾿ἰϊ. ἃ νν}}} 
[τη ἄγεαυ δαεξ ἔτοπλ Οοά, Ὀθοδυβο ἴἰ ἀ 5} κοὰ 
ΗΙδ5 ϑογνίσθ  δηά ϑεσοῃάϊῃυ [ἃ ννὰβ5 γεδείδοιμς, 
ἃ 11} (δαὶ δοϊζίνεὶυ τοϑιϑίεά Ηϊπι. ΤῈ ἴννο 
δά)οςξνεβ ἄγε 450 ἔουιπὰ υηϊϊοὰ ἴῃ θυ. χΧΙ. 
18, 2οϑ. Τἢδ ἰδπάθπου οὗ τπηοάθγηῃ ι156 ἢᾶ5 
Ὀδοη ἴο ΟὈἸϊογαῖε [6 Ῥγοροσ τλοδηΐηρ οὗ ἴδε 
᾿τοσγὰ γευοΐ!. 
δε ὧγὸ γευοϊεαΠ ἰ.ε. τΏΘΥ ἤδνα τυ πάγανση 

ΔηΔ ἅτὸ βοπο. ὙΤῶδ 568 δοϊά65 ἴῃ (5 δρροϊπιοὰ 
ΡΪᾶςΘ : τηδη ἀδραγίβ ἔγοπι ἴἃ ἴο σδηάοσ ἴῃ ραίὴ5 
οὗ 15 οὐ ἌἽμποοβίῃξ. 

44. Λείδδεν “7 δόγ ἐπ ἐδεῖγ δεαγ ἰθτοτη- 
1Δ 5 ϑεςοηά δρροδὶ ἰ5 ἴο Οσοά᾽β σᾶγο ἴῸσ τηδῃ 
85 5βοννῃ ἰἴῃ ργου)ἄάθησθ. 44,5 (Π]8 ργοοῦ δά- 
γεβϑοβ 1156] σμεΗγ ἴο {6 [Πουρ ΓΙ] μῸ 8 γ8 
ἐπ ἐδεὶν δεαγί. ΒΥ ἴδ ᾿η6]ΠΠροπῖ συν οὗ 
Οοὐβ ἀθδ]πρϑ πίε ρεγοεῖνο (ἢδί [Π6Ὺ ἃγὰ ποῖ 
ΓΤΏΘΓΟΙΥ δεῖβ οὗ ρονγοσ, Ὀυΐϊ 4150 οἵ Ἰονδϑ. 
1 τ΄ὰῷ ποαὺ )αΓ] ἐ.ε. ΨΟΥΞἢΙΡ Οοά, δάορξ 

Η!δ5 5ογνῖςθ. 
ἐδαὶ σίυειρ γα] Νο ἄρρϑδὶ ἴῃ ρτοοῦ οὗ 

Οοὐἷβ ξοοάηοβϑβθ 15. ΠΊοΟσῈ ἐγ]: ΠΥ τηδάδ ἴῃ 
ϑοπρίυχο (ἢδη ἴο {Π6 γτορυ ἁγν οὗ [ἢ6 ϑεδϑοῦβ 
(Αεῖβ χῖν. 17), δηὰ ὄἌβρϑοῖδ!ν ἴο ἴῃς ςοπι- 
ΡΙσαῖθά πιο Ι ΠΟΤῪ ὈΥ ΒΙΓἢ [Π6 ΘΑ 5 50- 
Ρ οὰ ἢ ναῖον (5, οχ]ν, 8). ΤῊΘ ναβί 
ΤΕΞΟΓνΟΙΓ οὗἩ ἴδε οσόδη ργονϊ ἀϑὰ ἴογ (Π6 5 ΡΡΪΥ͂ 
οὗ νᾷροὺγ : [Π6 αννβ νυν ϊο ἢ οδιι56 ἴμεϑθ νᾶ- 
Ῥουΐβ ἴο Γγῖβε διά Ποδὶ ἴῃ ἴΠ6 δἱγ: [ἢ6 νυἱπᾶς 
ΜΝ ΒΙΟἢ να ἴδοηὶ ἴο ἴΠ6 ἰδηά : [6 δἰϊγαςίοῃ 
ἴδετε ὀχογοϊϑοά προῇ ἔδετη ὈΥ ἴγϑθβ, τηοιηϊδίηϑ5, 
δηά τπ6 {ἰκὸ: [ἢ6 ουγτοηΐβ οὗ δἱἷγ πηονϊηρ ἴῃ 
ἀϊβογοηϊ ἀϊτεςοηβ, ννῃϊςῆ, Ὁγ (ἢεὶν αἰ βεγοησοβ 
οἵ (οπηρογδίυγο, σᾶιϑ6 ἴΠ6 νδροῦγ ἴο σοηάθηϑο 
δηὰ ὃ6 ἀοροκβίϊοἀ ἴῃ ἄγορβδ: ἴμ6 ἰδνν8 οὗ σοῃ- 
δεϊλιΙο ὙΠΟ ἢ ϑἴοτθ Ὁρ μαζί οἵ ἴπῈὸ Ὑ]ηἴεγ 
ΟΧΟΘ585 ἴῃ ἴΠ6 ϑῆδρε οὗ ϑηον δηᾷ ἴοβ ροη ἴπὸ 
τηουηίδίη5 ἔη βυηπιοῦ 56: ἴδε ἀϊνογϑιἤοά 
διγδῖδ οὗ ἴῃς δαγίἢ, Ὑῇϊο ἢ δίοσο ὉΡ δποίμοσ 
Ρυτύοπ, οδυδίης [ἃ ἴῃ 80π|6 ῥἰδοθϑ ἴο Ὀγθᾶκ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΡΥ. 
βεύνοῖῃ ὑπο 8 {πε ἀρροϊπίεἀ νγεεκβ8 
οὗ τῆς Βατγναβῖ. 

ἃς 4 Υουγ ἱπί αι ε8. ἢανε τυγπεά 
ΑΥΨΑΥ͂ ἴπ686 ἐῤίηρε, Δπα γοι 515 ἤᾶνα 
ΜΠ οΙάδη ροοά ἐῤίηρε ἔτοτι γου. 

26 Εογ διηοηρ ΠΥ ρεορΐς ἀγα ἐουηά 

359 

νυϊοκεά μιεπ: ΠΕ ἰᾶγ νναῖῦ, 48 ἢδ ἯΣ 
τῃλῖ β8εζῖεςἢ 5ΠΆΓΕΒ; [Π6Υ 8εῖ Δ {ΓΔΡ, Τ ἐρούμῥν 
[Π6Υ οδῖςἢ πΊεη. 

27 Α8 4 'οαρε ἰ8 ἢ1]] οὐ διγάϑ, " Οτν οοο 

ἔοι ἢ ἴῃ ϑργίηρϑ, ἱπ οἴμεσβ κοορίην ἰδ οιἱ οὗ 
{86 τεᾶς ἢ οὗ ενδρογδίίοη, Ὀυΐ δνδιϊα Ὁ]Ϊ6 ἔοσ 
ΤῊΔΠη 5 ι.560 ΌὉΥ ἴπ6 αἰρρίηρ οὗἨ νγ6}15 : 411 [ἢε86 
Δη6 [6 ΚΘ ἀυσδηρθιηθηΐβ σδῆονν ϑοἢ ἃ (πΠουρἢϊ- 
Ὼ] σατο ἴογ 1ὴ6 ΘΌΡΡΙΥ οὗ οπϑ οὗ τῆς ἤγϑοῖ 
ὨΘΟΘββαΣΓΙ65 οὗ Ὠυπιδη [1ἴδ, (παῖ ἴμοϑο σαραῦϊο 
οὗ υπάεγϑίαπαάϊηρ {ποτὰ Οὐ ἴο 54Υ ἰῃ τοι 
Ποαγίβ, κ1,οὲ τι5 ἴθᾶγ δηὰ ον ἴῃ6 1 ,᾿ογά." 
ΤθοΙε 15, μονγουοσ, 4 αἰ βησ ΠΥ ἴῃ (6 ἰοχῖ 
ἔγοπιὶ [εγειηδῃ ϑθοπλης ἰο ϑρϑὰκ οἵ ἰῆγοθ 
Κιπάϑ οἵ γαίῃ (ρεσῥεέηι, απά γόγεῤ, απά »ιαίξό.6), 
ὙΥΠΟΓΘΆ5, 45 15 Μ}6}} Κηονντ, ἰἤθγα ἃτὸ ΟἹΪΥ ἵννο 
ΓΔΙΏΥ ϑθδϑοηβ ἰῇ δ εβίῖπθ. ἘΕὸγ (Πἰ58 σϑάϑοῃ 
[Ὲ Μαβογίοβ βιρρογίοα ὉγΥ {δε Ταῦ. δηὰ 
ΔΗΓΙΘηΐ νογϑοηβ οὐηῇὲ ἔῃ6 ἢγϑϊ σπμά. Μοτγὲ σοῦ- 
τεςῖγ, [6 ΑΟΝ. ὥκοβ (Π6 ἔννο μά 435 ςοζ- 
τοἸδίϊνοϑ---σαίπ, δοίῥ γόγοῤ απά »ιαϊξδεῤ. 

ἐδε ἀῤῥοίρη!εά «υεε.}] [11ϊ. ΗΘ κπδτάοτῃ, 
ΤηΔιπίδιηοίῃ, Ζ0Σ 18 ἢ: 9 ΨΘΟΚΧΒ ὙΠ ΙΓὮ δ. 
9 δίδαύτῦοβ ΟΥ 5εἰ (ἰδ ἰανν5 οὐΚ[ἱ ἐῤδε δαγ- 
τεῦ. ὝΠθθθ ννοτο {Π6 βονθῇ ννθοῖκβ ἔγοπι 186 
Ῥαββουοῦ ἴο Ῥεηίεοοβῖ, δηὰ ψνοσὸ 85 ἱπιροτγίδηϊξ 
ἔογ [86 ἱπρδίμογιης οὗ ἴπ6 σσορϑ ἃ5 ἴΠ6 ΤΑΙΩΥ͂ 
ΒΟΆ5005 ἴογ {ποῖγ που βῃπηθηῖ. ὙΠῸ ὈΔΥΟΥ 
Βαγνοδῖ Ὀορᾶη δοοὴ δϊξογ ἴῃς Ῥαββθονεσῦ, Ὀυΐ 
τὴς ννῆοδὶ το] ΠΣ 84 ἸΟΠΡῸΓ {{Π|Ὸ ἔοσ ἰἴ5 
ξτονῖη ννᾶβ ποῖ πρὸ ἘΠ] Ῥρηΐεσυβῖ, ἤθη 
16 οἴἶεογίηρ οἵ {Π6 πον ϑἤδανεβ ἔογτηθὰ οὔθ 
οὗ [πὸ χηοϑδὲ ϑἰρηιποδηΐ σεγθπιοηΐθβ οὗ ἴδ 
ξεϑίίναὶ (Εχοά. χχχῖν. 22). 

45. ῥανε ἑωγπεά “ευα}}) [1ἴ. δῥαῦυε »εααάΐε 
ἴο ἐμγη ἀσίάε. 

ῥαυε «υἱἐῤῥοϊάεη Ἡΐνθ Ὠἰπάογοα, οδϑίγυςϊ- 
δα, ρῥγενοηϊοα (ἢ ρσοοά ἔγομῃη σϑδοῃϊηρ γοιι. 
Βοίῖῃ νοτγάϑ δῇῆστη [Π6 βᾷπιὸ {γι ἢ : 11 ννᾶ5 ποῖ 
(Παὶ [ἢ6 ταῖπϑ ἀϊὰ ἠοῖ [2]1, ογ (δι ἴῃς Παγνθβῖ 
ΘΟ Κ5 ννΟΓΟ 1655 ὈΓΙΡ ; [Π6 σοοὰ ννᾶ5 ἔδογο, 
Ὀυΐ [Π6 νυ κοάποϑβ οὗ [6 σοπηπλι πη! ν ὈΪοςΚοά 
ὉΡ ἴΠ6 σῃδηποῖβ, ᾿Πγου ἢ νυ σῇ 11 5Βηοι! ἃ Πᾶνα 
τοδοποά {Π6 ρθορὶθ. ὙΠ ΕΓ νΌγε ἃ ἔδνν τὶ ἢ 
τήθῃ, Ὀὺΐῖ (Π6 Ἰανν]θβϑηθ85 πα ᾿π)ιι5ῖῖςο οὗ {86 
{ἰπ|65 Κορὶ 1Π6 τηδϑ5 οὗ ἴδε ρθορὶθ ἴῃ ρονθγῖγ. 

26. ἐῤεγ ἰαν «υαἱὲ...1 ἈδίδεοΓ, Ἀ9 δρ1ϑῦὶ 
δΔΌοΟΙν,ΙΧΟ ᾿Ὧ9 ΟΥΣΟΌΠΟΒΙ Ως ἄονῃ οὗ ἴον- 
1015: ὉΠΟΥ͂ Δ Υ9 Βο᾽ ὉΆ89 7808] ΒΒΥΙΘ: 
4ῤε7 εαἱορ »ιπ. ὙΠῸ βτβὲ νοῦ 15 ἴῃ ἴὰῃθ 

. ϑἰπσυίαγ, Ὀδοδι56 1 τοίου ἴὸ ἴῃ6 ἰπηίγίρυθβ οὗ 
ΟΓΔΙὮΥ πλθη, ὙΠΟ 5105 }} δηὰ ἴῃ 5ἰἴδηςς ρὶοὶ 186 
Γαΐ οὗ οἴμετβ. [ἴ πιϑᾶῃβ ἴο β8ρῪ δὺοιιϊ [ἰκ6 ἃ 
Ρεΐβοῃ νγαϊολίηρ ἔοὼσ ξᾶπιθ.0 μὲ νοζγὰ ἔοε 

Γ 
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80 474 ἴῃε]γ ἤοι8ε5 ΜΠ] οὐ ἀεςεῖς: 
τποτγείογε ΠῈῪ ἅγα θεσοπλα ρτοδῖ, Δηά 
ὑνΆΧαη ΓΙΟΠἢ. 
ὃ ΤΟΥ δῖε ψάχοαη " [λῖ, {Π6 7 

8Π1η6Ὲ: γεᾶ, {ΠΕΥ̓ ονεγραβ8 ἴῃς ἀεεάϑβ οὗ 
π [εαΐ. «. τῆ6 ψν Κα : [Π6γΥ Ἰυάρα ποῖ τῆς ἔσδυβα, 
Ζεοι.7.1ο. [ῃ6. σᾶυβ6 οὗἔὨἉ (ῃ6 ἢ ετ]εββ, γεῖ {ΠῈῪ 

Ρίοβρεγ; ἀπά τῆς τρῃς οὗ τῆς πϑεαγ 
ἀο τποὸγ ποῖ πάρα. 

29 588] 1 ποῖ νἱβὶς (ογ {Π686 

ἍΤ ειϊ.32. 
15. 

ἴγᾶρ 1 ΟΓΑΙῪ βρη ῆεθ ἐΠῸ ἀξείγογεγ, πὰ ρτὸς- 
ὈΔΌΪΝ ννὰ5 ἃ ξίπ, ψὨΙΓἢ δἰγδηρὶοὰ ἴΠ6 ὈΙΓ 
σδυσἢς ἰπ 1. . 

47. «αρε}] ΤΠς νογά, εὐείμδ, 15 υϑοὰ ἴῃ 
ΑἸποβ ΥἹ}}. 1 ἔοσ ἃ ἔτ Ὀαβκεῖ, ἀπὰ ὈΥΟΌΔΟΪΥ 
8 Ὁ Π65 δηγίϊηρς τηδάθ οὔ νυ] κογοννογκ, δπὰ 
80 ἤοΙδα ἴῃ6 ἰαῖρο ςᾶρὲ ἴθ ψνῆϊοἢ τῆ6 ἔον ον 
Ρίδοθϑ {Π6 Ὀϊγάϑ 6 ἢ85 σδιιρῆϊ. 

ἐἰεεε}] Ὑ8Ὲ ννο! ἢ ρκαϊπθά Ὁ ἀεςοϊῖ δηά 
ἴταυά. 

48. Τῤχγ αγὸ «ὐαχοι γα] Ῥαΐηοθϑβο 15 δά- 
ΤΑΙ γα ἴῃ ἴμ6 Εδϑί 45 ἃ 5]5ὴ οὗ νεῖ} ( ευϊ. 
ΧΧΧΙΙ Ις; ΡΒ. χοῖ!. 14; Ργον. ΧΧΥΊΙ, Δς. 866 
ποῖος [Ὁ. χὶ. 25). 

δεν «ῥἰπε] ΤῊϊ5 ννογά ἴ5 υϑοὰ οὗ ἴδε 516 κ- 
Ὧ655 Οὗ {Π6 5Κῖη, βοΐ δηὰ ϑπιοοίἢ 85 ἸΥΟΎΥ. 

ἐδὲγ ουέεγβασς ἐῤὲ ἀεεάς ο 1ῤὲ «υἱεζεα ἘἈδίποῦ, 
δὲν ουέγρα.. ἰὰ ἄθθἀβ οὗ ψίοχοάμ 988, ΡῸ 
ἴο ΘΧΟΘ85 ἴῃ νυ] κθάηθϑϑ, {{Π{6γά]}γ. [Π6 ΗΘΌΓονν 
5 δὲν ῥανε ουεγρασ“. «υογάς 977 «υἱεζεάηε:ς, 
Ἶ. ς. ἃ5 50[1ὴ6 Θχρίδιη ᾿ἴ, ΠΟΥ Ρὸ ἴο Ἔχςθββ ἴῃ 
νυ ϊοκοὰ (Α1κ ({Π0Κὸ νἱ. 4ς); ΟΥ̓ 25 οἴδογϑ, (Π6ῚΓ 
ἀοίπρα οχοροά δνογυπηρ δ Πποστίο και οὗ 
νυν κοάμηεθθι ΝΕΟΙΠΕΥ οὗ [656 ποννόνου, ἰ5. ἴῃ 
δοσογάδηςε ἢ {πὸ Ηρῦτονν ἰάϊοπι. 

΄ 

ΝΟΤΕ Α οῃ νυ. 7. 

Τῆς ΟἿ δα5 ΠΊΡΌΝ, ἴογ ψῃῖς τἢς Κιὶ 
δ δι υἱό8 ἴπΠ6 σοττοοξ ρτγαπηπιαῖίςαὶ ἔογπι 

ποι. Βαϊ 18 ιυρβίίοη ἰ5, Ηονν ἀϊά [ἢϊ15 
ἸΓΓΘΡΌΪΔΙ ἔογπῚ ἀγῖ56: δηὰ να ἀοοϑβ ἰἴ βρη γ 
Νουμπηδηη τοραγάς 1ἴ 45 δὴ ᾿ηϊθηβίνο, ἤσαν εαπ 
1 αἱ αἰ ραγάον» ἐῤεεῦ Μοτὸ ρτοῦδοὶυ Ηἰχις 
βιρβοσῖς {παῖ [6 ΠΡὨϊ τοδάϊηρ 15 ἴῃς ἱπῇη. 

προν, ἃ5 ἱπ Μ88. ὃ ἀπὰ δὲ ἅτε ΒΟΔΥΟΟΪΥ ἀ15- 
τἘἰπρι 5ῃ δ Ὀϊθ6. [Ι͂ἢ 1Π1|5 σᾶϑδθὸ [Π6 ἰγδηϑίδιοη 
νοι] 6 Ποαν ἡ’ ἐξ ρονεἰδίο ἰο ῥαγάομ ἐφεε ὃ 
Ἠοαυ εομίά οπό ῥαγάο ἐῤεεξ (Ἐμαϊά, “Οτ, 
ὃ 544.) 

ΝΟΤῈ Β οῃ σ. 7. 
Μίοσῖ Ὑδυβίοηβ δηὰ πιο ἴἤδη 420 οὗ 6 

Ἐοβ515 δῖ55, τρδά σῇ τῆ6 Καὶ δηὰ ἴδ ΑΟΥ. 

ΞΘ) ἀπά 1 Μά ἐὀενι το δε γιωΐ: Ὀυΐ τῆς 
ννογὰ ΠΕ ἢ οί δι! 5ἰδπὰβ ἴῃ ἴ86 νυνγι θη 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. Νν. [ν. 28----21. 

ἐδέησε ἢ βαἢ τς [ΚΟΚῸ : 581] ποῖ ΠΥ 
80.1 6 δνεηροά οὔ ϑυςἢ 4 πδῖίϊοη 
435 15} 

209. 41. νοπάεγβι! δπα δοσγθ]ε "Ως ἣξ 
τὨΐπρ ἰ5 σοπηηττεἀ ἴῃ τῆς ἰΔηά ; "τέ κά 

»“ιωλέμδε, 241 ΤΕ ρῥγορἢεῖβ ργορῃεβυ 9 [56], ὁ ἐμὰν τὰ 
Δη4 ("6 ῥγιεϑίβ θᾶ τὰ ϊα ὈΥ {ΠΕ ῚΓ 14 ἃ 33. 
ΠΙΘΆΠΒ ; ἈΠ ΓΑΥ̓ ΡΕΟρΙὶα ἰονα ἐσ ὀσὺς ἔξεκ.τ3.6 
1 80: δηά ψῆδί νν}}}} γε ἀο ἴῃ [86 εῃά ὑπ μεσ 
τπεγεοῦ ΤΑΙΘΝ 

γε ἐδὲγ ῥγουρόγ]ὴ Ἐδίμοσ, Ὁπ δὴ ΒΟΥ ΣΔΔΥ 
ῬΤΟΕΡΟΣ, ἴπδὲ ἴῃ6 ΟΥ̓ΡΏΔΏ5 ΤΙΏΔΥ ΘΠ)ΟΥ͂ ἰδεῖν 
Γιρ (5. 

29. «μὲ ἃ παβοη"]Ἱ ΟΕ. συ. 9. 

80. “7 «υοπάενγζμὶ απά ῥογτὶδίο ἐδὶπρ ἐς εον»ρε- 
γε ἘἈΔΙΠΕΥ, Α ΦΟΥΣΙΌΙ1Θ απάΔ ῥογγίδίς 
ἐῤίπς ἈδΔ58 ἈΔΡΡῬΘΙΘά ἐπ δὲ ἰαμά. ὙΠ νοσγάὰ 
τοηἀογοὰ ἡεγγδίθ 15 ΥΘΆ]ΪΥ ἃ ποι τρθδηϊηρ ἀ42- 
“οἰαηίοπ (5. Ἰχχῆ!. το, δηὰ ποΐε ου [538]. νυ. 9), 
Δηἀ 5: 5η|ΏΕἔ65 ἤθγα ποῖ βοιῃθίδιηρ ἴο ννοηάοσ δῖ, 
Ὀυΐ [πὲ νν]σἢ ἀρρδ]5 δπὰ βίῃ ροῆδβ. 

31. ὀεαγ γμΐν ὁγ ἐδεὶν ριαη ἢ Ἐδίδεγ, ΤΌ 
2 γί! ΤᾺ]06 δὖὺ ὉΝΘΙΣ Βδπάδβ, 1.6. ΡοΟνοΓη 
δοςογαϊηρ ἰο {ποῦ ἔα]δθ ὑγορἤθοϊθθ, βουθσῃ 
δοσογάϊηρ ἴο {], 1ΥὉ συϊάληςο δηά ἀϊγοοϊοηβ. 
ΤἼΠῈ ννογὰβ ᾶγὸ, μοννενοσ, αἀἰπισυῖ; δηὰ [ἢ6 
ΧΧ., νυ ΐϊξ., ἄο. ἰγδῃϑιαΐο, Τὸς φγίο 9 ἀρ. 
}ίαμά «υἱἱδ ἐῤεὶν ῥαπάς; Ὀυΐ ([δ6 ὅγγ. 72ε 
2γίεεις δείά ἐῤεὶγ βαπάς, 1.6. βιγεηρι βεηθὰ δπά 
βυρροτίοα [ἢ [2156 ρσγορδοῖϑ. 

»1γ ῥεορίε ἰουε ἴο Ὦδνε ᾿ξ .90] [115 ἃ στ οτίο 
οἵ 2196 ἰϑδομίηρ (δαὶ 11 ᾿ϊρ ἢΐθηβ (Π6 γοῖε οὗ 
Οοὐ᾽ 5 ἰανν, γτοπιονθὸβ Ηἰς ἴρασ ἔγομη ἴῃ6 σοῃ- 
560ΊΙθ6Ποθ6, Δηα ἰϑᾶνθϑ πηδῃ ἴο ἢϊ5 οὐνη παΐυγο: δηὰ 
νυ ἢ (Π15, πλδῃ 15 ΟὨΪΥ ἴοο τοδαῪ ἴο θὲ σοηϊοηῖ, 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΒΑΡ. ν. 7, 8, 18. 

ἰεχὲ 15 ψ3 0) «πά 1 νιαάε ἐδενι σᾳυφαγ, ποτ 8 
[8158 5θῆϑε ἱπδρρσοργίδζο: 

ΦἼΤΩΥ 5οη5 Ὦδλνε ἔογβακθη πηθ, δηά ϑύγοσῃ ὉΥ͂ 
ἴποϑο {μαὶ ἅγὸ πὸ ροάϑ; 

ΑΠΑῚΙ πιδάς ἢδπὶ σννοᾶσ [Ὀουπὰ ἴῃδηὶ ἴο 
τὴ6 Ὀγ ἴΠ6 τηλγηᾶρα σουθηδῃῖ]; 

Ὑεῖ {ΠΟΥ σοτηπλτεα δά υ]ζοΓγ.᾽" 
Απά 90 ἴῃς ἰαϑὶ ἔνγο σοτηπηοηίδίοτβ Καὶ οὶ ἀπά 

ΝΕροΙσθδοἢ. 
[πη δϑεϊπιδίίηρ [6 ναὶ οὗ Ηδθῦγ. Μ95., 1 

ταιισὲ Ὀς ὈοΥπα ἴῃ τηϊηὰ {παῖ {Π6ΓῸ 15 αἰνναγβ ἃ 
(ἐπάθῃοΥ ἴο διιθσιαϊς ἴῃ6 Καὶ ἔογ ἴπ6 ΟἹ, 
ποῖ ΠΊΘΙΓΟΪΥ Ὀδοδιιδὲ ἰἴ ννᾶβ5 τοραγάθα 85 δῃ 
δυϊπουγιδῦνο σοττοοζίοη, Ὀυῖ 450 85 Ὀθηρ 5ὺρ- 
ξεϑίθα ὈΥ {πὸ Π]ΘΠΊΟΓΥ, {πΠῸ Κυ Ὀεηρς αἰνναγϑ8 
τοδὰ ἴῃ ἴ6 ϑυπάρορβιιθθ. [Ι}ἢ (ἢὶ5 οᾶ56 1πη6 Κα 
αἶϑὸ οὐϊαϊποά ἴδ τότε ξανουγαῦϊο δοσδρίδποθ 
Ὀοσδιιϑθ [15 ἴῃ ἀρτθοπιεηΐ νυ ἢ ΟἴΠΟΥ ράβϑαρθα 
οἵ δεγιρίαγο (Ὠευῖ, χχχὶϊ τς Νολ, ΙΧ. 26) 
Ῥγον. χχχὶ 9: Ηοϑβε χίῇ. ό, ὅς). Βυῖ {86 
οἷά τυὶς μοϊ]άβ ξοοά, ἐηωδ αὐξοφμο σεπμέπιαν. 



γ. 1. 

ΝΟΤῈΕ Α οη υ. 8. 

ὝΠῈ φΌΠΟΓΔΙ βϑθηβθο οἵ {ἢ]5 ΠΙΘΙΆΡΠΟΣ ἰ5. 45 
Ρἰαῖπ, ἃ5 {Π6 ἰγδηϑίδίίοη 15 ἐς]. ὙὨῸ Α.ὔ Υ. 
15 Βονενεγ ΓρΡὨϊ ἴῃ δοϊάϊπηρ Ὁγ ἔδο ἰεχὲ (Ὁ) 
ΗορΆ. ραγί. οἵ 1,1 ἐο ,2ε4), βουὴ 1ἴ δἰδπάβ 
ΔΙοηΘ ἰῃ 80 ἀοίΐηρ. ὙΠ6 δηοϊθηΐ γ γϑ ἢ 5 Ῥ6Π6- 
ΓΆΪΥ ἰγδηϑιδῖς με εἰ, ἀπὰ ἴο οὈΐδιη Π]5 πιθδη- 
ἰηρ ἴῃς Μαϑογιίοβ ςῃδηρεά ἴῃ6 ἰοχί ᾿Ἰηΐο ὮΝ) 7) 
(Ρυβ. ρατί. οὗ 113 -- 5:18). ΤῊϊ5 οἤδηρο μοννευεῦ 
15 ποΐ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ; ῸΓ ὄυεη ψΒουϊ ἰἴ [Π6 τεη- 
ἀογίηρ οὗ (ἢ6 νεγβίοῃμϑ σὴ 6 6451}}}7 δοςοιιηίοα 
ἔοτ, ΌΥ βυρροβίηρ μδῖ ἴΠοΥ σοηπεςοίοα Ὡ") 2 
στ [86 ῥγοοθάϊηρς ψνογὰ ΠῚ ῥαγίοὶι, ΤΒΘ 
τοοῖ ἰ5 ἰὴ6 584π|6, Ὀυΐὲ ᾿ξ ἰ5 πὑποογίδίη νυ ῖ ΠῈΓ 
ἰϊ5 ὈΓΙΠΛΑΓΥ τηδδηϊηρ 6 10 σάογη, Μ ΏΘΠΟΘ ὦ 
δαγίοἱ τε οὐδ ὑπο δάογῃβ Ὠογϑοὶξ ἐὐὐνς ΝΙΪ. 10} 
ΟΥ̓ 20 7εεά, νἱἤθηος ἴῃ [οβἢ. 1ϊ. ᾿ ἈδῃδΌ 5 οἴϊεῃ 
ἀεϑογδοαὰ 45 μανὶπῷ Ὀδθη ἃ ῥονσα;, οὁπ6 ννῇοϑα 
Ὀυλθίπεβ5 νγᾶϑ ἴο ἔδεὰ ἰγάνει!εγβ, (866 βουνοῦ 
ῃοΐο δέτε.) 

ΝΟΤΕῈΕ Β οπ υ-. 8. 

ΤῊδ ἐγδηϑιαιϊίοη οὗ {ἢ6 Α. Υ. ᾿ηνοΐνθθ δῇ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΝ Υἱ. 
1 71ε ἐγμερεΐες σε ἀσαΐηεί σμάαἪ 4. φισογαρέ 

ἐλεγαισείσες. 6 Οοα «εἰοίλ ἐάέρε ορ τύογξ ὁξ- 
εαπν Οὗ ἐλεεῖν σἶπσ. ο 71.ε γοῤλεῥ ἐανερρολ 
ἐδε γμαίργνμεμς οΥΓ Οὐαὶ δέιαι56 ο7Γ ἐλεῖγ σίρμις. 
18 “ἴ 2γοοία »μκείλ Οσοά᾽ς τυγαίλ. αὖ 27ὲ εαἰέ- 
σὰ {λέ 2ευῤίφ ἐο τπογς )ογ ἐδε 7μαρνμεμ ΟΝ 
ἐδεὶν σγες. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΓΙ. 
ἱπΊΡΟ5510]6 ΞΥΠΟΟΡΘ (ΟΞ Ὁ ΞΞ Ὁ Ξ. Ὁ). Οἴδος 
ἱπτογργείδιϊομβ τὰ (1) δογσες ἥγονι Μωδεοϑ 

ΕἼ), τε Ἰαπὰ οὗ οοὰ βοῦβεβ. Ορρίδηυβ 
Το οη5 Μάζηκας 8ἃ5 ἃ ἴδιηοι5. Ὀτοοά, δηὰ 
Τοραγηδὴ, σοιϊιδιη οὗ Μίοββεςῇ, γδάθϑ 'ῃ ἤουβ68 
δῖ Ἴογτε (ΕΖεῖϊκ. ΧΧυἹ. 14). (2) “ἠαἠίοης (ἔτοτα 

ἩΦΝΣ [μὲν. χχὶ, 20), ὅγγ. Ἰ5.ο. (3) εαγγίαψε 

δογεες (Ἠ 1215). (4) πα (Ἑνναϊὰ, Ὀυϊ δ 
τεδάβ Ὠ3 -- ὈΥΡ Ὁ), ὙΜῈ μοσβθα (ζεῖ. 
ΧΧΙΙ. 20), δηαἀ Θβρεθοῖ δ! [Π6 περ ηρ 5.4 ]}Ποῃ 
(Εσοϊιι5. χχῖ!. 6, ΝΊγε. ὁ Οθοσρ. 111. 250), 5 ἃ 
σοπΊπΊοη δ ἷοπὶ οὗ ᾿υ5σῖ. Ὅηε ἰταπϑίδίοη 
ὉΠΟΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ΔΌΟΌὺὑ ἰλκοβ [6 γεγῦ 45 ἃ ρασγί, 
τα ΪΑΥΙΥ ἔοστηθὰ ἔτοπὶ ΠΣ Ψ), 

18. ΤΠο ὅγυύ. ΧΧ. πὰ Νυΐϊξ. τοηάου 1] 
«υἱδ ποὶ παῖε γομβ ἴο Ὀ6 κίδεν γμὶπς 1.6. ΤΕΥ 
τεδὰ φῆ, δ; Ὀυϊ [ῃ6 ΤἌΑγραπι, νυ ςἢ τε άοῖβ 

«υἱέ γομ, ἮΝ, βυρροτίβ ἴμ6 ραποειιδιίοη οὗ 
16 Μαβογιίεβ δπὰ {πὸ Αἰ ῦ. ὈρΠ 

9, ὙΕ ςμΠ]άγεη οὐ Βεη͵δηγίη, ρα- 
ἴΠεΓ γουγβοῖναβ ἴο ἢἤδε ουΐ οἵ 

τη6 πριάϑὲ οὔ Τεγιβαίεπι, δηά δον 
τῆς τγυπιοεῖ ἴῃ ΤΈΚοδ, ἀπά εεῖ τὉ ἃ 
βϑίρῃ οὗ ἢτα ἴῃ Βει-ἤδοσοίσῃι; [ογ 
Ἔν} ἀρρεάγεῖῃ οὐδ οὗ {Π6 πογῖῃ, δηά 
στεαῖ ἀεϑβιίγυςτίοη. 

Οηαρ. Ψ]Ὶ. Τ76Θτοπ δῇ ποὺν Ῥγοςθοάβ ἴο 
Ὁπνοὲ] {πὸ Ἰυάρτηεπί ροπάϊηρ ὕροη [ΘΓ 154] 6 πὶ, 
δηὰ δὶβ ἀεϑοπρίιοη οὗ [ἴ 15 ἀϊνιἀθὰ ᾿ἱπῖο ἤνα 
Ραγίβ, θδςἢ Ὀορίπηίηρς νἢ [6 νογὰβ. “ ΤὮιϊ5 
δ ἢ [Θῃονδῃ." ὍΠε56 ραγίβ ἀγὲ (1) ΤΠ διτί- 
νὰ] οἵ (6 ἱπνδάϊπρ ΑΥΤΩΥ αττον (1) Τῆς 
ϑίεξε οὗ [ογι βάθια (6---8); (2) σδρίυγα 
9-1.}); (4) Τδε υπΕβοδίίοη οὐὗἨ ΠῸΥ ονοῖς- 

ἴῆγονν ἴῃ 1ἢ6 σι Οτη ρογϑιϑίθηςθ οὗ [6 πδίϊοη 
ἴῃ 5η (16---21); ᾶἃπά, ἰαϑῖϊγ, ΤῈ σοηβοαιθηΐ 
Βον ΠΥ οὗ οὐδ βεπέθῃοθ (22---- 30). 

1. Βεη)αρι) 7] θγοπιιδῇ δα άγοβϑοθ [ἢ6 πιθη 
οἵ Βεη)αχιίη, εἰποῦσ 45 Ὀθίηρ 5 οννὴ ΠΟ ΠΊΘη, 
Απδίδοιῃ ὑθπρ οπο οὗ {ποὶγ ἴοννη8; ΟΥ̓ ἃ5 ἃ 
ΠΑΠῚ6 ἀρργορτγίδίε ἴο [26 ρϑορὶθ οὗ [|θΘγι54}6 ΠῚ, 
ΨΕΙΘῊ Αἶ5ο νυᾶ5 διζπδς 1η ἴῃς εἰ 6 οὗ Βοπ)]απηη, 
[86 ν]ον οὗ Ηϊπποπὶ ὑείηρ {π6 ὈουπαλγΥ 
τονναγάς [πιά δῇ. 

5αὐἱῥεν γομγεσίυες ἰο γε] ΔἸτγοδαν να ἢδνθ 
δροη [δὶ 1ῃ6 {6 πιθαηιηρ οὗ {Π|58 νοῦ 15 ἴο 
ξΑῖῃοῦ ομδβ βοοάϑβ τορείποῦ ἢ Ογάογ ἴο ΓΟΠΊΟΥΘ 
1πθηὶ ἴο 4 ρἷδςθ οὗ βαίείγζἼ. [ἢ Ἴςἢ. ἵν. 6 1ἴ ννᾶ8 
{Π6 σουῃῖγΥ ρεορὶθ ῆοῸ ννοσο ἴο ἰοδὰ {πρὶν 
ψνάροηβ νυ ΠΕ ῚΓ ΠΟΙ ΞΘΠΟΪα 5ιιβ, δηα 56 Κ 
τοῦ ἰη [ἢδ ΟΠΙΕΥ : εγοὸ (ἢ6 ρϑεορὶθ οὗ ογιιϑα- 
ἰθπὶ ἃ νναγηδά (πδΐῖ {πεῖς [ογ βοδίοηβ. νν}]}]} 
Βοὶ ἄναὶ] ον {πεῖ ργοϊοοϊομ, δηὰ {(μαΐῖ [ἢ 6 50]6 

ΤοπΊδὶ πη οἷα οὗ γεῆιρα 18 [86 ναϑί ἀδϑοσί ἴο 
186 βοιἢ οὗ πιά. 

ὀίοαυ ἐῤὲ ἐγιρηῤεί ἱπ Ἰεζοα] ὍὯ6 παᾶπὶὸ οὗ 
ἼοΚοΟδ 15 δἰπιοβῖ ᾿ἀθηξῖςδὶ] νυν τ ἘΠ 6 νογῦ 2ο δίραυ: 
Ὀυῖ 1ἴ ννᾶ5 ποῖ σβοθδθῃ ΠΊΘΓΟΙΥ ΤῸ ἴΠ6 4]}}Π{6Γ- 
(ἴοη, Ὀιΐ Ὀδοδιιϑο ἰὲ ννᾶβ τὴ6 ἰαςῖ ἴον ἴῃ 
Τυάκα, ὕροη [86 ΥΘΙῪ Ὀογάσσ οὗ ἴπ6 ἀδβογί, 
ὙΒογὸ {86 διρττοινοβ ννουἹά ΠΑ]ῖ, 61} τΠ6 οἰρηῃδὶς 
νναγηθαὰ {Ποπὶ οὗ ἴΠ6 Θπογ 5 ἀρργοδοῆ. [Ιΐ 
νγ»ὰ5 Ὀιϊιιξϊ ἃ 5Π14}} ρ]δαςθ, δηά 115 Γι}πηΠ5 ΠΟΥΟΥ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἔνθ δοῖθβ οὗ ργουπά. ὙΘΥῪ 116 ρου 
οἰενθη τ 1]65 δου οὗ [Ἐγαβαϊοιῃ (ΟὈΙΠϑΟΠ, 11. . 
182). 
᾿Σ 97 γε] Ἀδίμοῦ, ἃ ϑῖξπ]. ὉὍῇθὸ 

Ιάδα ἰῃαὶ ἴῃ6 νγογὰ ἤδά δηγιμίηρ ἴο ἀο ννἢ 
ἤτθ 15 ἵβκθη ΠῸπι [πὰ ξ. χχ. 38, 40. ΠΟΙ [ἴ 
5 ιϑοὰ οὔ {π6 σο]ιπλη οὗὨ 5πΊο 6, Γγϑῖηρ ΠῚ 
[ὴ6 Ὀυγπίηρ ἴοννη, ψΏιοἢ ννὰ5 ἴο Ὀ6 [ῃ6 
554] ἔογ ἴΠ6 [5γ86}1{65 ἴο ἴπττὶ τ ΙΡΟη ΤΠΟΙΓ ΡιΓ- 
5.16 γ5, ΒΒ ἴδ 5 Ρ]6 πλοδηϊηρ οὗ {πε ννογὰ ἰ8 
"ογπεῥίης ξεά τῷ. ΝΥ αὶ ἴῃ6 ορπαὶ ἤδγθ 
νν 85 6 Πᾶνθ ΠΟ πιϑδῃϑβ οἵ Κπονίηρ. 

Βειρεραςεογοσι] ὙΠ6 νἰπογαγά - Ηοιιβθ, ννὰ8 
β[υδοα Πα] ονναυ Ὀεΐννθθη [οιϑαίοτη δηὰ Τοκοα 
(ΝΕ. 1... 14). εγόπιθ, 0 ννᾶ5 ῬΟΥΘΟΠΔΙΪΥ͂ 
δοσιαϊηϊοα νυ ἢ (Π6 ἰορορτάρΥ οὗ Ῥαἰθϑίηθ, 
54γ5, ““ἘΟΙΥΟΠΘ Κπονδ (δῖ [ΘΓ 5816 πὶ ἰδ 
δἰδίοὰ ἴῃ (Π6 {τἰρὲ οὗ Βοϑη)απιίη. 4.8 ἴοσ 
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4 1 ἢᾶνε ᾿ἰκεποά της ἀδιυρῆςεγ οὐ γίϑε, Δπ4 ἰδεῖ 8 ρΡῸ Ὁρ δῖ ποοῦ. Ὗνος 

ἐοτ ας Ζίομ ἴο ἃ ᾿ σοπλεῖὶν δηὰ ἀε]ϊςαῖα τῦθ- απο ὦ] ἔογ ἴῃς ἀδὺ ροδῖῃ ἀννᾶγ. οσ 
αέάονεσ, ΠΩ [86 βῆδάοννβ οἵ τῆς Ἔνθηΐηρ γε σἴγεῖςἢ- 

2. ΤῊε βῃερῃεγάβ νυν Ποῦ ἤος 8 
5.4] σοπιβ απο δῦ; τῃ6γ 5841] ρίτςἢ 
ἐῤροὶγ ταπῖβ δρδίηβί ΠῸῚ τοιπηά δδουῖ; 

εἀ οι. 
Ατίβθ, δῃά Ἰεῖ ι.ι8 ρὸ ὈΥ πίρβῖ, 

Δηά ἰδεῖ ὃ ἀαΘβίΓΟΥ ἢδγ Δ Ἄτῖν 
6 4 ον τμυ8 μαῖὰῃ τῇς ΓᾺΡ οἴ ος͵ 

᾿ιοβῖβ 8414, Ηξεν γε ἀονγῃ ἴγεεβ, δπὰ ἄραν σέ 
ραβδί ἃ πιοιηῖ ἀρδιπϑι [εγιιβαίθπη: [15 φ' ἑἴοί. 

ἴεν 5}4}} θεά δνεῖῦ οὔθ ἰπ ἢὶ5 
Ρίαςε. 

4 Ρτερᾶτε γε ννᾶγ δραϊηβί Ποῦ; 

Τοκοδ, ννὸ 566 ἜΥΟΥῪ ἀαν ὙΠ οὔτ οὐγῆ ὁ 
δῖ 1 ἰ5. ἃ {ππ|6 ἴοννη ὕροη ἃ ἢ1]} ἀρουζ ἴνγοῖνο 
(Κοπιδη) πλῖ]ε5 ἔγοπῃ [ϑγιιβαῖίεπι. Βείννθθη 
{πόθο 15 ἀπο ῖθου νυ] ]αρθ, οδ] δὰ πῃ (ἢ6 ΗδΌγειν 
δηὰ ϑυγῖδς τοηριιο5 ΒοΙ δοβδστηδ, νυ] ἢ 4150 15 
Ρἰφοθά ἀροη ἃ ἢ1]].᾿} 
ἐπ ἀρῤῥεαγε}} ὍὌΠαῈ ΟΥ̓ ΒΊΠΔΪ 15 πηι ἢ ΠΊΟΓΟ 

ἔούοῖδῖο, ουῤ 85 Ὀθπάϊηβ ΟΥ̓ΘΣ ὅγο»ι {δὲ 
πογίρ. [ἴ 15 16 ννοσγὰ δορὰ οὗ ἴπε τηοΐμοῦ οὗ 
δίϑογα ἰθαηίηρ οὖξ οὗ ἴῃς νἱημάονν, 5ἰγαϊ πη 
Πογβοὶ ἴο 1π6 υἱπιοβῖ ἴο σαῖς ἢ [Π6 γϑὶ β] πιρθα 
οὗ ΠΟΙ 50η5 σϑίυσῃ ([πἀρ. ν. 28). 80 ΡΊβρδῇῃ 
Ροπάς ονοῦ ἰονναγάβ Γθϑῃίπιοη (Ναπι. χχὶ. 20). 
80 τρῃζοουϑηθ85 δεηάβ ἄοννῃ ἔγομι πεάνθη (5. 
ΙχΧχχν. 11. 866 ἂἷβο (δηΐ. νΥἱ. 1ο). 80 60]] 18 
Ὀοπάϊηρ ἔογυγασγά ἴῃ ΘΑ ΟΓΏ655 ἴο 5612Ζ6 118 ὈΓΟΥ. 

2. 7ραῦυε ξεμοα] "ΓῺ ϊ5 15 {86 πχοϑί ἰθπδ Ὁ Ϊ6 
τοπάογιηρ, που ρἢ πποϑί πιοάσγη σοπηπηθηΐδίουβ 
[ΔΚὸ ἴΠ6 νογῦ ἰῃ [86 84πι6 56η56 45 [ῃδὲ ἰὴ 1 ἢ 
1 15. υϑοά ἰῃ Ηοβ. ἱν. ς, 1 δαυε γοάμοε 10 
σἰίκηοο, ἰ. 6. ἀοειτογοά, ἴμ6 ἀδυφῃῖεγ οὗ Ζίοη. 

ἰο α εογπεὶγ απαά ἀεί σας ννοτθᾶ πη} ὙΠ6 νΠΟΪ6 
ψΟΓΘ6 ἰ5 ἀπἤσυ]ς, θυϊ 5μου]ὰ Ργο Δ ΌΪΥ Ὀδ ἰγαη5- 
Ἰαϊοά 2ὼο α ρασίάγαξε, γεα ἃ ἰμχωγίαη ρΑϑϊΌΓΑΡΘ, 
ῥαυε ] Πξεπεά ἐδε ἀαμρδίογ ΟΣ Ζίοη. 866 Νοῖθ 
δὶ ἐπὰ οὗἩ Ομαρίεσ. ὙΠ6 ποχί γϑῦϑὸ [ΟΠ] ον 5 
ὉΡΟη 115 παίοΓα! ]Υ. 

8. Τόε «ῥδεῤῥεγά:... ἈΔίδοΥ, 

Τὸ ιὖὸ 5811 ΟΟΙ1 9 «ὀεῤῥεγάς «υἱ ἐδεὶγ 
“"οεξ: 

ΤΌΘΥ 64Υ0 Ὀἱϑομθά ΠΡΟᾺ 10 Ζεὶγ 1εη14 
γομπά αδοιί : 

ΒΟΥ ὨΔΥΘ »δδὶτιχθοᾶ 0808 816 πδηά, 
ἐ. 6. «ἰάξ. . 

ΎΤὮο ραβίυσε 5 80 αριυπάδηϊ [πὲ Ἑἐδοῖ ἔθος 
ἢ 5 ΠοςΚ, ὁ... ῥ᾽ υπάογβ [εγιιϑαθπλ, δ [Π6 «ἱάξ 
οΥὗὮὨ δῖ5 οὐγὴ ἰθηΐ, 'ἰπ ψὩϊοἢ 8θηθε ἴπΠ6 ννοσγὰ 
ῥαπά 56 οἴη υδοεὰ ἰπ Ηδῦτενν (1 8. ἱν. χϑ8; 
4 8. χίν. 20, δζο.). 

4. ῥγεβαγε γε αυαγ Απὶ ἰπδάδηιαϊε τϑη- 
ἀοπηρ. ὙἼΠὸ Ηδῦγ. 15 βδηοῦ νγ γ809 ΔΊ 
δΔεοιπδὺ Β0Σ. Ὁναγ ἴῃ δηςσίθηϊ ἘΪΠΊ65 ννᾶ5 
ὭΟΥΟΓ ὑυπάετίακοη νους ταὶ ρου. 90]  ΠΊη]- 
[ἰε5. (56:6 ποίβ οη Ὠδθυῖ. χχ. 2). Εογ ϑοπια οὗ 
[Πε56, ορ. ΕΖεῖ. χχὶ. 21----22. 

αἱ ποοῦ]ῇ Τδὲ σπϊἀάδυ ἤραΐ ἷ5 50 στεδί ἴῃ 
ἴδε εαϑὶ 85 ἴο Ὀε υδι14}}}7 Ῥαβϑϑοὰ ὑπάδσ 5ῃοϊ το 
(45. ἰν. ς; Οδηί. Ἰ. 2). ΤΕ πιουηϊη ἸΔΔσΟ ἢ 
οὗ Δῃ ΔΙΠΩΥ ννᾶ5 πηδάδ ἔδϑοϊίηρ, δηὰ νυ85 υ.50}84}}Ὁ 
οὐεσ ὉΥ εἰξῃΐ οὕ ὩΪῃ6. 6 ἰσοορθ ἴβεῃ ρῖὲ- 

Ὀγοακίαδϑϊ, δηὰ τοςίϑα {11} ποοὴ ννᾶϑ5 ουδγ. 
υἱ 80 ψοαὶ 15 ἴπ6 ἱπηραίίθηοθ οὔ ἴῃ6 (λ]- 

ἀδδηβ ἴοῦ ἴθ δϑόδιϊξ τῃδὲ ΠΟῪ ογγ, Ὁ ] απά 
«υε «υἱΐ »ιαξε δὲ φασι αἰ ποοη ] 

ἤοε ἐπίο ἢ ΟΥ, 

ΑΙδ8 7ῸΣ 181! ,2ῶ0γ ἐδὲ 447 885 ᾿ὈΣηθᾶ! 
ῬΟΥ Ὁ89 θΘΥ0}1}  -ΒηΔΟῪΒ 81Θ 1Θη 4 1}- 
ΓΡΕΥΣ 

θ.ῦνΡν! διά πνὸ ΨΝ|1 28,0 8:0 8558 }}} 
ὁγ πίε] 

Απά ἀοβίσχου δέγ ῥαίαεε:. 

ΤΠΟ βΌΠΕΓΑΪ5, ποῖ ὑγυάοηϊ ἴΠΔη ἴΠ6 ἴσοορο, 
ἄεῖαν ἔπε ἀϑϑδ 1 [1] [ῃ6 ποχὶ ΤΟΥ ΠΚ, [ἢ6 
5.8] ἘΠΠῚΘ ῸΓ βοῇ δὴ θηΐεγρεὶζε (Ηδηιᾶβα, 
1. 189, εἀ. Εὔςκογ). ΤὍὌ6 5ο]άϊογβ Ἴοηϑί ον 
1πεηηβεῖϊνοβ ἀρρτιενοά δὲ (ἢ15, δηὰ οἰδπηουσ ἔοσ 
ἃ πῖρῆϊ δἰίδοκ. 

Θ. καυ γε ἄραυη ἐγεε.} ἘδΠοΥ, ΒΘ Σ ὉΣ 998. 
ὙΠΟ ἴγθοϑ νοῦ ἴο δ6 ουξ ἀοννη ον ἴΠ6 ρυγ- 
ΡΟΒ6 5ΠΊΡῚΥ οὗ εἰρασίηρ [6 Δρργόδοθοβ, δηά 
ΑϑϑΥΠΔῺ ὙΨΑΙΓΙΟΓΒ 50 Οσσυρίοα ΣΏΔΥ Ὀ6 566ῃ 
ἴη 1 ἀγατά, “ Μοη. οὗ ΝΙη.᾽ ϑεγῖθβ 1. Ρ]. 72, 76, 
Ὀυΐ [ΠΟΥ Ὥδνοῦ ϑθοῖ ἴο άνο 01} νυ κἢ δοπὶ ἃ 
ν4}} οὗ οἰγουπινδ᾽ δίϊίοη, νυ ἢ ννᾶ5 [6 ἢγϑξ 
δΔηὰ τηοϑδὲ δβϑϑθηϊ] ορογαίίοη ἴῃ ἃ Οτθοῖς οσΣ 
ἘἈοπίδη 5ἰθρε. Νὸο ἴγδοες οὗ βυςἢ ἃ ρα ιϑδάθ 
ΔΙῸ ἀἰϑοογηθ]6 ἰὴ [ἢ6 Αϑϑυσίδῃ σηοπυχηθηῖβ, 
Ὀυΐϊ [ΠΟΥ 5εεπὶ ἴο ἤδνο 50 ριἰςποὰ {Πεῖσ σϑπρ 
85 ἴο ΘΠΟ]Οθο ἃ5 ΤΠ ἢ 85 {ΠΟῪ σοι]ὰ οὗὨ (δ6 
ἴονγῃ, δηὰ ἴο ἢᾶνθ 5ἰγοηρίβοποα {ποῖς [1Ππ65 
ἢ ἃ 56 γ65 οὗ ἀείδοποά ἔογίβ. (Οπ {δϊ5 
ουβίοπι οὗ οὔ δηΐδὶ ὙΥΑΥΙΆΤΟ, 866 [οῦ χίχ. 12, 
ὙΠ ΟΥῈ «͵5ὸ [6 γαϊϑοὰ τοδὰ 15 πηεηϊοηθὰ: Ἀ5. 
Χχχῖν. 71 [534]. χχῖχ' 4: |[6γ. 1. 2λ)οὸ; ἔου {86 
ἘἈοχῆδῃ ουϑίοπι, υΚ6 χῖχ. 42. [,1πὴ65 οὗ ἔοτῖ5 
ΔΓῈ τηθηςοηδὰ ἴῃ 6γ, 11, 4; ΕΖοκ, ΧΥ͂Ι. 17; 
δηὰ 51η}6}6 ἔογίϑ, 10. ἵν. 2, χχυΐ. 8.) 

εασὲ ἃ »ιομῃ}} 1,1ῖ. ῥομγ, ἔγοση [86 διρίγίης 
οὗ 1π6 φαγῖἢ ουΐ οὗ ἴῃ6 Ὀαϑοικοῖς, ἰῃ ψνὨϊςὴ τ 
νγὰ5 Τδιτίοά ἴο {1πῸ τοηυϊγοὰ βροῖ ὕροὴ (ἢς 
Ὀ4ςκ5 οὗ ἰαδουγοσβ. ϑυςἢ Ορογδί ἢ 5 ΤΏΔΥ Ὀ6 
ϑθδῃ ἰῃ 1,ἀγαγά, δογίθβ 11. Ρ]. 14, ἀπά ϑβοϊάϊοτς 
Δ5ΞΔΌΪΕ ΠΡ ΌΥ πιοδηβ οὗ ἴδ πιοιηΐ δ 1ῃ6 5ἰερδ 
οἵ 1,Δο ιϑἢ, Ὁ. 21. 866 αἷθϑο Βοῃοπῖ, “ Νίη. 
δηά [15 ΡΑ].᾽ 275. ήἤομπ! 15 αυϊο τρῆῖ, 1 
ἰ5 ἀεπνοά ἔτοπι τηοηβ, πιοηϊ-ἰ5, ἃ πιοιυηίδίη, 
ἔοτ νν Ὡς ἢ [ἴ 15 σΟΠΊΠΊΟΩΪΥ υϑϑὰ ἴῃ οἷά Επρ] 5, 
δυΐ φτδά Δ }}γ 1 οᾶπηε ἴο 5 ΣΉ Υ δὴ Διο 8] 
ἢ1], ΔΜοιπά 15 ἃ νυ ]ραγῖσπὶ ν᾽ ΒΙ ἢ Πδ5 ι- 
ΔΙΙγ υδυγρεά [πε ῥἷδοο οὗ {6 ἴσυς σψψοτὰ. ΑΞ 
ΒΟΟῚ 85 ἴῃ6 τηουμηΐῖ τεδοβοὰ [86 ἰορ οὗ ἴδε 
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ὙΠ ΕΥ 3141] τὨγουρἢΪγ ρίεδη τῆς τεῦς Ὁ 
πδηῖ οἵ ἰβγδεὶ 25 ἃ νἱὴ6 ; ἴὰγηῃ δδοκ 
τὴ μαπὰ 48 ἃ ργαρερδίμογεγ Ἰηῖο 
(ἢε ὑαβκεῖβ. 

Ιο Τὸ ψῇοπὶ 5}|8}} 1 βρεακ, δηά 
ἵνα νναγηΐηρ, ἴπδῖ (ΠΟΥ ΠΊΔῪ Πεαγὶ 
Βοϊά, {πεῖὶγ ὁ βᾶγ ἐς ὑποίγοιπιςί86α, ἡ οβαρ. ̓ 

Δῃὰ {ποὺ σαηποῖ Πρϑάγκεη: δεβο]ά, 
τῆς νοτγὰά οὗ τῆς ΓΠΟΚᾺΡ 8 υπῖο {πε πὶ 

ἐς ἴῃε ΟἰΥ ἴο δὲ νἱ5:τεἀ ; 886 ἐς ὙΠΟΪΥ 
ΟΡρταβϑίοῃ ἴῃ τῆς πριάςῖ οὗ Πεζ. 

7 44 ἃ ἰοιμπίιλίῃ Ἴδβίει ἢ ουἵΐ ἢεγ 
ὙνΔίοιβ. 80 8Π6 οδβϑίεϊῃ ουἕζ πεῖ ψιο Κ- 
δά 688 : νἱοΐεηςς Δπά 3ροὶ] 15 μβεαγά ἴῃ 
Πεγ; Ὀείογα πὲ ςοῃτπιδ}}}γ 1: ρηοῦ 
δηὰ νυουηάβ. 

8 Βε τοὺ ἱπϑίγυςτεά, Ο Τεγυβα- 
᾿Ηοὺ ἀξ επὶ, ἰεβῖ πὶ 508] ' ἀεραγί ἔγοπι ἴπεε ; 
αὐεοίπεεα, 1651 1 τηλῖτα τπ6ς ἀδβοϊδλίς, 4 ἰδηά ποῖ 

4 ἵροὶ φ). 
δο. 

ἸΠΠδθιτεά, 
9 ἴ Τῆι 541 τε ΓΟΚΡ οὗ Ποβἴϑ8. 

ΟΕ νν8}}15 (86 ἀ5ϑϑῖ ννᾶβ τηδὰθ (366 2 8. χχ. 
το: [54]. Χχχυΐ. 11; [ογ. χχχίϊ. 24, χχχῆ. 4; 
ἘζΖεὶ. χυ!!. 17; Ηετοά. 1. 162). 

«υδοὶϊγ) ΤῊ Μαβογεῖίς ρυποίυδίοη, 50}0- 
Ρογίθά ὉΥ ἴΠ6 δησίθῃξ νϑυβιοηβ, 15 ἴο Ὀδ σὸ- 
ἰλιπρά: 

8.00 ὁ’ ἐδε οἷν υμδῖ 15 νἱεϊῖοθά: 
Ἐπ οὶν οῤῥγεσοσίοῦ 18 ἐπὶ δὸ γπίδσὲ ΟἹ δὲν 

1,685 σουτθοῖΥ, νεποηα, Ηδηάογϑοη, ὅζε. σοη- 
ποοῖ ἴπεὸ ψογὰ α«ὐδον νὰ ἢ τπθ6 ρΡγεσράϊης 
εἴδιιϑθ, σδο ἐφ ἐδὲ οἱἱγ ἰο δέ αἰϊοσείδεον οἱείίεά: 
Ὀαΐ 115 Ἰεᾶνοβ [6 θὲ οἶδιιϑθὸ ὙΟΥῪ θα; ἔοσ 
ὙΠαῖ ΟἸἿΥ 15 ἴδετε ννῃϊο ἢ Πᾶ5 0 Ορργθϑϑίοῃ 
ἴη ἢ (ΗἰϊΖίρ.) ὙΠ Ηεῦγ. ἰάϊοπι, 845 15 
ὙῸ]1 Κηονῃ, ἀδϑοῦῦος ἴπαΐ 8ἃ5 ἀοηθ ννῃϊοὴ 
οὐρμῖ ἴο Ὀ6 ἀοπο. ϑ86ε ἐς υλη!εά, ἰ. 6. Ῥα ΠΙ5ῃθά, 
ΤολΠ5 ἱπογοίογε ἰμδὶ 5Π6 15 ΓΡῈ ἴοσ ρυπιϑῃ- 
πηρηϊ. 

η΄. Ἅ:« ,οιωπαίη εαπερ οἕἹἽ] Ἐείζογ, 
ΑΒ ἃ οἰδβύϑσῃι εοοἰσίῤ. ϑεὲ Νοῖβ αδἱ δῃηὰ οὗ 
Οβδρίογ. 

ὀφίογε ριο...} ΒΘΙΌΣΘ ΤῺ ζἴδο9 ΘΟοπδ1η8- 
ΔΙῚΥ ὉΔΟΙΘ 1858 ἀϊ808.80 δηὰ ψουπάϊῃξ. 
ίϑοαθθ (δὲ σϑϑὶξ οὗ ΡβουθΥ δπηὰ ννυδηΐῖ: 
ννουπαϊηρ, ἴδε σομπηπλϊβϑίοη οὗ ἀθεάβ οἵ δείιδὶ 
ν]ΟΪθηςα. 

8. 8 ἰῥοι ἱμπεϊγμείφ ΤῊ ΗθΌγ. 15 τυ ςἢ 
δίγοηροῦ, Β6 ὕὅδοι ομδβίὶβοᾶ: ἰθᾶσγῃ ἰδδ 
Ἰεβθοη νυ] ἢ σΠδϑϑοπηθηΐ 15 ἰπἰθηάεὰ ἴο ἰοαο 
ἴπε6. 866 5. 11. το. δηὰ γον. χχίχ. 19, 
ὙΠΟΓΟ [{ 5 τεηἀογεα σοΓτΈ ΟΕ γ. 

ἰοεὲ πῦρ “ομῇ 1,.εϑὶῖ 1 τηγϑβοὶξ (συ. 9)---ποῖ 
αγί ἤτον» ἐῤεε, Οοὰ ἄοεβ ποῖ νυ} πρὶν Ἰοᾶνο 

15 Ρθορῖίθ, υυἱ---Ὅὁ ΤΟΣΣ ΤΣΟΣα 899. 

9. 7δεγ «ῥα ἐῤγομσ δὲν φίεαν ἐδο γεριμωη) 
Ἐλοὴ νογὰ ἱπάϊοαῖθβ ἴπθ σοπιρ]οΐεηεβϑ οὗ [- 
ἀλῃ 5 γιιΐϊη, Βιυϊ ἃ γοτηπδηΐ σοπΊδίηβ οἡ [ϑγδοὶ 5 
Υἱῆθ (ἰν. 27), δηὰ [ἴ πιυϑῖ Ὀ6 ρ᾽εδποὰ αρδαϊῃ 
δηά δξαίη, [δὲ ΟΠΥ οπθ ΟΥ ἵννο ΠΊΔΥ Θϑοδρ6 
ἐεβίγυςσοη. ΕΖΕΚΙΕΙ (ςἢ. ν. 1--4) ἀδβοῦθεβ 
1 πε Ξ4πιῈ {συ ἢ ἴῃ 15 ονγῃ ἔογς! 0] 6 νυ Υ. 
ἐκ σε ἐδέμο ῥαπῇ Αἀάγεβϑθα ρουθδΡ5 

ἴο ΝΕὈυςΠμδάποΖΖΑΣ ἃ5 Οοα 5 βεγναπί (Χχνυ. 9). 
Ἡς ι5 τουϊγοὶ ἴο ὅὸ ονὐξϑῦ (86 νἱῆθ οὔςδ 
διλίη, ἴπαὶ πὸ β΄'Αρεςβ ΙΩΔΥ δϑοᾶρα Ὄχοθρῖ 85 
ὉΥ ἃ τρΐγδο]ο. 

ἃ ΤΕρΡΓΟΔΟΒ; πεὺ πᾶνε πὸ ἀεϊρμς 
1η 1ἴ, τ ΤΟΣ 

11 Τπετγείοις ἴ δηλ (}]] οἵ τῆς ἔμτῪ 

᾿ ἑπίο ἐδε δα ἀε!. Βεῖϊζετ, ὠῤοπ ἐῤὲ ἱεπάνιϊ. 
Το οἰθᾶποῦ 15 ἴο ἴυγῃ Ὀδοῖ ἢ5 ἢδηά, δηά 
ΟΔΓΘΣΥ κ5ὸ ονοσ {πε ἰδηάγ115, [δὶ ἢῸ σγᾶρο 
ΤΏΔΥ τοπιδὴ ὑπ ἰδοονεγοά. ὅδοὲ Νοίς δὲ οπά 
οὗ (δαρῖεσ. ἍΜ ΏΠΟ ἴ86 [ονὺν σδττιθαὰ σδρίϊνο 
ἴο ΒΑΌΥ]ΟΙ δϑοδρθά, τυ ϑογ μἰεαποὰ [86 γεδῖ 
ἃδαῖῃ δηάὰ δραίη. Ἐνϑθηῃ οὗ ἴδοβθ ψῆο ἴοοκ 
τοῖιρο ἴῃ Εργρέ, “πὸ ἔτᾶςοβ σδὴ ὃ6 ἔουπά ἰπ 
ὨἰϑίοῖΥ. ὙΠῸ [οὐὺν5 ἰη [δῖ σοΟυΠΕΤΥ ψνετο ἴῃ 6 
ἀοϑοοπάδη(5 οὗ (86 σΟΪΟΩΥ Ὑγπιςἢ ῬιοΟΪομιΥ [. 
Ιοὰ ἴπόγὸ ἰῃ Β.Ο. 212, Δ’ογ Βανίηρ τηδάς ἢϊπὶ- 
861 τηδϑίογ οἵ [Ἐγυιϑ8]ο πὶ" (ΝΊςοἶα5, " Θοςίγ. 
ἘοΙρ. ἀ65 Ὑυμεν Ρὶ 109). ὍΤὨ]5 σἰδίεπιθηζ, 
(Πουρῇ οχαρρεογαΐοα, 15 50 ἴδσγ ἴγυς ἰδὲ [6 
ονν5 ἰῃ Εργρί ννογὲ δι ΗῪ ἴῃδ ἀδϑοοπάδηϊβ οὗ 
ἴοι σο]οη!ϑἴϑ. 

10. 70 «αυὐδονε «ῥα 1 “ρῥεαξ, απάδ σίυδ 
«υαγηη} ἈΔίδοῦ, δΟΒΌΙΥ, ἃ στηυςἢ 5ἰΓΟΏΡΟΓ 
ψογά, 

ἐῤεὶνγ ἐῶν ἰ5 μηεγορηεο] 'ΓῊΘ ΘὰΓ 15 ἴΠπ5 
ΒΡΟΚοη οὗ ΟἿΪΥ [ἴῃ [ἢ ]5 ὑἷδοθ, δηὰ Αςῖίβ νἹ]. εὶ, 
Ὀυϊ (Π6 τηρίδρῃοσ ἰ5 οἰϑούνβοῖε υϑοὰ οὗ [6 
1105, ἀῃὰ σοῃϑίδηγ οὗ ἴῃ6 Ὠρατί. 

γεῤγοας}] 1.6. ἴπδιῖ ΒΟ ἢ ΠΟῪ ἰγοὰΐ τ ἢ 
σΠοπίυπλοῖγ. οι τυῖο οὗ (ηδΐ 5ρ: Πυ4] ᾿Πϑι ρῃϊ, 
γῆ ἢ νου] οηδῦϊο ἴποπὶ ἴο ὑπάεγοίαπα [ἢ 
ννοσὰ οἵ σοἀά (1: Οὐον. ἐϊ. τ4), ΠΟΥ τρλκο ᾿ξ 
1δε οὐ͵]εςξ οὗ {δοῖγ τι ἀϊς]6. 

11. 1α»ι μωΐ,.. ΤΏ6 ννμο]6 νεῦϑα Ξϑβοι]ὰ 
Ὅ6 ἰγαποιδίθά, Βπὶ 1 δὰ 7111ὁ0ὁΔ 108} 166 
, ὁ7 εῤουαδι 1 αν «ὐταν} «υἱἱ δοίάϊης τὶ 
ἐπ. ῬΟῸΣ 10 ουῦ ὠῤοη 1ῥὲ εριάγεπ ἴῃ ὉῈᾺ 9 
Βιτθϑὺ, δ ἃ ΠΡΟΣ 58:9 ΘΟΙΏΡΒΗΥ οὗ γοῦν 8 
Ἰοσεοῖδεγ; ἴοσ Ὀοὺὰ δὴ δηά «υἱζόέ «ῥαΐ ὁ 
ἑαάεη; ὉᾺ6 ΘΙΔΟΣ δηὰ 9 ἮΒΟΒΘ δ Υ8β δἃΣθ 
ζἴ.11., Οοὐδ δηρεγ δἱ ἴῃς σ]οκοάποος οἵ (86 

ΡΙο δβδὰ Ὀθθῃ, ἃ5 ἴἃ νγοτθ, ρουγοὰ ᾿πῖο [ γεηλ- 
125 πραγί, δὰ δὲ ἱἰποὰ ἴο τεβίγαϊῃ ἴἃ ἴῃ 
ναϊη. ΨΝΊΠ οηρμδίὶς ἀγα ρίποϑϑ ὃς δι θη Ὺ 
(υ1π|8 ἴο ΠἰπΊβοὶῦ, δηὰ υδίηρ ἴῃ6 ἱπηρογδῖνο 
τιοοά, Ὀϊά5 Ὠ! Π1561} σῖνο Ὧ1]}] υἱέοεγαηςς ἴο Οοά 8 
Τοββασθ. Απηὰ [86 πηξϑβᾶρα ἰ5 ἴο τγεδοῇ 4]]. 
Εἴνθ δἴαρεβ οὗ πυπίδη 1Ὸ ἃΓῸ δι: 55 ΝΟΪῪ 
τααυκοὰ ουὐὖἱἕ. Ὑπὸ σδ]άτεη νυν πὸ ΠΙΡΠΟΥ 
οὈ]οςοξ ἴῃ 16 ἤδη ἃ ζᾶπιο οὗ ὈΙδῪ ἰῃ {Π6 5 ΓΘΘΙΣ 
(Ζεςἢ. γ]. 5). ΤῊ γουἢ5 ἴῃ ννμδῖ ἴῃ πηοάοθτῃ 
Ῥῶγαθε ψ͵ῸΘΡ βῃουϊὰ 0Ὁ}}] {πεῖν εἰμόσ, ἕο βυοὰ 
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οὔ τῆς ΓΟΚΡ ; [ ἂπὶ νγθδτΥ ἢ ΒΟ] ά- 
ἱπρ ἰῃ : 1 ΜῈ] ροὺγ ἴ οὐδ ὑροη 
τῆς σὨΠ]Πάγεπ δυτοδά, ἀπά ἀροη ἴῃς 45- 
ΒΘΠΊΌΙΥ οὗ γοιηρ πιεη ἴορεῖδογ: ἴου 
ἐνεη ἴῃς Πυθθαηά νι της να 5}8]] 
6 τακεπ, τῆς ἀρεά νυ δέσι ἐδαΐ ᾿ς 
[μ] οὐ ἀδγϑ. 

12 Απα τδεῖὶγ ἢουβ65 5ἢ4]} 6 τυγη- 
εἀ ιἱηῖο οἴδιεῖβ. τυἱτῤ ἐῤεῖν ἢ 6148 δηά 
υνῖνε8 ἱορεῖμεγ : ἔογ 1 ν}]}} βεγεῖςῃ οὐ 
ΤΑΥ͂ ἢδηά ἀροη τῆς ἱπῃδὈιτδηΐβ οὗ (ἢ6 
Ιλ, 5Ξατἢ τῆς ΙοΚκ. 

12 Εογ ἔϊοπι ἴῃς ἰεᾶϑῖ οὐ ἴῃςπὶ ἐνεη 
ἀπο τῆς ρτεδίεϑθε οὗ τΠθπὶ αν ΘΓῪ ΟμἜ 

4 Ἰωα!. 56, ἐς ρίνδη ἴο “ ςονεϊουδβη688 ; ΔΠ4 ἔτοπὶ 
οἂλρ. 8. χο, ἴῆ6. ρτόρεῖ ἐνεη υπἴο ἴἢ6 ρῥΓγίαβῖ Ἐν ΘΥΥ 

ους ἀεδίθῃ {8]56]γ. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΓΚἹ. [ν. τας--τ6. 

14 ὙΒΕΥ πᾶνε “ἢΠελίεὰ αἷ8ο τῆς ον. ἃ 
Πμυγὶ ὁ 1δε ἀσωρῥίοῦ οὐ ΤᾺ Ρξορ]ε Ἐβεὶ. τῳ 
8] Πρ Εν, βαγίηρ,, Ρεᾶςα, ρβᾶσε; ΨΏδη (εν. 
ἐῤέγε 15 πο ρθᾶςεα. Ἀδρεῤ μον 

15 ὕνετε {ΠεΥ “λβδμαπιεὰ ψγθθη ΤΠΘΥ (ομαρ. 9.5 
Πιδά σοπηηλτίεα Δρομ πδίίοη ὁ ΠΑΥ. ΠΕΥ 
νοῦ ποῖ δῖ Δ]] δϑῃδπιθά, πεῖῖθοῦ σοι] 
{πεν Ὀ]υ5ἢ : τπεγείοστε ταν 5}4}} [8]]} 
δἁλοηρ τμθπὶ {παῖ (2]]: δ τῆς τἰπὶεὲ 
ἐδαΐ 1 νἱϑῖς τῇδ πὶ ΠΟΥ 5}4]}} δ6ὲ οδβῖ 
ἄοννῃ, αἰ τῆς ΙΧ ΟΚΡ. 

16 ΤΉυϑβ 54 τῆς ΠΟΚΡ, διίαπά γε 
ἴῃ ἴῆ6 ννᾶγβ, ἀπά 866, δηὰ δϑὶς ἔογ 
ἴμε “7014 ρδῖῃ8, ψγίεγε ἐς ἴῃς ροοά 775]. 8.5, 
ὙΨΆγ. Δπὰ νγαἹ]ς τῃεγείη, δηά γε 5881] [λίβες τοι 
πὰ ἐγεβὶ ἔογ γουγ 8οι}5. Βυΐζ {ΠῈγ ζἴμαι ει 
8414, Ὗ ὲ νν}}} ποῖ ννδὶῖς ἐῤεγείη. 30: 

15 ἴῃς τηραηίηρ οὗ [86 ννογὰ τοπάογεά {:.5ε7:- 
ὀέν, νυν Ἀθῖμοῦ ΤΠΟΥ πιθοῖ ἴπογε ἔογ ἔσοηϊγ σοῃ- 
νοῦβο (5. Ἰἰχχχίχ. 7), ἔοσ πλειτιτηθηΐ ([6Γ. χν. 
17), ΟΥ ἔογ [Παΐ ἴον οὗ βθοσγεῖ σοπ)ἱηδίϊοη 50 
ΠΑΐΌΓΑΙ δί [Ποῦ ρὲ (Ῥίον. χνυ. 22; δηὰ ςρ. 
Ῥς. Ἰν. 14). Νεχὶ σοπηθ5 πηιάάϊο-αρθ, γοργο- 
βοηϊθα ὈΥ ἴῃς τλᾶη δηὰ ἢὶ5 υνἱῖδ: ἴτἴἤθη τῆς 
εἰμεν, (Ὧ6 πη ἡ ΠΟ ἢμι5 σγοινῃ πὰρ σι άτγρη, 
Ὀυϊ 15 511} βίγσγοῃξ δηὰ νἱξογου8. 1,45{}Ὑ4 [6 
ΤΏΔη «υῤονε ἀα}5 αγε χω], ψἤοβα νοῦ 15 ἄόῃθ, 
δὰ ννῖῆο 45 Ὀυζ ομδ {πιηρ ἰοϊ---ἴο ἀϊ6. 

19. ἐμγηεη 1,11. ἡμγπεά γομπαά, ΥἹο ΠΥ 
τιδηϑίογγοά. Οὐϑ65, βεϊάβ, νγῖνθβ, 411 {ΠΥ 
τηοβί νδ] δά, δηὰ πηοϑβῖ 16] οι ιϑὶΥ Κορί ἴο ῃϑπὶ- 
δεῖνοϑ---}} ἰὴ ἃ τῃογηθηΐ ἅσὸ βοηπθ. ὍΠΟΥ πανθ 
ἴυγηοά τουῃά, δηὰ ΕΥ̓ΘῪ τοϊδίίοη οἵ 118 15 
οἰδηχκοά, 

18. χίυεπ 10 εουείοιασπε.] [τ ΘΥ͂ΘΣΥ 
019 δ85 καϊηθά καϊμδΒ. ΤΠῸὸ νοῦ ἀοῦθβ 
ὯΟΐ ΠΕΟΕΒΘΑΓΙΥ ἱπιρὶγ ηγίῃίηρ σοησ. [8 
ἔοτοθ ννουἹὰ Ὀὲ Ἰἰοβὲ π΄ [0Ὁ χχνιὶ. 8, 1 ἀπγ- 
Κρ ποῦ νγοστ στηρδηΐ ὈΥ ἰἴἃ ἴπᾶῃ 5 πιρὶθ 
καϊπίπρ. Βιιῖ ἴπ6 τοτῆροσ οὗ τηϊπὰ ννῆϊςο ἢ Ρ411}5 
[86 ννυογ]ὰ 15 ποῖ [Παΐ ννῆϊοἢ ρ81η5 ἤδάνθη. 
7 μεν ἈἘαΐδεγ, “) αιμάμίεπε. 

14. Τὸν ῥαυε ῥεαί ἘΔΙΠοΣ, ἐγισά 10 
ὁδεαι. 

δεν] 1.1ἴ. ὀγεαξίησ (ςἢ. ἷν. ( 
97 1ὁε ἀπμφῥίεγ ὙὝΠεθ6. ννογάβ ἀγὸ ὑγϊηἰοά 

ἴῃ [14]}165 ἔογ ἃ ἀϊθγθηΐ σϑάβοη ἔτοπὶ {πὸ 50] 
ΟΠΘ, ΠΔΙΏΘΙΥ, ἴο 5ηδνν (Πδῖ [6 τεδά ηξ 15 ὩΠΟΟΓσ 
ἰλῖη. ὙΤΏΟΥ ἅτ οχθα ὈΥ̓ 4 πιδϊογγ οὗ 
Μ55., Ὀυϊ ἔοιιπά ἴῃ πιοβὶ οὗ ἴδε νογβϑίοῃϑ. 4.5 
ὯῺῚ ΤΡΆΒΟη οδὴ δὲ ρίνθη ἔογ {ΠΟῚΓ οπλβϑίοη, 
ὙγὮ116 τΠοῖτ ργθϑοηςθ οδη δὲ ἐχρ δίποα ὉΥ 5ὺρ- 
Ροβίηρ ἴμοπὶ Ὀοττονγεά ἔγοπι Γοἢ. νἹ}. ασ, [Π6 
Μ55. δγὸ ργοῦδοὶυ γὶρῃξ ἴῃ τεὐεοϊίης 6 ΠῚ, 
σἠσδι] ὙΤῆθ Ηδῦγ. ἰ5, δερογάϊησ ἰο, ἱ.Ε. 

ἂἃ5 1 1 ννεῖθ, α ἡγε. Το ΤΧΧ.- κεῖνο [ὴ6 
Εχαοὶ ἴογος, ἐξουθενοῦντες, »ιακίης ποέῥίπρ 

ἐδ. ὙΠΙ5 ΟΥ̓ οὗ ρῥεσες νγᾶ8 ἀουι|655 Ὀαϑοὰ 
ὉΡΩ͂ [οϑἰδ}}᾽5 γείοῦχῃϑβ. 

15. δεγε ἐῤὲῦ σεῤα»ιο] Οτ, 
ΤΏΘΥ 8δἃΓ19 ὉΣΟΌΚΕῦ ἢ᾽οῸ ΒΏΒΙΩΘ ὈθόδΔῸ6θ 

ὍΏΘΥ ὮΔΥΘ 0,1» 1162] αδο»ργαῖ10}1: 
ΒΏΆΔΙΩΘ ΠὩΘΥΘΙΥΔ61Θ6Ε5Β ὑ8ῸΥ 766] ποῦ: 
Το Ὀ]ΌΒΕ πονΘΥ 010585 ὉΏΘΥ ΠΟῪ ποῦς 
Τρεγεέζογε ἐδὲν σραΐ γα] ἀπιοης ὉᾺ 9 ζα111πῈ-: 
Δὲ τὲ ἰριὸ ΨΆΘῈ 1 υἱὲ δόηι, δεν «δαδ 

Β᾽ τ) Ὁ190, «αὲῤ υεῥουαρ. 

Τῆς Ηθῦγ. 15 ποῖ ᾿πίοσττοραίϊνθ, Ὀυϊ Ἔχργεββοβ 
ἃ λοῖ, παπΊοΪΥ, {παὶ {ΠεὶΓ σοηάιιςξς νγ85 ἃ ἀϊ5- 
δταςς ἴο ἴδμοηι, (μου ἢ (ΠοΥ ἀϊὰ ποῖ ἔροὶ ἰξ 45 
δος. Αοχμηϊπδίίοη ἢδ85 [15 υϑιι4ὶ πηθδηΐης ΟΕ 
ἰάοἰαίγυ (ἰν. 1). : 

16. διαηά γε ἱπὶ ἐδε «υαγ6] ὙὨ15 νΕΥβ6 ΠΊΔΥ 
Ὀ6 [815 ραγαρῆγασθοα, Οοὐβ ρσορῇοῖ [85 ἀ6- Ξ 
οἰαγθρὰ (δαῖ ἃ σγοᾶΐ πδίίοπαδὶ οδίαγα τυ 15 δ 
ἢδηά, δϑιιγοεὶν ἃ5 ργυάθηξ τηθη γου νν}}} {γγ ἴο 
ἔβοᾶρθ ἴ. Μακε ἱπαᾳυ 65 ἐμογοίοσθ. δίδηάδ 
ἴπ [6 ννᾶγβ; ἴοοκ δϑοιι γοιι; 85 Κ ἴδ ρΆ59οτϑ 
ὈΥ. ΥΟἿΙΓ σΟὨΠΙΓΥ ν᾽ 45 ποθ ργοβρογουϑ δηὰ 
Ὀϊ]οβθθα. ΤΥΥ ἰο ἰθᾶσῃ ννβαῖ γοσο [π6 ραΐῇῃϑ 
ἰγοάάθη ἴῃ ἴποϑε ἀδγβ ὈΥ ὙΟΙΓ δποδβίοχϑβ. 
Πίβοονοσ ννῆδὶ ἴπΠ6 ροοά ρδίῇῃ ννᾶβ ᾿υῃὶ ἢ ̓ ἰρὰ 
(Βοπὰ ἴο ᾶρρίπθβθ. ὅ6ε νυν μοῖδοῦ ἃ ννᾶ5 [86 
ρα οἵ Ιἀοϊδίιγ, οὗ τηογὰ] σοχτυρίΐοη, οἔ 
Ῥηνδῖς στεθα : οὐὔ ἴπη6 ρᾷῖῃ οὐ ἴσχυε γοϊρίοη, οὗ 
ῬΟΠΥ οὗ Ἰπἴρ, οὗ 56εἰ -ϑδοσῆσθ. ὙΥΒΙ μόνο 
ννὰ8 ἴῃ6 ρᾷΐῃ ψΏΙΟΡ δυϑιυγοά {ποῦ Πδρρίηθϑβϑ, 
σβοοβο ᾿ξ, δηὰ ννδὶκ δδγῃθϑίγ {πογοίη, δὰ πὰ 
{ΠογαΌΥ τοϑὲ ἔοὺγ γουγ 5οι 5. δέμαά 15 τοδὶ ὶῦ 
8η ᾿ηρογαῖνο. ἤαίᾷ ἐρεγεὶπ, αμά ηπά κου Ὁ Γ 
οωγεείυε. ὙΠῸ δίδει οἴζϊδη 56 1ἢϊ5 νοῦβα 
ἴῃ ἃ 5θοοπ ἀΔΊῪ δρρ]ἰςαϊίοη, σοηϊγασίίην ἢ 
{μὲ οὐά ἐγαςῖξ!, ΤΑΔΏΥ ἴῃ ΠυτθοΓ, δηὰ ΠΔΙΤΟΥ 
ἴο νγαὶκ ἴῃ (ΠΊΣΤΙΣ, “[οοἱ-ἔγαοκβ,,), Ὡς ἢ 
ἅΓ6 ἴῃς [νν ἃπάὰ (ἢ Ῥσορῃοίβ, Οἰγίϑε {86 
ΟὔΘ γχοοάςυαγ (ἼΤΥ͂, “186 δι ἢ-τοδὰ ᾽). 866 
αγτε. ἴῃ 10}. χίν. 4) Τβεοά, ἰῃ ἰος.,) ἄζο. 



ΣΙ. 

6, ἂς. 

Ῥτοοϊαϊπιοά δῆ ὃ6 ὁ 

Υ. 1]-2Δ. 

17 ΑΪβο ἴ εἴ ννδῖσμπιεη ονογ γου, 
“αγίηρ, Ἡξκάτκεη το τῃ6 βουπά οὗ τῇς 
τπιπιρεῖ. Βυῖ {πον 5.4, νε ν"} ποῖ 
ἢδάγκεη. 

18 4 Ἰπεγεΐοτγε ἤεᾶγ, γε πδιίοηβ, πὰ 
Κπονν, Ο σοηρτεραίίοη, νν δ ἐς ἀπηοηρ 
1Πεπ|. 

Ι9 Ηεαγ, Ο εἀπῖῃ : Ὀεποϊά, 1 ν}]} 
δτγίηρ ΘΝ} ἀροη ἢ 15 ρβορίθ, ευέμ τῆς 
ἔτυ!ξς οὐ τπεῖγ που ρῃϊ8, Ὀασδιιδε ΠΟΥ 
ἢανε ποῖ ἢεδγκεηεξα ὑπο ΠΥ νγογάϑβ, 

Ὁ Τραῖ. -. ΠΟΥ ἴο ΠΥ ἶανν, Ὀυΐ Γα]εςῖεά [ξ. 
3: 

Ἀπιοϑ 5.21. 2. ὁ Γο νπδῖ ρυζροβε Ἴοπηεῖῃ 
ποτα ἴο πη6 'ποεῆβϑε ἔγουλ ὅεθα, δηὰ 

17. α«υαἱοῤ»ιεη] Ζορῤῥίνε (1 5. 1. 1), υϑοὰ 
οὗ 5επίϊπε]5 (10. χῖν. τό), Ὀιιῖ τποϊδρῃουῖςδὶ! 
οὗ ἴπε ργορδεῖβ ([538]. 11]. 8, ἵν]. το; ΕΖεῖκ. 11}. 
1:7; ΗδΌ. 1]. 1). 

ἐῤδε σοισιά 97 ἐῤε ἐγιρηρε ,Ἰἢὶ5 τγᾶ5 (Π6 
58] ὼγ ΠΊΡΠΕ (νἱ. τ; Απιοβ 1. 6); δπὰ 
ΒΙ ΠῚ] ΑΥΪΎ τ86 οδ͵]οςὶ οὗ ἴπε ργορῇμθε 5 ννασηϊηρβ 
νγ»5 ἴο ΠΊΟΥΘ ΤῆΘῃ ἴο {ΤΥ ἴο Θ50δρῈ ἔτοπὶ σου 8 
Ἰυαρπιοηῖβ. 

18. δεαγ, γε παίϊο"] Α8 ἴῃε6 [εν] ϑἢ 
ΟΒυγοῖ τοῆιθοβ ἴο ἤραῦ Οοα᾽β νοῖςε βρϑακίῃηξ 
ὈΥ ἰῃς ργορῃεῖβ, Ηδθ ἤονν ϑιιπιπιοηβ ἴδε Οεη- 
ἘΠ65 ἴο νυ η685 115 σοηἀοτηπδίὶοῃ. 

Ο εοπογεσα!οη] ὙΠΟΙΟ 45 ὅθεη πη] ἢ 
ἀἰδευβδίοη νν ΒοῖΠοΥ 1 ]5 15 ἴο Ὀ6 γοΐξεσγοαὰ (ἢ 
{πὸ Τάγρ., Εννα]ά, ἅς.) ἴο ἴΠ6 [Θνν8, ΟΥΓ ΜῊΝ 
Κοβοηπι., Ὀπιργεῖῖ, ὅς.) ἴο ἴμε Οδηι 65. 
Τὴ δγτγίας υπάογοίδηάβ ἃ οὔ ἴῃ6 Οδυγοὴ 
δθοηρ ἴδ6 ΟεπΈ 65, νυ πόοόνοῦ Πότ Ὀοϊοηροά 
ἴο Οοἀ (Κοπι. 1, 14). Μῶοτῖθ ρυόρΌΥ [ἴ 
ΤΛΘΔΠ5 ἃ ΡΈΠΟΓΑΪ 4556 ΠἸΌΪΑσο οἵὗὨἨ 41] τηδηκιηά. 
Απὰ ἴπυ5 ἴῃρη, Οοά 5υϊητηοηβ (γοθ νυ] Π65565 
ἴο ποᾶζ Ηἰ5 ϑεπίθποθ. (1) ΤΠ Οδηῖ 165. 
(2) ΑΙ πιδηκὶπά, [εν δηὰ Οδητ]ε5. (3) 
Ναΐυχε (566 πεχί νετβο). 

«υδαὶ 15 α»ριοηρ ἐδερη] Ἐδίδον, «υδαὶ δι, 
(ΑΚε5 ρίδος, πῃ ὕμθΣΩ, ἴΠ6 ἔογος οὗ ννῃις ἢ 15 
ΠΟΥΤΟΟΙΪΥ σίνοη ΟΥ̓ [6 ΝΟ. Οοσηοσος φμαπία 
ἔσο ἡπείαρι εἰς, Κποαυ «υδαὶ σγεαὶ ἐδίηρ: 1 «αὐἱ} 
Ὁ 10 ἐῤερι. 

10. Ηεαγ, Ο εαγὶ} Α ἄἀξοτγθθ 50 50] 6] 
ΠΟ Ἰρῆϊ ᾿προγΐδησο : 

ἃπὰ τπετεΐοσο ἴθ Βδίμουα ποῖ νι που τϑάϑοη 
υηδογοιοοά ἰξ οὗ [ῃ6 τοὐθοϊίΐοη οὗ ἴπ6 [ονν8 
ἔτοπι Ὀοίηρ [6 ΟμυγοΒ (Βα51}, “ Οοηῖτ. Τυά᾽ 
ϑόῖτη. 48; Ογρτίδῃ, " Τοϑῖ. δάν. [{πάᾶ.᾿ Ρ. 21; 
ἴτϑῃ. δάν. Ηατ.᾿ ιν. 29). Ὅδδ ῥγοηοῦῃ 115 
οὐ ρῃδίϊς ἴῃ ἴΠ6 Ἡδεῦτεν. 

20. ἐπε 7γορι ϑ8ῥεδ41] ὌὍπὸ “πι5 
ϑαῦσιυπι᾽" οὗ ΊγΕ. "2 πη.᾽ 1. 416. ὅ66 541. ἰχ. 
6: ἘΖΕΚ. χχυὶϊῖ. 22. 

ἐδε ταὐεοὶ εαπεὺ [1.0 1δε χοοά εαπὸ, ἴῃ6 
ΒΆΓΩΘ 458 ἐῤὲ “επί απὸ οἵ Ἐχοά. χχχ. 23, 
ἴδοῖο σεπόδεγοά ' ϑυνεεῖ οδ άπΊι5,". (δεὲ ποῖς 

ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ. ΚΙ. 

πε ϑννεεῖ σᾶπε ἤἴοπι ἃ Ὡ1γ ζουπίτν ὃ 
γουγ θυτηΐ οἤεσγιηρβ γέ ποῖ δοςερῖ- 
ΑὉ]6, ΠΟΙΓ γουγ βδογιῆςεβ δϑυγθεῖ ὑπο 
της. 

21 ΤΒβεγείογε ἴλ5 8 ἢ τῆς ΓΟΚΏ, 
Βεμοὶά, 1 ν}}}] ἰδ ϑιυπι] ὨρΌ]ος Κ8 
δείοτε τῇ}8 ρεορὶε, δῃά τῆε ἐδίδεγε 
Δπά τἢε 80Π8 ἴορεῖπεσ 5Π4]] [21] ''ροῃ 
τε ; [86 πεῖρῃθουγ δηὰ ἢΪ5 ἔτ εηά 
804}1} ΡεΥΙ5ἢ. 

22 Τἢυβ 5411 τῆς ΓοΚκ, Βεδοϊά, 
ἃ Ρβορὶε σοπιεῖῃ ἔγοηι ἴῃς 'πογῖῃ σουη- ἐοΒ,Ρ. ς 
{{γ. Δπά ἃ εἴτν παϊίοῃ 581} θὲ γαίβεά ἃς ς. 1-. 
ἔτοπι (ἢς 81465 οἔ [πε εαγίῃ. 5 

{Πογθ.) [ἴ νγὰβ Ὀγουρῃῖΐ ἴῃ [86 σαγάνδηβ 2071 
Ω αν εομπίτγ, [πάϊδ. 

γοων ὀμγπί οὔεγίηρ.] [1 15 τουηδγκδῦϊο ἐμαὲ 
(}15 τεϊοσξίοη οὗ τέ] οὐϑογνδῆσοβ 15 τηδὰθ ὈῪ 
(ῃ6 ἴννο ὑγορῃδοίϑθ [5414 δηὰ εγθην δῇ, γῆοῸ 
ἙΠΙΘΗ͂Υ 55ϑιοα ἴΠ6 ἴνγο ρίοιιβ Κὶῃρβ Ηθζοκίδῇ 
Δ Ϊοβίδῇ ἰπ τσοϑίοπηρ ἴπ6 ἰθῃΊρ]6 βογνίςθ. 
Οοὰ τεϊοςοῖβ ποῖ [6 σογθπιοηΐδὶ βογνῖσο, δῖ 
16 ϑυθδδικα!οη οὐὗὨἩ ἰξ ἔῸΓ ῥϑγβοῃδὶ ἢο  ἴπθ58 
ἃπὰ πιογα] γ. [6 1 6 [6 οχργοββίοη οὐ ἰονὸ 
δΔηά ρῥἰεῖγ ργόϑοηξ ἰπ ἴΠ6 Πεαγί, 11 15 ἴῃ6 δι Υ 
οὗὁὨ ΠΟΙΪΏ655: 1 ἃ ακο [6 Ρίασθ οὗ Ἰονθὸ δπά 
ἀυΐγ, ἰἴ 15 δὴ δρογηϊπαίίϊοη. Οπ ἴΠ6 νἱοννβ8 
οὗἩ ἐδ ργορδμεῖβ, 5866 Ἷ« 5. ΧΥ. 221 ; [58]. ἵ, 11: 
Μιοδὴ νὶ. 8, ἄς. 

21. «ρηδίηρδίοεξῚ ὙΠ6 ΡΓΟΡΟΥ ἄγγδηβο- 
τηθηΐ οὗ [ῃ6 νϑῦβο 15 45 Ὁ] Ϊοννδ: 

Βεροίά, 1 εἰνο ππῦο ἐδὲ! ῥεοῤίε ὁοδ .)898 οὗ 
ΒΒ ΣΙὈ]Σ Κ, 

Αὐτά ὉΏΟΥ͂ Β5881]1}1 δῇ }}}}1 60 διεδῖπαῖ 

ΏΘΙΩ : 

ῬΑΊΏΘΟΥΒ διὰ δοὴϑ: ἐοκοίθοσ, 1ῤὲ 
περ ῥόομγ ἀπά ῥὲε 7γίεπά σῥαϊ ῥεγὶ ϑ. 

ΤῊϊ5 5 (86 πδιγαὶ σοηθθηυθηςο οὗ {Πεὶσ 
οσοηάιιςίς, ΤὙΠΕΙ͂Γ βϑοσνὶσο οὗ οπονδὴ νὰ5 ἃ 
βγϑίεπηδίῖς ΠΥΡΟΟΓΞΥ : πονν σου]ὰ πιθη ννῃοϑ6 
ΤΕ] ρθη ννᾶ5 οπα οὗ ἀδοεῖῖ, νναὶκ ὈρΓΙΡΒΕΙΥ ἴῃ 
{δεῖν σοηάιοῖ ἢ {πεῖν [6] ον οηθη ἡ Δ ἤρθη 
Οοά τῃδϑη 54γ5 {πὶ Ηδ ᾿δΥ5 βδίι πη) Ὁ] ΠΡ Ό]ΟςΚ5 
ἴῃ ΠΊΘη 5 ἹΥΔΥ͂, 6 Τλιιδὲ ΓΕΠΊΘΠΊ ΟΣ τἢδὲ ἰξ ἰ5 
ὈΥ ἴδε ζοποσγαὶ δοϊίοη οὗ Η!5 πιογαὶ ἴὰνν ([4π|ὲ5 
. 13.) 14), ΟΥ̓͂ ΨΒΙΟΒ νΠδ1] δἷη ἴῃ οἠς ροϊηΐϊ 
τολοῖβ Προ [ῃ6 ΨνΒοΪῈ τπογαὶ παΐυτε ὦ. 1ὶ. 
10). ἥ 

Δ. Τῤω «αἰ... ἴῃ (ῃἷἰς ἤπδὶ ϑεθοϊοη 
106 σοπαημοοὶ οὗ Θγυβαϊοπὶ, Ὑν ὨΙοἢ ννᾶ5 4150 
[86 βυθ)]εςϊ οὗ νυ. 1---ς, 5 ἀξαίῃ βοΐ ἕογίῃ, 
δηὰ {πὸ Ἰυδξίςς οὗ Οοαὐ᾽5 ἀεδδὶϊηρ5 βῆθνγῃ ὈΥ̓͂ 
]υάδῃ5 βἴαίες θείης Ἴσοπιραγεὰ ἴο [δδῖ οὗ τὸ - 
ΡΓοδδίθ 5] νου. 

ἐδὲ πογὶ δ εομη"77}}}) 866 1. 14. ἰν. 6. 
“ῥα! δὲ γα" ΟΥ, ΒἈ811 Ὀ9 ἃ ὟὙΔΙΚ68Θ9ά. 

ΤΠε Ἰισὲ οὗ ςοπηϊεβὶ 51|14}} Ὀ6 ἀννακοηθὰ ἴῃ 
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11 ΤΉΣΥ 5}}81} [Αγ ΠοΪ ἃ ου Ῥονν ἀπά 
ΒΡΕΔΓ; ἴΠεΥ ἀγέ οὐαὶ, δηὰ πᾶνε πὸ 
ΠΊΕΙΟΥ ; [Πεῖγ νοῖςς γοδγεῖῃ [κα τῆς 
868; ΔΠ4 [ΠΟῪ τάς ὑροῃ ἢοῦβεβ, 86εῖ 
ΠΏ ΔΙΓΑΥ͂ 88 ΠΊΘΠ [ῸΓ νγᾶγ δραίηϑὶ πες, 
Ο ἀδιυρῆϊεν οἵ Ζίοη. 

24 ἵχε μᾶνς πελγὰ τῆς δπις τπεγο- 
οὔ: οὐὖξζ παπάβ ννὰχ ἔβεδ]ε: δηριυ ϑῃ. 
Βδῖῃ τάκεη Πποὶά οὗ ιι8, σμαάὶ ραΐὶῃ, 83 
οὗ ἃ ψοπιδπ ἰῃ τγανδὶϊ. 

ὙΠΕΙ͂Γ τηϊπ 5, ἀπά ὑγρὸ ἰποπὶ ἴο ἀϊδίδπί ἐχρο- 
ἀϊτοηβ. 

ἐδεὲ «ἰάφε οΥ δε φαγὶ] ΟΥ ἐπάν, ἴῃ πιοϑσῖ 
ἀϊσίδηϊ γεξίοηϑβ, 566 οἢ. Χχύ, 32; 5. Χ]ν"!, ἃ; 
194]. χὶν. 13. 

43. “ΡεαΓ] ῬτΟΡΟΥ͂Υ, ἃ ἸΑνοϊϊη ἔοσγ δυτῖ- 
ἴῃς δῖ (ἢ6 θπϑῖηγ. "δῖ σατο οπο τάδ 
οὗ Ὀγᾶβθ5 ϑυπῷ θη ἢ158 Ὀδοῖκ Ὀεοίνγθεη ἢ15 
5ΠοΟυ] 615 (Ι 5. ΧΥΊ!. 6, ἡνἤοΓο 5866 Νοίθ). [6γεπὶ- 
ΪΔ ἢ ραὶη τηθηζίοης 1 ἴῃ οἢ. ]. 42 45 ἴῃς 
οζάὶϊ ννεᾶροη οὗ ἴη6 Βαθυ)Ἱοηΐίδηβ, ἀπά νὰ 
Βηὰ Ιὲ τὴ [αγαγάὰ δ “Μοη. οὗ Νίη.᾽ 8665 11. 
ΡΙαῖεβ 19, 20, 21, 22, ὅς. ἘῸγ ἴδε Ὀονν, 566 
ἷν. 29, Υ. τό, Βοποπῖ, “ Νίῃ. δηά 115 ΡΔ].᾽ 
Ρ. 311. 

ἐγμεῆῇ ῬὍΤῆδ νοσά πηθᾶῃ8 γωΐδἪσς, ἱπδωριαη. 
ἴπ τὴ6 Αϑϑυγίδηῃ τῃηοηυσηθηΐϊβ γγὙὰ ΘΟΠΒΙΔΠΥ 
566 νΥΑΙΓΓΟΥΒ ρας ἴΠ6 νδηπιυ βηῃδά ἰο ἀδαῖῃ ; 
ἴῃ Οἴδεγβ, τῶνδ οὗ ἱγπηρα]θά νἱςῖπι5 ἤδηρ τουπὰ 
1Π6 νυ 8}}5 οὗ [η6 Ὀεβίερεά ἴοννῃϑ ; δηά 1π οἴ ουβ, 
Το ἃτῸ (οἰ ]δοξηρ ἴῃ ἢοᾶρϑ μαπάβ οὐ ἔτοπὶ 
1η6 νδηφυ ϑηοὰ ({άγατγά, 56 Γ165 11, ΡΒ]. 23) 37. 
47, Βοποτηΐ, ΡΡ. 190, 276). ϑεῃηδοθοτιῦ ουθη 
Ὀοαϑίβ ταὶ μὲ 8]16 [η6 ποδάϑβ οὗ οἰαυρῃίογοά 
ΕἸΣ 65, ἀπ ϑοπὶ ποτὰ ἴῃ νυ] οκοῦ ὑαϑκοίβ ἴὸ 
Νίπονθῃ, “ Ἀδοογάϑ οὗ {π6 Ῥαϑῖ,᾽ 1. 49. 

ἐδεῖν σοἷεο γοαγεῖ } (66 541, χυ]! 12,.13.} 
ἐδεν γίάς ὠροῦ ῥογα 866 ἵν. 138, δηά 

ΤΠ ἀγατά, " Νίη. δῃηὰ [5 Ἀθιηδιη5,᾽ 11. 2156: 4150 
]οῦ χχχῖχ. 24; ΗδΌ. '. 8. Α Ὄςοΐοῃ, οΓγ ὄνεη 
ἃ []] δἴορ βμουϊὰ Ὀ6 ρυΐ ΔΕἔοσ δογυς:. 

“εἰ ἰῃ αγγα}7}}) ἘΤΤῊϊΒ 15 5βίηρ.,) δηὰ 5βῃεννβ [Πδέ 
ἃ ἣινν οἰάιιπό 45 Ὀρη. 11---ἰὴ6 ψν ῆΟ]6 ΔΥΤΏΥ, 
δηά ποῖ πε σάναὶγυ ΟἹ]γ .--ἰβ “εἰ “1 ἀΡΓΩΤ. 

4: »ιοῦ 7" «υὧν ἀφαΐπε} ἐδεΉ}] Ἐλῖμεγ, 85 ἃ 
ὙΒΔΙΓΤΊΟΙ ΖῸΣ ὈΔ0019 σραΐρμ ἐδεε. ὙΠῸ νογά 
»]ρά»ιαῥ, 7 «υατ΄', 15 ἴο Ὀ6 5 ρρ]οα δῖον »αη, 
Βανίπρ Ὀθθη ογϊτοα Ὀδσδιιδ6 ἰς ΟΟΟΌΓΒ. ἱπΊΠ16- 
ἀϊλίεῖγ «ξαίπ. 

24. γε ῥαυε ῥδεαγα ἐδε ἥαριἊ ἐδεγοο ] 1.11. 
Ἦξε ῥαυε δεαγά ἐπ ῥεαγίης. ΤῈ ρῥγορμοῖ 
δροακίηρ 'π ἴπῸ πᾶπὶα οὗ 1ῆ6 [ον ]5} ρθορὶς 
ἀφϑογθεα (δ εἶδες τροῃ (μοπὶ οὗ Ἐῃ6 πον 
οἵ ΝοθυςβδάποζζΖατ᾽ 5 Δρργοδςοῆῇ, 

οἱ ῥαμάς «υαχ 7εεῤἰ6] Ατὸ τοϊαχοᾶ. [ἴἰ 
5 [6 ορροϑίϊε οὗ ννμαΐ 5 βδὰ ἴῃ υ. 22 οὗ [6 
ΘΠΘΠΊΥ, ΤΡεν ανε ἰαἑά δοίά οπ δοαυ απά ἡαυείϊη, 
ἃ5 ἴΠ6 νεγὺ {πόγὸ υϑεὰ πΊιοδη5 ἴο Πο]ά ἤιπηϊγ. 
Ἡδρετο ἰοΙΤῸΥ πηλῖκοβ ἴη6 ἢαηάβ οὗ [6 [ενν5 Πο]ὰ 
{δεῖν εαροῦ5 ΜΠ πονεῖ οϑ5 σ ά5ρ, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΓΙ. [ν. 23--2}7ὲ 

25. Οὐ ποῖ (ογ ἱπῖο τῆς δεϊά, ποῦ 
γγΑΪΚ ὉΥ τῆς ννᾶὺ ; ἰογ τῆς βιυνογά οὗ 
τῆς ΘΠΘΠΊΥ σπμά ᾿ '5 ΟἹ ΘΥΕΙΥ͂ 8146. 

26  Ο ἀδιιρῆτεῦ οὗ πὰ ρεορῖς, 
εἰγά ἐδεε στ ὁ βάς ΚΟ οι, ἀπά νγα!]ονν ἃ ἐφ 
τ γ 56] [ ἴῃ Δ5ῃ68 : πιᾶκε [πες τηουγη- 
ἸΏΡ) ας ΚΟΥ͂ δῇ ΟἿΪΥ 80η. πιοβῖ δίτίο 
ἰαπηεητδτίοη : ἔογ τῆς βροίϊεγ 8141] βιιά- 
ἀςφη]Υ σοπλς ὕροη ι.3. 

27 1 ἢᾶνε βεῖ ἴῆες ,20γ ἃ ἴουγεγ 

26. ΟὉ ποί ὥογι δ... Ὑπὸ ἀδυρῆῖεσ οὗ 
Ζίοη, 2.6. ἴδε ἱπῃδοϊΠδηῖϊ5 οὐ [6τυβαίετη, 15 
νναγηοὰ ποῖ ἴο0 ϑἴσγαυ ουϊδιάς 186 ἐογΕ ΠοΔ- 
[ΙΟΏ5. 

7) ὸνγ 1δὲ :«υογά 97 1δὲ εγιο}} ΤῊῸ Ηδδγ. 11}. ἰ5 
ὃν ἰο ἐδε ἐπϑιῖγ ὦ ταυογα, ἐκ 6. ΚῸΓ δε ἐηεΡν ἐξ 
αν, ὯΘ Ὠδ5 ἃ ΓΠοΟμπηπλβοίοη ἤτοπὶ Οοὰά ἴο 
ὀχεουῖε Ἰυάριπθηΐ. δ66 οἷ, ΧΙ, τ: [58]. Χχὶ ς, 
Δηὰ ῃἠοΐθ οἡ 5. ΧΥΪΪ. 11. 
αν ἰβ οπ ευθρ “ἰ4] ΜᾶρδιωΜΊΞβΑὈ 1, 

]Θγοπλ δ 5 νναϊσυνογά, ΟΡ. χχ. 3, το; 58. 
ΧΧΧΙ, 12) ΠΟΙ 566 ποΐβ, Τὸ σημά ἰπϑογιοα 
Ὀεΐοτε 11 ἴῃ (86 Α. Ν. 5ῃου]ὰ ὈῈ οπρειοά,. 

46. ουαἰίοαυ ἐδ γεεῖ ἐπ σε] ἘΔΞὮϊ 15 186 
ΔΌΪΠΟΓΙΥ ἕο (ἢϊ5 γε οσίη, ποὺ ΦΌΠΟΓΑΪΪ 
δαορίοα (566 4150 εἢ. χχν. 214: ΕΖΕΚ. ΧΧΥΪῚ, 
230; ΜΙοδὴ 1. το). Τὸ ΧΧ. δηὰ Ψυϊξ. 
Γοηάοσ [ἃ ΠΊΟΙΓΟΙῪ σῤγίπξίς ἐδγεοὶ «υἱὲ α1δὲες, 
ἴ8ε 5υπιῦο] οὗ γ»τοδὶ στίεῖ (2 85. Χῆ!, το; [οῦὉ 
᾿, 8). Βυϊΐῖ νἱοϊεηΐ ἀϊΞτίτοββ 15 σοηὶ ἴο ἤΠηά 
ΤΟΙΣ ἴῃ δσοςσρηΐϊσις δοϊίοηβ, δηὰ ἴπι.5 ἴῆ6 νν]- 
Ἰοννίηρς ἰπ ἅ5}65 δῆενυβ [δὲ [ΘΓ ϑδ]οση 5 χσιοῖ 
15 ὈΠΌΘΑΓΔΌΪΘ. 

ἃ5 ἴοσγ ὧη ογῖίν 0" 8ὲ6 Απλοβ ΥἹΙΙ, :ος 
ΖεςἘ. χίϊ. 1ο. 

»ιου’ δέον... Τιῖϊ. ἃ ἰανιομέαίον Οὗ δδέετ 
μδ56:, ἴῃ ΜΏΙΓὮ ἴδ Ρ]υΓΑΙ 15 Ὀοΐἢ ἰπίδηβῖνο, 
πὰ 4150 ϑῆεννβ {μδὲ ποῦ 15 πΊοΓο ἴδῃ ΟἿΘ 
οΔ1156 ἴοσ ριοῖ. 

δὲ “ροϊδεγ] ΝοΟυςΒδάποΖΖδγ. 

7. 1 ῥαυε «εἰ ἐδεεῖῆ Α5 [86 ϑὲ ἔουγ 
ψοΙβὸ5 οὗ [Π15 σμαρίοσ αγὸ 4}}] ἀϊβῆςυϊο, ἰδ 5 
ΡΟ Δρ5 δάνιβδῦ]α ἴο ρῖνε [ποῖσ ὄσχᾶςΐ γοπάογίηρ 
τορείδοῦ: 

47. 1 ἴᾶνὸ 8ῖ ἴδοθ ἈΠΊΟΠΣ ΤΑΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ 85 
ΡΙΌνοῚ οὗ οἴο, 

Απὰά ἴδοι 5Π4}} Κποῦν δηὰ ΥΥ τΠοῖΓ ΤΑΥ͂. 
28. ΤΏΘΥ τὸ 4}}] οὗ ἴπεπὶ σοῦοὶα οὐ στεῦε]9 

(ὦ.6. υἱΐεν γε }5): 
5]Δηἀου νυ ΑἸ ΚΟΥΒ, ποῦς ΠΟΡΡΕΙ δηὰ ἰγοῃ, 
Οοττυρίογβ 4}} οὗ {ῃθπι. 

49. Τμὸ δ] ]ονν5 ρίον: ἔἤοπιὶ {πεὶγ ἤτο ἰοδὰ 
οπὴν! 

Ι͂ἡ νδῖῃ δαίῃ {Π6 5πι|οὶοσ ϑπλοϊ θά, 
Απηάὰ 16 ν]ςοκοα ἂγὸ ποῖ βοραγαίδά. 

80. ἘἈρῆβιβθ- νοῦ ἤᾶνθ πηθη οδ] θα (Ποπ: 
Εοτ [Θμονδῇ μαϊὴ τεξιϑοὰ [Ποτῃ. 

ΤὮΘ ἱπιουτηϊχίαυσγο {πγουρῃουζ οὗ 1[Π6 ἰσπῺθ 
οὗ πιειδ! υΓΡῪ 8᾽χἀ τλογὰ]ὶ ννοτὰ8 15 Του) ΚΔ δ. 



νυ. 248---10. 

απά 12 ἰογῖγεβϑ ἈΠΊΟΠΡ ΓΑΥ Ρεορΐς, 
τηδὲ τῆοιι πηλγεβῖ Κπονν Πα ΓΥῪ {ΠΕῚΓ 
ὝΑΥ. ᾿ 

28 ΤΉΕΥ ἀγε 411 ργίενοιιβ γενοὶῖ- 
εἴβ9 να  Κίπρ νυ δἰαπάετβ: ἐδδν γέ 
ἜΡγΑβ8 ἂἀπὰ ἴσο; [ΠΕΥ γέ ἃ} οογ- 
Γιρίετϑ. 

ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ. ΜΡ]. 
209 ΤῊς δε ]οννβ ἅγε δυγηθά, τῆς 

Ιελά ἰ8 ςοηῃϑιτηθά οὗ ἴπ6 ἤτε; ἴῃς 
ἐουπάετγ πιο τοῖῃ ἴῃ νδίη : ἔογ ἴῃς ννιο- 
εἀ γε ποῖ ρἰυςκεά ἄννᾷγ. 

ο “' Κερτοθαῖες 58|νε 5}}4}} γιδρ " ἰοαῖ. α 
«αἱ τΠεπι. δεοδιιβε ἴῃς ΓΠΟΚῸ δαίῃ τος ὶ 
Ἰεςτεά τῃεηι. ηἿ 

76οτεπιῖδῃ πόνοσ ἔογρεῖς ἢ18 ρυγροϑθ, Α ΠΊΕΟ 
ἀτγῖ5ὲ νγου]ὰ πᾶν ἰπουρμξ ΟἿ] οὗ. ἢ]5 τηοίδ- 
Ῥδογ: [6 Ῥγορμοῖ 1565 ἴἴ 5: ΠΊΡῚῪ ἴο ξῖνθ ἔογοθ 
ἴο ἢ!]5 ἰοδοῃϊηζ. δεὲ Νοῖδ δὲ οπά οὗ Ἁπδρίοσ. 

48. ουαἱῥίγιρ «υἱὲ «“ἰαπάεγ.)] 1.,1ἴ, «υαἰδεγε 
97 “ἰακπάεν. [6 ρῆγαϑθε οἴρη οὐσουγβ 6]56- 
ὙΠΟ, 6.5. Ἰδομ τῥαΐὶ ποὲ «υαἱὲ γον “ἰαπάεν 
αριοης 1 7 ῥεορίε, εν. χὶχ. 1ό; «4 ευαἰδεν 
97 «ἰαπάεν γευεαίεί δ “εογεί:, ῬΤΟΥ͂. Χὶ. 13, ΧΧ. 
10. 

290. 72ε δείϊοαυς γε δωγ] Α δβοοὰ 
56Ώ36 [5 Ὀδεη ρΡζϊ Ὡροη [ἢ |5, ΠΑπΊΟΪΥ, [παῖ 
[δε ὈΔΙ]ονγ5 ἀγα σοηϑυπ)οά, τοῦ οὐδ ὈΥ̓͂ σοη- 
Ὀπυδὶ Ὀ]οννίης. ὙπΠὲ ρσοόρμοὶ ἢᾶ5 ἐχῃδυσίεα 
8}1 ἢ]5 εἤογίβ, δηὰ ἢ!5 ἤοαῖῖ σοπϑιιπχοὰ ΌὈΥ ἴδε 
ποαῖ οὗ ἀϊνίηο ᾿πϑρίγδζίίοη σδὴ ἰαθουΓ ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 
Ομ οςοπιπιεηίδίοῖα ἰΙΓδηβίαία Τῥε δείϊοαυς 
σπογί, 1.6. ὈΪον ἔπ ου 5] γ. Μοτῖς ῥγοῦδοὶγΥ 
ἡρᾷ δε οαυ σίοαυ ΜΊᾺ [86 Ξἴγοης δοαῖ οὗ (6 

το. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΔΑ». ΥἹ. 

ἃ. Τἢο Ἔχ γδογ ΠΑ ΓῪ τη ἀθγην εονποὶν 5 ἀι6 
ἴο [6 Μαϑογίίεβϑ, νν8ο γεδὰ 1) ε- Πηδδ) -- δοαω-- 

ἐμι, ἀπὰ οἡ {Πεῖγ δυο Υ Οδ8. δηὰ Επγξῖ 
δάπα (6 ψογὰ ἱπῖο {πεῖν Ἰεχίςοῃβ, (δουρῇ 
ΠΕΛΟΓ ἔουπά εἰδεννβογο. ὙΠῈ [0]] ἔοττῃ Πηξὲ 
οχίδηϊ ἤδτὸ ἴῃ ἃ ἔενν Μ55. [5 πὸ ψερῃΐ, 45 
{ΠΕΣ ἰοπάθηου 15 ἴο 5: δι ([Π6 ΚΙ ἔοσ ἴΠ6 
Ο. ὝΠΟ πιδαηϊηρ 5 σίνοη ἴο ἴῆ6 ρᾶ5- 
βᾶρο ἰ5 τηοϑί υἱηϑδιϑἰδεΐοσγΥ. Τἢδ βῃορῃογαβ 
ἄπινο {ποὶγ ἤοςκϑ ἴο [ογιιβαίοτη, Ὀδθοδιιϑθ 5ὴ6 ἰ5 
ἃ ζΟΠΊΟΪΥ (Ἰγοπιδῃ, ἃ5 ἴπΠ6 Α. Ν. δά ἀ5). Οοἡ 
(86 οἴδπον μαπά ΠῚ) 8 4 ψογὰ οὔ Ἴοπβίδηϊ 
Οσσυγγοηςθ ἰη ἴπ6 δογρίυγοβ, [Π6 τηθδηΐηρς οὗ 
ὙΠΙΓ. 5 ΘΧΑΟΙΪΥ ψίνεη ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃ6 ϑγγίδο. 
Τῆς Α. Ν. τοπάοσβ ἃ μοί ἴῃ 534]. ἰχν. 1ο, 
7) οἰά:, [ετ. χχῖῖ. 3, θυῖϊ πιοτα ἔα  ΠΕῪ δαδί- 
ἑαίίοη (Εχοά. χν. 11: 2 5. ΧΥ. 2ς, ζζς.). [{ 15 
ναὶ ἴῃς Αταῦὺβ (4}} ἃ ἀομαν, ἃ ραϑίισε, οὐ 
ψΠΙςἢ [ἢ6 βΒβορῃογάς ἢ (Ὠεῖγ ἤοςκα ἢᾶνο 
Ταλὰθ ἃ ἰοΠΊΡΟΓΑΓΥ͂ Θποδιηρτηθηΐ ἔοσ τηυζυ δ] 
Ργοϊθοοϊϊοθ. Ναϊυγα! ν ἴο βοῇ ἃ ραϑίυγε πε 
βῃορῃογάσβ, 2.6. κίηρϑ (Ἰ. 3)» ἀγῖνο {πεῖν ἤοςκϑ5, 
(Ποῦ διπηΐοβ, δπὰ οσοπηδῃ ἀσβοσὶῦε8 {ΠΕΙΓ 
ΘΑΘΌΓΏο55 ἔογ (Π6 45541:}}} ἴῃ ἴΠ6 τηοϑὶ βριπιιοὰ 
[οπῇ5 (συ. 4, 4). 

η. Το ψογὰς γοηδογοά “4: α ουπίαϊη εα:ϊ- 
οἰ οἱμἱἱ ῥεῖ «υαίέῦ; ἃ1Ὸ γετῪ ἀϊβῆςυ]ῖ. Εογ [86 
ΟἿ ἭΔ δον, α εἰφίεγπ, ἴῃ6 Μαβογίθθ ἤᾶνο 
«τ το Ὁ δαΐν», Ὀὰϊ γα πλυϑὶ ποῖ ἀϑϑιυτης ἴῃδῖ 

ἐδε ἰεραά ἐς εοποιρρεά 9 1δὲ 3γε}] 866 Νοῖς 
δῖ οηὰ οὗ Ὁμδρίοσγ. 

2ἰμεζεά ααυα.}7} βονρδντδῖοᾶ, ὍΤθο 516} ογ᾽8 
ΟὈ]οςΐ 8 ἴο ϑερᾶγαῖθ ἴπ6 ροϊὰ δηὰ ιἵνεσ ἔἴτοπὶ 
[δε ἀγοϑββ. 

80. Κωῤγοδαϊ 9] ἱ.6. γεξσονυύδυεν (τ ΆΓΕ.), 
ποῖ ΓΟΔΠῪ 5ἴνογ, Ὀυϊ [Π6 ἀγοββ. 

ἐδε ΖΚ ῥαὶ γεγεοϊεά ἐδερ] ὙῊΪ5 [Πθη ἰ5 
[6 πὰ. ΤὍε 5πιοϊίοσ ἰ5 Οοά β ῥρσορπεῖ: (ἢ 
6 ]ονγ5 (ἢς Ὀγεδίῃ οὐ ἱπϑρίγαϊίοη : [86 δυχ 
Ὧ15 φαγποϑίηθϑθθ ἴῃ ργοδοηϊη. Βυῖ ἴῃ νδίη 
ἄοοβ {πὸ ἔδγνουγ ὃν ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Θ55Δ 0 ἴο τροϊξ 
186 Ποαγίβ οὗ ἴπΠ6 ροορίθβ. ὙΠΘΥ ΔΓ 50 υἱοῦ! Υ 
ςογτυρί, [Πδῖ πὸ ραγίῖοϊα ὄνθη οὐ ρυγο πιγείδὶ 
δῇ 6 Γουπὰ ἴῃ ἴποεση. ΑΙ] τΠ6 στ ῆποτ 5 ἂῦί 
156 ἰη νϑίῃῆ. ὙΉΘΥ δᾶνο τε]οοϊοα 4}]] Οοά 8 
εἰῆς δηὰ πιοῖϊνοβ ἔοσ {Πεῖγ στερφηΐδηςθ, δηὰ 
1Ποτείοσε εῤουαῦ ῥα: γεϊεείεάί ἐδενι ἃ5. ΔῈ 
ΔΙΙΟΥ ἴοο ἘΚΟΙ͂Υ δαάυϊτογαΐς ἴο γοραῦ (ἢθ τὸ"- 
Βηοτ᾽5 ἴο]]. 

2, ἢν, 9, 15, 27, 28, 29. 

ΠΟΥ πηραπίὶ ἴο ρῖνο ἴ ἃ ἀϊδετοηϊ 5:5}! ΔΈ 0. 
ΤὨο νογϑίοηβ δηὰ ἰογοπηθ ΠΟΔΥΪΥ ὉΠ ΔΗΙΣΠΟΙΒΙΥ͂ 
σοη ον ἰξ εὐγέεγπ, ἀπ ΡγΓΟΔΌΪ πὰ σὔδηρε οὗ 
ΒΡ ; νγᾶ5 αἀἰςίαἴοα ὈΥ {πο 58π|6 ἔδπου νῃς ἢ 
ταδὰθ {μὸπὶ νυγιῖο Ναίὰ ἔογ Νοά ἴῃ σεη. ἱν. 
16. [πη {πῃ Μοδδίίε βἴοηθ ἴδε νοσγὰ ἴνοθ 
ΟΟσυΓβ ἴῃ ᾿ἴποὸ5 24 ἀπὰ 2ς, ΤΡεγε «υαᾶ! πὸ εἰν- 
γη ἱπαϊάς Κρ ἐπὶ ἰδ’ οἰαάεῖ ()), ἀπά [ «αἱά Ιο 
οὐ ἐδε ῥεοῤΐε αξε γοι ἐαοῤ οπὲ ἃ εὐδίεγη ἐπὶ ῥὶς 
ῥοισδ. 80 αἱ ογιιϑαίθεπὶ δας ἤοιδὲ ῃδὰ ἴ(8 
εἰδίεσῃ σδρϑῦϊο οὗ δἴογιηρ ὉΡ ταϊη- νναῖοσ 5}}- 
οἷοί ἔογ 16 ΞΌΡΡΙΥ οὗ πιδῃγ πποηΐῃ8. Βιιϊΐ 
1π6 οἵποσ νοσὰ 15 σε ὑποογίδίη. 1,{{ ΓΔ }ΠῪ 
ἴξ τηθδῃβ5 δε γιαδε ἴο ἀϊ, ἴμ6 νετῦ ΟΠΙΥ οσςιΓ- 
τίη οἰϑοννῆοσο ἴῃ 2 Κ. χίχ. 24 -- 521. χχχυ!. 
25), οὗ ἀϊρείηξ ἴοσ νγαῖοσ. ὍΠ6 σεπάοσγίηρ οὗ 
π6 Α. Ν., (δουρὴ δἀορίοα ὈΥ Οεϑεηῖιβ, Κοιὶ, 
Νἅρε!5Ό., ὅζε., σαπποηΐὶ Ὀ6 οδίαϊηοα ὈΥ ΔΗΥ ΙΓ 
ΡΒΙΠοΙορίοαὶ ρῥγοόοθβθθ ἔγοπι ἴῃ6 σοοί- ΘΔ ΠΣ 
85 ξίνθῃ ἂὔῦονθ.0 ΕΥοπὶ ἴῃ6 584π|6 τοοΐ {π6 
δΥΤΙΔς Γοηοῦβ “41. ὦ εἰδίογη βαίδεγς, δηὰ ἴῃς 
Τατῖρ. 4: ἃ ἰδίεγη σὐἱαίπς ᾿ἴ5 νγλῖοτσϑ, ἱ. 6. ἸΟῪ 
Εἶνο [ἴ ἃ ξϑποσγαὶ ϑηιδοδίίοη ἄγαντῃ ἔτοπι ἴῃ 
ΟΓΙΠΑΓΥ υ86 οὗ ἃ »ιαζον,, ΟΥ̓Ὼτοβογνοὶγ (ἢ. 1]. 
124). ἘΔΌΔΙΥ ρτατηπιδίϊς 8] 15 ἴΠ6 ξογπηδίοη 
οὔ [Π6 νογῦ ἔτοπη ὙΡ 20 δὲ εοοἱ δἀορῖεοά ΌΥ͂ 1Ππ6 
1.ΧΧ. «πὰ Νυΐϊξ., δῃὰ 458 ἴδθ τηοδηΐϊηρ οὗ 
εὐσίογη 15 σογίδιη, ἴΠΟΓΘ 966 Π|5 ΠῸ 4] ογηδίνα 
Ὀυΐ ἴο δάορί 1. (Οοοἴπδβθβ βιιβιξοϑίϑ ΟὨΪῪ Ρ]θᾶ- 
δδηΐ ἰάδαϑ 'ῇ ἴῃ6 Εδϑί, δηὰ ὦ οὐδίογη ἀσερὶπς “4 

367 

ἴσαν. 
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«υαίεγ.: εοοἱ ουϊὰ 5 ΚΠ Ὺ ἰἢς ῥγεϑεσυΐηρ οὗ 
1ποπὶ ἔγοϑῃ δηὰά Νΐ ἔοσ υ.86. ᾿ 

9. Τῆς ποτά ΠΊΡΌΡΌ ὀσουτο ΟὨΪΥ ἰπη [ἢ}15 
Ρΐαςςο, δηά {ἢ ἐγαπϑιαἰίοῃ δας ξεί: τεϑίβ προ 118 

τοϑοιίδληςο ἴο Ὁ ῬΌ ἴπ Οεη. χὶ. σό, 18, δυῖ Πᾶ5 
[Π6 Ξιιρροτγί οὗ ἴῃς ΧΧ. δηὰ Νυἱζ. [ἴ ποτα 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ὈοΙοηρθ ἴο ἴπ6 54π|6 οἶλ55 οὗ νογάϑ 

85 ὨΤ2Υ2Υ αἱγιο-Ἰαυίσε, 5Δὶ. ΧΥ]. ς, δηά ΖΑΥΣΣ 
οἱπε-Ιἐπάγιΐς, ἴο ΜΝ Ὠϊςἢ τῆο δΒυϊαγηο ᾿η Οδηΐ. 
ὙΟΙΙ σοΙηραγεβ ἴη6 οὐτ]ης τηρεῖ οὗ Ποῦ 

Ὀεϊονοά. ὙΠῸ πιοδηΐης οὗ [Π6 τοοῖ Ὁ 2 
ἑᾳυίηε σοηῆττης (ἢ6 τοηάθππρ ἴῃ {Π6 ἐοοίποίθ 
ἑεπάγιδ. 

16. ΤΕ ἔοσγπῃ ὩΤΑΛΒ 15 στο συδγ: εἰβενγῃετα 
ἰϊ ἴα ὈΠΉΡΒ; ςρ. ὙΠῸ οἢ. χ. 15) ΧΙνὶ, 21, 
1. 27, 11, χ8; δὰ στ ΤΣ (ἢ. ΧΙ, 23, ΧΧΊΙ, 

18, ΧΙΝ1]. 44. 

47. ΤῊς νογϑίοῃβ 4]1 ἰγαπϑἰδίο ἡΓΙΞ. ἃ ἐδείο' οὗ 
»πείαἰς, ἃ ταϑαπίης ἴ ὑπάου δῖον ρόβϑθβϑοβ, θα 
ΟἿ ἰγδηϑίδΐογβ, μανίηρ τηδάὰθ ὑρ {πε ῖγ πλϊπ5 
(παῖ ἴπ6ὸ πεχὶ ψογὰά ἽΥ39 νγ)ὰβ ὦ γογίγεις, 
ἐτδηϑἰδιοὰ ἡΠ3 κα ἐοαυεγ οἡ ἴῃε δπδίοσυ οὗ ᾿Π8 
4 «υαἱοῤ-ίοαυεν (1381. ΧΧΧῚΙ. 14), ΟΥ ρΟβϑ. Ὁ]Ὺ οὗ 
16 Καὶ ἩΠΞ ἴῃ [54]. χχῖϊ. τ3. ὙΠ6θς ννοσάβ 
ἅτε θΟΪἢ »τδιηπΊ ΔΕ Δ ΠΥ ἔοιτηθὰ ἔτοπι ἴπε τοοῖ 
ἸΏΞ 10 ἰοοί εἰονεἶγ, Ὀὰϊ ἿΠΞ 15 Δη δοίϊνε [ΌΎΤη, 
τ Ι ἢ δίοπα οὐρῇ ἴο 9εἴ|6 (Π6 χυδϑιίοη. Τῆς 
Ὑνογὰ σδη ΟἿ]Υ 5: Ώ ΕΥ̓ οπθ γῆ ἰοοῖκβ οἰ οϑεὶν δῖ, 
ἀΠπα ΘΧΑΠΊΪΠ65 ΔηΥἱπρ. ΤῊΘ ννογὰ ἔοτ ϑογίγε: 
5 ποῖ 50 δᾶϑυ. ὍὌΠὲ 501. δηὰ Ψ]}. βθοτῃ ἴο 
ἢανε ἴδκοη [ἢ ἴῃ 115 ογάϊΓΥ 56η56 οὗ ἃ ξογ ΓΈ 58, 
Ὀυΐ διίδοι ἰξ 45 8η θρί βοΐ ἴο ἤΠ13, τεπάδγίηρ 4 
»πὲσδίν »πείαἰεἹσείεγ-ττα Ῥτόνοῦ οὗ πιεΐδ]5. ἤστῃ 
Πκὸ ἃ ἔογίσεββι Μοτσδ ῬΡγοΌΔὈΪΥ Ὕ 319 5:5 πῖε5 
2οἰά απά εἰἰθεγ ογε. ὙἘῈ τοοῖ ἼΥΞ πιθδῃ8 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ νῇ. 
τ: σχνο»ἰαὐ ἐς τοί το εαὐΓ Ὁ» ἐγ γοῤομίαμε, 

ἴο φγευεπί ἐδε ϑειυτ᾽ εαρίνἱέν. 8 476 γεγεείείλ 
ἐλεὶγ υαΐκε ερη βάξηεσ, 1. ὃν 116 ἐχαριῤίε οὗ 

ΘΕΘΟΝῸ ῬΡΟΚΤΙΟΝ ΟΕ [ΕΚΕΜΙΑΠ᾿᾽ 8 ΕΟΌΚΤΗ 
ΘΚΟΡ ΟΥ ΡΚΑΟΡΗΕΟΙΕΒ. 

(ἬΑΡβ8. 7ἼΠ,.--χ. 

δεγποη ἱπὶ ἐδὲ ἱεριρίς μῤοπ 1δὲ 7α1- αν. 

ΤΠοΥο σᾶη Ὀ6 1Π||6 ἀοιδὲ {Ππαΐ ννὲ αν ἴῃ 
[ἢ6ϑ6 ἔοιιγ σμαρίογα ἴΠ6 νϑγὺῪ ννογάβ δά γοοςοά 
ΟΥ̓ Γογοπιίδῃ ἴο 16 ρθορὶθ 85 ἴπεγ Ποςκοά ἰηῖο 
7]οπιβαϊε) ἔγοπι ἴπῸ σοιιηῖγΥ, ἴο δἴϊθηά τπὸ 
ξΟΪεπΊπ βουνίοθϑ τη ἴῃ6 ἴδπαρὶο ὑροη 4 [ἀϑι-ἀαγ. 
Α8 να ᾿ἰθασγῃ ἴγοτῃ ςἢ. χχνΐ, [6ῃοϊακιπὶ Πδά 
7υϑὲ ἀϑοοοηάθα ἴΠ6 1ῃγοπρ, διὰ ννᾶ5 50 ἰῃησθηβοά 
αἱ (ἢ15 δ ποη {παῖ πὸ ννοιὰ μανὸ ρας [6Γ6Ππὶ- 
ἰδῇ ἴο ἀραῖῃ ἰιῖ ἕογ τὴς ᾿πἤΠποποῦ οὗ ΑἸμ κατα, 
46 5σοὴ οὔ 5ῃδρηλῃ, οἠν οὔ ἴῃ πλοϑδὲ ρου ΓΗ͂Ι] 
Ρείησεβ οὗ ἴῃ6 (πιὸ, ΝΠ [ὴ6 δοοδϑϑίοῃ οὗ 

ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ. ΡνἹ]. 
ἐο εμὶ, δηὰ 3 ([0Ὁ χχῖϊ, 24) 5 βαϊὰ Ὁ ἴδ 
Βτοδλὶ Ἰοχίσοργαρθοσ [οπδὴ θδη Οδπηδοῦ ἴο 
ΤΘΔη ογέ. Ηΐς σϑηάδγβ ἴῃ {Πε 58Π|6 ΨΑΥ ὝΣ 
ἴῃ Ἰοὺ χχχνῖ. 19: δηὰ Ὕ32Ὁ πουϊὰ Ὀε ἴδε 
ςοποτγεῖο βιιῦβ. ἔγοπι ἴῃ 6 Ξξᾶπιθ γοοῖ, ἀπά ψνουϊά 
ἸΠΟΓΑΙΥ 5 ΠΥ δαὶ α«υδίοῦ 'ς ἐμὲ γοσι ἐδε 
»εΐρσ, ογε. Ἐνιαϊὰ τολὰβ Ὑ 99 ἃ ἐμέϊεγ οὐ Ὄγε:, 
ἴο 8366 1 (ΠΟΥ οοηΐδίη κοϊὰ ΟΥ̓ 5:͵νϑγσ. Ηδηάεῖ- 
580ῃ δηὰ Οταῖ δάορῖ πε βϑάτηθ γεδάϊης, Ὀυῖ 
Πᾶνθ σεοουγϑο ἰο {6 Αταδῖς, ἃ ἰδησιιδρε νυ Π]ς ἢ 
[25 ἀόῃο τυ ςἢ ἔογ (δ οσοττγυρίίοη οὗ Η Ότονν 

εἰγπιοϊοσυ. Οομραγηρ ἰξ ΜΒ ,»ρ ̓ ς {ΠΟῪ 

{γδηϑίαϊο α “:ὲ 7 ΞΞ ἃ ἰεβίθσ. 

48. Οηίευοις γευοίϊεγε. ΤῊ 5γτΓ., Τάγρ. ἀπὰ 
νυ ΐϊε. τοδὰ νἼΦ, οὐ ἴαϊκε "ΦΘ 45 οηυϊναίθηΐ ἴο Χἴ 
(45 ἀο 16 Μαϑογῖίεβ). Τῆυ5 υπάεγϑιοοά {δὲ 
τηθδηΐης 5. «Δ οὶ ἐδερι ἀγὸ ῥγίπες: οὗ γεδεὶς. 
ΤὨΘ Α. Υ. 15 ἴαγ Ὀεβί. 

49. ΤΒο ΑΕ. δοοορίβ ἔπθ σοσγτοςίίοη οὗ (86 
Μαξοήϊοβ ὉΠ Ψ ΝΘ ζονι ἥγε ἰς εοησωριϑά, Ὀαῖ 
(Π6ὸ Καὶ τοδάβ [ἢ15 ἃ5 οθθ ννογὰ ὉΠ 2,70» 
δεῖν" ἥγε. Βοῖῃ τγϑδάϊηρϑ μάν {Ποῖν αἰ συ 165. 
1 ν " τ8ὸ ϑγτγίδς ννὸ ἴάκο πὸ Ο ἘΠ, [ξ γδαυἶγο5 
{πὸ ἱπγθηϊζίοη οὗ ἃ ποῦ ψογὰ ἔοτ ἤγο (ῥά 
ἰπϑιοδὰ οὗ 2:2): 1 σὰ τῆς ΧΧ. ἀπὰ Νυἱε. 
να δάορι ἴδε Καὶ, χὰ πᾶνθ ἴπε γεγῸ τηᾶϑς. δπὰ 
[ὴ6 πουῃ ἔδπι. Α5 τορατὰϑ [Π6 ϑθῆϑθ, ἰδδὰ ννᾶϑβ 
ἰιϑοὰ ΕΥ̓ ἴπ6 δηζίοηϊ5 ἃ5 ἃ Ητιχ ἴο δϑϑιϑὶ 1ῃ6 
ΘΙ γοῦ ἴῃ πρὶ. [ἔνα ἴακο [6 ΟΡ, [Π6 
τιθδηῖπα ΜΜ11} Ὀς, (παῖ νη [Π6 σπλο οὺ ΔΕἔεσ 
411 ἢἰ5 ἰἸαδουγα σοπιοὸα ἴο ϑχαπιὶηθ ἴῃς ἰοδά, ΝῸ 
ΜΠ Απὰ ταδὶ 1 σοπίδίηβ πο ῥαγίϊςοϊθ οὐ Ξ νου: 
8116 ἰἢς ΚΙ ν}}} τροδη, δαὶ {πουρῃ 86 
δου ςοπϊπιο ἢἷβ ἰαθουγα {1} [ἢ6 Ἰοϑά 18 
οπιίγε! Υ οχγ ἀϊϑοά, ἢ6 νν}}} 51}}} [81] 1π΄ εχ ἐγαστηξ 
ΔΏΥ 5ιἴνοῦ ἔγοτῃ ἴΠ6 οσα, ὕὍροη {με ψβο]ὲ {πε 
ΟΡ 5 Ὀοϑί. 

-" τὰ πὶ “πὰ 

11 4“4ὖΠ| ἐλγεαίοτείλ ἐλερε “ογ ἐλεὶγ 
ἑζοίαγ». ,“τ 412 γεϊεοίείλ λέ φαογίβεές οὐ {ἠέ 
αἰϊροδεη οί. 0 1Ἶε ἐχλογέείλ Ιο νεροῦ Ὁ ἢ 
ἑλεῖν αὐονεῖμαίίοης ἦε 7Τοῤἧδί, 31 αμα 146 
ἡμίσεος ΤΟΥ {δε ξα»πέ. 

͵“οὐϊολ. 

76 ῃοϊακίπὶ 411 μόρα οἷ ἀνογίηρ ἴῃ στιη οὗἉ τῆς 
ΠΟΙΠΙΓΥ Δα ρᾷ55ςα ἀννᾶυ. Ηδ τοργοβοηϊδα ἴῃς 
Τόνοῦϑα οὗἉ ἢ]5 ἔλΠ Γ᾽ 5. ΡΟ] ]ΟΥ͂, ἀηα ροΟϑ5!ὈΪῪ ἴῸΓ 
1ῃ15 γθάϑοη ἢδὰ Ὀδθδϑὴ ραᾳβϑϑθὰ οὐδοῦ ὈΥ {πΠ6 ρθορὶβ 
οὗ {ῆ6 Ἰαπὰ αδἱ ἢ15 [δι πος ἀσαΐῃ, ἴῃ ογάσου ἴο 
Ρίδςθ ἢΙ5 γουηροῦ ὈὉσγοῖποσ [ΘΠοΔ ἢ 42Ζ ἀροη ἴῃ 6 
1γοηθ. ᾿ΔΑ5 [Πε ΚκΚίηρ οὗ Εβγρὲ ὕροη ἢὶ5 ἂς 
τῖναὶ δἵ [γι ιϑαὶθπὶ ἐπι ίο Υ ἀθροβοὰ [6 ῃοᾶ- 
ΔΖ, ἀπᾶ πιδάθ [θῃοιδκιιι ΚΙηΡ, ννῈ ΠΊΔΥ τολ- 
ΒΟΠΔΌΪΥ σοποϊυάθ ἴπαΐ ἢθ Ὀοϊοηροα ἴο (παῖ 
ἴλςτίοη, ννῆο ρἰδεθὰ {Ποῖγ 5οὶς πορὲ οὐ ἀοίϊνοῦ- 
ΔΠ06 ἴῃ ἃ οἷοϑε 4] δῆσς 1 ῬΠΔΓΔΟΙ-Νόοδο. 
Α5 {Π15 ΡΑΓῪ τγε]οοϊθα [Π6 ἀϊπιϊςτνθ ργ παρ 65 
οὗ [6 {ποοσγδου, δὰ {π6 Κίπρ ν ς᾽ ΡΟΥΞΟΊΔΙΪΥ 
ΔῊ ἰγγο βίοι τηδη, [ἢ6 πηδιηϊόπάηςο οὗ {6 
ὙνΟΓΒΏΙΡ οὗ [εἐπονδῇ ννᾶ5 ΠῸ ἸΟηχΟΓ 8η οὐ͵δοῖ 
οὗ [86 ΡυΌΪος σαγο; ἰδουρὰ “ἴἢδ Εἰχ οἰῶ Ὲθ 



γ. 1-5] ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΡΜ]. 
ΗΕ ννογά τῆδξ οδπια ἴο [εγεπλδῃ 
ἔτοπι ἴπΠ6 ΠΟΚΡ, βγίῃρ, 
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{πε (ὐοά οὗ ἴϑβγδε], 5 Απιεπὰ γοιιγ νγαγ8 3 “δεν. τ 
ΔΠᾺ γουγ ἀοίηρβ, Δηά 1 νν}}} σᾶιιβ6 γοιι ἃ 96. ἐν 

2 διαῃηά ἴῃ τῃε ραῖς οἵ τὴ6 [ΟΚΡ 8 
ἤουδα, Δπα ργοςϊδί πὶ πεσε τ 5 νψογά, 
ἃπὰ 8αΥ, Ηεδγ πε ψογά οὔ τὴς ΓΟΚΡ, 
411 γε ο77 Τυάδῇῃ, τΠᾶῖ επῖεγ ἴῃ δὲ {Π 686 
θΑῖα5 ἴο ννουύβῃϊρ ἴῃς ΓΟΚΡ. 

24 Τῆιυ5 5411 τῆς ΓΟΧΡ οὗ Βοβῖβ, 

ἴο ἄννεῖ] ἱπ {Π15 ρίας. 
4 Ττυδῖ γε ποῖ ἰῃ ἰγίπρ ννογάβ, 

δαγίηρ, Γἢς τοπρ]ς οὗ τὴ Ποκ, 1 Ὡς 
τεπιρὶς οὗ τὴς. οκΡ, ΠΕ τεπλρὶς οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ, 476 τῃ686. 

ς ογ ᾿ξ γα τῆτουρΉ ]Υ ἀπιοπὰ γουγ 

οἵ Τοροῖ᾽" νοῦ ργοθαῦγ ποῖ 50 τηυςἢ 
ἐγεοϊοά ὈΥ ἴῃ Κίηρβ σοπηπιδηα, 845 51|Ρ]Υ̓ 
σοπηϊνοα «δἰ. Τιίπιεβ οὗ σου ῦ]6, Πκ6 ἴῃοβθ 
ὙΒΙΓἢ ΟΠ] ονσθὰ ἀροῃ [οϑίδἢ 5. ἀθίοαϊ, δηὰ Π6 
τεἀυσίίοη οὗ [άπ ἴο ἃ βἴαϊθ οὐ νδϑϑδίαρθ 
(2 Κ. χχι. 332), ΘΓ δνὸσ ἴῆοδθ ἰῇ ΨΠΙ ἢ 
ΤΉΘΠ 5Ο 5 ἢϊ ΤΕ] ΘΓ ΕἸ ΠῚ ἘΠΘΙΣ ΠλΙβοσῖθ5 ΟΥ̓ ἴῃ 56 
Ὀ]οοάκία!ποὰ τῖοθ5. ΑἝ {15 {{π|6,- {Ποη, ὕροη 
ἃ ΡυΌ]ς λϑι-ἀδυ, δρροϊπίοα ργοῦβ]Υ Ὀδοδιιθθ 
ΟΥ {Π6 σφ]δπλ 65 ἀπο νυ ἢ ἢ [Π6 πδίοπ νγᾶβς 
Ἰλθουγίηρ, θγοπλίδἢ ννᾶ5 σοτηπηιδπάθα ὉΥ |6- 
ΠονΔἢ ἴο ἴδκο ἢϊ5 δἰαπά δὲ {π6 ψαῖο οὗ {Π6 
ἴετηρίθ, ἀπά δά άγεββ ἴο ἴη6 ρεορὶθ 45 {δε ῦ δη- 
ἰεγοὰ νογάβ. οὗ βοϊδμη νγαγηϊηρ. [Ιἢ γαϊη ἀο 
ΤΠΕΥ ἔγιιβέ ἴῃ [οϑίδ ἢ 5 ϑροπάϊά γεοβιογαϊίοη οὗ 
186 ἴδηι ρ]6 5Έ συ ςο5, Υἱ]. 4,14.) ΥἹἹ], 8, 9, 85 Ιοηρ 
ἃ5 ἢοαίμεη Δδουῃ! δι! οη5 οχὶϑί συ η 1ἴ, ΥἹ]. 20, 
δΔηα πηογὰ] σογτ ρίϊοη σργοδάβ ουοσ ἀθοροῦ δηά 
ψιάοσ [Πγουρ βου 4}1} γα 5 οὗ [Π6 ρθορῖο, Υἱ]. 9, 
ΥἹ]. 6, ὅζα., ΙΧ. 1--8, ΑΒ ΠΊΔΗΥ ΟὗἉ Π]5 ὨΟΑΓΕΙΒ 
ὙΕΙΕ ῥΓΟΥΪΟΙΒΙΥ ὑπκηονγη ἴο ογεπιλδῆ, ἢ 
ΤΑΥΪΠΕΟΙ τοροδίβ ἴῃ ἢϊ5 δά άσθβϑ βονθγαὶ οὗ [6 
ννΑΓηΐη55 ἢ6 δὰ αἰγοδν υὑγροὰ ὕροη {Π6 ἰη- 
Βιθϊδηῖ5 οὗ [Ἐγυϑαϊοπι, δηὰ ΠΏΔΠΥ ροϊηῖβ οαΐ 
(μαΐῖ ἴποΓθ 15 ἃ ὙΨΑΥ͂ οὗὁἨ δβοᾶρθ, δηὰ {μα Οοά 
7υάρτηθηῖβ την γεῖ δ6 ἀνοτίοά. ὍὙΠὲ ν Βοὶθς 
δεῖτήοῃ {πογεΐογο ἀϊνι ες [1561 Ἰηἴο ἰἢγοε ραγῖϑ; 
(1) Ὀεριππίηρ ἢ (η6 τδπλρὶα ἰξ ρΡοϊηῖβ ουΐϊ 
[86 ΤΟΙ οὗ 1ὴ6 50 ρογβι που 5 σοηβάθηςς ρ]Δορά 
Ὀγ ἴῃ6 ρεορΐε ἴῃ ἰξ, ννἢ 6 [ΠΟΥ πορίθοϊ [ἢ6 5016 
56 ἔοιιηάδιίίοη οὗ ἃ παίϊοη᾽β ἴορθ.0 Α ϑΆπο- 
[υάγΥ ἰοηρ ΡοΪ]ἰθὰ ΟΥ̓ ᾿ΠΙΠΊΟΥΔΙΠΕΥ πλιιδί ἰη- 
ΟΥΠΔΌΪΥ ὈεῈ ἀεβίγογεα, δηὰ ϑβαποίυδγιεβ οἱ οῦ 
πη [ογιϑαϊοτη πδὰ ἴπ5 ρογιϑμεὰ Ὀγ Οοά 5 
Τρ Ὠϊοουβ Ἰυάἀρτηθηΐ, Υἱῖ, 2---  ν!!. 3. (2) ΤΒοτα 
ποχί ἔρον σοιρ διηΐ5 οὗ ἃ τῆογ βοπογαὶ 
Τπαγασίοσ, ἴῃ Ὡς ἢ 1ῃ6 στον ηρ ψ]οΚοάηθ55 
οὗ (Π6 παίϊοῃ 15 ροϊηϊθα οιῇ, δηὰ δβρθοῖδ!} οὗ 
{πὶ ρογίίοη οὗ [ἃ ννῆο ὈΥ 1πεὶγ ροβιίοη ν Γ8 
{ΠῸ Ἰεαάεγβ δηὰ ἴθδοῃετβ οὗ {Π6 ρβορΐίθ, νἱι, 4---- . 
Χ. 24. (2) [»451}γ {π6 ργορβοῖ σϑῆδννβ [ῃ6 ροϑ- 
5: ὉΠΠ|Ὶ}7 οὗ ἀνεγίίηρ ἴΠ6 εν}]5 ἱπηροηάίηρ ὑροη 
1ῃ6 παίίοη, δηὰ {π6 στουπάς Ὡς ἢ δίοπο σουἹὰ 
Ἰηϑρίσα {86 πὶ Μν]Γἢ (γυδενγογί ἢ ΠΟΡΕ5, ἰχ. 2 ς--- 
Χ. 2:. 

ΟΗΑΡ. ΨΙ]. 1, 2. διαμά ἐπ ῥε σα! Τῆς 
[ΕΠ Ρ]6 ἢδα 9ονθγα] δηίγάποῦθβ, , το. ἷν. ο, δηὰ 
Οπ6, δὲ ΠΟ ἢ σι ὈΘΘαΌΘΠΓΥ ννο δηὰ [ογεπι δῇ 
Ποπιπηδηάοα ἴο ἀο] νεσ ἃ ΡγορἤθοΥ, 15 ἀθβου δὰ 
ἃ5 αὶ ΌὈΥ ν σῇ (ἢ6 Κιηρϑ οπίογοά, ςἢ. χυὶἹ]. 
10. Τα ραῖο ογ ἄοοσ ποζὸ πιρηϊοπϑά 18 ὑσὸ- 
ὈΔΌΪΥ {μαῖ οἵ ἴῃς ἐππόν σουτγί, ψγΒοτα Βασγυςῇ 

γο: Υ. 

τολὰ ογοπλ ἢ} 5. το], οἢ. χχχνΐ. 1ο, ἱποοῦς- 
ΤΟΟΙΥ ἰγδηβίαϊθα ποτ [6 ῥίσρεγ σουσγί. [ἢ 
ςἢ. χχνῖ.  ἰξ [5 Β1ΏΡΙΥ ςΔ]]16α ἐῤς εομγί. ΤῸ 
56ῖ ἴἢ6 ϑοθηῆθ (ἤδη οἰθαυ!ν Ὀεδΐοτο υ1χ5 ννὸ τηϑὲ 
ὈΘΑΓ ἴῃ πηϊηά τῆασί 1[ἴ ννᾶβ Δ ἱπηεσ ἀοοΟΥΑΥ 
αἱ ΜΏΙΟΩ ἴπὸ ργορῃεῖ ϑἰοοά, δηὰ ἰμαΐ [ἢ6 
ΡΕοΟρΙ ἡ Βοσ ἢ6 δαάάγεβθθα νγεγ Δβϑο δὰ ἴῃ 
[86 ουΐεγ σουτί. 

αἰ γε οὗ “Ψωάαδὴ Βείζεγ, ΠΠπΈγΑγ, 411 δ - 
ἅδη. ἴῃ οἷ. ΧΧν]. 2 ἴῃ6 ψογάβ αὸ αὐ ἐῤέ 
αἰἐΐες 9 υμάαδ; ἃ νγἃβ8 δου ἀθηΥ 4 στοδῖ πᾶ- 
ΕΙΟΏ4] 50] πη ΠΥ, δηὰ {πεγεΐοσε νν6}}] Πιῖρὰ ἔογ 
ἃ ΤΊΟΓΕ [ἤδη ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΙΥ Θαγηθϑέ ρΡρθΑ] ἴο {πὰ 
ὨΔΓΟΙΔ] σοηϑβοίθηςθ. 

8. “Ἵ»ιοπά γομῦ «υαγς ἀπά γοίω ἀοἰμρ.}. 
ΠΛίογαγ, ἤαζε φοοά γομ «υ475, γοὺγ ΠαὈΙ(5, 
τηοάο5 οὗ ἰδ, ἀμά γομγ ἀοἰησε, 6 ϑδοραγαῖδ. 
δεοίίοηβ Ὀροὴ νυ Ὡ] ἢ [Π6 ξογηηδιίοη οὐ ἢδὈϊ5 
ἀερεηάβ. ΕῸΓΣ ἃ 5: Π}|8Γ σοηποοῖοη οὗ νγᾶγα 
δηά ἀοϊηρϑβ 566 Ζεςῇ, ἱ. 6. 

απά 1 «υἱ]] εαμθε γοῖ ἰο ἀαυεί!͵..} Οτν, 1 ψ111 
1οῦ γοὰ ἀνψ611. ὙΠῸ ΠΠ16Γ4] γοηουηρ ρἶνοϑ 
85 058] [Π6 ΠΊΟΓΟ Δρρσγοργδῖθ βδθηβδθ. [1 [ἢ6 
Ρέόορίθ σερεϑηΐθα, ἰηϑίεδά οἵ θείην ἰοὰ ἱπίο 
οδρίϊνΥ Οοά ννου]ά πιδίπίδιη ἐμεῖὶγ πδίϊοηδὶ 
Εχιβδίθσηοθ. [{ 15 ἃ ργοηῖϊθθ, ῃοΐ οὗ δηγίῃϊης 
πονν, Ὀυϊ οὗ 16 σοπίηυδποο οὗ δὴ οἱά 0Ϊ]655- 
ἴῃ. ογεπη δῇ Ρ]αιιοὶν ἢδὰ ἴπ νἱονν ἴῃ6 ννογάβ 
οὗ Ὠρδιΐ. νυἱῖ. 12--τ-ἰς, Ὀαϊ 5ῃθοννβ ἴπαὲ τὸ 
ῬΓΟΠΊΪ965 {Πόσο ρίνεη Ὀεαϊοηρ, ηοΐ ἴο ἃ οογθ- 
ΤΏΟΠΙΔ] οΟὈϑεγνάησθ οὗ {πῸ ἶανν, Ὀυξ ἴἰο (δε 
Πραστγ Κεερίηρ οἵ Οὐοά 5 σοπιιηδηάιηρηΐϑ.. 

4. Τρῤε Ἱενιῤίε 9 1δεὲ ΖοκὉ] ΤὨϊβ ἰ5 (ἢγσίοδ 
τοροδίθά, ἴο Ἐπιρῆδϑιζο {86 τοϊοσθοη οὗ (6 
ΟΤῪ ὙΠΟ Ν νγᾶ5 ονϑῦ ὑροη ἴΠ6 1105 οὗ ἴπ6 [3156 
ῬΙορμοῖβ.Ό [}ἢ {πο νίονν [Π6 τηδιπίθηδηοθ οὗ 
Π6 (τη ρ]6 βθῦνοθ νγᾶϑ ἃ (δ᾽ ἰιϑπηδῃ ΟΥ̓ ΤΠΆΤΤη 
Βυ βΊςΙΘης ἴο ἀνογῖ 4}1 ον]. [6νν 5 ἱπίογργο- 
ἴεγβ ἤονγονου ἀοὶνης τη βπάϊηρ βδοόπῖθ οςςυϊῖ 
ΤΕᾶϑου ἴογ ἴῃς τοροϊ του. ΑὈγάναποὶ {πη Κ8 
1ϊ νγᾶ5 Ὀδοδιιϑὲ οὗ ἴπ6 ἴἤγθο τηδίη ἀοοῦβ οὗ [86 
ἴδηρὶο : [. ΚιπησἢΙ Ὀϑοδυϑε οὗ 15. 1ἢγϑθο σουτίϑ : 
ἈλϑῆΙ Ὀδοδιϑο οὗ [Π6 ἴῆγοο ρτϑδῖ [ϑϑιῖνα]β, δέ 
ὙἘΙΟἢ 41} τηιϑὲ ἀρρϑᾶγ δὲ ἴῃ6 ἰδπιρὶθ : νυ 16 1[Π6 
Ταάγρυπ οχρίδίηβ ἰὑ οὗ [ἢ6 ἴῆγοο σγοδῖ δςῖβ οὗ 
ὙΨΟΓΒΉΙΡ, 5Όγυῖςθ, 5δογ ἔσο, δηὰ ρσάγοσ. Οὐδἱδ- 
πυβ (' ἀς Ατς.᾽ ν. 10) πηεπίοηβ. αῖσο ἈδΌΡΙπς 
ὙΠΟ β8ᾷνν ἴῃ {Ππ656 ννογάβ [δὲ ἴ[π6 μορὲ οἵ ἃ 
{Πιγά τοπιρ]θ ννᾶ5 ἴῃ νδίῃ. 

ΔῈ 2ῤ.:6] ὙὌΠ18 ἢᾶ5 Ὀδθη οχρίαἰποὰ δοίἢ 
οὗ {πε ὈυΠάϊηρ5 οὗ ἴῃς τεπιρὶθ, ἴο νυ ἰσἢ [6- 
ΤΕΠΔἢ 15 δι ρροβθά ἴο ροϊπῖ: δηὰ δἰϑο, 5 ἰδ 18 

ΑΑ 
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ὙΓΔΥ5 ΔΠπἃ γουγ ἀοίηρβ ; ἰἔ γα ἘΠΓΟΌΡΉΪΥ 
εχεςουῖα ᾿μἀρπιεηΐ δεΐννθθη ἃ πηλη δηὰ 
ἢϊ5 πεῖρῃθουγ ; 

6 77 γε ορργεβ8 ποῖ ἴΠ6 5[ΓΔΠΡΈΓ, 
τῆς ἐλ ει 655, ἀπά τῆς νυ ἱάονν, δηά 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΓΙ]. [ν. 6---τς, 

9 ὟΝ] γε εἴςαϊ, πιυγάετ, ἀπά ςοῃ,- 
ταῖς δά] τοῦ, Δηὰ βυνεαγ ἐδ βεῖν, δπά 
Ὀυγη ἰποδηβα ὑπο Βδδὶ. δηά νγαὶκ 
Αἴἴογ οἵμεογ ροάς ψῇοπὶ γε Κηον 
ποῖ; 

Ι0 Δηά ςοπια δηά βἰδπά δείογε πὶς 
Φ Φ { Φ .Φ { ἩΗ ᾿Ν 

1η. [}15 Ποιι86. ᾿ς ἢ 18 οΔ]]εἀ Ὁγ πὶ εν δὰ 
Πᾶπιε, πα 84Υ., Ὗνε ἅγε ἀεϊϊνεγεά ἴο »ν παι 
ἀο 411] 1656 δΔϑοπη πδίϊοῃϑ ὁ δ γωαϊ. τὰ 

ὁ [ . . ᾿ 

11 15 δτηϊ5 Βοιιβε, ψἈ]ςἢ 8 σα] !οἀ ΤΣ κμ ωι. 
ΌΥ ΠΥ πᾶπιθ, Ὀεςοπὴς ἃ “ ἀδηῃ οὗ τγοῦ- τῇ 

Ἢ «αἷς τι. 
Ὀ6ΓΒ. ἴῃ γουγ αγεβ ἡ Βεῇῃοϊά, Ἔνεῃ 1 17. 
ἤᾶνα 86θὴ 21. 84 τῆς [,ΟΚΌ. τὴ 1ο. 

βῃεἀ ποῖ ἱηποςσδηΐ Ὀ]οοά ἴῃ [ἢ 5 ρἷαςς, 
ΠΕΘΙΓΠ ΘΓ νναὶκ δίτεγ οἵπεῦ ροάβ ἴο γόοιγ 
δυτγῖ: , 

7) ἼὝΠεη ΨΠΠΠ1 σαιι5ὲ γουῦι ἴο ἄννε]] 
ἴῃ 1ἢϊ5 ρίαςς, ἰῃ τε ἰαπὰ τῃλῖ 1 ρᾶνε 
ἴο γοιιγ ἔδῖπογϑ, ἰοῦ ἐνεῦ ἀπά ενεζ. 

{4 Βεῃο]4, γε ττυβῖ ἴῃ ἱγίηρ 
γγογάβ8. ἐμαῖς σάπποῖ ρῥτγοῇῖ. 

πῖλος... οὗ [6 γηθῃ ἴΠογο ργεθοηῖ, ὅδ ἔΌΣΤΠΟΥ 
5 ἴη6 τρῃς ἱπίογργεϊφιίοη. Οὐά ἀοδβ γα Γο 
το ἴἰο ὃὉ6 ΗΙ5 ἰεπαρίο (1 Οογ. 1". τό ; [52]. 
ἵνιϊ. τς, Ιχυἱ 1, 2): Ὀαὲ {πο [οὺνῈ ρὰΐ ΤΠΟΙΣ 
τπι5ἴ ἴῃ [06 πηαΐογιδὶ Ὁ] άϊηρ5. 

δ. ἔον ᾧ γε ἐῤγομοδὶν αγιοπά;..Ἶ 866 Ὁ. 3. 
ἴῃ {}15 δηὰ {πὸ ἴννο Ὁ] νυ] ηρ γοῦϑθβ ννα ἤᾶνο 
ἃ Ξ5υπηΠΊΑΥ οὗ π6 σοηάϊτϊοηβ 1πα Ἰ5ρΘΏ54 06 
Οὗ ΙηΔη᾽5 ρασγί, Ὀδέογε 6 σδὴ ρἱοδά [ἢ ἴθστῃϑ 
οὗ ἴΠ6 σονεηπδηΐ ἴῃ ἢ]5 ἔάνουΓ. 

δεοίαυεεη ἃ »αη ἀπά δἰ: πεὶρ δδομγ) Αςοογά- 
ἴηρ; ἴο ἴῃ6 [Θυν 5} Ιάἀτοπὶ ἴἢ]5 5 ΓΡΙΥ τηθΔῃ 5 
δείαυεζη ομό αἀποΐβδεγ, Τῆ6 φυσϑίίοη ἤῥο ἐ 
»,} πεισδομγ ἢ ΤΟ Χὶ 29, 15 ἴι5 [6 ΠΊΟΓΘ 
ΤΟΙΛΑΓΚΑΌΪΟ ἃ5 [6 ονν8 δὶ Δ} υβοαὰ [86 
ὑνογά 45 δαυϊναϊθηξΐ ἴο 457 ο»16. 

Θ. ἐδὲ οἰγαησογ, 1δὲ γαϊῥογίοια, ἀπά ἐδὲὸ 
«υἱάραυ] Αὐοιηρᾶτγε ςοἢ. ν. 8; Ὠουΐ. χῖν. 29, 
ΧΧΙΝ. 19---21, ὅτ. 

ἐπὶ ἐῤδὶς ῥίαεε] 1.6. ἴῃ Ϊεγαβαίεη. ὙῊΘ ὑσο- 
ῬΠοῖ τοίου ἴο ἱπποσοηΐ ὑ]οοά 5ῃθδα ἴπογὲ 7- 
ἀϊςῖα!γ. ΟὗὨ οπθ ϑδυςἢ [ιάϊς]α] πηλσγάθσ [6- 
Ποῖα κιπὶ πδὰ 4ἰγθδν Ὀθθη ΡΠ Υ (ΧΧνΥ!. 23) 1-τ- 
δηά οὗ 411 πιιιγάθγβ [δι 15 (6 ννογϑὲ νν ΒΙ ἢ 15 
ςοπηπ δὰ ὉΥ υπ)ι5ῖ Ἰᾶνν. 866 Νοῖδ δὲ ἐεπὰ οὗ 
ΟΠμδρῖογ. 

7. Τροη «υἱῇ! [ ἐσισό γοι ἰο ἀαυείῇ Ἐλδίδοτ, 
1 Ὑ11119Ὁ γοῦ ἀγὙ9611, 85 ἴῃ τ. 3. 

ἐπ ἐδε ἰαπά ἰῤαΐ] χαῦε 19 γομγ ζαΐδεγι, Ὁ 
ἔυὸνρ απά εὐὸγῇ Τὴ ΑΟΝ΄. ρυῖβ ἃ σοπ)ηηᾷ 
αἴτοσ “αίδεγς, Ὀυϊ ΡῬΟΒΒΙΘΙΥ͂ ΟΠΪΥ ἴο ἱπάϊοδίθ ἃ 
Ῥᾶι156 1ῃ τοδάϊηρ, οὐ ΠΌΠπι πιϑίδκιηρ ἴἢ6 ροννοῦ 
οὗ (ἢ. Ηφδγ. δοςοπί. ΤῸ ΗΟΪΥ [,4πὰ δά Ὀδοη 
Ὀεβίοννοα ἀροη [8γαοὶ “" ἴο ἔγοπὴ Ἔνεῦ δηά ιπῖο 
Ἔνοσ," {Π6 σἰγοηροβὲ ἔοπηυἷα ΟΣ ἃ ρογρείιδὶ 
εἰς. ΜΝῺΥ ἴδεη ἀο ποῖ ἴῃ6 [6νν5 511}} ροβϑθβ5 
ἃ ἰατιὰ ἴπι15 δἴθγηδ!!ν σίνθη πὶ} Βοσδι96 
Οοά πονὸσ Ὀοβίοννβ δηγίμίηρ Ὀποοη ἘΠ] ΟΠ Δ] ]Υ. 
ΤΠ απ νγὰ5 Ὀοσίονσοά ὕροη {Ποπὶ ΟΥ̓ υἱγίαια 
οὗ ἃ σονρηδηΐζ, (5610 σΔ]]οὰ ἃ σονθηδηΐ οὗ οἴϑι- 
πἰΐγ, Οσδη. χυ!. γ;-τἰπης σοηαϊοπθ οὗ (818 
ςονοηδηΐ, 85 σεοϊ δα 1 στ. ς, 6, ἴπ6 [ονν7 Βδά 
ΠΉΠΕῚ δηὰ [η6 ΦΙΗ τονετίοα ἴο ἔμ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 

χπιοῦ. 
Θ. ὑίμρφ «υογ] ἘΕΠΙΒοΣ ([Π6 νγογάβ οἔ [2|56 

Ῥτορβεῖβ, οὐ ἰξ ΠΊΑΥ 6 ιιϑϑὰ ΚΟΏΘΓΑΙΠΥ ἔοσ [2]96, 
υπΐουπάρα ἀγριπιοηΐβ. 

9,10. »}111 γε «1εα]...1 πῃ ορροβιοη ἴο {ΠΟῚΓ 
ὑνοτας ννὸ ᾶνο ἡονν {Π6ῚΡ ἀδοάβ, δηά ἴἢθϑ6 216 
ἀοϑογ θεά ἰπ 4 πιοβὲ ἔογοι Ὁ]6 τηδῆπεοσ ΟΥ̓ ἃ ϑ38ς0- 
Πϑϑϑίοῃ οὗ ᾿πηβηϊξνοϑ : 

ἢ αι! ἰο “«εα], ἰο Ὑπωγάον, απαᾶ 0 φο»ρΗ 
αὐάμέενν, 

“πώ Ιἰο ταυφαν γαμεῖν, απά ὀμγπ ἱπεορε ἐ9 
Βααὶ, 

“πῶ ἰο «υαἱὲ φεῦ σίγαπσε ροάν ἐδαὶ γέ 
ἄπεαυ πο; 

“54 ἐῤὲπ ῥαε γε εορριδ, απαὶ “ἰοοά δείογε 
γι ἴη 1δὶς βομδθ οἱ «υδίερ »͵}ὴ παρε ἡ 
εαἰε, 

“4 «αἰά͵ Ἧε αγὸ ἀεί μυεγεά ὁ Ὧο αἱΪ ἐδε:6 
αδορηΐηαΐίοη 3 

ἢε γε ἀεί ϊυεγε ἢ] Ἑνναϊὰ ροϊπίς 15 50 48 
ἴο πιᾶκα ἴξ βίην ἢ ετογ τς; πὰ ἴΠ6 ϑγτίδς 
πγυβί πᾶνο γοδὰ [6 58ΠΊ6, 85 ἴΐ τεπάθγβ “πώ 56 
“γι 1)είμυεγ τῷ ἐδομα» γε αγε ἀοίμσ αἱ ἐδεσς 
ευΐ ἀεεάς. Βυῖ [ἢ]5 δἰϊογαϊΐοη 5ροιὴς [ἢ6 ἂγ- 
διπιθηῖ. ογαπηῖδῃ ἅσσιιθθ5 {Ππεπὶ οὗἩ ἰγυβίϊην 
ἴῃ [Π6 Ποτεπηοηΐδὶ οὗὨ {π6 ἰδπιρ]6 ἰηςίεδὰ οὗ 
Ἰεδάϊηρ δΟΙΥ ἰἷνεβ. ὙΥἵοιι Ὀσγθακ, ἢῈ βᾶγβ, {Π6 
ἴδῃ σοτηπιδηαπηθηΐβ, απ {Ππὲπ γοι ρῸ ἴο ἴΠ6 
οπηρὶε ; δηά νηθη [ἢ6 ϑογνίσθ ἰ5 οὐθσ γοιῖι 
ΒΑΥ, να ἅγὲ ἀοἰνεγοά. να αν δἱοπρὰ ἴογ 
ΟἿΓ ραβδί δοΐίοῃβ, δηά ΠΊΔΥ οίαγί δίγοςῃ νυ 
ΘΆΒΥ πηϊηθ προη ἃ ποὺν σουγθο οὗὨ υυνἱοκϑάποςβ. 
ΒοΙσίοη ἴμιι5 Ὀεσοπηος [Π6 πιθᾶπϑ τ οΓΕΪν οὗ 
αυϊδέϊης, 16 σοηδοίδηςσθο ἔογ [6 ραϑῖ, ννβοσγθᾶβ 
115 ΡΓΌΡΟΓ ΟΠοΘ 15 ἴο ΘηδΌΪῈ τπθη ἴο τορθηΐ 
οὗ ἴῃ6 ραϑέ δῃὰ Ἰοδὰ ΠΟΙγ ᾿ἵνθβ ἔοσ [86 δι ιΓο. 

11. « 4εη] Τιε ᾿ἰπτοϑῖοῃο γϑηροβ οἵ ΡΑ]65- 
{πὸ ἅγὸ ἢ1}} οὗ σᾶνϑστιϑ ϑυϊ θά ἴο Ὀς ἴῃς ἀνν6}}» 
'ῃρ8 οἵ ουϊσεϑδίβ, βιο ἢ 85 ἴῆοβο 'ἰῃπ νος ἢ 
αν ὰ ἔουπά τοῖο. 

97. γοῤῥεγ "ἢ [1,ἰῖ, ἐεαγεγε, ἴμοϑο ὑνῆο τοῦ 
νὴ νἱοϊεησθ. [}ἢ 58]. χχχνυ, ο, ἰξ ἰ5 ἀρρ) δὰ 
ἴο γαύεηοις νυν] Ὀθαϑίβ. ὙΠῸ ἴοτηρῖδ, {Βεη, ὈΥ̓͂ 
[6 Ξιυ ρογϑι οι 5 να] αἰἰδοῃοά ἴο [15 βογνίςδδ, 
δοϊυδιΥ σησουγαροα εν] -ἀοδγβ: ἴοσ οὔβεῖνε, ἃ 
ἄδη οὗ γο 6 5 15 ποῖ ἴΠ6 βοθῃο οὗ ἐμοῖσ ςπιρᾶ, 

10. 
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ν. τὴς} ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΥἹΙ. 471 
12 Βιυΐῖ ρῸὸ γε πον υπῖἴο ΠΥ ρίαςς 1 “οδ]εὰ γοὰ, δυῖ γε δηβϑνγεγεά “ Ῥζον, κ- 
ἢ τᾶς ἴῃ δη0 ἢ, τ πεγε Γ μ ποῖ; δα ΒΔ ΘΟ Ε8Ε 

4 1 ϑκτη. 4. ΠΊΥ ΠΑΠΊς δ τῆς ἢγβῖ, ἂπά 5εὲ ψγῃῇῃαὶ 14 ὙΒεγείοτε Ψ|] 1 ἀο πηῖο εὶς ΠΡ 
ναὶ. γ6. [1 αἰά τὸ ἴζ ἔογ τῆς ψιςκΚεάμεϑβ οὗ ΠΥ δοιιβα, νυ ἢ 5 σα] δὰ ὈΥ ΤΥ πᾶπΊε, 
ὅδ «(.6. ῬΡΕΟρΙε [5γδεῖ. ννδΒεγείη γε τγιϑῖ, ἀπά ὑπο τῇδ ρίαςςα 

13 Απά πον, Ὀεσδιιβα γε ᾶνε ἄοπα ψῆϊοἢ 1 ρᾶνε ἴο γοῖι πὰ ἴο Ὑυυγυα ϑαπι ας 
411 τῃεβ8εὲ ὑγογκβ, βαῖτῃ τς ΙΟΚΡ, ἀπά ἐλίμετβ, 85 1 ᾶνε ἀοπε ἴο “δῃ]]οῆ. ἘΝ γα. 
1 8ραῖζε υπῖο γου, τγίβίπρ' ὉΡ δλγ]γ ἀπά 15 Απά 1 ν"}} σαβϑὲ γου οὐυΐ οἵ τὴν ὁ. 
ϑρεακίηρ, δυῖ γε πεαιάὰ ποῖ; ἂπά ϑἰρῃϊ, 28 1 ἤᾶνα οαϑῖ οιἱζο ἃ1]1 γοιιγ «παρ ϑ6 ἅ 

δυΐ 186 ρἷδοθ σῆς ἢ} 586] ἴοσβ ἴποπι. [ὁ παὰ 
Ὀδοη οσοηϑεοταίοα ἴο Οοά, ἴῃ οτγάδσ ἴο 5ΠῈν 
[ηδῖ (οϑ6 γγῇο ὑνουβῃιρροὰ ἴπογε πηυϑὲ 4150 
6 ἀονοϊοά ἰο ΗἰΪ5 βεέγνιςθ, Νον ἴδαῖ [ἴ Πᾶγ- 
ὈοιΓ5 πϊϑογοδηΐβ, πιιϑὲ ἰἰ ηοΐ 45 ᾿πονυ 4 0]Υ Ὀ6 
ἀεεϊγογεοά 45 ἃ ἀδη οὗ γοῦθοσϑ νοι ]ά δ6 ΌῪ ΔΗΥ͂ 
τιξῃΐοουϑ τυ]οτὶ 

18. Βυὲ γο γε ποαὺ μπῖο 7 ῥίαεε «υδίεῤ νγ85 
ἐπ δῤίἰοθ) ΑΡΡΑγΘΏΓΥ 11 ννᾶ5 115 ἀγριιπιθηΐ 
ΜΓ ὩΙΓἢ 80 τουϑεα {Π6 ᾿παϊρπδίίοη οὗ [86 ρϑθορὶς 
(εἢ. χχνὶ. ὅ, 9, 11). ὙΠπὲ ἂγκ, ογοη δῇ 
βιεννϑ, δὰ ποῖ αἰννᾶὺβ Ὀὕδοη δ [ΘΓ 54] τη. 
ΤΠ ρίας ἢγβί Ἵἤοβεπ, 85 (ἢ6 σοηΐγο οἵ ἴῃ8 
ΠΑ[ΟΠ 5 ὙΟΓΘΏΙΡ, ννὰ5 ϑἢΠΟἢ, ἃ ἴοννῃ ἴο [ἢ 
ποι οὗ Βεῖδμεὶ, βἰἰυδίοα ἴῃ (Π6 ροννογῆι} {ΓῚῸ6 
οἵ Ερῃγαῖπι ( [οϑῇ. χνῆ!. Σ, νν ΠΟΘ 566 ποῖο). 
1, οϑὲ ἴἤθηςο ὈΥ {πὸ βἰπβ οὗ Ε11}5 ϑοῆβ, νγὸ ποχῖ 
τελὰ οὗ ὶ δὶ Κιγ) δίῃ. [ολΥγ]πὶ, 1 85. νἱῖ. 2, ἴῇθη 
αἱ Νοῦ, ἰὉ. χχὶ. σ, 6, δηὰ ἰφϑῖ]γ αἱ Οίδθοῃ, 
Σ Οἶγο. χχί. 2ς. [ἋΚ8 ργόβθηος {πογοΐογε ννᾶ5 
ΠΟ ρῥγοοῦ {μαὶ [εγυβαίοπὶ πὐρμξ ποῖ 6 46- 
βἰγογεά. ΜδπΥ͂ σοπιπιθηϊδῖογθ ἢᾶνο σι ρροβοα 
1μαἴ 5810} δὰ βυβεγεαὰ ρονουϑβ 1}1-Γεδι πηθηΐ 
δῖ ἴῃς πδπάϑ οὗ ἴῃς Αϑϑυτίδηβ: ὕυϊ {Π15 γαῖ Ποῦ 
Ὑνλκοη5 [πὸ δγριπηεηί. Μοτὸ [6] Πρ ννὰβ8 
15 υἱΐογ ἱπϑιπιβοᾶηου. Οποθ ἴπ6 τε] ρου 5 
σδρ Δ] οὗ ἴδ ννοἹ]ς ςοηίδάογασγ, [ἴ δὰ Θπίῖγο- 
'γ ἀγορροὰ ἔγοπι πηθη 5 πιϊὶηάβ. Ἐνθῃ οτο- 
Ὀοδπὶ πδά ρῥγείογγοα Βείμεὶ ἴο ᾿ξ ἔἕοσγ οπς οἵ ἢ15 
οδίνοθ; δηά πὸ ἴγδοθ οὗ 115 ἔουπηοῦ 54 ΠΟΥ 
56ΈΙῺ5 ἴο ἢδνο ᾿ἱηρογοὰ ἀὔοιϊ [15 γτπηδῖη5. Τὴς 
τνογὰς οὗ 8. ἰχχνῇ!  ς8---4 σὸ ἔδγ ἴο ϑεῖ16 
{πΠ6 αιιεϑίίοη. ὙΠ συϊη οὗ 5} |00}} 15 ἀϑοτι θά 
ἴπεγε ἴο ἴΠ6 ἰΔοϊαῖγγ νυν ϊς ἢ ργενδι]οαὰ ἴῃ [8γδεὶ 
αἴογ (ἢς ἀραίῃ οἵ [οβϑῆνδ, δηὰ νν ἢ} ]6 Ἐν ΥΥῪ 
Ραστίσυ]αγ τηοητοποα ἴῃ ἴῃ Ὀοοΐκ οὗ 584π|16] 15 
τοίογτοά ἴο---ἣθ ροίηρ οὗ [ῃ6 ατῖκ ἱπίο σδρ ΝΥ, 
τῆς 5ἰδιυρηϊος οὗ ΗἩορῃηὶ δηὰ ῬὨπθἣδ5, [ἢ χὸ- 
ἔα54] οὗ ἴῃς νιάονν οὗἉ [Π6 ἰαϊῖοῦ ἴο ἰαπηθηΐ ῸΓ 
ΠΟΥ πυδθαπά 5 ἀεαδίῃ---νσὸ ΠΟΥ Ἰοάγῃ ἴμαῖ 
τὴς νἱοϊογίοιιβ ΡὮ}]1501η65 ᾿ηΠ|ςϊοα ξΕΔΓΗ͂ΙΪ στιι6}- 
[165 θροη {π6 ἱππα  αηΐ8. ῬΓΕΥΙΟΙΒΙΥ [Ὁ πηιιϑῖ 
βάν Ὀδοη ἃ ρορυΐοι ἴονγῃ: δίποθ [6 Βθη- 
᾿αγαϊῖος νγογεὲ 40]6 ἴο 561216 ἔτοτη ἴπθησθ Ὡροη 
186 οσςβϑίοη οὗ [15 δῆπιδὶ ἔδϑδίϊναὶ ἢῸ [685 
ἴπ4η ἔνο δυηάγοά νἱγεὶπβ ἴο ὃς {πος υγιῖνο5 
(]υάς. χχ. 47, ΧΧΙ. 12, 19, 22). [π [Θτεπ- 
1Δ} 5 ἰπ6 ἰὑ 51}}} οχίϑίοα δἃ5 ἃ τθδῇ Υυἱ]]ᾶρο 
(ςἢ. χὶϊ. ς), Ὀυϊ 4}} Κπονν]οάρε οὗ ἰξ ννᾶ5 δῇϊοῦς:᾿ 
ννλτὰ5 ἰοβί {1} Εουηϑοη, " ΒΙΌ]. Ἀ65.᾽ 11. 269--- 
276, ἰάδημ πεὰ 115 5116 ἢ ῃαϊ οὗὨἨ {πΠ6 ππιοάστγῃ 
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ϑει]άη, [86 γυΐπ8 οὗ νυ ἢ ἅγο 50 ἰηϑρηιβοδη 
8ἃ5 ἴο ὈΘΑΥ ουξ 581 [ογοπΊοβ γοπλαγκ, “ΑἹ 5110, 
ὙνΠΟΓΘ ΟΠΟ6 ννᾶ5 (86 ἔΔῦθγηδοϊα δηά τὶς οἵ [δ6 
[ογὰ, ἴμογθ σδῃ βοδγο οὶ Υ ὃ ρΡοϊηϊοὰ οὐυϊ [Π6 
Τοιιπάδτίοῃ οὗ Δη α᾽ΐασ," (πηι. ἴῃ Ζορῆ. ἱ. 14. 

αἱ ἰδὲ ἥγ1] [Ι͂ἢ 186 ἤγϑὶ βίαρθ, ἴπῸ ἤγϑεξ 
Ρεγοά οὗἉ 1Ππ6 οχἰϑίθηςθ οὗ ἴπθ [Θνυν]ϑἢ σοπηπιοη- 
να ἢ, ΘΏΠΟἢ νναὰ5 ἴο {Π6 ᾿άγοα νυ δαῖ [6γὰ- 
βϑίθτη 5} ΘΟ] ΘΠ ΠΥ ννα5 ἴο (6 Κιηρο: δηά ἃς 
ἴῃς 4}} οὗ 5810} {πγουρῇ [ἢ6 νυνὶ κοάμοβο οὗ 
ΕἸ} 5 ϑοη5 τηδυκοὰ {Π6 ροποά ἤθη 1Π6 βονογη- 
τηορηΐ ΌΥ πάροθ ννὰ5 ἴο ρᾷ55 ἄνναυ, δηὰ {π6 
5δοοηα βίαρο ΟΡ; 50 [ἢθ Κ᾽ 5 ροννοὺ ρογιβἢ- 
δά αἵ ἴῃς [4}} οἵ [εγιιβαίεπι, ἀπά Ἰθές {ῃ6 νὰ 
αἰεαγ ἔογ {ῃ6 {Πιτὰ 5ίαρμε οἵ [6νν 8 ΡΟΪΥ, 
δονεγητηεηΐ ὈΥ ἴΠ6 5. Ὑ1065. 

13. γὐείπρ μΡ ἐαγὶν απά ἡβεαλίπα] Α ργὸ- 
ΟἸΒΙΥ δηὰ 

ΘΑΓΠΘΒΥ." δ0 ἰῇ ν.2ς Οοὰ [5 541ἃ 20 γι μῷ 
εαγὶν 1ο “«πά ἴῃ ργορδοίβ, 2.6. Ηδ ϑοηάς [ῃεπὶ 
ΔΟυΠαἀΔηΥ, τυ ουϊ νγαϊτίηρ ἔογ γγοαΐ ἂπὰ 
ΡΓδϑϑης οὐοδϑίοηθ, (Οοπραγε ομἢ. χχυ. 4, 
ΧΧΝΙ. ς,) ΧΧΙΧ, το. [{ 5 υϑοὰ ΟΠΪΥ ὈΥ͂ ΓΘ ΓΕΠΔἢ. 

14. κμηΐο ἴἢ15 δοι.] Οχαῖ σοποϊιάθ5 οι 
1Π6 δηδίοργυ οὗ {Π18 ραβϑαρο ἴπαὶ ἴπθγε νγᾶ5 ποῖ 
ΟΠΪΥ 4 ἴθηΐ οσγ ἰ4Ὀθγηδο]6 δἵ δ} 110 ἢ (οϑ!. ΧΥΊΙ]. 
1: 1 8.11. 22), δι αἶθο σιιρϑίδηταὶ Ὀ01] ἀἸηρ5. 
850 [ἴ 5 σδ θὰ ἐῤε φοισὁ 97 Οοά ἐπ ϑδιίίορ, [ὰξ. 
ΧΥΠῚ. 21, 2δε ἱεριρὶς 97 ὕερουαῤ, τ 8. 1. ος 111. 2, 
δηὰ ἐῤε ῥοιωθ οὗ ϑερουα ἐπ ϑδρίίοδ, τ᾿ 8.1. 24. 
Ηςε ἔυτίποῦ ἱπλαρίηθϑ (ἢαι {Π686 Ὀυ]]άϊηρβ μδὰ 
τουηδί δὰ ἴῃ οχἰδίθησθ {1} [6 σαρενΥ οἵ {ἢ 6 
ἴδῃ {π|ῦ65, δπὰ νγογὸ ἴβθπη ργοΐδηθα 1ἢ βοπῖὸ 
ΥΟΓΥ τηδικοα ΠΔΠΠΟσ. ὙΠ656 νίονν5 ἢ6 ἢδ5 ἀδ6- 
ἔοπάθά νι τουςἢ 40} ἴῃ ἢϊ]5 " ΒΥΤΟξταιηπΊᾶ 
ἀδ (δπλρ]ο δ᾽] Οηθηβι, 4«ἴο. Μί5. τ8ςς. Τῆς ἤτβῖ 
ΡᾶΓῚ 15 Ργοῦ Δ ἴσας, Ὀὰξ {π6 Ἰδίίεγ ραγὶ ἰ5 
ΘΠΕΙΓΟΙΥ Ἱπσοηϑιϑίεπε ν ἢ [Ἔτοδοδηλβ σοηάιςῖΐ, 
ΜΜ80 ννου]ά σογίδι ΠΥ μάνα οπάρανοιγοὰ ἴἰο γὸ- 
νίνο {Π6 δϑϑοςίδίίοηβ σοηποοίθα ἢ δ. οἢ 
Πιδά [ἃ Ὀδδη ἰῃ ΔΗΥ͂ ὙΥΑΥ͂ ΡΟΒ510]6, 

16. αἱ] γομν δνγείδγεηπ, ουθῃ ἐδὲ «υῤοῖΐρ “ἐεαῖ 
97) Ἐρῥνγαὶ»"] ΤὙΠδῖ ἰ8, [6 νυβοὶα οὗ [Π6 πὸ 
πογίδογη {π|ῦε56. ὙΠΟ αὐ πρ οἱ, ἅῃ δςῖ 
Ὀοΐ οὗ νἱοΐδηςο δπὰ Ἴσοηίεμηρὶ, αἴεσ [Π6 αγὶς 
δὰ 90 Ἰοηξ τοϑίοα δπλοης ἴπθπὶ, νν88 ἃ ρ]δίη 
Ρτγοοῦ (μξ [6 ροβϑοβϑίοῃ οὗ ἴπ6 5υπιδοὶβ οὗ 
Οοάνϊῥὁ ῥγόϑοησθ ἀοδθα ηοῖ βθουτο ἃ (δυγοὴ οἵ 
παίίοη ἔγομη σεϊθοϊϊοπ, ἢ τ ΟΓΑΙΥ ᾿ἢ ῬΓΟΥΘ 
1156} ἀμννΟΓὮΥ οὗὨἨ 115 ΡΠ ΝΠ Θρ65. 

ΑΑ2 



ΤΕΚΈΜΙΑΗ. ΝΙ]. [ν. τ6---20. 

τε νψοπιεη Κπεδά ἐδεὶγ ἀοιρῃ, ἴο 
ΠΊΆΚΕ ςάΚεβ ἴο {πε ' φυεεη οὗ ἢεάνεη, "ον, ον 
πὰ ἴο ροὺυγ ουξκ ἀτπηκ οἰξεγίῃρϑβ ᾿Πῖὺ τοργένκαν: 
ΟἴμεΓ ροάβ, παῖ ΠΘΥ ΠΊΔΥ ῥργόνοκα ἐμῆς 
ΠῚ -ἴο ΔΠΡΈΓ. 

372 
Ὀγεῖῆγεη, φύδη τῇς ννῆοϊς εεεά οὗ 
ἘρἨγαῖπι. 

ΓΕχοά 3. 16 “ΓΒεγείογε ἔργα ποῖ ἴπου [ὉΓ 
εἶθαρ. τ. τἢ]5 ΡΘΟρΐα, πετμεγ ΠΕ ῸΡ ΟὟ ΠΟΓ 
δ΄αμτι. ΡΓΑΥΟΓ ἔογ τῃεῖη, παῖδε πλᾶκα ἰη- 

Ἀ εἶλρ. 44. 

τευ ϑϑίοῃ ἴο Πλὲ : ἔογ 1 νν}}]] ποῖ ἤθᾶγ 
[ἢεε. 

17 ἢ ϑεεϑβῖ ἴδοι ποῖ ψῇηδῖ ΠῈῪ ἀο 
ἴῃ [ἢ6 οΙ168 οὗ [υἀδῇ δηά ἴῃ τῆς 5ἴγεεῖβ 
οὗ [εγυβαίεπι 

18 ἘΎε ομ]Πάγεη ραῖμεγ νγοοά, 
ἂηὰ τῆς ΔΊ ει Κίπάϊς τῆς ἔἤτγε, δπά 

106. ΤΖρεγεζογε ῥγαγ πο ἐδοι ,ῶν ἐδὶ: ῥεορίὶ δ] 
ΓΠΟΓΟΘΘΘΟΥΥ ὈΓΔΥΟΙ νγᾶβ ἰογθιάάθη, Ὀθοδυϑ6 
ἴῃς 5ϊδίς οὗ (πὸ ρϑορὶε νγᾶβ ἤοροὶοϑθ. ὙΠΟῪ 
Πδὰ τεδοῃοά ἰπαὶ εἴαρε 'ἰπ ΟΝ τθη 5η 
Ὑ Πουϊ ΔΩ 56 η56 οὗ συ] (566 1 [οδη ν. 16). 

477] ἰ.6. ἃ ῥΓαγεν οὔεγεά αἰομά. ὝΤῊΣς ἩςΌτ. 
ὑνογά γέπηαῦ 5:5}ῆ65 ΔΤ Ὠῖηρ ἀοπο αἱοιά : ἴΠ 5 
ἐξ ἰ5 υϑοὰ οὗ σοηρι, ἀπὰ οὐπσίη, ᾿ῃ [584]. ΧΧΧΥ. το, 
ΧΙ. 20: οὗ ἃ διοοία»μα ον, ΟΥ ταῖμογ οὗ ἃ 
δροηίδῃθοιιβ οὐ δά ἀγεβϑοὰ ΟΥ 16 5ο]άϊθῦβ ἴο 
Οὐδ ἀῃποΐμογ, σ Κ. χχῖϊ 26: δηὰ 50 ἤπα!ν 85 
Ἀοῖδ οἵ ρῥγαγεγ, οἷ. χίν. σ2; χ Κ. υἱ]. 28. 

μοὶ δοῦ γ»ιαζε ἐπίογοσισίοπ 19 »πῊὶῚ ὍΟ ἱπίεγ- 
ςοάς ννᾶ5 ραγί οὗ ἃ ριορῃοῖ᾽5 ἀυτγ, οἢ, ΧΥΙΪ, 
20, 8πἀ ἰη ςἢ. χῖν, 7)--τ-ὸ ννὰ ἢανθ δῃ ἰπίογοθϑ- 
ΒΟΓΥ ὈΓΑΥΟΓ Οἤεγεά ὈΥ Τογειηῖδῃ, Ὀι ηοΐ Πρατγά, 
0. ΙΙ{ Ὀδοδιι56 Πιδη 5 ὈΓΑΥΘΙ ΤΠΔΥ ποῖ 5ἴ0ρ ἴΠ6 
σουΓϑο οὗ {πε ἀϊνῖπο }π5ιϊσθ. ὙΠῸ ἱπιογοθβϑίοῃ 
οὗ Μοϑες οἴδη ργεναι θὰ νν ἢ Οοά, Νυπὶ. χὶ. 
2) ΧΙΥν. 13---:ο, ΧΥΪ. 22, Ὀδσδυ56 ἴΠ6 ΓΟΡΤΟ55 
οὔ [6 ρθορὶθ ἴδῃ νγᾶβ υρνναγάβ; ἴῃ6 ῥγοργοϑθ, 
ΠΟΥ ννᾶὰ5 ΠΌτη ὑδὰ ἴο ννοῦβο, δπὰ [δογοίογε ἰῃ 
οἢ. χνΟΣ νγ6 τοδά τῃαι {ἢς Ἰηϊεγοθβϑίοη ὄνθη οὗ 
Μοϑοβ δηὰ ϑ88πι}6] ννου]ά ργοῆί ποϊῃίης. ΕῸΓ 
ΘΔΑΙΊΙ6] 566 ἃ 8. ΧΙϊ. 22. 

17. δεεεὶ ἐδομ ποὶ...ἢ Ὅῆθ ρῥγοοῦ οὗ {86 
ΠΟΡΟΪ655 τ πλ σα! Ὑ οὗ ἴῆ6 ΡΘΟρΪΘ 15 115, (Πα 
ΠΟΥ ννΟΥΘΙΡ [Π6 πχοϑῖ ἱπΊριγο οὗ 4}}] [8 
μοδίμοη ἀθιτ65 (1) βΟΠΘΓΑΙΙΥ, ἴῃ [ἢ οἰτ165 οὗ 
]υάδῃ, ἀπά ποῖ ἴῃ ἴπθ σδριῖα] ΟὨΪγ ; δῃηὰά (2) 
ΡΟΘΙΠΟΪΥ ἀπὰ πουΐ ἀἸδριΐθο ἐς δὲ “γε, ΟΣ 
πα ες, {ῆὴ6 Ηφῦγ. ννογὰ ᾿ποϊυάϊηρ 4150 8]} 
ἴδε ὀρϑη ρίαςες ἴποτθ (ν]. 11). ϑδυςῇ ρυ]1ς 
ἰἀο]αίγυ σου]ὰ μανθ Ὀθθη Ὀγαςςϑθα ΟΪγ ἰπ [δ 6 
Γείξη οὗ δῃ ἱγγο] !ρίοιβ Κίηρ πκὸ [6ῃοίαΚΊπι. 

18. Τρε εὐίἰάγεη...ἐδὲ γαίδογε.. ἐξ «υο»ρδϑὶ 
...71 ΑἹ] πε θογβ οὗ ἴη6 ἔΆΠΆΪΥ ἴδκο ρᾶτί ἴῃ 
{Π15 ἸἀοἸδίτυ, [που Θβϑεη! 4} }γ 1 νγᾶ5 ἃ ἔετηδὶα 

εαἀ1 Οανυάπμέρι; ἴθ ννογὰ Τὁσουγβ ΟΠΪΥ͂ 
Πόσο, δηὰ ἱπ σἤδρ. χὶϊν. 19. ϑυϊ!ἀδ5 ἀθβοσ 65 
ἴΠπε56 σακεβ 85 ““τηδάθ οἵ Ὀάγίου Κποδάθα ἢ 
οἱ]; Ὑπεοοάοτειῖ 8ἃ5 “"σακὸς ἤανουγοὰ ἢ 
ΣΑΙ51η5 δηά ρίπο- ϑοθάς," [6 ὅδοὺ (" (ἢγεϑί. 
Ατ 11. 95, "ΑὈΔ60]].᾽ 98) {πἰπκ5 ΠΟΥ νγοσε 
ἴθ ΞαπὶῈὲ 45 ἴῃς σοηίοςοςοπάτγυ οδ] δὰ ἴῃ Εργρῖ 
Νεϊάεῃ, δηὰ πιδάθ οὗ πηαϊϊθαὰ ργαίῃ 50 ἃ5 ἴο 

19 ἴδο 1ῃ6Υ ργονοΐκα πὶθ ἴο δηρδγὴ 
ΒΑ τὴῇ6 ΓΟΚΡῸ: 409 ἐῤέγ ποῖ 9γο- 
τοξε τῇδηβεῖνεβ ἴο τῆς Τοοηΐιβίοη οὗ 
τΠοῖγ οννὴ ἔδοσϑ ᾿ 

20 ἸΠετγείογα τῆιϊι5 βαϊ(ἢ τῆε 1, οτά 
ον; Βεμοϊά, πιίπε ἄπρεῦ δηὰ "ΛΥ͂ 
ΕΟΓΥ 514}} θ6 ρουγεά οὐ προ [ἢ18 

ΓΕΖΌΪΟ ΠΟΙ ΠΟΙ ΠΟΏΘΥ ΠΟΙ 5ΌΡΑΓ ἴο ϑσυγθεΐεῃ 1. 
Ηοννενοῦ τηδάθ [ΠΟΥ νγογα ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ὙΘΓῪ 51Ππ|}- 
Αγ ἴο ἴῃοβε οἴεγεά δ Αἰποης ἴο Ατίοπιηβ ἰπ 
(6 πιά άΪθ οἵ [π6 πιο Μυπγοδίοη. ὙΠ 656 
ΨΟΥΟ στουηά ἰἰκὸ [ὴ6 (}] τλοοῃ, δηὰ σονογοὰ 
ἢ ΠΙΡηϊ5, ἀπά βηΔΙΪΥ γεγο Ὀυγηΐ ἰῃ δεῖ 
Ποηοιιγ, ἔοστηῖηρ ἢ τῆ δά ἀθὰ ᾿ιΙθαϊίοη [ἢ 6 
5ΥΤ00] οὗ ἃ διοπαγισῖ. (866 σελῆναι, Ηεοτ- 
τΔηη, “ Οοἰοοάϊοηβι!. ΑἸτοσ πὶ. ἀοσ Οτο- 
σἤθη,᾽ δά. 2, Ρ. 146, Αππηηοσκ. 13,) δπὰ ρΡ. 414.) 

ο δὲ φμεέη 9.7 ῥεαυθη)] Τῆς Οιἰιθεη οὗ 
Ἠράνθη ννᾶ5 ἃ Ρεγβίδη δηά Αιβϑουτίδῃ ἀθιγ. ννῆοῸ 
νγᾺ5 5 ρροβεά ἴο 5υγ 0 }1Ζ 6 ἃ 4114} } ροββϑοββεὰ 
ΌΥῪ πηοοη] ρπὶ οὗ κινίπρ ἴο παΐυτο 115 σεσορίϊνο 
ΡΟΝΟΣ, 8ἃ5 ἰῃ6 δὴ σοργοϑοηίοα 115 αι!οκοηΐϊηδ 
Ῥοννοσ. ΒΥ ἴδπο υπίοῃ οὗὨἉ [ἢδ56 ἴννο ᾿ηβυθηςσο5 
{Π6 Ὁ] βϑοπὶβ ἔχις βοά, δηα [ἢ ἔγα5 τηδίαγοά, 
ἼΠΘ πλοοη [5 ὈΘΟΔΙΠῚΘ ΡΟΠΟΓΑΙΥ [86 5ΥΠΊΡΟΪ οὗ 
ἔδιηδ]θ ργοάιυςξίνθποϑβ, ἀπ ὰ νγα5 ννουβῃιρρϑαὰ 85 
ΒΌΟὮ αἱ ΒαΌγ]οη ὑπάθσ [Π6 ἢδπὶῈ οὗ Μίοία!α, 
ἰ. 6. ταοῖδογ, 55 ΠΕ] αἰϊογοὰ Ὁγ Ἡεγοάοίζις ἴο 
Μγ!ῖδ. ΤΠ ἀϊθρτγασθῆι! πϑαροβ οὗ ννῃϊς ἢ ἢΘ 
ΒΡΟΔΚ5 85 ἔογπηηρ ρᾶγί οὐὗὁἨἁ ΠΟΙ γοσϑῆρ, ἃπά ἴο 
ὙΠΙΟΝ ἜΝΟΓῪ ὑγοηδῃ ννᾶ5 Οὔ] ροά οηςς ἴο βιιὺ- 
Ταϊΐ, σοπίπυδὰ δοςογάϊηρ ἴο δῖ Ερῆγοπι ϑγυϑ 
ἴο οχίϑὲ ἴο ἢἷβ ἀδὺ. [{ 5 ἃ πκίδῖδκε ἴο Ἴςοη- 
ἴουηά {π|5 ροάάθε5. ἢ Αϑἴαγίο, οὐ “" Αϑἢ- 
ἴοσγϑίἢ, [86 ροάάθ55 οἵ {6 Ζιάοπί,η5," σ Κ. χὶ. 

5. Ἐογ Βεῦ πᾶπὶς (ΠἼΙΙ -- ΠΡ -- " ,) 
ΤΊ6Δη5 ἃ σ΄αγ, ἰ.6. δ δηυ5, ννἈ}]6 (ἢ6 Οὐθθη οὗ 
Ηρᾶγυθη 15 ἐῆ6 τηοοη. ΘὍὕΠῈ διγθυΐος οὗ 186 
ἴννο, Βοννουθῦ, νγ ΓΘ σοΟῃΒ.ΔΠΕΥ σοηιϑοὰ Ὀγ 186 
Δηςϊεηῖ5. Ατοργεβοπίδεοη οὗ (ἢ Αϑϑεγτίδῃ 
ψδπι5 ΠΛΑΥ δ6 5θθὴ ἰὴ 1 ἀγαγά, " Νίῃ, δηά [5 
ἘΘπιδίη5,, 1. 4.6, ΒῸΓ [πε γοδάϊης τοργὸ- 
ϑοηϊοα ἴῃ ἴῃς τηλγρὶη 866 Νοῖΐθ δὶ οπά οἵ 
ΟΒδρίοσ. 

19. ο ἐδῶ ῥγουοῖε,.. 1,ϑ3:΄ρ 16 11 ποῖ 
ΦΒΘΙΏΒΟΙνΘΒ, 0 [8:9 δΒδιη16 ΟΥἨ [δΘΙΣ 
8008] Τῆδ σοηθοη θης65 οὗ ΠηΔΠ 5 5ἰη σδῃ 
ΟὨΪΥ Ὁς 5ῃαπὶδ δηά ρτίεῖ ἴο {Π6 βίππου. 

240. ῥα! δὲ ῥομγεά οἕμἱ...]1Ὶ ὙΠῸ νοῦ δπ.- 
ΡΙογοαὰ Πογδ 5 οἵ γᾶσγε Οσσυγγοποθ. [1 15 υϑοὰ 
Ποννόνοῦ ἰη Εχοά. ἴχ. 22 οὗ ἴπΠ6 ἀοννπροιγ οὗ 
ταῖῃ. Βοοδιϑβο (Πδῃ οὔ Πεῖγ ΙΔ οἸ Δί ΓΥ {6 }υι5ιϊ 66 
οἵ σοὰ ἰ'5 ρουγεὰ ἄἀοννῃ, ἄγχϑε ὑρόοη Θγυϑδ] τη 



373 ν. 21-.26 ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΓΙ]. 
ὙγΑγ8 ἴπλῖ 1 Πᾶνα σοιηπηδπάδά γοιι, 
τῆδῖ ἴἴ πλᾶγ δ6 νγε}] ὑπο γοιι. 

24 Βυῖ τἢεν Βεαγκεποά ποῖ, ΠΟΥ 
Ἰπο! ποά τῆεῖγ οασν δῖ νγαϊ κε ἴῃ τῆς 
σοι η8615 σπϑά 'π τῆς " ᾿πηαρίπαίίοη οὐ ἸΟτ, τρμδ, 
τὨεῖν ἐν} φαγί, δηά ᾿ννεης αςκνναγά, "ἪεΡ. 

ρἶασθ ὑροὴ πάῃ, δηά ὑροη δεδβῖ, 
ἀπά ὑροη τῇς ἴγεεβ οὗ τῆς δε]ά, δηά 
ὩΡοη τῆς ἔτυϊε οὗ τῆε ρτουπὰ ; δπὰ [ζ 
8041} Ὀυγη,, δη ἃ 5}ῃ4]} ποῖ 6 φιεποῆαά. 

21 4 Τἢας 5Ξδἰτὴ τῇς ΓΟΚ οὗ Ποϑῖϑ, 
τῆε (ὐοά οἵ ἴϑ8γδε] ; ἡ Ρυιῖ γουγ δΒυγηΐ ἔ ἵεαὶ. Σ. 

τυέ»έ. ΣΙ. . . 

εβαρ. 4. “ο. ΟΕ γΠρβ ΠΟ γουγ 5δοῦσε8) ἀπά εδῖ 
ΑΙ208 ς. βε5ἢ. 

22 ἔογ 1 8ρακε ποῖ υὑπίο ὙοῦΓ 
[λῖῃοτβ, ΠΟΥ σοπιπιδηάεα τΠ6ηὶ πη τῇδ 
ἄδλγ ἴπαῖ 1 Ὀγουσῆς {πεῖ οὐ οὗ τῆς 

Δηά ποῖ ἰογινγατά. 
ἃς δίπος ἴῃς ἀδΥ τῆδλί γοιγ ἔτ εΓβ 

ςᾶπια ἔστ ουἵ οὗ τῆς ἰΔηά οὗ ἔξργρι 
ὉΠῖο [ἢ]5 ἋΔΥ Ι ἴᾶανο ὄνθῃ “ βϑοηῖ ιἢ- τα ΒΩ 

ἴο χὰ 41} ΤΥ ϑ8εγνδηῖβ ἴΠ6 ρτορἢεῖϑβ, 
ΦΟΡΑΟΗ͂ΒΕ ἰληὰ οἵ Ἐργρῖ, ΓροΠσογηϊηρ δυγηῖ οἵ ἀδ]γ τγιϑίπρ ὉΡ ΘΑΓῪ ἃπά ϑβεπάϊηρ 
ὀλε »εαήίεν [ΕΥΙ ΠΡ 8 ΟΥ ΒΔΟΙΙΗ͂ΓΕΒ : ἐῤερη: 

23 Βυῖ τῆ15 τῆϊηρ Τοπιπιαηάεά 1] 
“ Ῥευς. 6. ([ῃ6π|, βαγίηρ, ἐ ΟΡΕΥ πιγ νοῖςε, δηά 
ἕεχοα, το 1 11 δὲ γοιγ οά, δηὰ γε 5841] δὲ 
ἦεν “61. ΠΥ Ρεορίὶε; ἀπά νγαῖκ γϑ. π᾿ 4}1 τῆς 

26 Υεῖ {πεν πεαγκεηεά ποῖ υηΐο 

Πγ6, ΠΟΓ ἰπο! πεὰ τ εἰγ βαγ, θὰ " Πδγ- ἢ σμαρ. σά 
ἀεηεά {πεῖν ΠεςκΚ : {Π6 Υ ἀἸά ννοῦβε τῆδη 
τειν ἢ 8. 

45 ἴῃ6 σοηίγο οὗ ἴπ6 {ΠΘοστγΆΟΥ, πα ἤδη Ὁροη 
[86 ψ ΠΟ] ἰδπά, 45 ἃ σοπϑιιπλὶηρ ἤγα. 

μῥο »ιαπ, απ προηὰ ῥφασ 1] Οοάδβ ΔῃΡοΓ 
[4115 Ὡροη πιδῃ ἃὐβοϊυἴοὶγ: ὑροη 86 Ὀπιΐα 
Δα ᾿παπιπηδῖθ σγθδί!οη ΟὨΪῪ πιρά αἰοῖγ, ὈΘΟδι156 
οὗ πάη. ΑἹ] ογθδίΐοῃ ἴῃ ϑοπὶθ ΠΊΥΒ[ΟΓΙΟΙ5 
ΓΑΥ͂ ΞΠΔΓΟΒ ἴῃ ΠΊΔΠ 5 [4}} δῃηὰ τεβϊογαςοη, πὶ. 
1}. 109-22. 

41. Ῥμβδ γομγ ὀμγηλ οὔεγίησ: μπίο γομγ 
σ“αιγίδος, ἀπά εαὶλ 3.2] ὙΨΠθθῈ ννογάβ παν 
Ὀδδη νγοιϑὶΥ ἰπιογργεῖοά. Εννδ!ά δηὰ Ἡρη- 
ἄἀογβοη γοραγὰ {πὸπὶ ἃ5 βϑρόκθη σοπίοιηρίμποισίν : 
γουγ Ὀυγης-ΟἸθγίηρδ οὐρὶς ἴο Ὀ6 ΘΠΕΓΟΙν σΟη- 
βδυπιοά ὈΥ ἔτο, ἴον. 1. 9, Ὀυΐ γοι ΠΙΔῪ οδῖ 
ἴη6 Πεξῇ οὗ ποῖαι ἢ γοῦ σΠοοϑὸ: ἔοσ στδοιξ 
οὈδαϊοησθ 4]] 5δογβοθ αἰϊκα. ἂῦὸ ποίμίπρ. 
Οταῦῖ ἔυΠοΥ ραγαρῆγαθος [Π6 ᾿νυγάβ απά ταὶς 
,,.ὁ. 45 παρ᾿ γιηρ παῖ ἴ ννᾶ5. ποίην υΐ 
ςομηηοη ἤδϑη, ἴἢ6 ἢοοἢ οὗ 5δογιῆςσος ἀπῃα]]ονν- 
οὐ {Ὠγουρὴ νηΐ οὗ δι ἢ ἴῃ ἴῃς οἤοτοσ, Βυΐ 
[}15 σοηίγδάιοῖβ [ἢ6 ννῆο]θ σοιυγβὸ οἵ [ἢ ρῥγο- 
Ρμεῖ 5 γοαβσοηϊηρ. ΗἪς ἀοθβ ποΐ δςσιιβο ἴἢ6 
Ἶ6νν5 οὗ νἱοϊφιηρς ἴΠ6 ἰαννβ οὗ 5δογιἤςθθ, ἃ5 
ΠΟΥ ννουϊὰ παν ἄἀοπα Ὀγ οαίϊπρ Ὀιιγη-Οἤθυ- 
ἴηρ5, Ὀυΐ οὗ (γυσίίηρ ἴο ἴῃῆ6 ουϊνναγά τι νυ ἢ- 
ουξκ παῖ ἱπνναγὰ ριεῖγ οὗ ψ Ὡ ἢ τ σου! Ὀς 

5 τρδᾶὰ ἴπ ἴπὸ σγηδρόριις 85 ἴπὸ Ηδῆδλτγα, οὐ 
[,οϑϑοη ἔγοπι ἴμ6 Ῥγορμδοῖβ, δέϊοσ [ῃ6 Ῥαγαβῃδῃ, 
ἴ,δν. νὶ.--ν!., ΟΥἩ Πϑόθοη ἔγομῃ ἰῃθ ἴ,νν. Α5 
{Π656 σμδρίεγβ σοπίδιῃ ἃ δι ΠῚ ΠΊΔΥΥ οὗ {Π6 [,ον]- 
Εἰσαὶ βασι ῆςοβ νυ ἢ [ἢ6 σοηπϑοσγδίίοη οὗ σου 
8δη δὶ5 5Θ0ὴ5 ἴο ΟΗ͂ΡΓ {πόπὶ, [ἢ 6 ϑοϊθοῖίοη οὗ 
δι ἢ 4 Ηδἤδγα ϑσἤσιν ἴῃς {π6 [ἐνν8 ῃγουχῇ- 
Ι͂γ ἀπαογοϊοοα τῆδι {ποῖ βδογιἤοθθ ννοῦα ποῖ Δῃ 
οηά δυϊῖ ἃ πηθΆῃ5. 

22. 7ραξζε ποὲ μπίο γομγ ζαΐίδογ:, ξομ  Γ- 
ἰη5] ΜΥ ριιροβο ἴῃ βίνιηρ [86 σογοιηοηίδὶ 
ἰανν 5 ποῖ (ι]Π]}1|οἀ ὈῪ 16 πιοτὸ οἴδγιηρ οὗ 584- 
σἤοθϑ, Ὀδοδιδο [ΠΟΥ νεῖ ποΐῖ [ἢ6 οηά οὗ (6 
ἶανν, Ὀμξ ἃ πιθᾶπ8 ἔῸΓ ϑρι 4] ἰπϑιγυςίίοη, 
566 Οἱ ἴ}15 νϑῦβε Νοῖθ δῖ δηά οἵ (βμδρῖοσ, 

28. Οδεγ »͵Ρ τοἴςο...ἢῚ ὙΠεθ6 ψογάβ ἃτὸ 
ποΐ Τουης νογθαΐη ἴῃ (Π6 Ῥοηϊφίοις, Ὀυϊ ἃΓ6 
ἃ 5:ΓΠῚΠΊΔΓΥ ΟΥ̓ [15 ῬΓΠΟΊρΙ65, 566 ςἢ. χὶ, 4. 88- 
σΠΠΓΘ 15 πόνοῦ ἴΠ6 ἤπαὶ σϑιι56 οὗ [Π6 σονοηδηΐ, 
Ὀυζ ἰνναγβ οροάϊθηςο, Εχοά. χῖχ. ς,6; ἴἃὑδν. Χ], 
4:1 Δῃηὰ ςρ. ἔχοά. χχ., Πρϑυΐ, χὶ., ἴῃ τνδιςἢ ἵννο 
σμαρζογϑ ἔπ τηοτγαὶ οὐ]οςὶ οὗ ἴῃς Μοβϑαῖς ἀϊ5- 
ῬΘΠΒΔΊΊΟΙ 15 πλοϑὲ ΟἸσαυγ ἰδυρῃϊ. [ἢ σοπηδοζίοη 
Μ ἢ [ γι 5. ἀγριπιθηΐ 11 15 ηρογίδηϊ ἴο 
ποίςθ [ῃς γοιμαγκαῦϊο ννογὰβ η ΑπΊοβ ν. 2ς, 

{ἢ6 Ξυπιθοῖ. ὙΠΘ πιρδηίηρ 15, [ποῖθᾶϑθ ὑΟῈΓ νΓΠΙςἢ, ἴακοη ἴῃ σοΟη) ποῖοι ΜῈ [δῇ ν. 2-- 7), 
βδου  ἔςες 85 γου Μ|]}]. Αἀά Ὀυγηϊ-οβογιηρ ἴοὸ ΡΓΟΥΘ {Πδΐ τ[ἢ6 σρογομηοη!ῇδὶ ἰᾶνν νν 5 ηοῖ οΟὈοογνοά 

Ροδοο-οβογίηρβυ ΑἹ] ἰβ ἰῇ ναΐίη ἃ5 ἰοὴρ δα υγηρ ἴΠ6 ΤΟΥ γοαγϑ' ννδπάθγηρ ἴῃ {Π6 νν]}]- 
Υουῦ πορίθοςὶ {Π6 ᾿πά ρθη βδΌ]ο γοαιγοιηθηῖβ οὗ 
οὔὈδάϊθηςθ δηὰ πλοῦ] ρυγ. ὍὨΘ νεΓῸ {γδη5- 
ἰαϊοα μὲ 15 ἐουῃά δἷϑο ἴῃ ει, χχίχ. το ἴῃ 
1ῃ6 5θη56 οὗ δάαϊ!πρ οπὲ [Πϊηρ ἴο δηοῖμογ, δηὰ 
5 πογθ στοηδοιθά “ἴο δάὰἀ ἀγυπκοηηθθς ἴο 
ἴηιγϑι." Καὶ Με: ῖ56 οαυϊναϊοηξς ἴο «αεγίβεε. 
ὙΈΠ ςογίδίπ ἐχοθρθοης ἐπ6 βοβθῃ οὗὨ δῃ!πΊ)4}58 
οἴἶεγοά [ἢ βδογιῆςθ ννᾶ8 δδίθη ὈγῪ ἴδ6 οἤογουβ, 
δηὰ {Π15 πηθὰὶ ννὰ5 τοραγάθα ἃ5 ἃ ϑυπῇῦοὶ οὗ 
ΓΟσοΟηΟΙ]ΠἸΙΑἰοα, Οὐοὰά ἃηά τηδη ραγΐοοϊκ οὗ ἴῃς 
ΒΔΙῺ6 νἱοϊ πῇ, ἀπ 50 ψοτὸ πιδάθ ἐπΠΠοηά5, [ἴ [5 
ΓΟ λγ ΚΑ Ὁ]6 (δὲ [815 ράϑϑαρθ, [6σ, νἱὶ, 21---ϑ, 

ἄθγηθθϑ Α {πίηρ 850 ἰοηξ ἴπ αὐϑγδηςσθ ἴῃ ἴΠ6 
ΥΘΓΥ {ἰπ|ὸ οὗἁ [5 ἐοπηάεγ, σουϊὰ ποῖ Ὀ6 οὗ 
ΡΙΠΊΔΓΥ ἱπηρογίδηςθ. 

24. 1π1ὲ]»ιασίπαιοη} ΓΤῊΘ τηΔΥΡΊη, Βτ Ὁ - 
ὍΟΣΙΠΘΒ8Β, 15 ΓΙΡΠ ; 5606 οἡη (ἢ. 11]. 17. 

απο αὐσηὶ ῥαςδαυαγά, ἀπά ποὶ ξογαυαγΠ [Δῖ, 
απο αὐογε ὑπεζαυαγώς, απά ποῖ )ογαυαγάς, 1.6. 
{ΠΕΥ τυτγηρά {πο γ Ὀ4ῸΚ ἀροη πιὸ ἴο ἕο] ]ονν ΓΠΘῚΣ 
ονη ἀενίςοθ. Ορ. Ρϑ5. Ιχχνίης, ς7. 

25. ἀαἰν} ῬτγΟΌΔΟΪΥ (6 πιρϊ ἰγαπβίδείοη, 
τπουρῇ υπμ5ι8]. 
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δώ τγ, ἐν- 
δνακεξέοι. 

27 Τπετγείογς του 5ἢδ]ε βρβᾶκ 81] 
ἴπεβ6 ννογάβ ὑπο τΠθῖη; δαῖ τῆ γ νν}}]} 
ποῖ Βοδίκεη ἴο ἴδεε : ἴδμοιι 5ῃα]ς δἷϑο 
Ο4}} υπῖο τπεπὶ; δυῖ τῆεν νν}}} ποῖ 
ΔΠΒΜΜΕΙ ἴῆδα. 

28 Βυῖζ του 5141 βαὺ υπῖο {Π6Π|, 
ἼῊΙ5 ἐς ἃ παδίίοη παῖ οδεγεῖῃ ποῖ 
τῆς νοῖςε οὗ τῆς ΚΡ μεῖς (σοά, 
πο τασοῖνοῖῃ ᾿ σοτγγοοτοη: ἔγυῖῆ [8 
Ρεγβηεά, δηά 18 οι οἱ ἔτοπι {μεὶγ 
πιοιῖῃ. 

]ΠΕΒΕΜΙΑΗ͂. Ψν1]. [ν. 27-- 31. 

249 ἴ Ουιἱ οἔ τπΐπε Παΐτ, Ο Ἴεγω- 
“αἰοπι, ἀπ ςαϑὶ 1} ἈΥΨΆΥ, δηὰ Κα ὺρ 
ἃ ἰλπχεηϊδίίοη οὐ Πίρῇ ρ]Δς 68 ; ἔογ τῃς 
ΓΟΚΡ δῖ τεϊθοῖθα ἀπά ἔογβαίκεη τς 
σεηδγδῖίοη οὗ ἢ]5 ννυγδίῃ. 

10 Εογ πε σμ!] άγθη οὗ Γυἀδῃ Βᾶνε 
ἄοπε 6ν]] [πὶ ΤᾺῪ 5 ρῃϊ, βαἢ τῆς ΠΟΚΘ: 
{πεν πᾶνε 86εῖ τῆεῖγ δδοιη πδζίοηβ ἰῃ 
τῆς ἤοι86 ννῃ ] ἢ ἰ5 σα] θὰ ὈΥ ΠῚΥ ΠΑΠΊΕ, 
ἴο ρο]]μξε [ἴ. 

47. Ὡρεγεΐογε ἐρομ “ῥα! “ῥεαξ... ἘἈδίδοῦ, 
ἩΒοῦΦῈ ὕμοῦ ὑῤῥεσξ μρο ἐρῶ αἱ ἐδειε 
ΒΩ κδ, γϑὺ «υἱὴ! ἐξὲν ποί ῥεαγᾷεπ μπίο ἔδεε; 
διὰ ὑὉΒΟΌΚὮ ὕπου εαὐ μπίο ἐῤεηι, γ 90 «υἱἱ 
ἐξδεν ποί ἀρϑαυεγ ἔδεε. 

ΤἼΣ νοῦϑα 5 ποΐ ἃ ργεάϊοζίοη οὗ ἔῃοῖγ ἔυΐυ δ 
οοπάιιςϊ, Ὀμΐ 4 Ξἰδιοπηθηΐ οὗ {ποῖγ ριθβοηΐ ἀἷ5- 
οὐδάϊθηςθ. ὙΒοῖς ἀσζοιτηϊπαῖο το]θσξοη οὗ [ἢ 
αϑδὶ ὑργορῆείς Ὀεΐοστε 86 σδρΈ ΝΥ 10501Ώῆ65 (ἢς 
ἀϑϑουτίοη ἴπαΐ (ΠΟῪ ννεῖθ ννοῦβο [ἤδη {Π6ΙΓ 
ἔλιῃοῦβ," ννῆοβο οἰγειυπιδίδηςσος ἢδὰ πονοῦ ὈΘΘη 
50 υγρϑηΐ ; δηὰ αἷ5ο ἴῃθ νογάϊςϊ ρίνεη οὗ {Πδτὰ 
ἴῃ τ. 18. 

28. Βιι ἐδοι «ῥραΐ “α}7ν] ὙΠ ἔοτορ οὗ {πὲ 
οχργοϑϑίοη νου ]Ἱα 6 ὈΘΓΕΥ ρίνοπ ΌΥ οὐ ἱπι- 
Ρεγδῖϊνα, 58. ὉΒΘΟΓΘΙΟΣΘ ἐ70 ἐῤοη. 

Τρὶς ἰβ α παίΐοη) Ἱρὶς ἐσ ἘᾺΘ μαίϊοη. [5Γδοὶ 
ΠοΪά5 50 ᾿πῖ 416 ἃ ροϑι[οη ἀπιοηρ 411 παῖ!οη5 
ἴῃαΐ ἔοτ 1 ἴἰο ἀἸβδοῦεγ (σοά 15 τπάγυθ οι. 8566 
[54]. 1.2: [6Γὶ ἢν 11. 
ἐγ] ῬΙάΕΙΥ ἴο Οοά (566 ποΐθ οη ςἢ, 

Υ. 3). 
ἐς ἐμὲ οὐδ ονι {δεῖν ν»ιομἐ}} Ὀδοδιιθα (βου ρἢ 

ἴΠογ ἤανθ {Π6 πᾶπιὸ οὗ [θῆονδῃ οἴεῃ ὑροη 
{Π6ῚΓ ΠΠρ5 πὰ ϑννθᾶγ ὈγΥ Η!πὶ (ςἢ. ν. 2), γεῖ 1ξ 
15 ΟἿΪΥῪ ργοξεβϑϑίοη οι ργαςῖιςθ. 

49. μὲ οἵ ἐδιίπο ῥα] ΑΔ πεῖν βϑοίίοῃ σοπὶ- 
ΙΏθησο5. ΨΙ {815 νεῦθο, ἰῇ ὑνῃῖσἢ ογοπιι δῇ 
ΒΠῚΠΊΟΏ5 [ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ ἴο ἰάτηθηΐ Ὄν Υ [ΠΘ Πλϊ5οΓ- 
ΔΌ]6 σοῃβοηιδηςθ5 οὗ {ΠΕῚΓ Γοϊοστίοη οὗ Οσοά. 
Ι͂ὴ (ῃ6 νιον οἵ Ηϊπποιῃ, ννῆογο ἰαζοὶν ΠΟΥ 
οἴεγοά {ΠΕΣ Ἰπποσθηῖβ, ΠΟΥ 5}}8}} ΠΟ ΠΊΘΟΙν 65 
[411 Ὀδίογε [6 ΘΏΘΑΥ ἰῃ δ σἢ πιι! μἀδ 8. τη δ 
ὈυΓΙΑ] 5}8}} θῈ ἱπηροββιῦὶθ, ἀπά ἴἢ6 Ὀοαϑίβ οὗ 
[86 Πε]ά υππλο]οβίθα 5}8}} ῬΥΡΥ ἀροὴ ΠΕΣ τὸ- 
ΤηΔΙη5, στ. 29---.13. ΤΠ6 ἔδνν νν ἢο Θ50ᾷρ6 5}4]]} 
6 οδιτϑὰ ἱπῖο σδρίινιγ, δηά ἰἢ6 5|]|επησς οὗ 
ἀεβοϊδίίοη χεῖρ τῆγουρηοιξ ἴῃ6 ἰαπά, υ. 24; 
Ὀυϊ ποῖ {11 [Π6 ΘΠΘΠῚΥ μανὸ σοὶ ἴπ6 Ὀοη65 οὗ 
(εις Κίηρϑ δηά Ὠοῖοθβ οιἱἣ οὗ ἘΠΕΙΓ ΒΘρ ἢ γοϑ, 
οἢ. ΥΩ, 2, ΔηἋ ΘΧΟγοΙθοα σα ἢ σγιο γ τῃαξ 
ἴδε 8 ΓΥΊΝΟΓΒ 8}} Ἰοπρ ἔοσ ἴῃ ἴγάπα}} 1 γ οὗὨ 
[ἢ6 ξῖδνθ, υ. 3. 

ΤΠὸ νεγῦ εμέ οὗ 15. ἔξπι., δά {πογεΐογε [ῃ6 
ΑΟΝ. τ δαρρ ϊο5. εγιμαίενη, τπθ ννῃοὶς 
ΠΟΠΊΠΙΌΠΙΥ δεῖηρ σΟΠϑίΔΠΕΪΥ δάἀάἀγοθβδοά 48 ἃ 
ννοϊίδη, [Π6 ΠπΠΊΟΙΟ 51.1.4] ρῆγαθθ Ὀδθης “ἴδ 
ἀδυρσθίογ οὗ Ζίοη." {Τῤὲ ῥαΐν, Ἰ᾿ἰϊ. δε ἀϊαάε»ε, 

Ἀ 

πόχεγ: ἴῃ6 νογὺ ποννενοῖ, νυ] ἢ ΠΊΘΔΠ5 20 σῥεαν, 
5ῆονν5 [δῖ 11 15 υϑοὰ τηείδρῃουο δ ! ν ἔογ {Π6 
ἢδῖγ. δῃρασίηρ ΟΗ͂ (Π6 δῖγ, [που ἢ πον ἔογ- 
ὈιΙάάξδη ἴο [6 [6 ν5, νγᾶβ 'η οἱὰ {ϊπ|6ὲ5 ἴῃς 5ρῃ 
οὗ πηουγηίηρ, [0Ὁ 1. λο; Μιίοδῃ 1. στό. Βαΐ 
Ὀοβιάθϑ [815 [Π6ΓῸ [5 ἃ τείεσγθηςθ ἴο ἔπε ἰπϑετι- 
ἴοη οἵ ἴῃ6 Ναζαγιίθς. [ἴπ Ναηι. νυἱ. 7) [6 
Νδζαγιϊθ᾽ 5 ΠΑΙΓ 15 δ θὰ ἢἰ5 πόψεγ οὐ ἀϊδάριῃ, 
Ἰηδάοηυδίοϊυ γοηάεγοὰ ὉΥῪ ἴμ6 Α. Ν. εορμυφογα- 
1105, Ὀὰξ πηογδ σΟΙΤΘΟΙΥ ἐγοαυη ἴῃ 1[νδν. ΧΧΙ. 12, 
ὙΠοΥΘ {Π6 δηοϊ πε θρ ΟἹ] 15 Ὀοδυςτι ΠΥ οΑ] 16 
1η6 ὨΙΡΉ-Ὀυ εσῖ 5. ἀϊδάθπη. Τῆυ5 ἴΠθη, 45 Καὶ] 
ΤΓΕΙΊΑΓΚ5, {Π6 ἀδιρ μοῦ οἵ Ζίομ, ἀςἤ]οα Ὀγ τΠὸ 
Ὀτόϑθηςδ ΟὗὨ ΘΠΘΙ165 ἴῃ ΠΟΙ ΒΔ ΠοίπαγΥ, δηά Γὸν 
͵θείεά οἵ Οοά, πιιϑβὶ ϑἤθασ οὔ᾽ [Π6 ἀϊδάεπ) οὗ 
ΠΟΙ δαῖτ, 1ἴῃ6 συπῦοὶ οὗ Ποὺ σοηϑβθοσγαίίοη ἴο 
Οοά, 1υ5ῖ 45 ἴἢ6 ΝαΖζαγῖθ, βεη ἀεβίεὰ ὉΥῪ 
ςοηΐδος ΨΙ ἃ σοῦρϑθθ, ννᾶ5 ἴο ϑῆδνε δὲ 
εγοςυνιεα ῥεαά. 

εωε ἃ ατυαγ] Νουϊηδπῃ, νγῆὴ0 ΔΓΡΊΙ65 βίσοη- 
'γν ἕογ {(ἢ6 τγτοϊθηϊοη οὗ μώψεσγ, ἃ ογοαυπ, ἴῃ 118 
ἸΠΈΟΓΑΙ θθηθ6, δηά ῃοΐ 85 ἃ πηείδρῃου ἔογ ἴδε 
ΠΑΙΤ, 5665 ἴῃ [ἢ15 ἃ ργραϊοσίίοη οὗ [86 [4}} οὗ [Π6 
ΚΙΏΡΙΥ ΟΠΊσΘ, νη] ἢ νγᾶ5 ποῖ σγοϑίογεά δὲ ἴδ6 
τοΐαγη ἕγοσα {[Π6 ΒαὈΥ]οπίδη εχῖϊθ. [{ γαῖ ποῦ 
δοί5 Ὀθἔοτο τι5 [Π6 ᾿πηΔρΡῸ οὗ Θχίσοηθ "γοΘ, 858 ἃ 
ὙΟΠΊΔΠ, ὉΠάοΓ ΟΥΙΠΔΓΥ οἰγοιπηβίδηςοβ, νγου]ά 
ποῖ ἴῆγονν ιν ΑΥ ΠΟΓ Ἰοη  -οΠουϑῃεὰ ογπδπιθηΐ, 
δυθὴ 1ξ δ5 ἃ τηδγκ οὗ ϑοῦτονν 586 οὐδ 1ἴ ΟΠ. 

ἰαζο μὸ α ἰανισπία!οι οὐ δὲσ᾽ βίαεεε] ΟΥ, 
ἸΣῸ Ρ ἃ ἰωπομίαίίοι οἱ ἐδὲ δαγε ῥμ -σἰάε, 
566 (ἢ. 111. 2, ἀπᾷ ποΐϑ οὴυ Νιπη. Χχῆ. 2. ΕῸΓ 
ἰα»ιθρι 110», 5606 ποῖθ ΟἹ 2 8. 1. 179,0, ἅπά οὸγ 
ϑεπεγαίίοη ο7᾽ δὶς «υγαΐ 566 ποῖβ οἡ εοῤίε Κ᾽ 
»} «υγοΐῤ, 1541]. χ. 6. 

80. ἐῤεν ῥαυε “εἰ {ῤεὶν αδο»ιηαηοης ἐπὶ δὲ 
βοι.ὁ «υδίιεῤ ὶς εαἰϊεά ὃν 7 πασιε] ΨΜνΏθη δὰ 
1Π15 Ὠδρρεποὰ ἡ [Θῃοΐϊακιπη δὰ Ὀαϊ δὲ ἀοσεπά- 
οἀ τς τῆγοηθ, δηά ννοιυ]ά βοῦς νυ 50 ϑοοὺῃ δδνα 
Γονογβοα ἢ15 [Δ Π 6 γ 5 δςοίβ. ἘΒοϑοιάδθς ἴοο, ἢδ 18 
δεῖ Ὀδίογθ 115 ὙΠΟ 858 ΔΠ τη]1|8ῖ δηά Ἵγιοὶ 
ἰγγαηΐ, ἴο ννῆοπι σοὶ ρίοη ννᾶὰβ ἃ πηδίϊοσ οἵ 
᾿ἸπἀΠἴεγθησθ, ἘΠΔη 845 δὴ ἰάοϊδϊῖοσ. [{ τηυβῖ 
Γεΐεσ πθη ἴο {Π6 τεῖρῃ οἵ {8 ἔδηδίς Μη Ξβθἢ, 
ἴῃ γΠοβς ἔπιὸ (ἢ6 ννουθῃ!ρ οὗ Αϑίδσίο διὰ οὔ 
[86 ΒοΑνθηΪΥ Ὀοάϊο5 ννᾶ5 {Π6 ἐδ ὉΠ 5 δα γοιζίοα 
οἵ 1Π6 ἰδηὰ (2 Κὶ. χχ!. ,----ς-, δηά {πΠ6 ἰδιαρ]ε ἐνὸδ 
ϑϑὰ ἔογ ἸἀοἸδίγοι! βεγνίςεβι Ἔ8δ6 ψυο οἱ ἰδὲς 

δ Κιι 5. 

31 Απά τῇδυ πᾶνε θυ} τῆς 5 Βίρῃ τρλροαῦαι 
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Ρἴδοε οὔ Τορμεῖ, γῆ ἢ ᾿ς ἴῃ τδε 
νΔ]]εν οἵ τῃ6 5οη οὗ Ηϊπποπὶ, το θυγη 
{ΠεΙΓ βοη8 Δηἀ {Πεῖγ ἀδιρῆτειβ ἴῃ [ἢ 6 
ὕτε ; ψ σῇ 1 σοπηηδηάςεα ἐῤεηη ποῖ, 
ΠΘΙΓΠοΥ ᾿σΑπια [ἴ ἰηἴο ΤῊΥ ἢεδγί. 

22 ἴ Ὑπετγείογε, θεῃο]ά, τῆς ἀδγβ 
δόμαρ. το. ΚΖ σοπλθ, δα! τῆε ΠΟΚΡ, τῆλ [ἴ 5841] 

ΠΟ πιοῖς ὃε οΔ]]εὰ Τορῆοῖ, ποῦ τῆς 
νἈ]6γ οὗ τῆς βοὴ οὗ Ηίηποιῃ, δυῖ τῆς 
ν8]]εν οἵἉ 5ἰδιιρῆτεγ: ἔογ ΠΥ 514} θυ ΓΥ 
ἴῃ Τορβεῖ, {1} τπεγα θ6 ἢο ρΪαςβ. 

5111} τοτηδιηθά Ὀδοδιιθα (ἢ6 ρεορὶθ δὰ πδνοσ 
ΒΟΑΓΈΠΥ δοςσορίοα [οϑἱδ᾽β γείογγηδίοῃ. 

81. ἐῤὲε ῥίσῥ ῥίαεε. Νοῖ [με ννογά ιι56ἀ ἴῃ 
τ. 20, Ὀυΐ δα»ποῖῤ, ἴοσ νῃ] ἢ 866. Ναπι. χΧΧῆ. 

. Ηδοτο, δοννοσ, ἢ ΡΥΓΟΌΔΟΌΪΥ πιοδηβ5. ηοΐ 
τιδῖι γαῖ ἢ1}15, Ὀὰϊ γί βοὶαὶ πηοιιπῖβ, οἡ νυ ἢ 
[Π6 4112Γ5 σγεῦο ογοοίθα. 

Τορδοι] 866 ποίΐβ οὔ 2 Κ. χχῇῆ!. 1ο, Απὰ 
δαὰ [μδὲ [86 νγογὰά δοΐιι! ]ν Οσςσιγβ ᾿η [Οὗ ΧΥΙΪ. 
ό, μιὰ 15 [ΠετῈ τεπάεγοά ἴῃ ἴΠῃ6 ποΐθϑ αϑ οὐϊεεῖ 
ΟἹ “ρης ἐπὶ δὲ ἥαεο; δπὰ ϑυιςῇ 15 115 πο ΠΣ 
ἴῃ 1ἢ15 ρίαςθ. Εοσ Τορμδεῖ [5 ηοῖ μοῖδ ἃ ργοροῦ 
ΠΔΠΊ6, 85 ἴΠ6 ἔο]]Ονν Πρ ΓΟΑΘΟΉ5 νν}}} 5σῆθνν. ΕἸ γϑῖ, 
85 ΔρΡΡ]1οα ἴο Β44]-ννουϑῃρ [6 ἴογπι ἰ5 ποῖ δῃ 
ΟΥ̓ ΠΑΣΎ οπε, δὰ 4Ἰπγοβὲ ρθου δῦ ἴο [το Δ ἢ ; 
δηὰ ὄὐθὴ ἴῃ 2 Κ. χχῆμ. τὸ ἴξ 5 ργοῦδΟΪΥ ὈοΓ- 
τονγεά ἴτοπὶ ἢϊπι. Νοχί, 1ξ ννὸ σοιηραγα (ἢ ϊς5 
γοῦβα ἢ Γἢ. ΧΙΧ, τς, ΧΧΧΙΙ. 352, Μ͵Ὸ πὰ [παῖ 
Ὑ 816 [ἢ6 ΤὮΓΘΕ ράβϑαροθ ἅγὸ ἴῃ Οἴπο σοϑρθοῖβ 
Αἰπιοϑὲ Ἐη γον Ἰἀθηΐξςδὶ, (ἢ6 ψογὰ βααί 15 ἴῃ 
ἴῆε Ἰαϑί ἔννο ϑιιδβδιτυϊοὰ ἴοσ Τοῤῥεί. Νον Ἰξ 
ἷ5 ἴῃ6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ῥγαςίςα οὗ ἴπ6 ργορῃοίβ ἴο 
βιυθδϑίτυίς Βονῥοίῥ, ἐῥαηιο, ΟΥ ΒΔ] (566 ςἢ. "]. 
24), πὰ ογογλδῃ 1585 Τοῤῥεί, αγ' οὐΐφεῖ οΓ 
αόῥογγέπεε, ἴῃ μὲ [6 524Ππ|6 ὑγᾶῦ. ΕῸΥ ἃ ΙποΐῸ 
ἀοίαι θὰ ὑργοοῦ 5.66 Οσύδῖδ [{ 5 φυϊῖθ ροβϑιθ]α 
(Πδῖ ἄνθη Ὀεΐογε [ϑγοπλ δ 5. τἰπ|ὸ [Π6 Ῥθορὶθ 
ΤΩΔΥ Ὦᾶνο οΔ] δὰ ἴῃς ρίδοθ ννβογα {πε Ὺ οὔεγοά 
ὨιυιπΊδη 5δοἢἔσοϑα ἐῤε ῥίσες οΚΓἹ ῥογγορ: δῃὰ 1} 15 
ψνουϊά οχρίδιη [ἢ βοιηεννῃδίὶ αἰ βογθηΐ ννοτγά, 
Τοῤῥίεῤ, υϑεὰ ὉΥ 56] Δἢ ἴῃ οἢ. ΧΧΧ. 33, ὙγΒΟΓΕ 
ΗιχΖίὶς ΠΙΡΉΓΥ ἐχρίδίηϑβ 1ἴ 45 55} ΠΡ ἃΠπ 1π|- 
Ῥυτο δηὰ Βοιτιθὶα ρἷασθ. ῬΟοβϑι]Υ ΔηὴγΥ ρἷδςθ 
ὙΏΕΓῈ Βυμηδη 580 Υ ἤσ 5 ἡνετα οἤεγεά Ὀεσδπηδ ἃ 
Τορμοί. 

αὐίον 077 ἐδ τορι 9.7 Ηϊππορη] 866 ποΐθ οὐ 
]ο9}. χν. 8. Ἀδϑῆϊβ ποΐίοη, δαορίεἀά ὈΥ Ηἰϊ- 
Ζίὶξ, Οταῦ, ἀπὰ οἴμοιβ, {παῖ (6 ΠΔΠῚΘ ΠΊΔΥ͂ 
Τηθδη “ἴπ6 ν4] ον οὗἉ ἘΠ6 ννδι]οῦβ,᾽" 15 ἀϊβργονθὰ 
ὈγΥ {πὲ ἔδλεϊ {παῖ 1[ἴ ννᾶϑ 50 ςδ)])οὰ Ἰοηρ Ὀοίογο 
ΒυπΊδη 5ΔοΥἹῆἔςσεοθ ννεῦ οἤεγοά ἴπετθ, δηὰ ὈγῪ 
πε Θροπυπιοιθ ποῖο δοίης ϑίγίθὰ ἤθε δηὰ 
οἰβοννῆογα “16 50η οὗ ΗΪἸπποπ,.᾽" 

20 ὀμγηι ἐδεὶγ σοης απα ἐρεῖν ἀαμσῥίογε ἱπ 1δὲ 
γε] 866 ποῖθ οἡ ἴ,δν. χχ. 2---ς, ὙῊΪ5 15 Οη6 
οὗ ἴῃο ραϑϑᾶρθβθ νος ἢ σπονν {παῖ [Π6 σΠ]άγθη 
ὍΕΓΕ Δα} Ὁ τι; ἐμοι ἢ 848 ἀρρϑᾶγβ πα 

432 Απά τῆς “ςάγοᾶβεβ οὗ τῃ}5 ρεο- " ῬΗΙ. ». 
ΡΪε 5.4]} θῈ πηεαῖ ἔοσγ τῆε ἔοννἰβ οἵ τ «ἴδρ. τό. 4 
Ἠδάγεη, ἂἀπά ἔογ ἴῃς δεδϑῖβ οὔ τπ6 ΠΤ 
εαγῖῃ ; δηὰ ἤοπε 5}2]] ἔγαγ ἐῤεγι ἌνΤΆΥ. 

34 ἼΠεη Ψ}]] 1 σαυβε ἴο " Παδβε " 15ν1. 54: 
ἤτοτα τμ6 οἰτίεβ. οὔ [ἀδῃ, πὰ ἔτομι ζμαρ. τ6.9. 

10. ἴῃ βίγεεῖβ. οὔ [εγυβαίεπιὶ, τῆς νοῖςε ἃ 15. τ 
οὔ τηϊγῖῆ, διά τῆς νοῖςε οὗ ρ᾽δάπεββ, Ἐξόν. 36. 

. Ὶ 

τῃςε νοῖςε οἵ τῆς Ὀγάἀερτοοηι, ἀπά τῇς Ηος. α. αν 
νοὶςα οὗ ἴδο για : ἔογ ἴδ ἰδηά 5}2]] 
δε ἀεϑεοϊΪδῖεο. 

ΕΖοκ. χνυὶ. 21 ΠΟΥ ννογὸ ποῖ δαγηΐ αἰϊνθ, Ὀυζ 
δίῃ ἢγϑί, Τὴ Οἵ ποῦ ρῇγαβθ υϑϑά [ἢ οὗ. ΧΧΧΊΙ. 
45 οὗὁὨ ““οδιιδίηρ ἴῃς σῃ]άτγθη ἴο ρ855 [του ρἢ 
1Π6 ὅγο᾽" 15 ποῖ ἃ5 ΠΊΔΩΥ [ΠΙΠΚ ἃ ΘΙΙΡ ΠΟΙΆ 5ΠῚ, 
ὈγΥ ννῆϊςἢ [Π6 ρθορὶς ϑουρῃξ ἴο ἀνοδά [6 ὀρϑη 
τηδπίϊοη οὗ ἃ Ὀάγθδγοιιβ ργδςίῖςθ, Ὀυϊ ΟΧΡΓΘΘ565 
16 ἰάρᾳ νυ: ἢ ἰὰγ δὲ (6 τοοῖ οὗ ἴ6 ϑδοσιῆςδ. 
ΤΠ σδι]άγεη ΟΥ̓ ραϑϑίηρ [Ὠγοιρ ἢ (ἢ6 ἤγθ ννεῦὸ 
Ρυγιβεά οὗἔὨἍ ἘΠΕΙ͂Γ φαγΓὮ]Υ οἰθηιεηῖβ, δηὰ 50 θη- 
τεγεά ἀἸγθσι ᾿πίο ὨΔρΡΡίΠ655. 

92. δὲ ταἱΐογ 9 εἰαμσῥίογ}] ΤὍΠδ ρῥ]δςθ 
ΠΟΥ [ΠΟΥ σοπλη θα {ΠΟΙ δίῃ 5}8}} Ὀ6 {86 
Ρίδοθ οὗ {ΠΣ ΡυΠΙβηπηθηΐ, δηὰ 85 ΤΟΥ [ΠοΓδ 
δἷονν {ποῖγ ΠΟΙ ρ 655. σι] άγθη, 50 3841} ἴπθγῪ θὲ 
βἰδιισῃϊογοά [ποτὰ ΠΟΙ Ρ] σον ὈΥ ΓΠΘΙΓ ΘΠ πΊ65, 

ἐῤὲγ “ῥα ὀμτν ἐπ Τοῤῥεοί, “δ | ἐῤέγο δὲ πὸ 
}ίαςε] Ἀδίδεν, ζῸσ ψαπῦ οὗἨ σόοι οἰϑονῃετσα. 
80 ἴΠ6 δηςσιθηΐ νογϑίοηβ “ΤῊ υδι ον οὗ Ηϊἰη- 
ΠΟΠῚ,᾽" δοσογάϊηρς ἴο 81 [ογογηθ (πη ἴος.), ““ννᾶ8 
τνδίογοα Ὁ. ἴΠ6 βργιπρϑ οὗ διϊοδπι, δηὰ νγᾶ5 ρ]θᾶ- 
β5δδηΐ δηά νυν Ὲ}} ννοοάεα, δηά αδἱ (15 ἀδγ ἀθ! ρα] 
δΑγάθῃβ τὸ β[υδῖθα {Π6τθ.᾿ [ἡ (ἢ]5 ἰονεὶγ ϑροΐ, 
Οηςθ ἴΠ6 ρ͵αςθ οὗ ρἰθαβαηπί γεϑοτί, Ὀυϊ ἀοἢ]οὰ 
Ὀγ {πὸ πλοδὲ ϑδοϊθπηη Ὀὰϊ πλοϑί σου ϊτηρ οὗὨ 58- 
σπῆοοβ, ἴπ6 ἀθδὰ 5}41 ὑ6 Ὀυτγιθὰ Ὀδοδιιϑο Α]Ϊ 
ΠΟΙΜΠΊΟΠΕΙ ρῥΪδοθθ ἃγὰ δγοδάν Ἵγοννἀθὰ ψνῈ ἢ 
ἔτδνθϑ5. 

393. :2δὲ εαγεοσεε...ἢ 80 τοδί 5Π4}} Ὀ6 τὴ 
βαρ πίον [δ ὈυΓ4] 5.41} Ὀθοοπδ ἱπηροβϑ 16, 
δηά [Θγυ5α]6 πὶ 5}4}} Ὀ6 [ΠΒΟΓΘῸΥ 50 υἱΐουν ἀδ. 
Ροριιαίοά, πα ἴῃ ἴΠη6 νδ]]εγ5 Ὡς ἢ σιγὰ ἰΐ 
γοιιη, πὰ ἱπ Ὡς ἢ [6 Ρθορΐὶθ πϑοὰ ἴο ἴαϊκὸ 
{δΒοῖτ να] κϑ, [ΠΘΓῸ 5.41} Ὅ6. ΠΟ 50] Π1ΔΥῪ ρΆ55ογ-ὉΥ 
ἴο ἰηἴογταρί {π6 νυ]ζυτεθ δηὰ Ὀϑαϑῖβ οὗ ῥτΟΥ͂, 
Βαϊμογοα ἴἤογο ἴο ἔδαϑξὲ Ὡροὰ ἴπ6 ἀδολγίπρ 
σοῦρϑοθ. Ορ. εξ, χχυη!. 26. 

894. :ῤὲ οἰπίες οΥ 7 μά] διϊθποθ δηὰ ἀδθϑο- 
ἰδϊίοη ἀγὲ ἴο 5θοῖτ|6 ἄροὴ ἴπ6 νῃοΪθ ἰδηά, ἔογ 1ξ 
σῥαλ! δε, ἰ. 6. 5141] ὈΘΟΟΠῚΘ ΟΥ Ὀ6 τηδά6, ἀεεοίαίε, 
ἀρογῥαῤ, ἃ ψδϑῦθ, ιι5εὰ ΟἡΪγ οὗἉ ρίασοβ ννῃϊοἢ 
ἢανίηρ οασθ Ὀδθη ἱππαθιϊοὰ ἢᾶνο τπθη [Δ] ]θη 
τῃηἴο συ ΐη, ἴον. χχνὶ. 31: [54]. ν. 17, 11. 3, Ἱν ἢ. 
11: ΜΔ]. ᾿. 4. [Ιη ΕζΖεκ. χῖ. 4. 1ἴ 15 υϑεὰ οἶ 
(ῃ6 Πεδᾶρβ οὗ συ Ὀῖδῃ ἃ ἕοηξ Ὑσ ἢ 1αςἰκαὶα 
δΙά6. 
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ΝΟΤΕΘ οὐ ΟΗΑΡ. Υ11. 6, 18, 22. 

8. “2.4 «ῥεά ποὶ ἱπηποζεηΐ δίοοά, [ἡ τῆ ϊς οἴλιιςο 

ΠΟΙ 15. 8η ἱπίογομδηρο οὗ ὃν ὼσ ὟΣ δ Το 
5 νοῦ ἀἰβίσυ!ε οὗ ἐχρδπαϊΐοα. ἴϑβιιδιν ΓΠῸΥῪ 
ἀἰεγ ἴῃ [Π6 βᾶπιθ νὰν [Πα μὴ δηά οὐ ἀἰϊβξογ ἴῃ 
Οτεοκ, Ηδγε ἀρρδγθηίς {ποτ 15 η0 αἰ δγθηςθ ἡ 

οὗ πιρδηϊηρ, τδουρὰ ΚΟΙΪ {πη κ8 (ηδὲ διὲ ᾿πη- 
ΡΙΙῈ5. ἃ ἀθεροσ ἱπίογεβε οὐ ἴδε ρατί οὗ [π6 
ΒΡΘΔΚΕΓ. ᾿ 

18. ΤΤΒΕτα [5 ΠΠΠ{|6 ἴο ὃς 5α]ά ἴῃ ϑυρροτί οἵ (ἢ6 

οἴμοσ γεδάϊηξ πρνρο, ἐδὲ «υογε δι ΟὟ “ογυΐοδ 
97 δεαυεη, ἹΠΟΟΥΤΘΟΙΥ τοηάογοαὰ τῇ ἴπ6 ΑΟΨ.. 
ΤΏΔΓΡ. ἐῤε γανιθ οὐ «υογάνιαρ δὶ οΚ᾽ δεαύεπ. 
ΤΠδ ϑγγίας δπὰ 1,Χ Χ.. πονογίῃο]655 50 ἴγᾶη8- 
Ἰαῖο 1ἴ, Ὀυΐ {πὸ Ἰδοῦ ἴῃ οἢ. χὶν. 17 Α5τθθϑ 
ὙΠ οὐν νεγβίοη (τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ). 
ῬΙΔΙΏΪΥ ἃ Ῥϑύβϑοῃ 15 γτοαυϊγοά, δηά ϑιις ἢ ἃ ομδ 
85 Ὑγ5 ἴῃθ οὈ]οςΐ οὗ δπηδ]6 νοῆι, δηὰ ἴῃ6 
ἔδηλ. ργοποιη 20 δὲῦγ ἴῃ (ἢ. Χ]Ὲν. 17, 18, 19, 
25, ΟΔῃ δὲ εἐχρίδιποὰ ροὴ πὸ οἵδε ἢγρο- 
1865|5. 

42. ΤἼΠ15 νϑῦϑο 18 ριιῖ ἔοσυναγὰ ὈΥ̓͂ ΠΊΔΠΥ οτ- 
Ἐς5 οὗ [6 πενν βοῇοοὶ ἴῃ ργοοῦ δι Οοἀ 4ῦ5ο- 
Ἰαςο]γ σοπηπιαπάθά πὸ β5ϑογιῆσοβ ᾿ν ἢδίϑοθυθγ 
ΌΥ ἴῃς μαπάὰ οἵ Μοβθεβ. Αϑβϑιιηηρ {Π]5 85 
7εγεπλια ἢ 8. πιθδηΐηρ, (ΠΟΥ ἱπίοσ (1) {παῖ δἱ] 
ΒΓ ἢ ρογίίοηβ οὗ ἔπ ῬΡεπίδίθιιςἢ 845 ρῖνε ἀἴγθο- 
ἘοΩ8Β ἴοῦ ϑδουύιῇσθς ἃγὸ ἰογροῦθβ οἵ ἃ ἰδίου 
ἀδίθ: {παῖ (2) ἴπῃ6 Ὀοοκ οὗ θυ εγοποΙΆΥ, ἱπ 
ψὩΙΟἢ (ΠΟΓ6 ἅτ πὸ τηϊηιῖς αἰγοοίίοπϑ. δῦοιξ 
ϑαοῦἤςοθβ, ἀπά νυ ῃῖο ἢ οἴδογννῖθθ ἢδ5 τηυςἢ ἴῃ 
σοπηπιοη νυ ἢ (Π6 τ Π]ηρ5 οὗ [ογεπηίδῇ, ννᾶ5 
ἴΠαὲ Ρργορῃοῖ 5 οὐνη Πςοιπροβιίοη, δηά ραἰπιθά 
ΟΥ̓ Όγ δῖπὶ, δοῖηρ ἴῃ σοποοτῖ ἢ ΗΠΚιΔὴ 
Δ ϑῃαρῆδη, ΌΥ ἃ ρίουιβ ἔγταιιά τ᾿ροὸῃ ἴΠ6 
Ἄστοάυϊοιιβ [οϑίλῃ : δπὰ {πδῖ (3) 1 ννᾶ8. ΟΠ 
Δέζοσ {πΠ6 γϑίιγη ἔγομη 6χῖ]Ὲ (ἢφξ [6 αννβ δδουῖΐ 
[Π6 (ἀὈογηδοῖθ, 5δογῆσοθβ, [Π6 στοαί [ραϑίβ, ὅζα., 
ψογΘ ἱηνδηϊοά, δηἀ (Δὲ Εχγα νναβ ΡγΟΌΔΟΪΥ 
86 ρογβοῃ β! ΠΥ οὗ {Π|5 ἀθοθρίίοη (5.6 Ηρ 
δηά Οταδῖ ἴῃ ἰος., Βοῆϊθη, “ἀ1ὸ σδησϑβι5," ΕἸη]., 
Ρ. τόγ, Ἀδξιι55, " [οδϑ48 ἃ. [οϑαδ, ΄ἴῃ Εβοἢ ἃ. 
Οτιθῦοτγ, ἐΕπογο!..᾽ ἅς.). [ἢ ἀπϑυνοῦ ἴο [ἢ]5 
Δ55ΠΊρίϊοη 1 ννου]ὰ δἰπιοϑὲ δ 5υβηςϊθηΐ ἴο 
υοίς οἢ, ΧΧΧΙΠ. 18, νγΏΘΓΟ [Θγοπηδῇ 5ᾶγϑ5, 
“ΝΟΙΓΠΟΥ 5081] [Π6 ρυιδϑῖβ [6 1 ον 65 νναηΐ ἃ 
ΤαΔῃ Ὀοίογο πὸ ἴο ΟΠΡΓ Ὀιγηΐ ΟἤΈΓΙΠρ5, δηά 
ἴο Κιπάϊθ πιραῖ οβογίηρϑ, δπὰ ἴὸ ἐὸ ϑδογιῇςθ 
σοηε πα} γ." ΒΒ {Π1|5 15 ποῖ {Π6 ΟἿΪΥ ῥ]ᾶςσθ 
ὙΠοΓα ἴΠ6 Πογράϊτασυ τρῃξς οὗ [Π6 1 ον]ςα] 
ῥγθϑῃοοά, απ τπ6 ἴγοο Κιηάς οὗ 5δογι ἤςσοϑ 
δΔρροιϊπίθά ὈγΥ (ῃὸ Μῶοβαϊς ἰᾶνν, ἂγὸ δοίκηον- 
ἰράροά : ἴογ [ογοσηδ ἢ τορθαῖθα!Υ πηακὸβ. 8}}1- 
δοπβ ἴο {πθπι, 566 νὶ. 20, Ὁ]. 21) ΧΙΥ, 2, 
ΧΥΠ, λό, ΧΧΧΙΙ. 21, 22. ΕΘῚ ΤΟΙ 11} ἃ.Ὸ 
(Π6 Αἰ] δου πιδάθ ὉγῚ (ῆ6 οἱἀθγ ργορβείβ, 
Ηοϑεα δηὰ Απιοβ, ννῆο, Ὀοίννθθη {π6π|, δϑία- 
ἘΠ5Ὶ πὸ ὀχ ϑίοπος Ὀοίἢ ἴῃ [5γθ] δηαὰ } πάλῃ οὗ 
411 {[Π6 πιαίπ Ραγιϊσι αγα οὗ {π6 Νίοβαις. ἰᾶνν 
(5:6 τ Ριιβευ 5" ΜίθμοΥ Ῥχορῃοῖβ,, [ηἰτοάϊο- 
ἴίοη ἴο Ηοβοα, Ρ. 2, ἀπῖοϑ, Ρ. 1:2. 866 
Αἰϑοὸ Ὀτοο 5.6.) 5. "ΕΞΒΑΥ ὌΡΟῚ 1Π6 πϑοϊοπίῇς 

Μειβοά οὔ πὸ ποὺνν Οτιτῖος, 1 οἰρζῖς, 1837, 
ῬΡ. 104---111). Ρ] ΔΙ ηΪΥ, ἐπογοίονθ, [Θγθτηδὴ 
ςσου]ά ποῖ ἢᾶνο τηϑδηΐ [Πδΐ σοά ρᾶγνθ πο ςοπις- 
ΤῊΔηἀπηθηῖθ σΟΠΟΘΓΙΠΡ 5Δοσ ἤσο8 νη Ηδ 
Ὀγοιυρῆξ ἴΠ6 Ῥθορ]ς ουξ οἵ Εξγρῖ: 5 πιθδηΐῃᾷ 
ΓΟΑΙΪΥ 18 (Πδἰ 5Δου ἤςσθ5 ννεγε ποῖ ἴῃ6 οὈ͵θοῖ δηδ 
Ρυτροϑα οὗ πὸ ἰανν, Ὀυϊ οὐοάϊεποθ, 85 ϑαπημοὶ 
μδὰ ἰδυρῃΐ ἰοπξ Ὀδίοσγε (1 8. χνυ. 22). Αὐἀά 
[ῃφξ 106 ΒΕν ΓΘ ΤΠ ΠΟΥ ἴῃ νν ΙΓ ἢ [ἢ6 ργορῃοίϑ 
σοπάεπιῃ βασι ῆσθ νυ ἤθη οἤεσγοά ἔοσγ 15 ονῇ 
586 (566 541]. 1.11; Ησοϑ. νἱ. 6, ΥἹῖϊ. 11-ττοῦ 3; 
ΑΠλΟΒ ν. 21---27; Μ|ίοδῇ ΥἹ. 6---8}, 15 ἃ ῥγοοῦ 
1Πδξ [Π6 ϑδογιῆς!4] ϑγϑίοπὶ ννὰβ ἃ σγοδαῖ δηά 
ΡονγΘΓΙῺΩ] ἐπι τυαῖοη : ἕο οἴ μευννῖβα θη νουϊὰ 
ποῖ ἢᾶνθ {γΓιιϑῖθα 1ηὴ ἴἴ. ΕἸἾΠΑΙΠΥ [86 ννογάϑβ οὗ 
Ϊ]εγοπιίδῃ ἀο ποῖ ρῬγορεγῦὶ σοηνου ἴῃς 5656 
νυ Ὠῖ ἢ ἴἢ656. ογτίοσθ ὁπάθανουγ ἴο ρυῖΐ ὕροηῃ 
ἴθ. Εογ ἴῃ τἴῃ6 Ηφῦτ. [6 ρῇγαβθ σοποογμίης 
(ογ 85 1ἴ 15 ἰῃ [86 σῃδγρΊη φογεογηίης ἐδε για δ" 

97) ὀδωγηπιτοζεγίπσι ἀπά σαςγίβεες 16 ΥΔῚ ἂν 

ΓΙᾺ ΠΟΥ, ἐξ. α’ το πιαίβοῦς οΥ δμγπέ-οεγέπα, 
ὅς. Νον [Π15 πηθαηβ γον ἐῤε «αἤὲ οἵ δῃὰ 15 50 
ἰγδηϑαϊθά ἴῃ Τ)θι. ἵν. δὲ ; δηὰ 50 1 [6γ. χῖν. σ, 
Μ Ποῖ 1Π6. Α. Ν, Π5 εομεεγπίησ, πὰ ἴῃ Ῥς, νἱ]. 
{{., Πογα 1 15 γαηϑιαῖθα ΠΠΈΘγαΠγ, ᾿ξ τηθδηϑ 
ὀδεεαιδ οὗ, ΟΥ̓ αυἱἐ δ γεζέγοποε ἰο, ἴῃ ἀδδτγίῃ, «ὐὐ΄ὃ 

γοξγέπο ἰο (υδῆ. Α 5: π|||ἋΓ ρῆγαθο Δ ὃν 
ἴῃ 2 8. χνῇ. ς, ἴῃ σοη]πποξΐίοη νν ἢ [6 54Πὶ6 
γΕΓῸ ΨΏΙΟὮ 5 υϑοὲ ΠΟΘ, πηθᾶη5 “ἢ Ρᾶγ6 
σἤμαγρο ΟΥἩ σοπιπιδηάπηοης «υὐῦ γεΐξγεπες 1Ὸ 
ΑΞ] οπλ." ΟΡ. αἷϑο θαΐ. χχὶϊ. 4. νῇογο 1 ἰ5 
Τοπἀογρά δεσμοὶ ΒΕ ο]65, 1. «8 σοποογηί ἐδὲ 
ἐείαίο Οὗ Μ ὮΘΓΣ 566 ποΐδ ; δηά [Ὁ. υἱ}}. 2 ἐπ 
γεραγά οΟΥἹἹὨ Ἐνιάσηξγ, ἐμογθίοσγθ, [ γουΔ}} 5 
ννογ5 τηθδη, ποῖ αἱ Οοά ἀϊά ποΐ (ἤδη ᾿η51}- 
ἴυϊο σδογιῆςοβ, θυ (Πα Ηδ ἀϊά ποῖ ᾿ποτυϊδ 
{Π6πὶ ἔογ {ΠΕΙ͂Γ οννὴ βακεὸ5. “"ΕῸΣ 1 5ρᾷκθ ποῖ 
ππίο γοιιγ [λίΠο 5. ΠΟΥ σοτητηδηάθα ἔπθπὰ ἴῃ 16 
ἄἀδγ {παῖ 1 Ὀτοιρηϊ ψπθπὶ οὐΐ οὗ {πὸ Ἰαπά οὗ 
Ἐπδγυρί Ὀδοδιιϑο οὗ, δ 6. ἴογ τῇς 5ᾷκὸ οὗ Ὀυτγηΐ- 
οὔἴεγιηρϑ δηὰ 5ϑογι ςο5.᾽) [ἢ Θχαᾶςῖΐῖ δΔεσογάδησθ 
ΜΠ τῃ 15 Μαϊπηοη ἀὲβ αἰ 5Ε 1 Πριι15:165 Ὀαίνγθθη 
αννα οὗ ρτΊΔΥΥ ἱπιρογίδησο δηδοϊοα ἔοσγ {ΠΟΙΣ 
ΟΥ Ἢ 54Κε5, δης ἰαννϑ οὗἩ βεςοηαγῪ ᾿προγίδποθ 
(ερ. 5. 1. γ-τις). ὙΠῸ συγτοηΐ οχροϑιίοη 
οὗ τῆς. οἱάοΥ σοιητηθηϊδῖογβ 15 Ὀοδῖ σίνθη ΌΥ 
ΚΙΠΊΟΠΙ, νῆο ροϊῃΐβ οὐἱὐ {παῖ ἴῃ6 ἀοοδίοριο, 
ὙΠ1οἢ ννᾶς (ῃ6 4515 οὗ (ἢ 6 νυν ῇ 16 ἰιν, δηεὲὲ 
Ἰαϊά ὑρ ἴῃ {86 ἀγκ 85 ἴῃ Ὀοῃά οἴ [ἢ σονεοηδηΐ, 
σοηῃίδ!πθα πο τι] ογάϊηδηςθ ὀχοθρί {παῖ οὗ 
ἴῃε βαθθαῖῃ. διπιλατὶν, [ἐγοπηο δηὰ Αὔγᾷ- 
86] ποίίςα {παὶ (ἢ6 σογθπλοη αὶ] ἰανν ννᾶ5 ΟΠ] 
ἱπιγοάυςοὰ αἴογ [Π6 ροορὶθ, Ὀγ (86 τνουϑῆϊρ οὗ 
1ῃ6. ξοϊάδη οδὶ, πδὰ ρτονρὰ {Ποπιβοῖνοθ τπ- 
ννοσἢν οὗ ἃ βριγιίιαὶ ἀϊβροηβαῖοη. ἀπά (ἢ 15 
ὙΝᾺ5 1Π6 νἱονν ργέναϊθηξ τη [6 ϑαυῦὶν ΟΠυτςῆῇ, 
ὕὕηδθις ἴτοπι ἴΠ6 αδιὶγ 5ἰρῃξ οὔ μοδίμοη 
ὙΝΟΥΞΠΙΡ ἴο 566 ἴΠδΐ 5δογιἤςσοβ Ὠδὰ ἃ γρῃϊ 56 
(56. “"ρ. δὰ θιορποίυμῃ,᾽ ο. 3). [Π6 ΘαΥΪῪΥ͂ 
ΟἸ γϑζίδηβ οἰαϑβθὰ τΠοπὶ ἀπιοηρ τὰ ἐπείσακτα, 
(η6 Ὀυγάδη οὗ ἴδ6 ἰανν ἰδϊὰ ἀροὰ {πὸ [ἐν 
ἔοτ [Π6ῚΓ σαγηδ  γ (566 ὁ (Οηϑιϊ, Αροϑβ.᾽ Ραϑϑίπὶ, 



Υ. τ:-- 4} 

ΟΙοπι. οπι. ΘΟ. 1. 36, ζζο.). ὕπ8] ἴδε 
τῖβο (θη οὗ ἴῃ6 ποὺ 5.ῇοοὶ σοτηπηεηίδίοιβ 
Βανθ 81} ϑεθη [86 ἵσγιιθ πιοδηϊηρ οἵ εγεπΊ Δ 5 
νογάβ, πδιηοὶγ, μα Οοα ἴῃ ἱπϑικαΐης [ἢ 6 
ΠΕΓΘΙΊΟΠΪΔΙ ρᾶτί οὗ ἴῃῇς Μοβαὶς Ἰᾶνν ἀϊά 50, 
ῃοῖ ,ὃγ δὲ ταάε οἵ μδνυϊηρ Ὀυγηϊ-οἤξεγηρϑ δηά 
δδοῦῆςσοβ τηδάθ υηΐο Ηΐπι, Ὀιξ ἔργ τοδὶ ρυγ- 

5, ἼΒδ6 οχρίδηδίίοῃ ρίνεη ὉΥ Ἡοθπάσγθοῃ 
15 4150 ἴο {π6 ρυτγροβο, [ἢδι τὲ 15 ηοΐ υηΐγοαιιθηξ 
ἴη 1ὴ6 δου ρέυγεβ ἔοσ ἃ {πῖπρ ἴο Ὀε 5ἰαϊθα 405ο- 
Ἰυΐεῖν, ννΒο ἢ 18 ἴγ6 ΟὨΪΥ τε δίϊνοῖγ. Αὐϑο- 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΥνΠ[|ΕΙ. 
τ 72ε εαἰανεΐν οὔ ίλε εις, ὀοέλ ἐδαα ανπα αἰΐσέ. 

4 22 μῤγαϊαάίίλ ἐλεῖν γροοδὰ ἀπά τἀαριοίεες 
ἐρεῤόπέίοηοςν. τ “1|ὲ τἀσιυείά ἐλεεῖ» φσγίευσς 
7μαρυμεηέ, 18 αρα ὀειυαείλ ἐδεῖγ αἰέεῥογαίς 
ἐτίαίέ. 

Τ᾽ τῇδῖ τἴπγχε, 58 ἢ τε ΠΟΚῸ, {ΠοΥ 
581 Ὀγίπρ οὐἕ τῆ6. θοπαβ οὗ τῃ68 

Κίηρβ οὗ [υάλῃ. ἀπά τῆς θοπα8 οὗ ἢ18 
Ρυΐπσεβ, δπά τῃ6 θοηα8 οὗ τῇς ρτγίβϑίβ, 
δῃηά τὲ θοπδβ οἵ [πε ργορῃεῖβ. δηὰ 
τῆς θοηα5 οὗ τῃ6 ᾿πμδθιτδηῖβ οὐ [εγὰ- 
88] πὶ, ουξ οὗ {Πε]γ ρῖάναβ : 

2 Απὰά {ΠΕ 5}4]] βργεδά τἢεπιὶ δ6- 
ἔοτε τῆς 80η, δηά {πε τποοῃ, δηὰ Δ]] 
ἴῃς Ποβὲ οὗ βεάνεη, ννῇοπι [ΠΕΥ̓ Πᾶνα 
Ϊονεά, δηά ννῆοτη {πεὺ ἤᾶνε ϑ8εγνεά, 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΜΙ]. 
Ἰυϊεῖὶγ Οοὰ ἀϊὰά ςοπιπιδηά 5Δςοτῆςεβ, δι ποῖ 
ΒΓΟἢ 85 ἴπογῪ οἴἶεγθοά, Ποῦ 845 οἵ πὶ οὐ] ]- 
ξαϊίοη. Ηδ ποίϊςεοϑ αἷθοὸ τῆς {Π6 πιογδὶ ἰδνν 
νγ8 Ργοπη ραίθα ἢγϑῖ, ἀπά ἢ ἴῃς υἱπλοδὲ 
50 θη ηϊΥ, ρου δ1η41; [86 σογετηοῃϊδὶ ἰανν ΟὨΪΥ͂ 
δἰογνναγάϑ, 
ΤΠ γεδάϊηρ οὗ ἐμ6ὸ Καὶ ἘΠ γην ὈΠηρίηΣς 

ουξ, Ἰηϑιοδά οὗ ΝΥ ἐδ ὈΓΙηρίηρ ουΐ, 15 5810- 
Ρογθα ΒΥ 50 πδῃγ Μ455. δηὰ [ἢδ οπηϊϑβϑίοῃ οὗ 
[Π6 δ τηϊρης 50 δαϑιὶγ Ὠάρρεη, ἴμαΐ 1 15 ἴο Ὀ6 
Τεςεῖϊνοα 85 ρου ]6, 

Δη4 αἴεγ ννβοπὶ {ΠῈῪ ἤᾶνε νγαϊκεά, 
Δηἀ ψῆοπι {ΠΕ} πᾶνε βοιρῃῖ, δηά 
ννῆομη ΠΟΥ ἤανεα νγογβη!ρρεα : {ΠεῪ 
5[.8}} ποῖ δὲ ραϊῃεγαά, ποῦ ὃς Ὀυτγιδά ; 
[ΠΕΥ 5141} θὲ ἔοῦ ἀππρ ὑροη ἴδε ἔδος 
οὗ τῆς εδγῇ. 

2 Αμπά ἀεδίῃ 5}4}}] θὲ σῆοβθβη τὰ- 
{πον τῆδη ᾿ς ΌῪ 811 τῆς. τεβίάιε οὗ 
τ επὶ τΠῃδῖ τεπλαίη οὐἁἨ τ 15 δν}] ἔλπλΪγ, 
νν ἢ ἢ γαπηδὶῃ ἴῃ 411] ἴῃς ρίδοεβ γῆ γ 
Ιμανὲε ἀγίνεη τπθῖὰ, βδῖτἢ πε ΓΟΚῸ 
οὗ Ποβῖϑ.. 

4 4 Μοτϑθονεῦ ἴδβου 5ῃ]ϊ 54 υηΐο 
Π6π|, Τῆιι5 58 τῆς ΓΟΚῸ ; 584]} 
{πεν [81]. ἀπά ποῖ διῖβε ἡ 5841} μ6 ἴυγη 
ΑΥΆΥ, ἀπά ποῖ τεΐωγηῃ καὶ 

ΟΗΑΡ. ΨἼΠ. 1. ἐῤὲνρ «ῥαϊϊ ὀγίπσ ομὲ ἐδὲ 
δοηε.] Νοῖ {Πεὲ Πἰνίπρ ΟἿΪΥῪ δι [Π6 ἀοδά 5}4]] 
Ὀ6 οχροβθά ἴο {πὸ συΐῃ]655 υἱοόϊθησθ οὔ [86 
ΘΠΟΙΛΥ͂, ννῆο νν}]}]} γλῆϑαςκ (ἢ ξγανθβ οὗ Δ}} 1Π6 
ὙνΘΔΙ ΓΠΙΟΓ ο]45565, ἴο ρ᾽υπάθυ τΠὸπὶ οὗ {Π6 1η- 
δια οὗ {Ποῦ γὰπκ ΥΒΙΓἢ 1ἴ ννᾶ5 ὑ5114] ἴο ἀδ- 
Ῥοϑιί 1η πον τοπλῦϑ (566 ἴΠ6 βίοτγ οἵ Ηγγοδηιϑ 
τον ῖηρ {Π6 βθρι]ςῆτο οὗ ᾿λαν!ἃ ἴῃ [οϑορἢιι5᾽ 
.Απία. Ὁ Ν1.1 ς, ἀηὰ ΤΠ λάτι5 ἴῃαὶ οὗ ΝΙοςτίβ ἴῃ 
Ἡεοτγοά. 1. 187. ἀπά Τογογηθβ ὀχροϑιξοῃ οὗ (ἢ 5 
Ρ]Δςθ). Οα (δὲ Μαϑοζείϊς γοδάϊηρ 566 Νοῖδ δῖ 
οηὰ οὗ (δδρῖοσ. | 

Δ. “41:4 δὲν “ῥα φργεαά ἐδερι]ῇ ὍΠ15 ἀοε5 
ηοῖ Γεΐδογ ἴο ΔΩΥ ἔοττηδὶ δςΐ, Ὀυξ πιθᾶη5 (ἢδῖ 
1Π6 Ὀοηδδ ἰοβϑοὰ ουζΊκ οὗ ἴῃς ἰοπλῦβ ὈὉΥ ἴΠ6 πιᾶ- 
Ταυάθγθ 50.4}} [16 ὀχροϑϑά, βδοπὶθ ἤθΥΘ, 50ΠῚ6 
ποῦ, ὑπάογ [Π6 Ορθὴ 5ΚΥ {Π] ΠΟΥ ἀεσαγ, ἰη- 
δἰοδαὰ οὐ Ὀδῖηρ σάγο ΠΥ ρτοβογνϑα ἴῃ [Π6 σἢΔΠι- 
ὈΕΙ5 ἡ ὩΙΟἢ τσἢ Πηθπ ἴῃ [ιάἀδα 50 σάγοδ} }Υ 
Βεννοὰ ἴογ {πο πΊϑοῖνθβ τη [ἢ τος 5. 

«υϑον»ὴ ἐξὸν ῥαυε ἰουε ὝὮοΓο 15 στεαΐ ἔογοθ 
ἴὴ {π6 ρΠδάἀ-ρ νεγὺβ ὈΥ ννῃ ἢ (ΠΘΙΓ ὙγοΥϑἢρ 

" ΟΥὗὨ {π6 Βεδνθηὶϊγ Ὀοάϊε5 15 ἀδβογι θά, ὙΠο56 
Βοάς ννῇοπὶ {πεν Ἰουεά ΜΥῈ ἢ {ΠΕ Ὶς Πραγίβ, νυ Ποπὶ 
ΠΟΥ «ἐγυεα νΥΊ ἢ σΟΘΓΥ ΟΠ ηρ55, αεσ νἤουη 
ἴῆοΥ «υαἰῤεά, ξοἸ]ονν ης δηὰ αἴτοπάϊηρ ἴῃ ΠΟΙ 
δυϊῖϊο, Ὁ Ποπὶ ΠΟΥ σομσδί, ἔγευθηζηρ {ΠΕ 
ΨΌΓΘΠΙΡ δηά {τγίηρ ἴο ραίη {Π61γ ἕδνουγ, ννῃοπὶ 
ἸΔ5ΕΥ ΤΏΘΥ «υογεῤίῤῥῥεά, Ὀοντηρ ἀονη ὈΘΙΟΓΟ 
[Βοπὶ δηὰ ΡῈ] ΙΟΙΥ Ποπουσίηρ μετα; {Π6586 βοάς 

{Π15 ϑοτνοά ν ἢ Πεατὶ δηά ἢαηά ἄο ποίην 
ΠΑΐβθοουου ἔοσ {ποῦ Ὑνουβῃίρρεῖβ, οχοθρί ἴο 
αἰὰ {ποῖ Ὀοπὸς ἴῃ {ῆ6ΙΓ ἄθοαγ. Ηἰϊΐζιρ νν 6 }} 
Ροἰπί5 ουξκ ονν [Π6 ργορῆθέ Ὀεριηπίηρ ΜΠ (86 
Ὠραγτῖ ἀθϑοῦιθθ5. ἘΠΟΙΓ ὙΝΟΥΒΠΙΡ ἱπ [6 νδῆοιιϑ 
βίαροϑ οὗ ἰῖ5 ἀονοίορπιεπῖ, ἀπά ἵπθη σοηϊγαβίβ 
115 ἔμ] πθ55. νὰ [ἢ6 ΤᾺΙΒΟΥΘὉ]6 σοννασγὰ Ὡς ἢ 
ΘΠ51165. 

38. ἐῤὶ: οὐ υμ} ὙΤΠῸΕ65 τόσο αἀϊνἀοὰ 
Ἰηῖο χαριλ οι, νν Ὠῖσ ἢ ἀραὶη γογα δα -αἰν! δὰ 
ἰηΐο αῥεγο ῥοισος. [Ιτπὰ 1815 ρίφοθ, βονγόνοσ, 
7εγοπλίδῃ 565 {η6 ννοτὰ οὗ ἴδ6 ννβοὶθ [Ἐννι5ἢ 
Υᾶςθ. ΟΡ. 4150 1ἴ5 ι)56 ἰπ ςἢ. χχν. 9 δηά "ΠῚ. 14. 

«υρίερ γεριαὶ"] 866 Νοῖδβ δῖ οηὰ οὗ (πδρίογ. 

4. ἘΓΤΡΡ ΤἼδ ργορδεῖ ΠΕΙῸ ΓΟΘΙ ΠΊΘΒ 
{πὲ πιδῖπ βυδ]θοΐῖ οὗ ἢ15 ῬτορῆοοΥ ἔγοπι ςἢ. νἹ]. 
χϑ. [ἡ (Π6 ᾿ἸῃςΟγν ΠΡ νΟΓβῸ5 ἢ6 ἢδα 5εῖ Ὀθέοσδ 
[Π6 [Θνν5 [6 ᾿που 016 γοϑαϊ τυ ἢ! ἢ πιαϑί [0]- 
ἴονν ὑρὸῇ ΤΠΕΙΓ 5π56: 6 ΠΟΥ ἃγαϊπ ἴην 65 
{Π6πὶ ἴο τοροηΐδησο ἴῃ ἴΠ6 ΒοΟρΘ ἴμαξ ἐπὸγ ν}}} 
᾿ἰδίθη ἴο ἢϊ5 δποη! 05, ἀπα 50 δβϑοδρὸ ἔΤΌΤΩ 
1Π6 τοιτιθυζίοη παηρίηρ οὐνογ {Π 61. 

δραϊ ἐδ γαι!...3] Οὐ, δρωδ ταϑὰ 2ω]} 
αηά ποί αγμοῦ δῥαΐδ οὁὰ9 ζω ἀαυαν ἀπά 
ποΐ γείμγπ ὃ Βοῖῃ οἰδιιϑὸ ἃγὸ ἱτηρογθοηαὶ, 
τπουΡὴ ἴῃς Βτβὶ 15 ρὶυ.. δηὰ (Π6 βοσοπὰ 51}}}» 
Ἰ τογα] γ, [815 οἰαιιδθ 15 δρωδ ομε ἐμγη ἀμαὶ 
γοί ἐμγη 7 ΤΟΥ ννΠΙΓἢ Ρ]ΑΥ ὉΡοη ννογὰβ 506 ηοΐῖδ 
οὐ εἢ. |. 12. ὙΠῸ δύριπηθηΐ 15 {παὶ νυ ἤδη 
τήθη 411, {ΠΟῪ ἀο ποῖ 116 ἀροὴ {πὲ ρτουπά, 
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5 ΥἫΥ εἐὐόημ 18 τἢ18 ρεορὶε οὗ [εγυ- 

δαϊεπὶ 5}141494Ὲὲἢ θᾶ Κ ΟΥ̓ ἃ ρετγρεῖιδὶ 
ὈΑςΟ ΚΒ] ἀϊηρ ὃ τῆεν Ποὶά ἔαϑδε ἀεςεῖϊ, 
ἴεν τείιβε ἴο τγεζυγη. 

6 1 πεαγκεπεά δηά πεαγά, δα τῆ 
ϑράκε ποῖ διῖρῃξς : Π0 τηδῃ γερθηϊθα 
Ὠῖπὶ οὐ ἢ]5 νν οκαάπεϑββ, βαγίηρ, ἮΝ ἢδῖ 
Πᾶνε 1 ἀοηθ ἡ Ἔἐνεγγ οὔς τυγπαὰ ἴο ἢ 8 

ΤἸΕΚΕΜΙΔΑΗ. ΝΙΠΙ. [ν. 5--7. 

σουβα. 85 ἴῃ6 ἤοῖβε γυβῃςτῃ ἰηῖο ἴῃς 
θδκιε. 

 Ὗελ, “τῆς 5ἴουκ ἴῃ τῆε ἤδάνεηῃ “ ἱμεὶ -. ἢ 
Κηοννεῖῃ ΠεΓ δρροϊητεά εἰπλε8; δηά 
τῆς τυγῖὶς δηά τῆς ογᾶπε δπὰ τῇς 
δυν ον οὔϑδεγνε τῆς τἰπὶς οὐ {τῃεὶγ 
ςοπίηρ; θυΐϊ ΠΙ͂ ρεορίβ Κποὺνγ ποῖ 
τῃ6 Ἰυάρτηεης οὗ τς ΓΟΚΡ, 

Ὀμὰΐ ἐπάδανουγ ἴο 5εβέ 1τρ ἀρδίη: δηὰ ψὭθη ἃ 
ΠΙΔΠ ἰο565 ἢ15 ΨΑΥ, 6 ἀο65 ηοΐ ρεγϑίϑί ἰῃ ζοίηξ 
ου, Ὀυϊΐϊ ἴὰτης τουπᾶ, δηά χείγαςοβ ἢϊ5 ϑἴθρϑ. 
[5γ26] {πη νν1}} θ6 ΟὨΪΥ [ΟἸ]Οννηρ 86 ἀἰοϊαξο5 
οὗ σοϊητηοη 56 Π56 ἴῃ ἐἰδϑιστηρ ἔγοπι ἴῃαἴ νυ ἢ 
δῆς πονν Κπονν8 ἴο 6 οσ πη. ὍΠΪ8. νεῦθα 
ὙΠΟ 5 νΈΓῪ ἔοσς!Ὁ]6 15 ἃ σγοδῖ {λνυου το νν ἢ 
{86 ἔδῖμεγβ. ΤὮυ5 Β451} (ΕΡ. ΧΕΝῚ.) υγροὸ5 1 
85 ἃ Πηοΐῖϊνο ἔογ τορεηΐδηςθ : ἀηὰ ΟΠ γγϑοβίοπι 
δΥζυθ5 ἔγοπι ἰἃ [δῖ 0 ϑίπποῦ πεοὰ ἀεϑραιγ οὗ 
τοροηΐδηςθ, 

δ. Ἐν ἴβεη...1 Δ νΏδη ἴδι15 411 τηθῃ, 85 
ΒΟΟῇ 8ἃ5 [ΠΟΥ Κπον [Πδὲ ΠΟῪ ἀγα ἴῃ {Π6 ννγοηρ, 
δηάδανοισ ἴο σεΐπγη ἴο ἴῃ ΓΡΉΪ ννᾶΥ, ννὮΥ 15 
Οοάϊβ οννῃ ρθορὶς δἷοπθε Δη δχοθρῖίίοῃ κα 

σἰάίάεπ δαεί.. ὀαοζοἠ αι] ΠΟ ννοσὰβ ἀγδ 
(Π6 σᾶ Π|6 45 ἴῆοϑϑθ ννῆ ἢ ἴῃ {Π6 ργθοθάϊηρ γθΓ56 
ἢανς Ὀδοη ἰγδηϑίδί θα ἐμγ δηὰ χείμγη. Τὸ τεϊδιη 
[6 ἔογοθ οὗ ἴῃ6 ἀγχιιπηθηΐῖ {ΠΟῪ 5ῃοι]ὰ Ὀδ6 τοη- 
ἀεγοά, ῷγ ἀοἱδ ἐῤὶ: ῥεορίε 277 “εγιμαίονε ἐγ 
ααυαν «οἱ α ῥογρείμαὶί ἐμγηλις ἢ (566 οὐ ςἢ. {1}. 
6). Τῆς νογὰ γϑηδογοά ἐμγπ ἀτυαν 15 ΤΟΔ}}γ Δῃ 
84)., δηὰ πηθδῃϑ Οπδ βίνθη ἴο ζυγηϊηρ, 4 εοπ- 
“ἐαπὶ ὀαεξεάεγ, πιὰ 15. ἴοι. Ὀδοδιιθα δέορίς οὗ 
“εγισαἰφηι, ΤἰὨΟῸΡἢ [ἢ 1156} πιᾶϑς,, 15 Θαυ !νΑ]δηΐ 
ἴο [Π6 σΟΙΠΙΠΊΟΠΟΙ ΡἤΓΑβο, δα ῥίοῦ ΟἹ ον ας 
ρη. ἼΤΠῃὸ ΑΟΨΝ. 5 τίρῃῆϊς ἴῃ {Π6 τοηάογηρ 
.εγρείμαὶ, Ὀμῖ 85 ἴῃ6 ννογά 15 γάγθ {Π6 γθγϑίοῃβ 
ὍΟΓΟ Ἱρπογδηΐ οὗ 15 πθδηίηρ. ΤὮυ5 ἴδ Ν ἱξ. 
ΓΔη5]δίθϑ ἴ᾿ εομέοπέίοις, [6 ΠΧ Χ. σῥα»ιείσας; 
Ὀυΐ [86 ϑυγ. ξῖνεβ ἴῃ6 τρἢϊ βεηῆβθ, γοπάσγιηρς ἰΐ 
ἐαγηεοί, ἐδογομσ. 
ρεο 1] ἐ. 6. ἸΔΟΙΔΙΓΥ, Ὀοσδυθθ πλθη ννουβῃ]ρ 

ἴῃ 1 τ[Πδΐ νυν Ὠ]Γ ἢ 15 ἔα]5θ, δηἀ νυ ἢϊς 4150 ἀϊ58ρ- 
ΡΟΙπῖβ (Π6 νγοσβῃ!ρΡο 8. 

δὲν γε] Ὑπὸ ψογά τηδᾶῃβ5 ἴο τοξιϑθ 
ἔτοτι ἃ δο]ηρ οὗἨ ἀϊ51κΚ6. [Ι͂π {ῃ6 Αταπιδὶς 

ει Αἰα]οοίβ ᾿ξ πιοδη5 ἴο Ἰοδίῃο, δροπ)παῖθ, 

Θ. 1 δεαγζεπεά «πὰ ῥεαγἢ ΤὮΘ 5θῆθθ ἰ5 
Ἰοδί ΌΥ ϑυῃρροδβίῃρ νυν Ηρ {πᾶἰ {πὸ Θρθακοῦ 
15 {Π6 ρσγορποί. Βθδὶὶγ ἴ 15 Οοά, ννῆο Ὀδίογα 
ΡΑβϑὶπρ ϑεηίθηςθ σΑγ ΠΥ 1Ιβῖθηϑ ἴὸ [6 ννοτὰβ 
οὗ ἴπΠ6 ρθορὶθ. 80 ἰῃ Όδηῃ. χὶ. ς πε δϑαιν οὗ 
τῆς ἀϊνπηο Ἰυάρτηθηίϑβ 15 ϑδῆθννη ὉγῪ ἴπ6 ΔΙ ΠΥ 
ξοΐπε ἀοννῃ ἴο 566 (6 [ουνου. 

πο αγὶ ! ποῖ- γί σι, μηγὶσδί, βι τα ΠΑ Υ]Ὺ τἰισοά 
8ἃ5 ἃ 5ιθδοίδηξινε ἢ οἰ. ΧΧΙΪ. το, ΧΙν"]. 30; 
54]. χνὶ. 6, ες. [}π τἢς Ηδδγ. ἰάϊοπι γο - τισί 
ΤῊ 645 (ἢδξ υΥΠς ἢ 15 ὉΓΓΟΙ͂Υ τοηρ. 8566 ποῖθ 
οη ςἢ. 1". 8. 
πο" γοῤεπίΠ Βεῖζεγ, γεῤεπῖς. 1[ἴ 15 ἃ ρΓθ- 
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ἐμγης. ΤὨΘ6 οΥἹΡΊη4] ρῆγαϑα 15 ΝΟΥ δἰ Κίς. Νοὸ 
"απ βάν ῥὶἐγ ὠῤοη δὲ: οαυη «υἱεζεάπει.. [{πτάθη 
υπάοιϑιοοά ἴδ γὰρ ἡδΐυτο οὗ 5ίη, [6 5: ΠΏΘΓ 
νου] τοροηΐ ουξ οὗ ΝΟΥ ΡΙΓΥ ἁροη ὨΙπιϑο] 

ἤδαι ῥατσε 1 ἀοηε3) Τῆς ἱπουξῆϊ ὀχργοβϑοά 
ΠοΓΟ ἰ5 Ὀ6ϑὲ οχρ δηθὰ Όγ ννμδὶ δῖ Ρδὺ] 5Δγ5 ἴῃ 
1 ΟὐοΥ. χὶ. 31. 

ἔυεγ7 ομέ ἐμγηπσ] ΟΥ, τοῦυγμδ. ΕῸΓ ἃ 
τποπλεπί ΠΟῪ ἰἰδίθη ἴο σοα 8 ννΑγηίηρβ, δπὰ 
{θη τεΐυγῃ ἴο {ΠΟΙ͂ ϑῖῃ5. Οἱ εοωγός, 506 Νοῖθ 
δῖ δηὰ οὗ (Παρίου. 

4: ἐῤὲ ῥογε γμαδει Ὁ} 11ϊ, σνεγοαυεῖ}, 566 
σαὶ. νι]. 8. [1 15 4 ἀοιθ]ε πηοίδρμογ; ἢγβῖ, 
(Π6 ἀοίογπιποά ρεγϑιίϑίθησε οὐ {Π6 ρϑορὶθ ἴῃ 
δῖπ 15 σοιηραγεά ἴο (86 Ὀ]ηἀ διΓΥ Ὡς δὲ 
(6 ϑουπὰ οὗ ἴἢ6 ἰγαπηρεῖ 561Ζ65 Ὥροη [6 
νγᾶι-ἤογθο; δηὰ (Πδη 15 ᾿πηροΐιοι5 γυϑὴ ἰηΐο 
1ῃ6 Ὀδῖι]6 15 ᾿ἰκοηθὰ ἴο ἴη6 ονογῆονιπρ οὗ ἃ 
ἰοτγγθηΐ, ννῃῖς ἢ ποίμηρς οδη δΐορ ἰῇ 115 ἀδ- 
βίσυςζίνθ σοι Γ56. 

7. Υεα, ἰδὲ «“ἰογξ...1ὺ ὙΠῸ ἈΠΔΙΟΡῪ ΠΟΙ ἰ5 
ἃ ἀἰβδγθηΐ οὔθ ἔγοτη ἴτῆδί υϑϑοὰ ἴῃ [54]. 1. 2. 
Το ργόρῆθξ Πογδ ϑῆοννα [Πδι ἴῃ6 Ὀπιΐα ογρᾶ- 
οι) ἃγὸ ἱπδιυδηςεά ΟΥ Κιπάποθο: ογοπυ δῇ 
ἢογὸ ἀρρϑαὶς ἴο ἔῃθ οὐθάϊθησθ νν ἢ ἢ τι ΡΥΔΙΟΥΥ 
Ὀιγάσ γρηάθυ ἴο πὸ ἰανν οὗ {πϑῖγ παΐυγοβ ΤΠ 
Ὀἱγάς γτοξογγοὰ ἴο ἂὔὰ (1) [86 “ογᾷ, [ἃ αστίνοβ 
ἴῃ Ῥαϊοϑπο νοι ΝΜίδγοη 2ὲ, ἂπὰ δήΙῖθυ. ἃ 
51Χ νοοΚδ᾽ Πα] ἀσραγίβ ἕογ {ῆε ποῖ οὗ Ει- 
τορθ. ῬὙπβίγαπι, " Νδῖ. Ηἰβί. οἵ ΒΙιΌ]6, 246, 
ΠΟΙ Ο5. ἴΠ6 ἀρργοργίφίθποεβ οὗ [ῆ6 ὄχργθβϑὶ ἢ 
ἦῤε σἰογὰ πὶ ἐῤὲ ῥεαυθη, ἃ5, ἈΠΠΚ6 ΟΒΟΓ ταϊρτᾶ- 
ἴογΎ Ὀϊγάσ, 1{ ἴδ Καϑβ [15 ΠΙρῃϊ Ὁγ ἀᾶν, δἵ ἃ ναϑῖ 
ΠεΙσῃς ἴῃ ἴπ6 αἰγ (2) Τῆς Ζωγεεάουε. [8 
ΔΡρδδγδηςδ 5 ΜΠ 1.5 4150 οπς οὗἉ πὲ ρ]οαϑαηΐ 
5:55 ΟΥἾΠ6 Δρργοδοὴ οἵ 5σδρῇ!ηρ, ορ. δοηρ οἔδο!. 
1. 12. 866 Τ βιγαπὶ, Ρ. 219. (3) Τῇ ἐγαπξ, 
“ὥ:, το] [ῃ6 βινσιζῦ. Α,5 Τ τιβίσαπ), Ρ. 205, 
ἢδ5 ποίςθά, [η6 ϑννδίίονν, ὈὉῪ ψῃιϊςἢ {πδ6 ΑΟΝ᾽.Ψ 
[85 τοηἀογοὰ (86 πεχὶ ννογά, 15 ποῖ ἃ σόρυΐαγ 
τηϊργαπί ἴῃ Ῥαϊδϑίπθ, Ὁ (Π6 συ 156. ΤΟ 
Ηδοῦγ. ἔν ««υαἰζοαυ 15 ἀεγόγ, Ῥϑ. Ἰχχχῖν. 4. 
Το Μαρουιῖος πᾶν σπαηροὰ «οὖν ἴηΐο σ᾿", 
ΔΡΡΔΑΓΘΏΓΥ Ὀδοδιιδὸ υἷς 4150 πηθᾶηβ ἃ ἤοῦῖθο; 
Ὀυϊ {ΠΟΥ αν πορ]οοϊοα ἴο πλακὸ (ἢ6 σοῖτὸ- 
βροπάϊηρ σἤδηρθ ἴῃ [58]. ΧΧΧΥΙ. 145. (4) ΤῈςΟ 
στυαίϊοαυ, ᾿ασῶγ, ΤΘΑΙΥ 1ἴΠ6 οσϑπθ. ὅ60 Ἴ γ9- 
ἴγαιτι, Ρ. 229. ΤἼδ σοπ)]υποίίοη 15 οπγϊεά ἰῃ 
[5αϊδῆ, δπὰ Ηἰϊζιρ δηὰ Οτγαῦ νου οπιί τ 
Ποτο, ἀγρυΐηρ {π4ῖ [86 ϑυν ες 15 σδ] θὰ «ὧν '᾿ασῶγ, 
ἢ6 {νιον ΠοΥβο.") Βιυιῖ 16 ΓΟΑΆΘΟΙΣ 
Εἰνθη ἅγθ ἰῃϑυ οϊοηΐ. 



Υ. 8--13.] 

8 Ηον ἀο γε 8840, ὟνΥνε {γε νγῖβ6, 
δηά τΠ6 ανν οὔ τὴς. ΟΚΡ 25 ψ ἢ 8 ὃ 

λότ, ἐς [,ο, ςεγαίΠ]ν ἢ ἷπ ναΐῃ πηδάς ἢς 2:; 
“1 τῖδε ρεη οἔ τῆε βογίθεβ ἐς 'ῃ νδίῃ. 
ἘΠΕῚ 9 ὁ ΤΗς νυ ῖβε γιόῆ ΓΕ δϑδῃδιηςξά, 
ἤργγαεν τῆργ ἅτ ἀϊβιηαγεά ἀπά τάκβη: ἴο, 
δοβαρ. 6. ΤΥ ἢᾶνα τγε)εςτεὰ τῆς ννογά οὗ τῇ8 
ἐ Ὅν, ΓΟΚΡ; δηάὰ ἔννῃαϊ νν]βαοπι ἐς ἰη τ 6 πὶ} 
πα τ) 0 Τβετγείοσε ψΨ}} 1 ρίνε τῇεὶγ 
ἑλανεεά, γχῖνεβϑ πηῖο οἴπεῖβ. σμά τῃεῖγ ἢε 145 ἴὸ 
ΟΝ ἐς ἴηεπὶ ἴπλξ 514}}] ἱπῆθγις ἐῤόηι: [ΟΓ 
τλα Ὁ, ΘΥΕΙΥ οὔθ ἴτοπῃ ἴῃς ἰδθαϑῖ ὄνεὴ πηΐο 
ἐλέας. ο, ἴπε ργελῖεϑί ἰ8 ρίνεη το “σοναζοιβηῃ 688, 
στ. ἔτοπι ἴπε ργορῃεῖ ὄνεὴ ππῖο ἴῃς ῥγίεβῖ 
20: τῇ ΘΥΘΙΥ οὐς ἀδδίειῃ [Δ 5εΪγ. 
πώς 11 Εογ {Πεγ πᾶνε “ἢεα]εά της ἢυτῖ 

ἐδε ἡμάσ»ιεπ] Τὴδ ψοτγά γε ῥα! 53ι:ρπῖβες 
“ Δηγἰίηρ ογάδι πο οὗ Οοά," δηὰ 15 ἴπι8 
δα] ΔΙ ἀρρ] σα ῦ]6 ἴο ἴΠ6 Ἰηδτησὲ ἡνΠὶς ἢ πὶϊ- 
Εταΐοσυ Ὀϊτὰς ΟὟΘΥ͂, δηὰ ἴο ἴποβ6 οὐ! πηδηεθ5 
ὙὩοἢ Οοά δ45 ρίνεη ἔογ πυπιδη σιϊάδηςθ, 

8. ἐῤείασαυ οΓ᾽ ἐδεὲ ΖΟΚΡ 5 αὐ 9 ἡ ὙΠῸ 
ἑογαρ, ΟΥ̓ νντιτΘη Ἰᾶνν, ἴῃ Ορροϑιίοη ἴο »ρ15.2- 
24), ΜΆΘΟΙ Ἰποϊυ 65 παΐιγαὶ ἰανν. [1 ννᾶ5 [ἢ 
Ῥοββϑοβδίοη οὗ [ἢ]5 ᾿πϑρίτοὰ ἰὰνν νΒςἢ τηδάθ 
ἴὴ6 ῥγίοϑίβ δηά ργορῃοίϑ 50 Ὀοδϑδί ΠΥ ΘΧο ΔΙ ΠῚ, 
Ἦνε αγὸ «υἷε, ΜΏΡτΕ [6 ννοσὰ 4150 ϑρῃϊῇἔοβ 
ἐεαγηεά γεέπ, ΤᾺ ΨΏΟβ6. νυ ]δάοπιὶ ἰ6 ποῖ ἴῃ6 
ΤΌΘ οὗ πδίιγαὶ! δουΐθηθϑο, ὑιξ 15 οὈϊδιηρα 
ἕτοσαι ὑθοκβ. ΜδηΥ ὄὐθη {Π1πκ {παῖ ἃ βροείαὶ 
(1458 οἵ ἰραγῃθὰ πηθὴ ννᾶ5 τηοδηῖ ἤσσο, δπὰ ἴῃ 
Ἑἢ. ΧΡῊ. χ8, ἀπα οἰϑονγπογο, Εογ {ΠΟΙΓ ἀρὰ" 
τηθηῖβ, 3εὲ6 Νά εΪσὉ. 

1.9, εεγίαἰπίν... Ἀδίῃοσν, ὕ ΟΣῚ1γ, 101 ὍᾺ9 
πα }ὲῖ 7 ἐδε «ογιόες Ἀδὰ ταδᾶὰρθ 10-- 
ἴῃς Ἰανν--ἰπῦο ἃ 116. ΤῊΠ5 5 ἴῃ βιῃλρὶοϑῖ 
το ἀογίης, 45 1ἴ ΠΊΘΓΕΙΥ ΒΌΡΡΙ 65 ἡοσγα, πὸ ἰανν, 
ΠΠΌΠλ [ῃ6 Ργοοράϊηρ οἰδιιδο. Ὑπὸ ΑΟΝ. [0]- 
Ιονν5 ΚΙΠΊΟΝΙ ἴῃ πιακίηρ [86 Ηδῦγ. ννογάβ ῶῶὼ γ 
ΟΥ ἐπίο ὦ ἠδ τλθῃ ἐπ σαἷἰπ. Βυΐῖ δνοῃ [Βθὴ 
[6 ἰγδηβίατ!οη πγιδί ΡῈ ἐῤε ἐγώ ῥέη ὁ ἐθε 
σεγιδες ῥα ἰαῥομγεά πὶ αἰη. Οὐ. ἴδὸ γομάογ- 
ἴῃς ἰῇ 186 τρᾶγρ. Οπ ἴῃ6 βογίθεβ, 5δθ6 Νοῖδ 
δῖ ἐπὰ οὗ (αρίογ, ἀπά [δῖ οἡ ,) (το. χχχίὶν. 
11. 

9. ἐδὲν απ γοϊεείοά ἐδ «υογὰ οὗ ρὲ 1.0Κ] 
ἡ.ς. 1ΠΏ6Υ Πάᾶνὸ ᾿πτεγργεῖθα {πὸ ἰανν ἴῃ ἃ ἸΠΔΠΠΟΓ 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 115 ΓῸΔ] ρΓηςΙρί.5. [{ Ὀοσδηλθ ἴῃ 
16 μαπάβ οὗ ὑπὸ ϑοίθ Πη ΟΥΘ ϑοῦθῈ5. ἃ ΠΊΘΙΘ 
οὐάδ οὗἉ σοΓοΠΊΟἢ 14] οὈϑούναπος (Δίαγκ νη}. 1.3).Ψ 
ὙΠΟ νοτγά οἵ ἴπ6 1 υγὰ ἡ 15 υυϑοα Θϑρεοία ΠΥ 
οὗ (ἢδΐ σϑροκοη ὈΥ ἴΠ6 ρσγυρπείϑ. 

10--1ᾳ. ὌΠδϑθ6 νοῦβοθ ΔΙῸ δἰπιοσί ἸἀθπΈσδ] 
ἢ ςοἢ. νἱ. 12-ἰς, ΤΠΘ6Ί,ΧΧ. οἵημὲ ἴἤροιη, 
δυῖ ἴ[Π6 πηδηγ τηϊπυῖο ἀϊβογοησθς. θοϑιὁ5 [ἢ 050 
τεαιϊγοά ὈγῚ 1Π6 ΡΓΔΠΊΠΛΑΥ σῃονν {πὶ ΤΠΟΥ ὯΓῸ 
δοῖ, 845 ΗΙϊζὶς ἰπουρῇϊ, δη ἱπϊογροϊφεέίοη [{ 
5 ποῖ υηυυΔ] ἔοσ [Θγομλῖδὰ ἴο φιοῖο ὨἰπΊδο] , 
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οὗ τῆς ἀδυρἢζεγ οὗ ΠΥ Ρεορΐε 5110 Ε]}γ, 
βαγίηρ, ἦῬεᾶςε, ρεᾶςε : ἤθη χῤόγό 1ς 4 Ἐξεὶς, 19 
ΠΟ Ρεᾶςα. 

12 ὟΝ ετὲ {ΠΕῪ “ἀϑμαπιθά νγβεη τῆ ΕΥ πομαρ. 3.3 
Πιδὰ σοπιπλττεα Δθοπ)ιηδτίοη ἢ πᾶν, ΠΘΥ 
γεγο ποῖ δῖ 81} δϑῃδπηθά, πεῖῖμεγ σου]ά 
{ΠΕ ΙΒ : τῃεγείογα 8514}} τὸν [4]] 
διηοηρ; {πεπὶ τῆδέ [Δ]] : ἴῃ τῆς τἰπι6 οὗ 
τΠεὶγ ν]βἰτατίοη ΤΠ ΕΥ̓ 5181] δε σαβϑὲ ἄοννῃ, 
δαῖτ τῆε [ΟΚΌ. 

11 1] νν}]} διγεὶγ σοηϑιιπγα [ἢ 6Π1, 1 Οτ, 7ᾳ 
δα ἢ τὲ ΓΙΟΚΡῸ: ἐῤέγό «ῥα ἐφ πο ΟΣ 
βτάρεβ ἔοῃ ἴῃε νίηθ, ποῦ ἢρβ οἡ ἴε ἔα τις, 
ἢρ ἴτεε, δηά τῆε ]εδῇ 5Π4]] [λ4ς ; δηά ὙΡΑΡΘΝΝ 

ἐῤέ ἐῤίησε ῥα 1 ανα ρίνεη {ἢεπὶ 19. 
841] ρᾷ58 ἌνΝΑῪ ἔτοπὶ {ἢ ΕΠ]. Πκωρς α 

10. 2ο ἐδεγι ἐραὶ «ῥα! ἱπῥεγὶἐ ἸΏΘ.7] Ἐ δίθοΥ, 
ἴο ὕΠ 080 ὑμπδῦ 588]1 810 ΡΟΒΒΘΒΒΙοΙ οὗ 
ΦΏΘπΙ, ᾿.Φ. ἴο σοῃαιεγοῦβ ΨνὴῸ 5}4}} ἰδκε 
ἴπθπὶ ὈΥ ἔοτοθ ΤῸ ἱῃποσιξ 15 ἴο οὐΐδιπ ρτὸς- 
Ροιῖγ Ἰόβα! γ, Ὀὰϊ ([Π6 νοῦ ϑϑρὰ Πογδα 5 ἰδὲ 
ΔρΡρΙ θὰ ἴο ΑἸ ΔὉ᾽5 βείζυγε οὔ Νῦδοῖ ἢ 5. νὶπὸ- 
ἡπὴὸ (- Κ. χχὶ. 19); ἴο {π6 ϑιυν)υραίοη οὗ 
Δ]οβίίηθ ὉῪ ἴΠ6 [5γδοὶιῖεβ ([μον. χχ. 24): ἴο 

ῃε Βανγυ]οηίδη σοπαιεβῖβ (1541. χὶν. 21), ἄς. 
866 αΑἷσοὸ Μισδῇ 1. τς, πὰ ποῖθ οἡ |6γ. Χ ῖχ. 2. 
Ἄν πυδὲ γον οὔϑεγνο {πὶ 845 ἴῃ [ον ἴῃ 
{ΠΕ ἀϊδονθοάϊοηοςς νἱοϊαϊθα (σὐοᾶὰ δ γ»ελράϊ, 
ογάϊπαμες, 850 ἴῃ [ΠΕΣ ΡυΠΙΘηπηθπε [6 τηρϑὲ 
σμοϑηθα ογάϊμδηοεβ οὗ 50] ἰδ, τλδιτίαρα 
δηὰ ρΓΟΡΟΓΥ, τνεγα ν]οϊαίθά. 

18. 1 «υὐϊ]! σωγείγ εοπσμσιο...1 ὙΠῸ νοῦβθ 
15 ἀπῆουϊς, Ὀυῖϊ (86 τρις ἰγαηϑιδίοη ἰ5:-- 
 Μ111 καῖμοσ δι δΒΎΘΟΘΡ ὕμο ΔὟΑΨΥ, 
δαὶ ΦΘΒΟΥ͂ΔὮ : ὕΘΙΘ 8169 50 σγῶῤρθ! ΟἹ 
ἐῤε υἷπε, δι ἃ ὯΟ ἥσ' οἡ ἐῤέ ἥ-ίγεε, αρώΐ {δὲ 
μα 18 ἄγν; ὈΏΘΣΘΖΟΣΙΘ Ὑ2111 δῃυροΐϊπῦ 
ὕπο89 ὑπδῦ 88811 Ῥ»δ888 ΟΥ̓́ΘΥ ὕπο. ἴῃ 
16 ορθηΐηρ εἶδιιϑα [ογεγηδῃ, ἱπ ἢ158. ἔπ πο85 
ἴογ δἰ οσαῦοη, Ὀτηρ5 ἴννο νοῦ τοροίῃοῦ, 
οὗ ψὨϊοῆ 186 Βτϑῖ,  ΒΙΟἢ ΠΠΈΘΓΑΙΥ 15. 41) 1η- 
Πηϊοῖνο τρθδηϊηρ 20 ψαΐδεγ, ΟἸΪΥ ἱπίθῃϑι ἤθ5 
186 βϑοοοηά, 1ἴὴ6 δθηϑεὲ Ὀδίηξ, 1 «υμ! “αυεεῤ 
ἐῤορι αἰ ααυαν Ἰοσείδεν, ὍΘ ἱπιϊειτηδαϊδίθ 
αἰδιιθθ5 ἀθϑοθο [86 ργοθεηΐ βίδίθ οὗ 6 [6νν8, 
δηὰ ποῖ 85 ἰπ {π6 ΑΟὟΥὟ. τὴς τεϑυϊὲ οὗ Οοὐδβ 
Ἰυάρτηθηῖ. [υάδῃ 15 ἃ Υἱπὲ ψν σἢ ὈΘΔΓΒ ΠΟ 
ἔγυϊε: ἃ ἴσο νυ] ἢ στρα κο8. ουθη ΠΟ Ῥγοίθβϑϑιοῃ 
οὗ [1ἴρ, ἔοσγ μοσ ἰεαῦ 15 ἀγγ. ὅδ ἰαϑὲ νυοτάς 
ἃτ6 αἀἰϊδριιϊθά, ὙΠῸ δηςιθηξ γογϑίοηβ σοη 6 Γ 
{ποπὶ, ῥα 1 ῥαυε ργσίυεπ ἐξογι 1δὲν ῥᾳυδ 
ἐγαρσγε θά, ἂπὰ 80 Ενναϊά, Τὰς ΑΟΝ. 
υππάογϑίδης τ οὗ {πεῖγ Ἰοϑίης Οοάδβ ρἹῖβ. 
Ψεποηᾷ, {πλδγοῖῖ, ἅς., ΘΧρίδιη τα ἴῃ ἴΠ6 δέῆβ56 
ἴπ ΜΠΙοΝ τΠ6 γογὺ 15 υϑοὰ ἴῃ [58]. νἱϊ. 8, οὗ 
ΔΠ ΔΙΠῚΥ διυνθορίηρ οὐοῦ ἴῃς ἰαπά ||κΚὸ ἃ Ποοά. 
Τ}15 βϑοῖη5 Ὀοβέ: [6 αὔβοηςο οὗ δ δ, ῥοῦ 
ἐδαί, 18. ὯῸ οδἠεσξίοη. 866 Εννα]ά, " Οτ. 422 ὃ, 
Οὐδ. 1223, 34. 



480 

14 ΝΥ ἀο νε 811 511] ὃ δ88Ἔπιθ ]ς 
γοιιγβοῖναβ, ἀπά ἰεῖ 5 δηΐογ ἱπῖο τῆς 
ἀείδῃςοα οἰτ65, δηά ἰεῖ 5 δ6 5116 πὶ 
{πεῖ : ἔογ ἴῃε Ι͂ΟΚῸ οὖἵἦ Οοά δαῖὴ 

» (ιαρ. 9. Ρι 115 ἴο 51|16ηςες δηά ρίνδη 8 ᾿νγδῖεγ 
ἃ..... οὗὨ Τρ4}} τὸ ἀτγίηκ, βθεσαυβα νγὲ ᾶνε 
ἐΟ τ, δἰππεά ραίηβῖ (πε ΓΟΚΌ. 
δ εῖαρ, τ. 15. ὖνε ἘἸοοΚεα ἔογ ρεᾶςε, διιῖ πὸ 

δοοά εἄπηι; απά ἴου ἃ τἰπια οἵ ἤβδϊτῃ, 
Δηα ΒοἢοΪά τγουδῖς ! 

τι6 ΤΠε 5πογίίπρ οἵ ἢ]5 ἤογβεβ νγᾶβ 
ομαρ. 4. ἢεαλιὰ ἔἴοπι 42)4πη: με ννβοΐς ἰδπὰ 
Ξ γε εὰ δὲ τῆς βουπα οὗ τῆε πείρῇ- 

ἱηρ οὗ ἢϊ5 βἴγοῃρ οὔβδβ; ἔογ {ΠῈῪ ἈΓΕ 
ςοπιθ, δπὰ ἤανε ἀενουγεὰ τῃε ἰδηά, 

"ΠΡῸΣ Δηα ἴ]1] τῃδξ 15 ἰῃ ἴξ ; τῆς οἰἴγ, δηά 
τοὶ ἀῤῥγϑιι (ἢοβα ἴπδὲ ἄννεὶ] τῃεγείῃ. 

14. Ἐν» 4ο «αὖὐε “ἰξ «7 Ιἷῃ [86.145 νοῦϑὸ 
Οοά Πιαδὰ ἀεεϊατοὰ πὶ Ηδ ννου]ά ρῖνθε υρ ἴῃ 6 
Ἰαπὰ ἴο Ὀ6 [ῃ6 ὈΓΟΥ οὗ δὴ ἱηνδάϊηρ ΔΙΤΏΥ. 
1Θτγεπηδἢ πονν ᾿πίγοάμοεϑ {Π6 ΡΘΟΡ]Θ 8ἃ5 γουϑι} 5 
ΟἠΘ Δποῖθογ ἴο θχοίοηῃ. ΔΝὮΥ, ΠΟΥ δ5κ, ἀο 
6 ΓΟΠΊΔΙΠ ἤστ ἴο Ὀ6 ογογνν ΠΟΙ πιο ἡ ὙΠΕΥ 
ΔΓΘ ΓΟΛΔΑῪ ΠΟΥ ἴο ἔοϊὶονν {πΠ6 σοπηπιαπα ρίνεπ 
Ὀγ 16 ργορβεῖ ἴῃ Ἵοἢ. ἱν. ς, Ὀὰῖϊ ἢ ([Π6 σοη- 
χἱσὔοη (παῖ 411} ΠΟΡΘ 15 ονϑυ, 

ἰεὲ τς δ εἰἰοπὶ ἐρογο] ἘΔΙΒοσ, 1 18 ὕθΣ- 
1588 ΠΘΙΘ, ᾿ς δὲ 2μὲ 10 «ἐΐεπεο. (ΟΟΙΏΡ. ςἢ. 
ΧχΧΥ, 17, ΧΙΪΧ. λό, 1]. 20, 1]. 6. [ἡ {ΠῸ [ΟΠ] οννίην 
οἴδιιϑο 1ῃ6 νοῦ 15 ἰπῃ ἃ 51}} σἰγοηβοῦ σοη͵υρά- 
Ὀοπ, δηά τηθᾶπῃ5 γον “εῤουαἢ ομγ Οοά ῥαΐδ 
ἀεογοεαά Ομ πη ΓΟ ΟΡ. 

«υαἱερ 9, γραϊ] ἱ.6. φοίϑδοη. Τηὸ νογά 
τοπήογεά σα ΐ ἰῖ5 ἴῃ6 παῆὶῈ οὗ 4 ρἰδηΐ, ἔογ 
γνῃςἢ 566 Ὠδυῖ. χχῖχ. 18, ὙΤΠ6 ννογάβ ἢον- 
δνοῦ ἰδ. χχχὶ!. 22, 2ῤεὶν" φγαῤες γέ σγαρέ ο 
αἱ], ατὸ [αἴ] ἴο (Π6 ἰΙάθᾳ {παὶ [π6 ρίδηϊ ννᾶβ 
Π6 Ρορρυ. ῬΡΧΟΌΔΟΙΥ ᾿ἴ ννᾷ5 1ἴπΠ6 ὈΘΙ]Δἀ πη, 
ΟΥ πιρῃϊ-5ῃδάθ, ἴο (η6 δεγγίος οὗ νος ἢ [ἢ 6 
ξταροβ οὗ 15γδ6] νγϑῦο σοιῃηραγεά. 

16. ,ῶγ α ἐΐηιο οΥ δεαΐιῥ, ἀγα δοβοία ἱγομδἰ,} 
Οτ, ῶνγ α τὔριο Κ᾽ γε, ἀπά δεῤῥοίί ὌΘΥΤΟΥ. 
Τῆς Μαβογῖῖοβ Ὀγ {πεὶγ σογγθοΐϊίομ ΡΥΟΌΔΟΌΙΥ 
τηθᾶπξ ἴο ἄρρτουθ οὗ ἴΠ6 γτοηάεγηρ δεαλῤ, Ὀκῖ 
16 ΟἾΠΟΓ 50η56, οὗ το χαίίοη, 15 θαι} Δ }} 7 ρτὸ- 
ὈΔΌ]6 (566 ΕςοΪο5. χ. 4, ἄς.). 

16. ,ο»ι Π).αη] ἰἱ. ὁ. ἴῃς πογίμογη ὈΟυΠΔΓΥ͂ 
οὗ 16 ἰαπά, 566 οἡ Ἂἢ. ἱν. :ς. ὙΠὸ ἐλίμουβ, 
Βοννόνοσ, ΘΧρ διη [Π6 ρᾷβϑαρο ΤΥ ϑΈ]ΟΔΙΠῪ οὗ [6 
11] οὗ [υάπα Ὀεηρ οδιιϑοά ὈΥ ἰάοἰαῖγγ, οὗ 
ὙΠΟ οἠθ οὗ {86 οἰίοξ βεδίβ μβδὰ Ὀθοη δη 
([τεη. " Αἀν. Ηασατ.᾽ ν. 30). Α,Α5 ΔηΠς τσὶ ὈΥ͂ 
ἈΠΔΙΟΡῪ ταδὶ 4γ|56 ἔγοπι [6 584πΊ6 ρίαςθ, Π6Ὺ 
(ἢ1.5 δοσοιιηϊοά ἔογ [6 οπηϊϑϑίοη οὗ 1ῃ6 Πδπ16 
οὗ Ὦδη ἴῃ Ἀσν. υἱΐ. ς---ὃ. 

ῥέὲα “ἰγοης ἠμο, ἐ. ο. ῥὶς εἐδαγσεέγι, «υαν- 
ῥογτες, 566 οἷ. ΧΙν. 2, 1. ΣΙ, δηὰ ηἠοΐε οἡ 
θεῖ, χυιϊ, τό. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΜΠ]. 
17 ἔοτ, ὈεΠο]ἀ, 1 τν}]] βεη 8εγρεηῖϑ, 

ςοςΚδίγιςθβ, δπιοηρ γοῦ, Ὡς ἢ τοὐὐ 
ποῖ δέ "“σμαγηηθά, δπά {ΠΕῪ 5}4]] δῖε κ᾿ Ῥ͵ὶ. 88 
γοιι, 54 ἢ τῆ6 ΓΟΚῸ. μα 

18 ἅ ῥέε 1 ννου]ά ςοπιξοτι πιγ- 
561{ δραϊηϑί βούγονν, ΠΥ πεαγί ᾿ς ἔδίηῖ 
ΠΩ πα. ἀὐταις 

19 Βεβοϊά τῆς νοῖςε οἵ τῆε εἴν οὗ ΤΣ 
{ῆε ἀδιρῇϊεῦ οὗ ΠΥ ρεορὶς ᾿ θεσδιβε | ον. 

δεεα 2:9 

οὗ τῃδπὶ τῆλῖ ἀννθὶϊ ἴῃ ἃ σ Ἴοιιη- φ' 2'σ 

γ: 25 ποῖ τῆ6 ΓΟᾺΡ ἴῃ Ζίοῃ ἡ ἐξ φ' δια 
ἠοῖ πεῖ Κίπρ ἴῃ μεγ ὶ ΜᾺ δᾶνε {ΠῈῪ 1 ; 
ΡΙονοκθά τῆς ἴο δηρεσ ψ ἢ τΠΕῚΓ 
δήάνεη ἱπΊᾶρθβ) ἀπά ὙΥΪῸῃ δἴγδηρε νᾶ- 
Πἰτίεβ8 κἡ 

20 ΤὭε Βαγνεϑῖ ἰ8 ραϑῖ, ἴῃς 5 ἸΠΊΘΓ 
15 επαδθά, δπὰ ννε ὅγε ποῖ βανβά. 

17. ον, δεῤοίά, 1 «υἱΪ τοπηἢ Οτ, δὰ 
δοιάδϊηβς. ΝῸ ρῥγορῃεῖ σβδηρὸβ ἢὶ5 πιοίδς-: 
ῬΠΟΥΒ 50 βιιάθη]ν 25 Γογοηδῃ. ΤΠ6 ᾿ηνδάϊηρ 
ΔΓΠΊΥ, 5θηΐ ἴο ὀχθοῖθ Οσοα 8 βθηΐθηςθ, 15 ΠΟΥ 
σοιηρᾶγρά ἴω 5πᾶκεβ, ΟΙ ΠΟ σδδγιηίηρ οδῃ 
βοοίῃε, δηὰ ὑνῆοβθ διῖΐθ 15 ἔδίαὶ, ὍὕΠδ πηοίᾶ- 
ΡΟΣ 5 ίακθῃ ἔγοπὶ [ἢ παιτδίίνα ἰῃ ΝΠ. 
ΧΧΙ. ς, 6. 

“εγρεπίς, εοοξαϊγίοε.1 ΤὯΘ ννογάϑ ἅγθὸ ἴῃ 8ἃρ- 
Ῥοβίοη, σέγρόπ!, συ ΨΊΡΘΙΒ. 866 58]. χὶ, 
8, ἀπά Τ Πδίγαπι, “Ν, Η. οἵ Β.,᾽ Ρ. 2)ς. [{ 
ἢΔ5 ποῖ ἔδιἰοὰ ἴο Ὅ6 ποίϊςορα τμαΐ Ῥδη ἱπ 
ὕδῃ. χἰϊχ. 17 ἰ5 ςοπηρᾶατθά ἴο ἃ ϑεγρεηῖ, 
“ῥοήζοη, ννἈ] ἢ πλᾶῪ ΟΠ Γ Ὀ6 [6 Πογηθὰ 508Κ6, 
ἐοΓΩσ͵5:, ΟΥ Δ δηϊ ηυδίοα ἔοττη οὗ (6 Ὡδηὶδ 
2; )οηὶ Βίνθῃ ἴο [Π6 ἰάγρα γε! !ονν νἱροὺ ἤΘΓο, 

18. νη 1 «υομά εονιογε... Ἐδίδοσ, 
Ο ΠΙΥ σοΙμῃζοχὺ ἐπ πογγόαυ: »7 ὅεαγὶ ζαϊπῖα 
ΟΣ τ ([54]. '. 5). ὙΠὲ νοσγὰά ἱἐγαηϑδίοα 
εο»ογὶ ἴ5 ποῖ ἔοιιηά δηγννῃοτα 656, πὰ 15 ὈΥ͂ 
ΒΟΠῚΘ δι ρροβθά ἴο Ὀ6 οσοτγυρί. ΥΙὮΏ ἴἢ656 
Τ]ΟΌΓΏΝΙ] 6] οι] Δ. ]ΟΠ5 ἃ Ὡδνν βίσορῃθ ὈορΊη5, 
δπάϊηρ ἢ οἢ, ἰχ. ας ἴθ ἢ ἢ [6 ρῥγορμοῖ 
ΤΊΟΙΙΓΠ5 ΟΥ̓ΘΥ ἴΠ6 τπιϊϑογα Ὁ ]6 ἕδῖθ οὗ ἴδοϑὲ νγῇο, 
ὨοΟΛΡΟΥΟΓ ρτοαῖ {ΠΕΙΓ 5'πθ, ννοῖθ ὨΘυογ 6 658 
ἢϊ5. σουπίγγπηθη, ἀπιοηρ ποπὶ ἢῈ μδὰ Ὀδθη 
ΘΑΓΠΘΘΓῪΥ ἸαὈου της, δα 4}} ᾿π νδίη. 

19. Δεῤοίά ἐδὲ «οοἶτε... ὙῊΪ5 νοῦβα βδουϊὰ 
Ὀ6 ἰταηϑίαϊοά {ἢ.5:--- Βεῤῥοίά {δὲ "“οοἷεε οΥ ἐδε 
(7 ΤΟΥ ἈΘῚΡ οΥ ἐῤὲ ἀμμσῥιθγ ΟΣ »1} ῥεορίε 
ἴσοι ἃ ἀϊβίδαπῦ Ἰαπᾶ: “1. ποί ϑεῤουαῤ ἐπ 
διοιῦ 1. ποὲ δὲν ἀίπσ ὉΆΘΥΤΘ." “ γ ῥαῦυε 
ἐῤεν ῥγουοϊκεά ν᾿ ἰο ἀηοΓ «οἱ ἐῤεὶγ οατυϑθὰ 
ηᾶσει, αὐἱὴὦὸν  ζοτοῖκη ταρμὶμε 3") ὍὝΤΠΕ ἴῃ- 
νδάοτβ αν ποΐ ΤΊΘΓΟΙΥ νναϑίθαὰ [ἢ6 ἰδαηὰ δαῖ 
σδγτιοὰ [ἢδ Τοπηηδηΐ ᾿μἴ0 σαρίνγ. ὍΠδ ῥτοὸ- 
ΡΥ 566 Π|5 ἴο ΑΓ {πε ῚὶΓ Ἰἰοιὰ ΟΥΥ ἔογ Βεὶρ: 
αἴ {ΠΕΡῚ Γ σοτηρ]διηπί, 1. ἡϑέγε πο ϑεῤουαθ τπ 

Ζίονι ἢ 15 πιοί ὉγΥ Οοά ἀοιηδηάίηρ οὗ ἴδεπι 1Π6 
ΤΕΆΒΟΠ ὙὮΥ ἰπϑιεδὰ οὗ ννουβδίρριηρ Ηΐμ ἐμεῦ 
Βᾶνθ δεῖ ὉΡ ἰά0]5, 



γ. 21, 22. ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΝΙΠ]. 
22 7: ἐδέγε πὸ "' δαϊπὶ ἱπ (ΟἸ]εδά ; " “βδρ. 4 

ἐς {δόγε ΠΟ ρῃγϑιοίδη ἴΠατα ἢ νὮῪ τΠεη 
ἰδ ποῖ τῆς Βεδιτἢ οὗ τῆς ἀδιρῇϊεγ οὗ 
ΤΥ Ρεορῖε 'γεσονεγεά ἡ 

4,ϑι 

21 Εογ τῆε δυγῖ οὗὨ {πὰ ἀδιρβίεγ 
οὗ ΠΥ Ρεορὶς Ὧῖῖ 1 ἢυτῖ; 1 δ8ηὶ 
δίλοῖκ ; δϑοιοη βηπιοηΐ δίῃ τάκθη Πο]ά 
ΟΠ ΠΊΕ. 

Ι Ηεῦ. 

Ἄννε ηδῦ 

20. Τ7ε δαγυε!ί... ὙΠ αθ6 ἀρϑίη δῖθ ἴΠ6 
ΟΙαβ οὗ ἴΠ6 ΡθΟρΙὶθ, ννῆοβο ἀδβραὶγ δὲ δείπρ 
1δ15 τα]εςίοεὰ ὉῪῚ Οοὰ ἴακεβ ἴπ6 ἔοττη οὗ ἃ 
Ῥτγονοτῦ. 

ἐδε σιρη»ογ} ἈΊΠοΥ, ὉΠ 6 7. 1 Ὁ- πα Ό ΒΟΥ πα, 
ὙΒΊ ἢ [Ο]]ονγ5 ἴἢ6 σογη-ἤγνοθῖ. Α'5 ἴποη {Π6 
Βυβθαπάπιδη νυ ῃθη ἴΠ6 σο Πᾶ5 δι] δὰ Πορθ5 
(Πδὲ ποῦ ΠΊΔΥ 51}}} 6 ἃ ρσοοά νἱπίαρο, δηά 
ΡΙΘΠΙΥ οὗἁὨ οἷϊνεβ ἀπά ἢἤρβ, δηὰ γρῖνοβ ννὰὺ ἴο 
ἀεβραὶγ ΟὨΪΥ͂ ννἤθη ἢ ἔγυ-αιπογίης ἢ85 
4|50 ργονρά υπρτοάιςοίϊνο; 50 ἀοσραῖγ ϑεϊχοὰ 
[Π6 ρΡδορὶς ψνῆθη ΤΕΥ δἂνν ορρογίυηϊἰο5. ἔογ 
ἘΠ ΟΙ͂Γ ἀδ] νόγαησθ ἀρδίη πὰ ἀρϑὶη ρᾶ55 Ὀγ, {1} 
Οὐοά 5εεπιδὰ υἱζογ]γ ἴο ἢᾶνο ἰογροίζθη {πθπι. 

2]. ον ἐδὲ δωγί...1 Τ1ϊ. Βεεαισο 9 ἐδε 
ὀνγεαζίηρ οΥ δὲ ἀαμσῥίεγ ΟΣ νιν ῥεορίε 1 ἄντ 
δνοξει. ἼΤΠῸ ννογάβ οὗ (ῃ6 ργορῇῃοῖ, ννῆοβθ 
Βολτί 15 στιιβῃεα ὈΥ [Πὸ 584 Ἵτγ οὔ ἢὶ5 σουη- 

ΘΏ. : 

1 ανι ὀίαε] ΟΥ, 1 0 πιουῦσπ!πε. Ρ5. 
ΧΧΧΥΪΙΙ. 6, Ὀιϊΐ 566 ποΐθ οἡ [οὔ χχχ. 28. 

22. δαί») 866 ποῖθ οἡ Οεη. Χχχυ]. 29; 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ΠΑΡ. 

1. ὙΠΟ Ἱ Ὀεΐοτο 1" }}" γε)εςϊδὰ Ὀγ ἴπῃ6 Μ25ο- 
ΓΙ65 45 ποΐ ἢανίηρ ἴΠ6 ροννοῦ οὗ ἃ σοηλιηςτίοῃ, 
ταῦ 6 τοϊδιηθὰ 45 ὈθΙηρ οἠδ οὗ ἃ πιιηοίοιι5 
οἶ455 οἵ Ἰηβίδηςθϑ οὗ ἃ 5: ΠΉΠΔΓ 156 ἴῃ ϑογρίωγΓο. 
δ66. ΕἸ145 1 ονιῖ4᾽5 " ΜΙ ἀβϑογοῖῃ ἢ4- ν145.᾽ οὰ. 
ΟἸπϑθυγε. Ρ. 117, Εννα]ά "Οτ. ὃ 613. 

8. Το ψογάς ευδίερ γερηαίη ἐπὶ αἱ δὲ ῥίαεε: 
8ΤΟ ΠΟΥ ]Ὺ ἐπὶ αἱ ἐρε ρίαςε: «υδίορ γενιαΐὶπ, ἀπ 
ἨἩεπάετγβοη (ο]]ονν5 δῖ [ογοπιθ ἴῃ 50 ἰγϑηϑ δέϊηρ 
{παὰ. Βαϊ 1πΠ6 ννογὰ ἔοτγ δίαεςο 15 ἴοτη., δηὰ χυδέορ 
γεριαὶη 15 τῆλϑο., ἀπὰ που ρἢ [ἢ]15 15 ποῖ σοῃ- 
οἸυϑῖνα (ΠΡ. 2 5. ΧΥΙ. ο; 2 ΟἾγτο, ΧΧΧΙΪ, 19) 
γεοῖ 1 15 δὴ οδ]εςοη. Βιυΐξ 45 (ἢε νογῦ τϑη- 
ἀεγοὰ 17 ῥαυε ἀγέυεη ὈΥΟΡΕΓΙΥ 5 ρηϊῆεβ 1 ῥάαυε 
ἐῤγιὶ ομΐ, ῬΙΔΙΠΪγΥ [Π6 Ῥσορηθξ ννὰ5 ποῖ {ῃϊηκ- 
ἰηρ οὗ ρίδοοβ 'π υάπα, δυῖ οὗ ξοτγείρηῃ ἰδηά5, 
δηά 1.5 ἴΠ6 5θηϑθ δάπηβ ΟὨΪΥ οὗἩ [Π6 {ΓΔΠ5- 
ἰλϊῖϊοη ἴῃ {6 Α. ΚΝ. [ἢ [15 ἴοο ἴΠοῖῸ ἃσθὸ 
δτιατητηδίῖςδὶ αἰ βη σα] 165, δηὰ ἴδ ΧΧ. δά 
5ΥΥΓ. ἅγῸ ῬΡγΟΌΔΟΪ τρῆς ἴῃ οπιἰηρ [ἢ6 ννογὰ 
ὉΠ 2) «ὐδίεῦ γεριαὶπ, τἴῃ6 ἰηϑουίοη οὗ τνῆϊοῇ 
8 ρΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀϊ6 ἴο ϑοπὶῈ σοργίδί, ἤοϑο ΟΥ̓ 
ννᾺ5 τηϊδίοὰ ὈΥ 1183 Οσουγτγεπος ἀραίη ἴῃ ἴῃς 
ῬΓοσδάϊηρ ᾿ἰπ6. 

Θ. ΤῊες ΟἸὉ δα5 ΟΞ, τῆς ἢ [Π6 Μα- 
δΟΓΙ[65 πᾶνθ σπδηροὰ ἱπίο {πὸ δίηρ. ῬγοῦΌΔΟΪΥ 
Ὀδοδιυι36 {Π6 νγογὰ 15 βίηρ. ἴῃ [ἢ6 ρᾶγδὶ δὶ ρίδοθ 
ἴῃ οἢ. ΧΧΙ. το. Βιυξ [Π6 ρ]υγαὶ 15 τοαυϊγοὰ 
ἴκτο. Τμο Ηδθῦγ. ᾿ϊξογαῖν 15 Τ2ε «υδοΐε οὗ ἐξ 
- οὐ {Π| ρθορ]ε---ῤαλῥ γείμγηποά ἐο ἐδεὶγ σομγε:, 

[15 Πραιίηρ νἱτγῖιιε5 4τὸ ρῥγαϊϑοά ὈΥ Ϊεγεπλακ 
4130 ἴῃ ςἢ. χὶνὶ. χα, Ἰϊ. 8. 

15 ἴποῖο πὸ δ γείείαπ ἐβεγε ἢ ἱ. ο. ἴῃ ΟἸοδά. 
Ναῖυγα! ν γΒογο [η6 ὈΑ]ϑαπὶ νγᾶ5 ζοιιηά, ἴΠογὲ 
νυ] 4150 ὈῈ ῥρεορὶς 5Κ1|}1δὰ ἴῃ 1Π6 ἀρρ]ςᾶ- 
ἴοη οὔτ. ὍΤΠθ οδ]εςῖτίοη οἵ ἴῇοϑθ ννῆο ννου]ά 
πηάἀογβίαπα ΌΥ ἡϑέγε ἴΠ6 ρΙςθ ννἤογο [5γ86] ννδ8 
ἴῃ ΟΔΡΕΥΥ ΔΓ1565 ἔγοπι ἃ ἰοΐδ] π)ὶϑιιη ἀογβίδηά- 
ἴῃς οὗ ἴπ6 ρᾶϑϑᾶρθ. Ὑὴ6 ργορῃοί 5 ΠΊθδηϊηρ 
15, θα] πὴ τισϑὰ ἴο σΤΟΥ ἴῃ [5γ86] ἴοσ (Π6 ἤθδ ης 
οὗ ἴπ6 παίϊΐοηβιυ Ηδθὺ ρηεϑίβ δπά ρτορῃοῖβ 
γνογῈ [86 ρἢγϑιοίδηβ, Ώοϑο οὔος 11 ννᾶ8 ἴὸ 
ἰύαςἢ [Π6 ΤΟΠΊΘΥ ἔοὼγ Ὠιιπηδη 515 δηά ννΌϑ. 
Ηδ5 ἰϑ5γαϑὶ ἤθη πο Ὀ4]πὶ ἕογ ἢθυβϑθ ἡ [5 {Π6ΓῸ 
ΠΟ Ρἢγπιοϊδη ἰῇ ΠΟ ΨὴΟ σδὴ Ὀϊπὰ ὉΡ ΠΟΥ 
νουπη) ΟἸἸοδα ννᾶ5 ἴο ἰϑύδεὶ ψνῆδαΐ [5Γδ6] 
ϑρ ΓΙ ΔΙΠ]Υ ννᾶ5 ἴο [6 γνῆο]6Ὲ ννου]ά, 

«υδῦ ἐδερ ἐς ποὲ ἐδ ῥέεα]δ.. τερουεγοά 3) 
Βείῖοσ, «υὐν ἐῤεπ ῥᾷς πο δαπάαρε, ΟΥ̓ ὈΪ] Αι ϑίογ 
οὗ θᾳίϑαπι, ὀγεεμ ἰαίά μρορ μιν ῥεοῤίεῦ ἘΠτϑῖ, 
Ποννονοῦ, δηὰ Νάρεϊβθ., ϑιρρογὶ ῥεαϊηφ, τὴ 
τοηάογηρ οὗ ἴῃς ΑΟΥ. 

ὙΠ. 1, 2, 6, 8. 

ΒΟΠῚΘ ἴο ΟΠΘ, ΘΩπ|6 ἴο δηοΐπου, δοοογάϊηρ ἴο 
ΘΔΟἢ οποῖβ ὑοβοζίηρ ϑη. ΝῸ ψεῖρῃΐ σὴ ὃ6 
Αἰϊδοῃοὰ ἴο ἴῃ6 δησίθηΐ νϑγϑίοβ ἴῃ δος ἢ ἃ 
σ856, 845 ΠΟΥ ϑγϑίθπηδίϊς δ! γ πορθςξ Ὠυπλθ 6.8 
Δηἃ ρψοηάογβ. 

8. ΤΠε πιεηζίοη οὗὨ “εγὶδες ἴῃ {ἢ15 ρΡ͵δσθ 15 
ἃ οτςῖαὶ ρΡοϊηΐ ἴῃ ἴῃ6 ἀγριυπιθηΐ νυ ΟΊ ΠΟΥ ΟΥ̓ 
ποῖ {πΠ6 Ῥοπίδίθυς ἢ οΥἮ ΤοΟΥΔἢ ἰ5 ἴῃς οἱά Ἰανν- 
ὈοΟΚ οὗ {πὸ |ενν8, ΟΥὁἨ ἃ ἐδὈτσδίίοηπ ννΠ]ς ἢ 
διδάυ δ} στὸνν ὑρ, Ὀυϊ ννᾶ5 ποῖ γοοοινθα ἃ5 
δΔυϊογδίϊνθ ὑπ} δογ [6 γϑίσγῃ ἔτοπὶ σἂρ- 
Εἰνγ. ΑΚ 5ἰαίϊθά ἴῃ [106 ποῖθ οἡὔἡ 2 (ῆτγο. 
ΧΧΧΙΥΝ. 12, ἴἴ 15 ποῖ π1}} (Π6 πιο οὗ [οβίδῃ 
(ῃαϊ ννὲ βπάὰ ϑοσγῦθθ τηθηϊοπθὰ ὄχοορί 85 
ΡοΪϊεῖςαὶ οὔοοτγο; ἤογὸ ΠΟῪ ἅγὰ δἰυἀθηΐβ οὗ [ἢ 
Τοταῆ. Βιυΐὶ ἴῃ6 Τογαῇ πλιιϑὲ ἤᾶνς εχἰϑίοα 
'ἰη νπηρ Ὀεΐοτο Ποῦ σου]ὰ ἤᾶνθ Ὀθοη 8ηῃ 
ΟΥΔΟΓ οὗ τῇϑθῃ ννῆοϑϑο 5ρθοῖδὶ Ὀυβῖηθ55 11 ννᾶβ5 
ἴο δἴυαν ἴἴ: δηὰ {πογοίογο Εννα]ά, ΗΖ, 
Οταῦ δηὰ οἴμεῖβ ὄχ ρίδίη [ἢ6 νεῦθθ ΑυΑΥ ὉΥ͂ 
βαγίηρ ἴδ ρογῆδαρϑ ἴῃ δοσῖροθ νγ γῈ υνΥ Υ5 
οὗ Ὀοοκα ῆο δὰ ρυ]}5ῃθὰ οο]]οσοἢ5 οὗ 
1156 ργορῆθοιθβ νυττθη ἴῃ Ἰπηϊδίίοη οὗ {Π6 
ἴσυθ. Βυῖ [6 ΤΥ οὗ [Θῃονδῇ 15 πιθημὩοπρὰ 
ἴῃ {815 ΨΟΓΥ νοῖβο, δαπάὰ (ἢ6 ψῇοΐς γῖβὶ οὗ 
[Π6 ραϑϑᾶρθ 15 ἰοβί 1 ννῆδί ἴῃ6 δε ῦθο5 ἰὐτηρὰ 
ἰηῖο 4 116 ννᾶ5 δηυτ πίη εἶδ ὀχοθρί {πδῖ Ἰανν, 
οὗἩἨ ψ»ΒΙΟΒ πο Πδὰ 1υ5ὲ Ὀοφδίοά ἔπαίς {ΠΟῪ 
ἍΟΓΟ [6 Ροβϑόββθοῖβ. Μοχθόνεγ, ἴΠ6 ϑβοσιῦθ8 
πάθη δ] ὈδοδΠΊΘ ροβϑοβϑθα οὗ ργεροπαφγδίη 
ἱπῆυδηςθ ἀυτσίηρ [6 ΘΧΙ]6: δηὰ ου ἴδδ τευ τη 
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ἴτοπι ΒδΌγΪοη τόσα ρου σ δηου ἢ ἴο τ 
γεηΐ ἴδπθ γχοϑίογαοη οὗ ἴδ6 Κρ οἢῆςς. 
Ναίΐυγα! ἐπογοίογε νχὸ Ἰοοῖὶς ἔοσ ϑοπὶς ἱπάϊ!ςδ- 
ἰίΐοη5 οὗ {μεὶγ ὀχ ϑίθποθ Ὀδεΐοσε ἔπε ἀονπηδὶ 
οὗ [Ἔγαβαίεθ. Νοῦν Βεῖε ἀπά ἴῃ 2 (το. 
ΧΧΧΙν. 13 Μὲ πὰ οηυπιογαῖοα δ᾽οηρ ἢ [Π6 
Ρινεβίξ δηὰ 1, ον δ8 πο γῆο ἀονοῖϊοά {Π6Π]- 
βεοίνεβ. ἴο ἴῃ6 δίυαν οὗ ἴδε νυυτιεη ἴανν, δηὰ 
Ὑγ}0 ἰη ἴδε ἰπιὸ οὗ [οϑίδῃ δὰ δοαυϊγοὰ ϑυςἢ 
ἱπἤιδηςθ ἃ5 ἴο 6 τεσορηϊζοὰ 45 ἃ ἀϊδιιπεῖ 
οἾ255. Απά 1815 5 Ἰυ5ῖ νν δῖ 'χὸ δῃοι!ά εχ- 
ῬΡοςὶ ἔἴτοπὶ 186 ταρίάἁ ρτορτθθ οὐ ἰϑαγηΐηρ, 
ὙΠ ΠΙΓἢ Ὀορδη ἢ ΕΠΙ5Π.4᾽5 δοίϊνο τηδηδρειηθηΐ 
οὗ ἴῃς ϑβεῆοοὶς οὔ ἰδ ργορἢθίβ, δῃὰ οὐ]πι!- 
Ὠδλῖοά ἴῃ ἴπὸ ἀδγ5 οὗ Ηοζεκίαῃ, Αἱ ἔἤγβί οπς 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΙΧ. 
ι σεγενίαλ αρεοπίείλ ἐλ ειυς ,ο» ἐλεῖν νεαρέ- 

,))οέαἱ εἴς, ο απαά 70» ἐλεεῖν γμαργιοε. τΔ 22 15- 
οὐδάϊϊονιεό ἐς {ἀξ ἐαμσέ οὗ ἐλεῖν δίΐεγ εαἰανεῖγ. 
17 4279}ὲ εἀλογίοίλ ἴο 10. 20» ἐλεὶ»γ ἀσείγμε- 
ἔϊονε, 43 απα (9 ἐγεδί μοί τη, ἐλερισεῖσες, διε 
ἐπε Οοά. 45 4Ἶ2 ἐλγωαϊεμείλ ῥοίλ πός αμά 

4 Ἠοῦ Ονρέ ες. 

ων δ 9, Η '4τηδξ ΤΥ Βεδά νγεγα νγδίεγϑβ, 
ΠΑ πγϊπε εὐεβ ἃ ἰουηπίδίη οὗ 

ὅμαρ...10. ἴδλγβ, ἴῃς 1 τηῖρῆς ψγεαὲρ ἀὺ δπά 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. Οὗ δαὶ πιν δεαά...ἢ ΤῊϊ8 
νοῦ δείοηρϑο ἴο {86 ρῥγθοθεάϊηρ Ἵμπαρίεγ, ἢ 
ὙΓΠΙΟΣ [ἴ 15 Ἰοϊηθά ἴῃ ἴῃς Ηφῦγειν. Βυΐ ΔΗΥ͂ 
Ὀγεακ Πογὸ δὲ 4}} ἱπίογγιρίϑ [Π6 πηθδηϊηρ, 85 
ἔγοπι ἴπ6 νυϊϑῃ ἴο Ὀ6 υἱΐεῦ!γ ἀἰθϑοϊνθαὰ ἴῃ ἴθᾶσβ 
Ὀδοδιιϑα οὗ {Π6 τηϊϑξοτζιποϑ οὗ ἢ15 σοπηϊγγτηθῃ, 
[ῃ6 Ῥγορηεῖ [ᾶθθ6ε5 ΠδΓΙΓΑΙΥ ἴο ἴπ6 ψν ἢ ἴο 
ἤθε ἀννᾶγ ἔγοπι [Πη6 ἀδ}γ δβῃΐς οὗ ἴῆοϑο 5|η5, 
ΜΏΙΓἢ ννογα [Π6 τα] σλιι56 οὗ {ΠΕΙΣ βυ βογίηρϑβ. 

Ω »οεπίαὶη οὗ ἰεαγι] ἘΛΔΙΠΟΓ, ὦ γέσεγυοι, Ἰῃ 
ὙΠΟ ἴθᾶτβ Πδα Ὀδεη βἰογρά ὑρ, 50 ἰμδῖ {π6 
Ῥτγορῆεί τπαρῃϊ το ορ δουπάδης! Υγ. ὅ866 ςἢ. Ἰϊ. 
18, ἀπὰ Νοῖο δῖ ϑοπά οὗ Ομαρίοσγ. 

2--0. Ῥτοπὶ [ΠΟΙΓ ΡυΠΙϑηπιθηΐ 186 ργορδεῖ 
ΠΟ ἴυγηβ ἴο ἴΠΕΙΓ 5'π5. Αἢ υἱίογ νγδηΐ οὗ 
411 Ποποβίυ ἀπά ὑρπρμξ ἀθαὶησ Ὀοΐννθεη τηδη 
δηὰ πιδὴ δχίϑῖβ διποηρ ἴΠ6πὶ ἄγαν ΠΥ μα 
τῃογοίογσε Οοὰ ν}}} Ὀυηρ ὑροη ἴῆθπὶ οἢδϑίϊϑθο- 
τηθηΐ ἤργοθ ἃ5 {Π6 γε ης 5 ἤγε (7---9). 

Ὡ. Ο ἰἐῥαΐ] ῥαά...1Ὶ ὝΠΟ ρῥγορμεῖ, Ἷοη- 
υἱπορά [Πδῖ 4}} 15 Ἰδθοιγα ἴο ἀγγοϑῖ {πῸ παϊίοη 
ἴῃ 1ἴ5 ἀοννηνναγα σΟΌΓΘΟ ΔΓΘ 1π νδίη, υἰΐογϑ (ἢ 6 
ὑνΊ9ῃ ταὶ Π6 πλῖρἢϊ Ὀ6 βραγδϑὰ ἢ15 ἀδι]γν ϑισινίην, 
ἃπἃ ἴῃ σοπὶ ἴοπθ ν] ] ἀουπθ85 σῖνΘ ὙΨΑΥ ἴο 15 
δοῖτονν, νυ τῃοιυξ γοϑίγαιηΐ. 

α ἰοάσίπσ ῥίαεε)] [ἴ νγὰβ υϑι8] ἴο Ὀυ]] ἃ ἴῃ [ἢ 6 
᾿ ἀεβεγί, εἰ ποῦ ΟΥ̓ ΡΓ ναῖε ΠΠΑΓΙΥ οὐ δὲ ἴδ6 
ΡαὈ]ς Ἔχρθηβθ, ἤοβρίσθβ ΟΥ̓ΟΔΓνΔΠβοΓαῖβ, ἴο 
Γοοοῖνο ἰγάνθ θοῦ {γ ἃ σηρῖὶθ πἰρῃϊ, ννῆο διαά 
Ποννενοῦ ἴο ὑγίης [ΠΘΙΓ οὐ 5ῈΡΡ0]165 Β΄ 
πε. 866 οἡ Οδῆῇ. χἹ. γ; Ἐχοά. ἱν. 24; 
7Χυ. Χ]ῖ. χ7. 

Βοτὸ δῃὰ οὔς ποθ ἀπιοηῦᾷ 6 1 ονἰἐε5 ἀρρἤοα 
{ΠποπΊβοϊνες ἴο [Π6 5ρθςΐδὶ βἰυαγ οὗ ἴῃ6 Ἰανν οὗ 
Μόοβοβ, Ὀυῖϊ ξγδάυ δι ΠΟΥ στὸν ἴῃ πυπιθοῖα 
δηα ἱπηρογΐδηοο, τὐῇ ἤΠΑΙΥ στο ογρδηϊζοά, 
ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ὈΥ 5οπὶθ Ἰεδάϊηρ τηδη ᾿ἶκὸ ϑμδρἤδῃ, 
δηά Ὀεσδα ἢοησοίογνγαγα ἃ ᾿ἰοδάϊηρ οἶ455 ἰῇ 
[86 [ενν]ϑἢ βίδίθ, ογθη δ 5 σσμοὶο ἀγρυπιοηξ 
ἀοροηάϑ Ὡροη {86 δοΐ (μδὲ {ποτα ὑγοῦο ἰῃ ἢἰ8 
ἀλγϑβ τῆδθη ψγῃο ςοἰδϊπιθὰ ἴο δ6 «ὐὐΓέ οΥἩ ΤΑῖοΓ 
ἐκαγπεά τλθῃ, Ὀδοδιιϑα οὗ {ποῖσ βδίυαν οὗ [86 
Ῥεηϊδίους, ἀπά 5 ΘΠΈΓΟΙΥ ἱησοηδίϑίοπε τὴ ἢ 
ἴς δϑϑυπιρίίοηβ οὗ ἴθ ποῦν οτςβ, (πὶ 6. 
τοι δ νγοίο ἴμῈ Ῥοοῖς οὗ Πουζεγοποπυ, ἀπά 
(μαῖ ΕΖγα ντοῖς ραγίβ οὗ Εχοάυϑβ δπὰ [86 νυῇοὶδ 
οὗ 1 ονιςσυ5. 

πῖρῆς ἔογ [ἢ βἰδίῃ οἵ τὴ6 ἀδυρῆίεγ οὗ 
ΤΩ Ρεορὶε! 

2 ΟΣ τδδῖ 1 πὰ ἴῃ τῆς νν] άογη 688 
ἃ Ἰοάρίηρ ρίδοθς οἵ νναγίαδτίηρ πιεῃ ; 
(Δὲ 1 πιρῆς ἰθᾶνα ΠῚΥ ρβορὶε, ἀπά ρὸ 
ἴτοπι {Πεπὶ ἱ ἔογ ΠῸῈΥ δέ 11 δά τεγεγβ, 
ΔΠ Ἀ556ΙΠ ΪΥ οὗὁὨ [ΓΕΔΟἤεσου 8 πε. 

Απά {πε Ὀεπά {τῃεῖγ τοηριιεϑ 
ἐϊδε τ εὶγ θοὸν ΚὉγ 1168: δυῖ ΓΠ6Ὺ ἅγε 
ποῖ γνδἰίδπῖ ἔογ (6 τυ ὑροη τῆς 

κἰροίβεῤῥο 566 οἢ. 11. 20, ἴ11, 8, 9. 
απ αα:εγηδ}}) ΟΥ, ἃ δε. 
ἐγεσερεγοι πὴ) 866 οἢ.ν, 11. [{ τεΐοσϑ 

ἤοΙο ἴο πιῆ ψὴΟ δῖὸ ἔδι. ἢ] 655 ἰονναγάὰς ομὸ 
ΔηοΐδΠοΣ. 

8. “πώὼὴ εδεν δεπά ἐδεὶγ ἰοπσμος Ἰἰἶκο ἐδεὶγ 
ὄοαυ ἴον 1] Ἐδίμογ, “πα ἐδὲν ὀεμά ἐδεὶγ 
Ὀοπαῦο (5ἰηρ.) ἢο ὍΘ ὉΠΘΊΣΥ ὉΟῪ Οὗ 1108, 
ἐ, δ. Ἰιιϑῖ 45 τῆθη δεΐογε ἃ Ὀδίι]α ρεῖ ἐμοῖς ὕοννβ 
ΤΟΔαΥ, 50 ἴπεγ οὗ εἴ ρῃγροϑθο πιᾶῖζο σελ γ ἴο 
ἀο πλιϑομιθῖ, ΟἾΪΥ ΤΠΕΙΓ ἅγτζοννβ ἅτὸ ᾿γίπρ 
νογάβ. Τα Μαςογῖεβ, οἴεηάοα ἈρΡΡΑΓΟΠΕΥ 
δἵ (ὴ6 ἰοηφιιθ δοίης σοπηραγοὰ ἴο ἃ ον", ἢν 
αἰϊεγθὰ 1ῃ6 γεδάϊπρ ἴο Ζῤεγ σις ἐδεῖγ ἰφηβμα 
ἴο ἱγεαά ἐῤέ ὀοαυ οΥ ἀεοοὶΣ. Το ἰτοδᾶ, σϑη- 
ἀεγοὰ δεπά δῦονθ, τγθϑηβ ἴο 5ἰγίης, ἴπθὸ δον; 
Ὀεῖηρ ΒοΙὰ βγη ὃν οπΘ6 ἔοοϊ ψγΠ116 {πὸ δῖ της 
5 Ριιπῃρά ὕρ ἴο ἴδε ποΐςῃ. Τῆθ Αϑϑογτίδηβ 
μοϊά 1 νὰ [6 ἰτπθο ; 566" Αης. Μοη.᾽ 1. 4:0. 

μὲ ἐδὲν αγὸ ποὶ υαἰαηπί γ᾽ δὲ ἐγισθ μροη 
ἐδε εαγὶ}) ἘἈλδίμοσ, ποῖῦθοῦ ἄο ὉΠΟΥ͂ ΓῸ]19 
ΤΑΙ ΤΌ ἰπ Ὅ89 18πά. [{ 15 τη ςἢ ἴο ὃ6 
τορτειϊοὰ ἴηι (με ἰγδηϑίδίίοη 9 ἐφ υσἰαηί 70 
Ζῤὲ ἐγμὴῤ ῖα αηϊοηδῦϊο, Ὀὰξ (ἢ6 νογῦ ἴῃ Ηθῦγ. 
ΤΩΘΔΠ5 0 δὲ »ησίγ, ῥουσο:σ 64 οΓ  οαυεν. Ῥαὶἐδ- 
» ων, τὰ. κῶν μαι ρβιώποις, οὐ ΒαοΙΠΥ ἴῃ ἘΠΟΙς 
δηραροιηθηῖα νὰ {μεσ ἐο ]ονν-πῆοη. Ζαπά, 
ἡ... ΤἸυάξα. ΤῸ ΑΟΨ. βεοϊάομη πιλκοβ ΔΩ͂ 
δἰίοιιρί ἴο ἀἰδιϊησυϊβῃ Ὀεΐννοθο ἴἢ6 [(ἄτθο 
ΤΊΘα Πρ φαγί, ἰαπά δηὰ σγοωμπά, 41} τορσὸ- 
δεηϊοά ὈΥ (ἢ6 οὔς Ηεῦγενν ἴογῃὶ ἐγεῖς, δοιὰ 
ἤδηςα ςοηδίδηϊ ςοπῇιδίοηῃ, : 



ν. 4--το.] 

δατῃ ; ἔογ {ΠΟΥ ρτγοσεβά ἔτοηὶ εν]] ἴο 
Εν}], ἀπά {πὰῪ Κπονν ποῖ π|6, 88 ἢ 
τηε ΓΟΚΡ. 

ἐ ἈΑρ. 1. 4. ὀΤΑΚΕ γε Πεεὰ βνεγυ οπμβ οἵ ἢΪ8 
ΜΙκδᾺ 7. 5, "πε ρῆθουγ, ἀπά τγυδῖ γε ποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
' Ὁ, Ὀτγοῖπογ: ἔογ ἜνεγΥ Ὀγοῖμογ ψν}}} οὐδ 

Βυρρίαηπῖ, ἀπά δυεῖν περῆρουγ ν»]}] 
ννΑὶ κα υνττἢ 5ἰδπάδγβ. 

ἐΟ τ ς Απά τῇῆεγ νψ}}} " ἀδςεῖνα Ἐν ΓΥ ομς 
ἢϊ8 ΠεΙρΏθοιΓ, πὰ νν}}] ποῖ βρξακ τῃ6 
{γαῖ : {Π6γ πᾶνε τλιιρῆϊ (Ποῖ ἴοηριια 
ἴο 5Ρ6ΔΚ [165, “πα ὙγΘΆΓΥ ΤΠ βεἶναβ ἴο 
σοπηπηῖ ἰπἰ φυτγ. 

6 Τῆπῖπα γα ἰξίδῃ ἐς ἴῃ ἴδε τηϊάϑε 
οὗ ἀεςεῖς ; ζἢγουρῃ ἀεςεῖς {ΠΕΥ γαίιβε 
ἴο Κπονν πε. 5δἰτῇ τῆε [.ΟΚ Ὁ. 

4. Ταξε γε ῥεοά...) ἴῃ ἃ ἰἴδῖε οὗ συςῇ 
ἐτίοῦ ἰΔνν]οβθηθθβ, ννἤθη πηθη ἅγὸ το]θοίίης 
Οοά, «πὰ ρῥγοςεθάϊηρ ἔγτοτὴ δν}] ἴο ουἹ], 1. Ἔ. 
το ΟΠ6 5ϊη ἴο δῃοίδοσ, ἴῃ6 Ὀοπάς οἵ πιιίι4] 
σοηβάδηςο ἃτδ Ποοθββαγ]ν τοϊαχοά, ἀπά 505- 
Ρίοίοη ἴακεβ ᾿ἴ5 ρίδοθ. ὋΉῈ ρᾶγα!εὶ ρᾶββαρε 
πη Μίςδῇ νἱῖ. ς, 6, ϑῆθννυβ {Πδῖ [θγογηδ ἢ 5 σοτη- 
Ρίδίης νγὰβ ποῖ οσςδϑιοηθαὰ ὈΥ ἢ15 ϑογθῆθβϑϑ δῖ 
Ῥοτβοηδὶ 1}}-ἰγοδϊπηθηῖ, Ὀυΐϊ ννᾶ5 ἴοο ἔτι ἃ 
Ἰσΐιγθ οὗἩ ἴῃ6 ψϑῆογαὶ [21 Π|Θ σπθος νος ὁχ- 

1956 δἴ [ογιϑαίθη. (ΟΡ. δίδου, " [μοςξ.᾽ἢ 11. 
ςχό. 

ἐυεΡ ὄὀγοίδεῦ «υἱἱ! αὐἰενὶν σμῤῥίαπ Αἡ 
ΔἰΙυϑίοη ἴο ἴῃς πᾶπηθ οὗ Ϊδεοῦ, σξεη. χχν. 26, 
ΧΧΥΊΙ, 46; Ηοϑβ. χὶϊ!. 3. [{ἴ τιὶρῃξ Ὀ6 τοπαογϑά, 
ΦΌε ὀγού δον ἱ ὦ ἐῤογοῖφ υαεοό. 

ἔυεγν πεῖσον «υἱἱ! «υαἱὰ «αὐ «ἰαπάεν. 
ΟΥ, διδπάοσχϑοιμβ. ὅ66 ποίΐβ οἡ Υἱ. 28. ΤῊΘ 
Ῥτεϑοηΐ ἴεηϑο ννου]Ἱὰ Ὀεΐῖοῦ ρῖνα ἴπ6 ργορῇεῖ 5 
τισδηϊηρ [τοις ῃουί. 

δ. ἐῤὲν «υἱἱ! ἀεεείυε] ΤῊΪϊ5 15 ἴο Ὀ6 ῥτγὸ- 
ἕεττοὰ ἴο [6 πιδγρίη ὑποεξ, ἴδκθη ἔἴτοπὶ ἰ Κ. 
ΧΥΠΙ. 27. 

δηὰδ «ὐεαγν ἐῤενισείδε 10 κοΐ ῥησμὶ»] 
ΎΠΕΥ ἴακο ἴῃς υἱπιοσῖ ρϑ]η5 20 σὸ ἐγοοζεαϊγ, 
8566 ποῖΐθ οη ἢ. 11]. 21. 

Θ. Τρίπε ῥαῤιίαϊίοη ἰι5α ἱπ ἐδεὲ γηδε οὗ 
ἄεεε 1] Αοσοοτγάϊης, ἴο 5οπιὲ [15 15 δα ἀγεϑβθά 
Όγ Οοά ἴο ἔπε ργορῆοῖ. Ἀδίπεσ, 1 15 ἃ σοη- 
Ἐπιυδίίοη οὔ Π6 νγαγηϊηρ βίνθη ἴῃ ν. 4. Ἱγιωΐ 
ΝΟ οὔθ: ζ0Υ τοι ἀαυείίοες τωγγοισιάξα ὧγ ἀεεεὶΐ 
οἱ ἐΎεγ “ἰὅφ. Απὰ Ὀροη [15 πδίῃ γα! ΠΥ ἔο ον 8 
[Π6 δάπιοηϊίοη δά ἀγοβθθὰ ἴο [Π6πὴ ἴῃ [ΘΠονδἢ 5 
Πδῖηδ, {πὲ {Ποῖγ σεϊοσθοη οἵ Οοά 5 [πὸ τϑϑυϊς 
οὗ {πεῖγ ννδηΐ οὔ Βοποβίυ ἴῃ {πεῖγ ἀθδ!ηρβ 
ἢ ομα Δποίπου (1 ]οἤπ τν. 2ο). ΤῊΝ ἔγαηϑ- 
Ἰλϊίοη οὗ ἰδ ΠΧ Χ, ἅγίϑο8 ἔτοπιὶ {πεν μανίην 
ἀϊνιἀοὰ [π6 ςοηπϑβοηδηίϑ αἴ γΘηΓΥ, δηὰ τδοιρῇ 
δάορίοα ΌΥ Εννδὶ ἃ 15 ποῖ 380 ξοοά 845 ἴδε ἴοχὶ 
τοργεϑοηϊοα ΌΥ (6 Α.ὔΥ͂. 

7. 1 «υἱὶ νιοὶ ἐῥενε, μά 1» ἐδ ὕγροη 
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γη ὙΒεγείογε τῆ8 βαῖῃ τῃ6 ΤΟΚῸ 
οὗ Ποβῖβ, Βεμοϊά, 1 ψ}}} πεῖς τῇ ἐπὶ, 
Δηά {τὺ τῃεπὶ; ἰογ ἢονν 5}4]} 1 ἀο ἔογ 
τε ἀλιυρῆῖογ οὗ πιν Ρθορὶο 

8 ἼΠΠεΙγ τοπριια ἐς ας ΔΠ ἅγγονν 8ῆοζ 
οὐ; ἰξ βρεακειῇ “ ἀδςεῖξ : σπξ βρβᾶκ- ς [νι κα 
Ε(ἢ 4 ρεδοςδΌ}Υ ἴο ἢ15 πεῖρῇθοιγ ννΊ ἢ “ ρα. 
Ηἷβ. πιοιῖῃ, δῖ μι Βεαγε ἢς ἰαγεῖῃ ἔηε. ἐπ 
" Ηἷ8. νναῖϊζ. ἐπε πεσε 

9 “5841 1 ποῖ νἱβὶς τπεπὶ ἔὸγ κῶη μὴ 
τἢεβε ἐῤέπσε  βαιτὰ τὰς ΓΟΚΡ : 5}4]] 4 οἰιαρ. 5. 
ποῖ ΠΩΥ 80] θεὲ ἀνεηρεά οὔ βιιςἢ ἢ 
παίίοη 48 1818 ὲ 

10 Εογ τῆς πιουπηίδίῃ8 ὙΜ]1 1 τΔΚε 
ὉΡ ἃ Ψεερίπρ δηά ννδι!ηρ, ἂπά ἴογ 
16 ᾿Παδιταῖιοη8 οὗ [6 νυ] άἀογπμθϑ8 ἃ μαεέμνε. 

πο. 

Β'ῃῆ 50 Κ'ΟΏΟΓΑΙ 45 [5 Ὀφθη ἀοθοῦ θα ἅθονὸ 
ΡΌΠΙΒΗΠΊΘΠΕ ΠΟ ΘΒΘΑΓΙΥ ἕο] οννϑ, Ὀυζ [Π15 ρα ΠΙ5ἢ- 
Τηθηΐ 15 σοστϑοῖινα γαῖποῦ ἴμδη γειγιυτινο. ΤΠ6 
ἴογπιβ 5οἃ ἀγὸ ἴῆοϑβο οὗ (Π6 γϑῆποσ οὗ πηδῖδ]5, 
(Π6 ἢτϑὶ Ὀείηρ ἴλ6 δι ηρ ἴο ϑοραγαίθ [Π6 
ΡΌΓΕ πιοίδ] ἔσοπὶ ἴῃ 6 ΟΓΒ : ἴῃ6 βϑοοης [Π6 ἰεϑί- 
πῃ ἴο 566 ψΠΟΙΠΕΥ (Π6 τηρίδ] ἰ5. ριιγθ, οὐ 51}}} 
Τηϊχοὰ ἢ Αἰ]ογ. Α58 π]άθσ τλθᾶη5 ἢδνθ 
]]οὰ, Οοά νν}}} πονν ρυῖ {86 παίϊοη ἰηΐο [6 
ΤΟΓΟ ΡΟΝ ΘΓ] στας!ῦ]α οὗὨ {γἰδυϊδίίοη, {πδξ 
ὙΥΠδΐθνοσ 15 6ν}}] Ὀδίηρ σοπϑυτηθα ἴῃ ἴη6 ἢτο, 
411 ἴῃθγὰ 15 1ῃ {Πεπὶ οὗ βοοά πιᾶὺ ὃ6 ρυτβοά. 
"ον δοτυ φτ-ῤαί 1 4ο..1 Ἐδῖδοῦ, ,ὸῶγ ῥοαν 

0189 ΘΟ] 1 δοῖ ὙΠῸ8 ΤΟΥΌΣΘΠΟΘ ὕ0 {δὲ 
ἠαμοῥίογ οΚ νῃν ῥεοῤίεῦ ἴῃ ννῆδὶ ΟἿΟΣ ὙΨΑΥ͂ 
ςοι]ὰ 1 ἀθαὶ νι ιἢ Ποὺ 

8. Τῤεῖν ἰοπσμθ ἴα ἃ5 απ ἀγγοτὺ “δοῖ ΟΜ] - 
Βδῖποσ, ἐς ἃ »ιμγάσγοις ἀγγοαυ. ὙΠῸ ΑΟΨ. μᾶς 
δἀορίοά [ἢ τοδάϊηρ οὗ ἴπὸ Μαβογῖζοβ, Ὀὰξ [86 
ττθη ἴοχὲ 15 βιιρρογίοα ὈγΥ {6 ΧΧ. δηὰ 
ψυϊρ.. δηὰ 5 δἰοροῖθου ργθίθγαθ!θ, 

ἐπ ὀναγὶ δὲ ἰαγεὶρ δὶς αὐαἱἢ Ἐδίδον, 1π- 
ἬΔΙΑΙΥ δὲ ἰαγειδ δὶς ΔΥα Ὁ ΒΏ, ΟΥ̓ΆΡΟΒΘΙὈΪΥ͂ 
ῥὶς ἐγαβ, ἴπδ τοοῖ-πηοδηϊηρ ὈΕΙπρ 20 ἐπίεγαυεαυδ. 
ἼῊ5 νεγβ6 ἰ5 γοροδῖθα ἔγοπι οἢ. ν. 9, 29. 

10--2.. Ὑπὸ ρυμπιϑῃπιθης ἀσβογι θὰ ἴῃ 
ΒΘΠΟΓΔΙ ἰδιτῃ5 ἴῃ (Π6 ργθοθάϊης [ὮΓΘΘ γ Γθο5 18 
πονν ἀεία!οὰ «αἵ στοαὶ ἰορησίῃ. [{ 5 ἴο σοῃ- 
βἰδῖ (1) ἴῃ {πΠ6 ἀεβοίφτίοη οὗ ἴῃ6 ἰδηά, ἀπά [ἢ 
βαδίσῃ οὐ ἴῃ6 φϑορίθ, 1ο---τό; πὰ (2) ἴῃ 
1Π6 ἰοττς σϑἰδυρῃϊογ οὗ ἰαγρο πιιπλθοῖβ οὗ [ῃ6 
οἰ ΖΘΏ 5, 17----2 . 

10. Σὸν ἐῤεὲ νιοιπία!}] Ὑἢ18. ΠΊΔΥ 4͵50 
Ὅδ ἐγαπϑαἰϊθὰ μῤονις Ὀυ ,“ὸγ 15 Ὀθξίοσ, Θγθηγδῇ 
ἢγϑί ἰαπιθηΐβ ἔογ ἴθ ρδϑιιγο- η 5, ἰδίου ος- 
συρίοα ὈΥ σουηί]εθ5. μογάϑ, θὰ πον ἀσϑβοϊδίο ; 
δηὰ ἴποη ἔοσγ [ἢ ΟἸΥ͂, 580 ΟΣΟΣΙ͂Υ οπιρίγ 85 ἴο 
Ὀ6 (86 δἀροάδ οἵ 14 καὶ8. Οοιηραῖο οἢ. Χ. 22. 

ἐδε ῥαῤῥ᾽αἰἰοη. 1.6. [6 ΤΟΠΊΡΟΓΑΙΥ͂ Θποδπι 
τηθηῖϊβ οὗ {6 5ῃορῃογάβ, 8ὲ6 Νοῖθ οὔ ς 
ΥἹ. 2. 



Ι: Απά [1 νἹ}}] πιακε 7 6γυβαίεηὶ 
Πείαρ, το ἤεᾶρβ, μά 74 ἄεῃ οἵ ἀγαροηβ; δηά 
[ἢε. [1] πᾶκε τῆς οἰεἰ65 οὗ }υάδῃ ᾿ ἀ6- 
α«ἰεεοία ον. δοΪδῖς, ννιτῆοις δη ἰπῃδθιῖδηξ. 

12  Ννῇο “. τῆς ννῖβε πγδη, τἢδί 

484 ἸΕΚΕΜΙΑΉ. ΙΧ. [ν. τ1--τιῇ. 

"τ, ,, [Δπιεπίδίίοη, δεσδιβε ΤΠΕΥ ἅγα ᾿ θαγη- {ΠΕΥ̓ Πᾶνα ἐογβακεη τὰν ἰὰνν ψ Ὡς 1] 
᾿ βρά ὑρ, 80 τῃδλῖ ποπης οδπ ρᾶ88 [ἤγοιρῃ 8εῖ δείογς τπεῖῃ, ἀπά ἢδνε ποῖ οδεγεά 

ἐῤέπι; Πειτῆεγ οδη σιδῆ ἤεαγ ἴῃ6 νοῖσα ΤΥ νοῖςα, πεῖ πεῦ νναϊΚεά τπεγείῃ : 
"Ηε. οὗ τῆς σδί]ε; ἴδοι τῆε ἔον] οὗ τῆς 14. Βυῖ Βᾶνε νγαϊΚεά δίϊεγ τὰς "ἴπ|2- ᾿ Οὐ, σέκδ 
κα Ἠελνθηβ ἀπά τῆς δεαδβὲ ἅτε ἢδβά; {Π6γ ΠΡΊΩΝ οὗ {πεῖγ οννῃ Πεαγί, δπὰ δίεγ ᾿ 
“5, ὅδ. Δα ρΌΠΕ. ΔΔ]1Π|) Ὑῃϊσἢ {πεῖγ ἔδῖπεῖβ τδιρῆς 

{Πεπὶ: 
Ις ὙΓπεγείογε ἴπιι5 βίῃ τῆς ΓΚ Ὸ 

οἵ Ποβῖβ, ἴῃς (σοά οὗ ἴ5Γδε] ; Βεδμοϊά, 
1 ν}} "ἔεεά τῆεπι, φύεη τἢ18. Ρεορὶε, 
ἐυγίτ ἢ ννογπαννοοά, δη4 ρίνε τμεπὶ ννα-  ομαρ. ὃ 
ἴεγ οἵ ρ4]] το ἀτγίηκ. 

161 νν}}} ᾿βοδῖτεγ (ἢεπὶ α͵ϑο ἀτηοηρ ὁ 1" "6 
ΠΔΥ τιἰηἀογοίδηά τἢ!ϊ5 ἡ δηά τυὐῤο ἰς ῥὲ δὶ 43. 15. 

ἴο Ψψῇῃοπὶ τἢ6 πιουῖῃ οὗ [ἢ6 ΟΚΡ 
Παῖῃ βροκεη, τπδὲ ἢε πηᾶὺ ἀξεοΐαγε ἴζ, 
ἴογ ννῆδε τῆε ἰδπά ἀν δ απά 15 
Ὀυγπεά υὑρ ||Κὲ ἃ ψν Ἡ] ΔΘ γπε58. [παῖ Ποπα 
ΡΑβ35εῖ}} τὨγουρῇ ἡ 

13 Απά τῃῈ ΓΟΚῸ 8418, Βεολδιιβε 

{Π6 Βεδίθεη, ψῇοπι πε γ ἘΠΘΥ ΠΟΥ 
1μεῖγ ἔλῖμεῖβ ἤᾶνε Κποινῃ : δηὰ 1 ν]} 
β86εη4 ἃ ϑυνογά δίϊεσ τῆεπὶ, {1} 1 δᾶνε 
ςοπϑβιιπηεά {ἢ δηλ. 

17 ὅ Τῆι5 5.1} {πὲ ΓΚ οὗ 

“0 ἐραὶ ποηθ εαη...ἢ ὙΠῸ ννογὰ εαπ 15 ποῖ ἴῃ 
{π6 Ηροῦσγ., νι ςἢ ποιὰ Ὀ6 ἰΓδηϑιίθα, ΤΠΘΥ 
ΔΙῸ Ῥδιοῃηθά ὋΡ,͵ Ψ1Π0} 0 Σ8:: ὕο 249: 
ἐῤγομσ ἐδε; ὩΘΙΌΠΘΣΥ ἄο ΠΟΥ ὀγαγ ἐδε 
“΄σοἴεο οὗ οδαὐῖ]θ: ΖΘ ἴῃ ὈϊγάΒ οΟΥὗἩὨ ᾽Ὁ89 
ἤθδανοΣ θη ὅὍο δ ὈΘΔΒΙΒ ὉΠΟΥ͂ ἀγέ 
,“Πε4, ἐδεγ ἀγὲ οπε. ον τ Νὰ οὗ ἴθ ν"}}- 
ἀογηθβθ, Ὀ504}}Ὺ ἰοπδηίθαὰ ἱνιῖ ἢ ΠΡ, ἅγὸ 50 
τευ νναϑίε, ἰμαΐ ὄνθη δγά5 σαπηοῖ δηά 5ιιὃ- 
βἰβίθηςς ἴποτο. 

11. 1 «υἱ] »ιαλε...) Ἰ]ομονδῇ ποῦν ἴῃ ροῖ- 
δ0η ἀἰθοϊασοβ {Π6 Πρ ῃοσὲ τηράβυσγε οὗ {86 ἴτ- 
Ρεπάϊηρς ἀεϑοϊδίίοη. ογυβα]θπὶ, ἴΠ6 Ἰογουβ 
ΟἸΥ, 15 ἴο ὈδοοπιΘ ἃ ἤδδρ οὗ γΓιυΐη5, ἴ6 ἀξδῃ, 
ποῖ οὗ ἄγαχοης, Ὀυϊ οὗ 381Κ818. 

12. ,ῶν «ευραὶ ἐδε ἰαπά ρῥεγι ῥεῖ! ὁ... ὌῊ 5 
15. ἴη6 σπυσδίίοη ργοροϑοα ἔοὺσγ σοηῃϑι ἀ ΓΑ ΟΠ, 
δηά 11 ννου]ὰ 6 Ὀεϊίεσ ἴο ἀγτδηρο 1ἴ ΒΘρΡΑΓΑΙΕΪΥ, 
ἘρῸῚ ῥὲ ἰο «ὐϑονι ἐρε »πομί δ οΓΓ υεῤῥουαῷ βας 
σρῥοξεη 1ἴ5 ἴῃ6 δαυϊναίθηὶ οὗ {π6 ν 156. πηδῃ ἴῃ 
[ῃη6 ἢτδί οἰδιιϑθο, ὉΠ ργόρδοῖ ς4}}15 ἴθ ὑροη 
1η6 ννῖϑα τη ἴο δχρ δίῃ ἢὶ5 ηιοβίίοη, δηά 
ὌΡΟΩ {Π6 τδῃ ἰδιρῆς οὗ (οά ἴο ἀξεΐατγε [ἴἴ ; 
διὰ {Ποη ρΡυΐ5 86 πυσδίίοη [(56], ἴ ΘΓ 6- 
ζοσγθ ἀϊ!ὰ ὉΆ5λ9 Ιδπᾶ ΡῬΟΙΙΒ87 Απά υὑροῃ 
[15 ἔο!]ονν5 [ῃ6 δϑϑογίίοη οὗ 86 δεῖ ἢ Ζὲ ἡ 
}αγοβεά ἐξε ἐῤε «υἱάεγπεις «υἱῷ πὸ ῬιΩαὴ 10 
2.5... ἐῤγοισϑ. 

138. ομπονδῇ, ἰΠπαΐ πο πιδῃ ΠΊΔΥ ρ]οδὰ ἱζτο- 
ΤΑΠΟΘ οὗ {π6 οδιι56 οὔ {π6 μασι ϊβοσηθηΐ δδοιυΐ 
ἴο {4}} ὑροη [ΘΓ βα οστη, ΕἸ ρΡἢ δι 4}}} ἀθο]αΓα5 

. [παῖ ἃ ννᾶς ἐμποῖγ ἀδβοσίίοῃ οὐ {πὸ ἀϊνίπο Ἰανν. 
Τὰθ ἐλ μοιβ ἰΔῪ ζσοαῖ ϑίγοθϑ Ἰροη ἴῃ6 ννογάβ 
αυρίορ 1 «οἱ ὀείογε ἐδερι, ἰϊ. ῥούογε ἐῤεὶγ ὕαεεε. 
ΤΠΟ ἴανν ννᾷ5 ποῖ ρίνοη βϑθογείγ, δᾶγ5 (ἢτγ- 
βοβίοπι, Ὀυΐ ρα ΠΟΥ, νυν ἢ 411 [ῃ6 ροτὴρ δηά 
[οστοῦβ οὗ δίπαι ; δπά 50 ἡ πβοοάοσγοεί δηάᾶ οἴδοϑ. 

περήδογ «υαἰξεά ἐῤεγεὶμ} 1.6. ἴῃ [86 ἰανν, 45 
[ἢ ργοποιη ἴῃ [86 Ηθῦγ. ϑἤοννβ. ᾿ 

14. ἐπιαρίπα!!οη} Οτ᾽, ϑπ ΌΟΣΙΣ 988, 56 Ὲ 
111. 17. 

Βογ δααϊί»γι, 566 11. 8, 23. 
αυρίορ ἐδεῖγ γαίδεγ ἰαμσδί ἐδ) [ἃ νγᾶ8 

ποῖ (6 5ἰη οὗ οὔθ ρβεπογδίίοη μαὶ Ὀγοιρῆῖ 
ὉΡΟη ἴπεπὶ 50 ΘΑ ἃ οἢΠδϑιϊϑοτηθηΐ : [{ ννᾶ5 
ΔῊ ΠΕΙΘα ΑΓ 5η, ψ ΠΏ ἢ δά Ὀδθὴ ἢλπαρά 
ἄονη ἔγοπι ἔδίμεγ ἴο ϑοῃ. ἴΐροῃ {Π6 ἀιι{165 οὗ 
ΓλῖΠοῦβ ἴο {παὶγ σὨΠ]άγθη, 5θ6 θυ. ἱν. 9. 

1δ. 1 αὐἱ] Μεά Ἰδενι.. ἢ Ἐλδῖδοῦ, 1 δπὶ 
ζοοάϊπα ὕπθη. Ὅῆδ ρῥγεβθηΐ ραυοῖρὶα υϑεὰ 
ἤοΓο, ἔο]]οννοὰ ΟΥ ἴὔγεθ νετὺβ ἴῃ [ἢ6 μαΐατο, 
5ῃδνν5 [ῃδῖ [ἢς Ἰυάρτηεηΐϊ ἢα5 Ὀεριπ, οὗ ννῃϊςῆ 
[Π6 ϑυςζορϑϑίνε δίδροθ ἃγὸ σίνθη 'ἰπ ἴῃ6 ποχὶ 
οΪδιι56. 

«υογγπαυοο  ὅ66 ποΐε οἡ Ὠευῖ. χχῖχ. 18, 
ἃηπὰ ἴὺγ αὐαίεγ ὁ χαϊΐ, ποῖΐς οἡ οἢ. νἹἱῖ!. 
14. 

186. 1 αὐ! σεαΐεν ἐδόρι αἰὸ ἀγιοηῖσ ἐδὲ 
ῥεαϊδεμ ὍΓῊΪ5 νϑῦβα 15 ἴδίζθῃ ἔγοτῃ [,δν. χχνὶ. 
43) πὰ 1ἴῃ6 ΔΙ πρηξ οὗ ναὶ δὰ Ὀδεη 950 
Ἰοηξ Ὀεΐογθ δρροϊηϊοά 8ἃ5 {ῃ6 ἀοίογπγιπδῖθ 
ῬΘΠΔΙΥ ἴον {Π6 νυἱοϊαϊίοη οὗ [ϑῃονδῇῃ 5 σονθ- 
Πδηΐ 15 οὔθ οὗ ἴΠ6 πηοϑὲ γοπηαγκαῦ]6 ἔδοϊβ ἴῃ 
Ργοοῦ [Πδΐ ὈΓΟΡΠΘΟΥ νυ 88 ϑογηθίβιηρ πιογὲ ἴδῃ 
Ὠυπιδη ξογοβι ἢ. . 

φυδοῦε πείέῥεν ἐῤέγ.. ἐποαυπ] ΤΉΪ5 οἴδιιϑδ 15 
δάαρά ὈΥ Ἐγοπηδῃ, δηὰ ᾿πἰθηϑῆεθ [υἀ8}8 
Ρυπϑηπιοηῖ. Αἰβοηρ 5ἴγαδηροῖβ δυογυτη πη 
νου] 5θοπὶ ππηδίαγαὶ, δηαὰ πλιῖι4] δηι]ρᾶ- 
[8165 ΘΆ5ΙῪ ΔΓΊ56. 
Δ 1 ῥᾳυε εοπσινφα {δερι] 866 ποῖ οὔ 

εἢ. ἵν. 27. Βιιϊῖ ἢουν 15 (ἢ]5 σοπβιχηρίίοη σοη- 
δβίθπε ἢ [ἢ6 ΡΓΟγη 56 ἴο [6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴποΓδ 
Εἰνθη ἡ Ρ]ΑΙ ΠΥ Ὀεσδιιθα ᾿ξ 15 ᾿πιῖοὰ ὈΥ 186 
ἴοπηθ ἀδθοϊαγοὰ πῃ τυ. 7. γον! οι 5. {Πογοίοσο 
ἴο Νεδυςῃδάηθζζαι᾽β ἀεδίσιςίοη οὗ [ογυιϑδίοτῃ 
Οοὰ τεχτηυνθὰ ἴο ἃ ρῥΐδος οὗ βδέείυῪ ἴμοϑε ἰὩ 
Ποῖα [86 Ὠδίϊοῃ 5Ποι]4 γενῖνα. 



Υ. 18---2..] 

Ποβῖβ., (ὐοηβίάεγ γε, δπά ς4]] ἔογ τῃ6 
ΤΛΟΙΓηΙησ ψομλθη, ἴπας (ΠΕ ΠΊΔΥ 
ζςΟΠΊΕ ; ἃπά βεηά ἔογ σππηΐηρ τυονρδ),, 
(παῖ ΤΕΥ ΠΊΔΑΥ ΠοπὶΕ: 

18 Απά ἸΙεῖ τῇδπὶ πλᾶκα ἢαβῖθ, δηά 
ἼΔΚΘ ὉΡ 4 νγδι]πρ ἔῸΓ τι8, [ῃαϊ ΟἱΓ 
ΟΥ̓́Θ5. ΠΊΔΥ τὰ ἄοννη ψΊ ἢ ἴεδῖβ, δηά 
ΟἿΓ Θγε] 145 ρυβῃ οὐἵ νν (ἢ νναΐογϑ. 

19 ἔογ ἃ νοῖςε οὗ ννδι]πρ ἰ5 μεαγά 
οιξ οὗ Ζίοη, Ηον ἂγεὲ νγε β8ρο]ε ! 
ννὲ δῖε ργοαίϊν ςοηξοιπάεά, Ὀεςδιιβε 
γε ἢκνε ἰὈγβάκεη τῆς ἰαπά, Ὀεσδιιβε 
Οἱ ἄννε] ]Ππρβ ἤανε σαβί κς οὐ. 

20 Υ εἴ Βεαγ τἢε ννογά οὗ τῆς [οΚῸ, 
Ο γε ννοπίεῃ, δπά ἰεῖ γοιιγ δᾶγ τὸ- 
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ξεῖνε [τῆς νογά οὗ ἢἷ5 πιοιίῃ, δηά 
τοΔοἢ γοιγ ἀδυρῃτειβ νν δ] ηρ, ἀπά 
ἜνεγΥ οἠα ΠΕΥΓ ΠεΙρῇΡοιγ ἰδπηδηταῖίοη, 

21 Εογ ἀεδίῇῃ 15 σοπηα ὉΡ ἱπίο οἱγ 
συν πάοννβ, ἀπά 15 πτεγεὰ Ἰηῖο οὐ ρᾶ- 
Ιδλεθβ, ἴο ουζ οἵ τῆε ομ]άγοη ἔγοιῃ 
νους, ἀπά ἴπ6 γοιηρ θη ἔγοπὶ 
(ἢς 5ιτγεεῖβ. 

22 ὅρεολκ, 1.8 84:1} τῆε ΓΙΟΚῸ, 
Ενεη τῆ6 οάγοδϑθβ οὔ πε 5}4]] (4]]} 
85 ἀυσηρ προη ἴπε ορεη ἢεϊά, δηὰ 858 
τς απάξι] δίζεγ ἴῃς ἢαγνεβίηπιδη, ἀπά 
ΠΟΠΕ 5}4]] ρδίμεσ ἐῤέηι. 

22 4 ἼΠιι5 54 (με [οκΡ, [νεἴ ποῖ 
{Πε νψῖδὲ γιαπ ΙΟΓΥ ἰῃ ἢ8. νν]Β4οπη, 

17. δὲ γιομγγιδισ αὐονηθη} ἃ. 6. [ΏΟ56 ννἤοθ8 
Ὀιυιδίηθ655 [ἴ ννᾶβ ἴο δίζοπαά δῖ ξιπογαὶβ, δηὰ ὈΥῪ 
δον 5Κη δὰ να] ηρϑ δἱά ἴἢ6 γα] ΠΟΙ ΓΠΟΥΒ ἰῃ 
Εἰνίηρ νοηῖ ἴο {ποῖ γποέ, Ηδφηοθ ἴΠῸΥ γα 
ςΔ]]εὰ εμρριίρρ' «ὐογρει, ᾿1ϊ. «υἱσό ννοτήθη, νν]5- 
ἄοπι Ῥεὶπρ σοπϑίδηςΥγ ιἰιϑοὰ ἴῃ δογιρίαγο ἔοσ 
ΔΗΥ Πρ ἴῃ Ὑν ΙΓ ἢ ΡΘΟρΙΘ ἀγὸ ἰγαϊηθά, 566 οἢ. 
Χ. 9. ὅ66 4Ἶ50 [ὸγ [Π656 ψνοπΊθη Εἰςο]οβ, χὶ. ας 
Αἴηοβ ν. τό. Η!γθα πλοιΓΠ ΕΓΒ ἃγῈ 51}}} 6ὃπὶ- 
ΡΙογοθά ἴῃ Εργρί, [μᾶπθ, " Μοάοιῃ Ερβγριίδηβ,᾽ 
11. 252; [ἐρδιυ5, " [δεΐογβ,᾿ Ρ. 183, εἀ. Βοδη, 

18. ἠαΐζε μῷ α «υαἱδέἔεηισ ξὸγ τ 1.6. ἴοσ ἴῃ6 
ΠΑῖΊΟΠ οπςα Οοὐΐβ ἐποβθη ρθορὶθ, θιυξ Ἰἰοηρ 
ϑρ᾽γ ἐΠ4}}γ ἀθαὰ, ἀπά νυ ῆοβο ὩδίοηΔ] ΟὈπθη 65 
Ταιδῖ ποὺν Ὀ6 ρογ ογπιθα ὑυΊοσ ἴο {ΠΡῚΓ γοιηονδὶ 
ἴογ ὈιιΓ14] ἴο 4 ἐογοίρη ἰδπά. 

19. δέρας «υό ῥᾷυς ὥγμαξοπ ἐδε Ἰαηπμά] 
Οὐ, 1οζῦ,  ογιαζέμ 560 Π15 ἴο ἱπΠΊΡ] Υ ΝΟ] ΠΠΊΑΓΥ 
Ἀςίοη, ν᾽ ῃθγθα5. {ΠΟῪ μα Ὀδθη ἕοσορὰ ἴο δρδη- 
θη 11. 

ὀεεαδ οἱ ἀαυείϊηςε ῥδαυς σαὶ ὰ5 ομἕ] 
Ἀδίποῦ, ὀεεαισς ἐδὲν Ἀδνθ οαδῦ ἀσ ΟἿ 
ἀαευεϊησε. ΤῊ ἢ. ν 85 ῬΧΓΟΌΔΟΪΥ ἰπβογίθα ἴῃ 
1πΠ6 ΑΟὟΝ.. ἔτοπι {πὸ ἱπῆισποο οὗὁἩ ραββαρὸϑ δι ο ἢ 
85 ἴεν. Χχ 22ὥ. ΤῈ ννΠΟΪὸ νεῦθθ 15 ἃ ἀδ- 
βογιρίϊοη οὗ {ποὶγ β ἤθη Ρ5. ὙΠῸ ἜΠΟΠῚΥ Πᾶ5 
ΒΡΟ] Θὰ {Π6πὶ οὗ {πο γΓ ροοὰβ 50 υἱζοσιγ {παῖ 
{πεῖν σοπάϊ που ἰ5 οπς οὗ ϑῆδτηθ δῃὰ Ἴοηξι- 
βίοῃ. ϑίγιρρεα οὔ δυθγυτ πίη [ΠΟΥ ἀτὸ ἀγίνθη 
ἰπηΐο Ἔχῖ]ο, δηάὰ {ποῖγ Ὠουθθ5 ἂγὸ ἀσϑίγογοθά. 
8662 Κ. χχν. 9. 

20. ζ7εὶ ῥεα»...} Ἀδίδμοτ, ΡΟΣ ῥεαγ. ὌΠ 
Ποϊηπηδηά 15 δά ἀγεββεὰ ἴο ἴῃ6 ννοπίθη Ὀδοδιι56 
ἴ ννᾶβ ΠΊΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ {πο ραγί ἴο ΘΧργθ55 
[Π6 φεποσγαὶ ἔδο!ηρβ οὗ {πΠ6 παίΐοη. ὅ66 σ 8. 
ΧΥΙ, 6. 2 5.1. 24. ΔΝ 6 Πθη {Π6 πιθη 
Τιοιπῖ ὩΡΟῚ {116 νν 4115, πὰ οὔεν τῆς Ἰαϑὲ τιῇ- 
ΔΥΔΙΠΏΡ τοϑιδίδησθ ἰοὺ {ἰδ Ὀοβίθροσ, [6 ννοϊήθη 
ἰοῦ [η6 ἀοαῖῃ-νν 41} Ὄνοσ [Π6 ρεγιϑῃϊηρ παίίοῃ, 
ὙΠ ΟΥ ἅτγὸ ἴο ἴθδοῦ ἴΠΕῸῚΓ ἀδυρῃίογα ἀπά ποὶρἢ- 
Ὀοιυτβ {πῸ ἡα»ιεπέαλίον, ἐ. ες. ἀΐγφε, Ὀθοδιθα [6 
Βγνεϑῖ οἵ ἀραίῃ ννου]ὰ Ὀ6 50 ἴαγρε παὶ (Π6 
ὨΌΠΊΌΟΓ οὗἉ ἰγαϊηθὰ ννοσηθη νοῦ κί ποῖ ϑυβῆςο. 

οι. Υ. 

71 15 τοι τ κδῦϊο παῖ νν1]6 [6 ννοπίθη ἃγὰ 
δάἀαάγοςθοά, (Π6 ΡΥΟΠΟΙΠ5 γομγ ΘΑΓ, γομγ ἀΔαἢ- 
ἴοΓβ, ἃ1΄Ὸ τηδόσι! πθ. ὙΠουρῊ ἰμβίδηςοϑ οὗ (15 
ΡΘΟΙ ΠΥ ἀγὸ ἔοιπα οἴβοννἤογο, γοῖ 1ἴ 5ι- 
δοβῖβ [δὶ {Π6 ννοιῆθη 816 ϑρόκθὴ οὗ, ποῖ ἴῃ 
{ΠΟΙΓ Οὐ ΡΓΌΡΕΙ Ἑπαγδςσίοιβ, δι 85 ἴγρδϑ οὗ 
[Π6 ἡδίίοη. 

21. ἀεαὴὶδ ἡ: εορπθ τὸ ἱπίο ομγ «αυἱπάοαυς] 
ἦ.6. ἀφαῖϊῃ 5ἴθ}]5. 5] ΘΠ ΓΠΥ ΚΘ 4 ἰμιθὲ ἀροη ἢ5 
Υἱο τ] πι5, οὗ ννῃοπὶ πλοῖο ρει ϑἢ ἷἢ ἃ 516 5Ὲ ΌὉΥ͂ 
ΠΌΠΡΕΟΓ δηὰ ϑισκπθβο, {πη ὉΥ (6 ϑνοσά, 
ἘΖΟΚ. ν. 12. 
ον «υἱἱῤομ( ἱ. 6. ἀϑαῖῃ τᾶ ῖκοθ ϑυοἢ μανοὸς 

τπαΐ ἴπόγὸ διὸ πὸ σμι]άγρη ἰθς ἴο ρὸ νι πουΐζ, 
ΠΟΙ ΥΟᾺΠΡ πηθη ἴο ἔγοαιθηΐ [ἢ6 ΟΡεη 5ρᾶςθϑ ἴῃ 
1Π6 οἰϊγ. Ὑῆε δηςσίεης Ὀυΐϊ ἑαποιέμϊ ᾿πίογρσγο- 
ἰαϊίοπ, 411} θὰ τ νΟΥΒΑΙΥ ρίνοη ἴο {Π|5 νΈῦ56, 
ἰ5 (Πα {Π6 νυἱπάον5 ἀγὸ ἴπ6 ἔνε 5θῆϑβ65, ὉΥ͂ 
ὙΥΠΙΓ ἢ Ρ]δαβιγο ϑηΐοῦβ [86 πη, δηὰ ΜῈ} ἰξ 
δῖη δηά ἀδθδίῃ. 

2. δϑῤεαξ, Τρμς αἰ δ. 1.05 }] ὝΠΟΙΟ 
15 τὴ Γἢ ἔογοθ ἴῃ (Π]5 Θῆδγρ ρδγθηίῃοίις ᾿ηἴοσ- 
Γυρίίοη, νυ] ἢ βῖνθ5 [6 (Ο]]οννίηρ ργραϊςξίοη, 
ἴῃ [1561 δὺ ἱπογϑ 0]6, ἀϊγοςὶ ἀϊνίηθ σοπῆτ- 
τηδίίοη. [{ 15 ποῖ 1πογοίογε ἴο Ὀ6 χεγεςϊθα 45 ἃ. 
δἰοϑβϑ. 

ας ἐδὲ ῥβαπάγμί,. σαίῥεν [μετ] ὙΠῸ παπάξα! 
Τθδὴ5 ἴὴ6 {1π|6Ὸ Ὀυπάϊθ οὗὐ σοσῃ ψῖσῖ [δ6 
ΤΕΔΡΟΙ ξαΐΠΕΙΒ Οἡ ἢΠῚ5 δῖτῇ ψ]Π ΏΓΘΘ ΟΓΥΓ ἔοι Γ 
βίγοκοβ οἵ ἢῖ5. δίς κὶθ, δπά πο ἰὰγς ἀονη. 
Βεδιηά {πὸ γοροῦ σαπη6 ΟὴΘ ννῇοβθ Ὀιι5Π655 1ξ 
νν5 ἴο ρμαΐῃου βϑϑνογαὶ οὗ ἴπο56 Ὀυηάϊθβ, ἀπά 
Ὀϊηὰ {πθπὶ ᾿πῖο ἃ ϑμοδῖ ὙΠι5 ἀδαίῃ βίγοννδ 
{πΠ6 σγουπὰ νἹ σΟΥΡΘ65 85 {ΠΊΟΚΙΥ 25 [656 
Βαπάζ}}5 16 προη ἴπ6 γερὰ ἰδηά, Ὀυΐ τ[}ς 
ΠΟΓΡ569 [16 ἴπεγὰ ππῃοράεα. 

238. Ζεἰ ποί ἐῥε «υἷδό τα} ΨΜΊ (ἢ6 ῥχγε-. 
σράϊηρ νεῖβο [Π6 ργοόρῃεῖ θηάεαὰ ἢ15 ἀεβογρ-. 
(ἰοπ οὗ ἴῃ [411 οἵ [ογιιβαίοηι, δηά πονν ἴο ἴῃ 6 
ὁπ οὗ ςἢ. χ. ἢ6 ἀγρὸ5. ὕροη {Ππ6 ρεϑορὶα ἴπ6 
ῬΓΔΟίς4] σοπο]ιβίοη ἰὼ Ὀ6 ἀγαννῃ ἔτοπι σοάϑ 
Τρ ΐθοιιβ ἀθδ]ηρθ ἢ τ. νι [ἢ6 
(οι ρὶ6 ἰῃ ἅ5}65 [6 ἘπΊΡΥ ἤορθ ρεπιβμοὰ οὗ 
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(ἢε ΓΟΚΡ, τῆαῖ 1 ψ|]] ΓρΡυηϑ ἢ 81] Ηεδ. 

ὃ Ἢ ὃ Ξ τεεεΐ 

ἐῤογρη τυῤίεῤ αγ ςἰτεουπιοίβοά νυ τῆο 
τπἰποΙγοὰπΊοϊβϑά ; 

26 Ἐργρῖ, ἀπά Τυάλῃ, ἀπά Ἑάοηι, 

[ν. 44----26. 

ποθεν ἰοεξ τῆς πλρΉ πιαπ ΡΙοΥΥ ἰῃ 
ἢΐ5 πιῖρῆτ, ἰεῖ ποῖ τῆς τίσ ἢ γιαη ΡΙΟΥΥ͂ 
ἴπ Ἦ]5 τ ἢ 68 : 

24. Βυκ ἐ]εῖ πἰπιὶ {παΐ ρ]οσγεῖῃ ρἷο- 
ΓΥ ἰπ τῇ ϊ5, τῆι ἢ6 ὑπάσγβῖαπάειἢῃ ἀπά δπη4 τῇς ςμ]άγεη οὐ Απηπιοπ, δπά ἐτρν ΤΑΡ 
Κποννοῖῃ πιθ, ἴτας 1 ἂρι τῆς ΓᾺΡ Μοδῦ, ἂδπά 4]}] ἐῤφαὲέ αγε ᾿ἷἰπ ἴδε δοννγε, 

ΟΥ 
ΜΉ ςἢ εχογοϊϑα Ἰονπρ κί πάποββ, ᾿4ρ- Ε υϊπχοβῖ σόγπεῖβ, παῖ ἄννε]}] ἰπ (ἢ “φεῦγον 
τηεηῖ, ἀπά τρῃϊεοιιβηε88, ἰη τπε ἐατῖρ : νι] άεγπεββ: ἔογ ἃ}1 ἐῤέτό παῖίοπθ σγε ϑ μεῖς 
ἴογ ἴθ τ8ε686 ἐῤέησε 1 ἀε!ρητ, δά τἰποϊγουπηςίβεά, δηά 41] τῆς πουβα σά 

4. οἴῃ. 2. 
τῆς [ΘΚὉ. ; 

Σἰα ᾧ 
98, 29. ἃς  Βεδοϊά, {πε ἀ4γ8 σοπια, 84 11ἢ 

οὗ ϑγδθὶ γε ἰυποϊγουπης 5ε 4 ἰῃ τῆς 
Ποδζῖ. 

εἢ. νἱ. .«. 8 τῃ6 Μορβϑῖς τίζιιδὶ ϑννορὲ 
ΔΌΓΑΥ ἴπεῖο νγᾶβ ΠῸ τοῦ ἔργ ἴῃς νν]βάοτῃ 
ςσοπάεπηποά ἴῃ Γ᾿. νἱ]]. 9. ΕΘΌΔΙΥ [Π6 τῆγοα 
(Πϊπρϑ οὐ ΨΠΙΟἢ πιο πιοϑῖ ρἀθ {Πεπηβεῖνοβ 
ἃτε βῃδουνῃ ἴῃ (ἢ |5 νεῦβο ἴο ἤανθ ὑγονεά υδίῃ. 
Τοῖς νυϊϑάοπι ἀπά ϑἰδιθβδιλδηϑῆρ πᾶνε ποῖ 
δανοὰ τποῖὰ ἔτοπὶ Ποϑίθ δἴζδςκ : {πεῖγ πιρὰξ 
ἃ πὰ Ὀγάνοσυ πᾶνθ ποῖ γοροὶ]οά 1η6 οπϑίδυρῃϊ οὗ 
[86 ἰηγαάογ: νιτἢ {πὲ σἀρίυγε οὗἉ 1Π6 ΟΕ {ΠΕ 
νυ ἢ 45 Ὀθθη ρίνθη ὉΡ ἴο ρ᾽ πάθγ. ΤῸ τπθη 
ἴῃ ϑιιςἢ ἃ βίγαϊξ Οοά δίοπο γεπλδίη5. 

44. ἐεὶ ῥίνι ἐδαΐ ρσίογίε! δ... ΤὨϊ5. ἘΠδη 
58. [ῃ6 ργορῃοιἶβ γεπηθαυ ἔογ [Π6 ἢφα]ηρ οὗ [ἢε 
παίϊΐοη, [ἰ 5 ἴδ6 {τὰ υπάοτοϊδπάϊην δηὰ 
Κηονϊοάρσε οὗ Οοά, οὗ ννῆϊοἢ ἴΠ6 ἤγϑί. πιϑδῃβ 
[86 5ρίπίυδὶ θη] Ὠϊεππηθπὶ οὗ [86 πιϊπὰ (1 
(ον. ἰϊ. χ3. 14). ἴπ6 οἴπεν ἴῃ6 ἐγαϊπίηρ οὗ {Π6 
μεοατγί απίο οδράϊοηςς ([οἤη γΠΠ]. 31,32). ΤῊ]5 
Κπονίοάρε οὗ Οοά ἰ5 ἔμγί μοῦ βαιά ἰο ἢπά ἴῃ 
Ηΐμὰ ἴῃγοο οδίοῦ δε υΐο5, (1) ἰσυϊπζιπάρεις, 
ἐ. 6. τολάϊποθϑ ἴο 5ηονν σῖασθ ἃπὰ πηρῖου ; (2) 
ἡμάσνιεπέ, ἃ Ὀ6Ι εξ ἴῃ νΒΊΟἢ ἴ5 ἀεοϊαγεά ἰη ΗΘ. 
χὶ. 6 ἴο Ὀ6 6ϑβϑθηζί4] ἴο ἔδι ἢ ἢ (3) γι δίεοιῳ- 
π͵|':, ὙΥΠΙΓὮ 5. Θβϑθη 4] ἴο τοὶ ρίοη Δ ὈϑΟ]  ΕΪγ. 
Τ]η1655 τῆ δοονο (παι οί 5 ἀδδ] ηρ5 ἢ 
{Π6πὶ ἰῃ ᾿ξ ἀπά ἀρδαίῃ ἅσγὸ σῆς δηά ι5ῖ, {86 γ. 
ΓΆΔΠ ποίζθοσ ἰονθ ΠΟΥ τονογοηςο ΗΠ. 

25. αἱ ἴμοπὶ ΠΟ ἢ ἅτὸ εἰγεμηικφα αὐἱὲ 
ἐδε μπεϊγεμπιεε] ΒΛ ΑΙΊΠΘΓ, 811 ΟἸΤ ΟΣ ο1804 
π Ὁποϊχοῦυπο δίοπ. 2... 411] ννῆο [ποιῇ 
οὐ νυν  οἰγουπης θα ἤανθ ΠῸ σοΓΓΟΞΡΟΠ ΠΡ’ 
Ἰηννατά ριιγίγν. ὙΠῸ ΟἴΟΓ ροβ5: 0 ]6 [γαίῃ 
αἰ εἰγειεσεα πὶ {δὲ Ξογεσ ίη σουἹὰ ΟΌΪ 6 15 
ἴο ὑό]ονα {παῖ 411 (ἢ6 πδίίοπϑ πηθπτιὶοηθὰ ργδᾶο- 
εἰσοά εἰγουτηςδίοη,. 15, (που ἢ ἀϑοογίεα ὉΥῪ 
ΤογοπΊθ, 15 αἵ Ἰοαϑῖ ἀοι δία], [πὶ ἘρΥρί ΟὨΪΥῪ 
ρΓποο5 δηά ρυγθϑίβ ργο Δ ΟΪΥ νγε 6 οἰ ΟπΠιοϊϑοα 

ΝΟΊΤΓΕ οἡη 

ΤΠΟ ᾿νογὰ »παζοῦ 15. 50 ΦΌΠΟΓΔΙΠΥ τοπάογοα 
4 ξοιιπηΐδίη.,᾽" [Πα οη6 οὐ νον ογαάβ ἴῃ σοῦγθο- 
(ἴῃ ΠΊΔΥ 5οοπὶ τοηυϊγεά, Οοιπίηρ ἴτομ ἃ 
κοοῖ ψὩΙΟἢ δἰρηῖῆοβ 10 ΐσ (2 Κ. χῖχ. 24), 
ἴϊ ρἰδίη!υ σάπποῖ πηθδη ἃ παΐιγἃ] σρτῖπρ. ὙΠε 
δειδο ΠούΟΥΟΓ οὗ ἃ Ρὶζϊ ΟΥ ἴδηκ αἰ ἴῃ (ἢ6 
ετουπὰ ἔογ [ΠῸ βίογιηρ οὗ νυαΐοῦ 50}}15 ἃ}1 [Π6 
Ῥίδςεϑβ ἴῃ νυ σῇ (Π6 νον οσουτγβ ἴῃ δου ρέιτγο, 

(Βετοά. 11. 36, τοφ; 866 4150 Εββαυ οἡ ΕφΥρ- 
[4η δ ογάς, οἱ. 1. Ρ. 4809): ὕὑροη ἴῃς Εάοπὶ- 
ἰϊε5 1ἃ ννᾶ5 ἔἕοτοεσα Ὀγν ΗἩγτοδηιβ ([Ὀβορῃι5, 
“ Απίϊη.᾽ ΧΙ. 9. 1, ΧΝν. 7. 9); δηά τῃπουγῇ 
506 οὗ ἴδ ΑΥΔῸΝΒ ΤΑΥ͂ ἢᾶνθ γοίδιποὰ [Π6 σι 
ἔτοπλ [ϑῃγηδοὶ, [5 ΠΊΟΓΟ βΈΠΟΓΑΙ δάορίϊοη υνᾶβ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀοιτοννοά ἔγοπηῃ ἴῇῈ [ενγ8. ὍΤῆδ 
Κογδη, πονγθνοῦ, πονγῆογο δηΐοιη5 ἴΐ, δηά 
ΤΆΔΏΥ ἱπαϊσδξοηϑβ εχ ἴπαΐ θοέογε [86 {{πὶ6 οὗ 
Μοβιδιηπιθά ΠΟΥ νγεῖα 45 ἃ γι ]θ ὉπΟΙΓΟᾺΠΊ- 
εἰδεά. δε. σβυνοίβοη, " Ὠ]6 5540.᾽ 11. 144, 
. ΖΕεΙ 5οητς ἀ. Ὁ. Μ. (ὐδβθ ϑο." 111. 230, ἀπά 
ΜΊςΒ86115, " Μοβ. θοιῖ, ὃ 184. 

46. Ἐργρέ, ὅς. ὙΠθθο παίϊοηβ ἅτὸ 4]] 
ἱποϊιάρά ἴῃ οἢ. χχν. ἴῃ [Π6 1158 οὗ 1π6 διΐυτο 
5.0] οοἴ5 οὗ ΝΟ ΟΠ Δ Π6ΖΖΔΓ. 

αἰ ἰῃφϊ ἅγὸ ἐπ ἐδε μέγιοσὶ φογπορ} ἘΘΆΪΥ, 
ΔΙΙ ΒΟ ΑΘ ὅδ 9 ΟΟΥΣΟΣΒ Οὗ ὉΠΘΙΣ ΠΔ1Γ 
ΒΏΟΣΙ. ΤΠθ Ρθορ]θ πιοδηῖ δὲ ἔποϑε Δγαῦβ, 
Ψ}0 εξ [ῃ6 Παὶγ οἰἴοδα προὴ {π6 ἔογθῃεδα δηὰ 
[οηλρ 65, δι Ιοῖ ᾿Ὲ στον ἰοηρ Ὀεοδίηά, Ηδοτγοά. 
Π|. 8; ΝΙεθυΠγ, ΕἼ γανοὶβ 'ἰῃ Αὐδοΐδ," Ρ. ςο. 
ΤΠς [5γ86}165 ννεγὸ ξογθιἀἄθῃ ἴο ἱπγιίδίς (ἢ18 
εουπίοτῃ, [,ον. ΧΙχ. 27. 
ον αἱ] 1656. παίίοπς ἅτὰ τριογιρρπεε] ΟΥ̓́ 

ὃν αἰ τὰ 9 Ἀθδῦμθη ἀγὸ ὠπογειπεεά, ὙΠῸ 
τοπάθπηρ οὗ ἴῃ6 Α. Ν'΄. «αϑϑογίς. [Πδὲ οἰγουπ- 
εἰβίοη ννᾶ8 ποῖ Ὀγδοίϊϑεά ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ οὗ ἴῃοϑθε 
Πδίϊοηβ, νυ ογθας 4}} νῦὸ οδη δίδγτη 15, [μαῖ, οχ- 
σΟΡΕΠΡ ἃ 5Π|4}} “1455 ἰη Εργρί, ἴδῃογθ 15. πὸ 
Ργοοῦ οὗ ἴΠ6 βεπογδὶ ργοναίθησο οὗ οἰγουπης 5ίοῃ 
δηοηρ ἴθ. [{ ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ρργεναι θά ΡΑΓΟΑΙΪΥ͂ 
ἴη [η6 ΠοδίΠΘη ΠλυϑίοσΙ 5 85 ἃ 5 δὴ οὗ ρϑου ᾶγ 
ΒΔ ΠΟΥ (ΔὈ]οησκν, “Ῥαηῖῃ. Αδρ. Ῥτχγοϊορ." 
χιν., ΚΟῚΙ, “ΒΙΌ]. Αὐο πο }.᾽ 1. 207), Ὀυϊ ἴο ἴῃς 
Ἶθνν5. δίοπε ἴὲ γοργοβοηϊθα {πεῖς σονθηδηΐ γεϊα- 
τίοη ἴο σοά. 

ΓΗΑΡ, ΙΧ. 

ἃ ἰαῦρθ πυπηδοῦ οὗὨ Ἐς ἢ ἄγ τποϊδρβογὶοδὶ, 
Δηά ἴῃ ποθ αἴϑο γωφγυοὶγ σῖνε5 {πῸ τὶρῃῖ 
50η56, [{ νου] Ὀ6 ᾿τηροΞ5 016 ἴο χυοῖο 4}} 
(Π6 ρίασθϑ ὄυύθὴ νυ ΠοΓ 1ἴ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ 115 πδίυτγαὶ 
56η50, διιξ ἃ ἔδυνν ΠΊΑΥ ϑιιβΕῆςοθ τυύπογο [Π6 Γδῃς- 
ἀρυῖηρ “Τοιπῖδιη "ἢ ᾿ς δ οποο 56δη ἴο Ὀ6 ΤΟΙ Κ. 
Ι͂ηὴ Ῥτον. χχν. 26 186 νυ] οκοά ἂγὸ σοτηρατεὰ ἴο 
ἃ ἰγουδ]οά ἔοιιπίαίϊη, 11ἴ. 4 ἔουπίδίη τοπρεζϑὰ 



γ. 1--5.} 

ἀϊγῖγ ὈΥ {πὸ Ἰγατηρ] ηρ οὗὨ ἀηϊ π14]5, δηὰ 4150 ἴο 
ἃ »παξον »νιασδδαϊῥ, τοπἀθοτοὰ ὉγΥ {1π6 ΑΟΝ. ὦ 
ΦΟΥΓΡὲ σῤγίη, ΜΥΏΙΟΙ ἅτε ννογάβ βου ἃ 
ΤΛΟΔΠΙηΡ. Α ΘΡΓᾺΠΡ ΠΊΑΥ ἤᾶνθ ἰἴ5 τυδίουβ 
Ἑσπαγροὰ συ} πιρά!οϊηδὶ οΥὁΎ ποχίοιι5 4}4}1{165, 
δυΐ σοττυρέοη ἰ5 ροβϑιῖθ ΟΠ ἰπ ϑἰδρηαπῖ 
τυδίοσ. [Ϊἢ Ὀοΐδ οαθὲβ ἴηεῸ νυ οκοά πῆᾶη ἰ5 
σοιηραγοά ἴο ϑοπθίῃ!ηρ 5Ρ01]1. 850 1ῃὴ [οτ. 
Ἰ1. 16 ννὲ τοδὰ 1 «υἱἹὲ αν» ῦ δὸν “τὰ ἀπά »παΐε 
δεν “ῥγίπφ ἄγγι ὙῃῸ ννοσγὰ 15 5ίπρ., παξον. 
Νονν [ΠοΓῸ ἅσγθ ΠῸ ϑρυηρδ 'ἰπ (πὸ ἢαΐ δ]]υνίαὶ 
8501] οὗ Βαῦγϊοηϊα, Ὀυῖϊ ΌὈΥ δὲν “τα 15 τηϑαηΐ 
(Π6 ναϑὲ ἰδάκθὸ ἀὰξ ὈΥ Νιϊοοτβ ἔοσγ [ῃ6 τὸ- 
ςορξίοη οὗ (6 νναΐειβ οὗ (δε Εὐρῆγαίος 
(Βετοά. 1. 18), δῃὰ δὲγ »ιαξογ τθδῃ5 {Π6 
ὙνΠ0]6 σγϑίοπι οὗ σδηδ]ς ἀπά γοβοσνοὶγβ ἔου ἴΠ 6 
βδίοτγιηρ οὗ ἴῃς νναΐοσ, ὙΠῸ σἰγαιῖβ ἴο ψῃ]ο ἢ 
ςοπιπιοηΐϊδίουβ ἀγὸ ἀτγίνθη ΟΥ̓ ΞῈΡΡΟΒΙΠΡ γπαξοῦ 
ἴο Ὀ6 ἃ ἐοιιηΐδίπ, ΠΥ Ὀ6 56θὴ ἴῇ ΚΟοΙ], ννἢο 
Θχρίδιηϑ {Π6 »παζογ οὗ ἴΠ6 ΕὨΡηγαΐθθ. 80 ἴῃ 
Ζεςϊι. Χὶδ. σ πὸ »αζον οῤεπεαά 15 ὯῸ πδίιγαὶ 
ΒρΡΓΏΣ. δ0.ἢ δη Ιάεδ 5ρο}}5 [86 ὙγβοΪῈ τησίδ- 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΒ Χ. 
1 772: πριέφμαΐ εονρῥαγίρο» οὗ Οσοά αγπα ἑοῖς. Τῇ 

ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ. Χ. 
Ρῇου. ὍΠε δηδίορυ νι [86 ρῥἱογοίης οὗ οὖὲ 
1ογαά θ 5:46, ἀπά [π6 ννδΐογβ οὗ Ὀδρίϊ83π), Γθ- 
Ζυϊγοϑ τΠδΐ τ[Π6 »ηαζον 5ῃου] Ὀ6 δὴ υίιβςοίαὶ 
ΡΟΟΪ, ᾿ηῖο νυ ἢ] Γἢ 5 ΠΠΘΓΒ ΠΊΑΥ ἀθϑοθηα δηα ννυδϑῇ 
ΑΥΑΥ͂ ἘΠΟΙΓ ΠΠΟ]ΘΔΠη655. 80 γε ΠΘΏΓΥ τα γεδὰ 
οὗ »παζον οΥ ἰϊυΐγις «αὐαίογς, 6Υ. 1. 1.2. ΧΥ]. 13, 
ἃ ΡἤΓΑ56 πη Δηηρ ἴἢ [ἴ νοΓὸ ἃ ἔοιιπίδιη----ο 
Ὑνῆδί ἔοιιηΐδιη 15 ἃ ἔοιιπίαίη οὗ ἀοδα νναϊογϑὺ 
--Ὗθθουυι [}] οὗἩ πιοδηίηρ, 16 1 Ὀ6 ἃ ροοὶ οἵ ἴδηκ. 
Ι͂ῃ ἀἰρριπρ ἴῃ ἃ σουηίγΥ κὸ Ῥα θϑιϊπο {ΠΟΥ 
νου ά οἴδῃ σοπθ ὑροὴ ϑρυὶηρδ8, οσ νου ά 
:" ἋΡ ἀλη ἴο χεῖλι πη ἴἢ6 νδίετβ οὗ 186 
τΟΟΚ5. Ὀγαπη ἢ ἴΠι15 σοπΊρᾶγοβ τῇς ὨΘΙΥ͂ 

ἴο ἃ ναϑί γοβούνοῖγ, ἔδα ΌΥ Ῥϑγθηη δ] ϑρυηρβ 
δηά δνου Πον ΠΡ Γινοῦβ : αἰνναγϑ {πογοΐογε 61]}: 
Ὀυϊ ννβοπι {πε ρθορὶθ ἀοβογί ἔογ {{ππ||16 οἰβίθγηβ, 
ΜΉΙΟἢ ἀγὸ [111 αἵ {Π|6 γαίγ βθάϑοη, τυ ἤθη ΠΟΥ͂ 
ἅτε ποῖ ννδηϊθά, διιξ ἀγγ ἤθη ἴπ6 {ἰπὶ6 οὗ 
ποοὰ σοπιθ5. [Ιῃ 186 σορῃηαῖθ ἀϊα]θοῖβ ἃ γιαζοῦ" 
δ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ 54:4 οί ὈΥ Βαγ- ΑἸ! δπὰ Βαζ- 
ΒΔΉ]ῺΪ ἴο ὕὃδ ἃ ΤΈΘΟγνΟΙΓ ἔου βίοηρ Ρ ΕἸ ΠΟΥ 
ΤΑΪη -ναῖοσ, οὐ ἴῃδῖ οὗ 5ργ!ηΡ5. 

ἀϊδπιαγεά δὲ {Π6 'ρῃβ οἵ πεᾶνβη ; ἔογ 
της Πεδίμεῃ ἅγε ἀἰβπιαγεά δὲ {με πὶ. 
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7Ζῆες 2γοῤὝαί ἐχλογέοίλ ἰο ἥἶεό ἥονὲ ἐὰδ εαἰα- 
γον 19 ἐοριδ, τὸ 27ε ἑα»πομίείά ἐάε τῤοῖΐ οὕ ἐλέ 
ἐαόεγπαςείς ὃν ,οοὐϊεά ῥαρέογς. 2 4,12 παξζείδ 
α" ἀμεεὀές τῤῥέϊασἸορ. ' 

2 ογ τε !' συβίοπηβ οὗ πε ρθορὶς Ηδν. 
. εἰαέμξες, 

Ω7ε ναὶῃ : ἴογ ὁπό οὐρῇ ἃ ἴγοο ουζ οὗ οτ, ογα- 
ἩΩΜΟΟΣ ΩΡ 

τῆς ἐογεϑῖ, {πῈ νσοῦκ οὗ τῆε Παπάβ οἵ ναλέδν. 
ἢ γε ἴῃ6 ψογά ψῃϊοῇ τῆς 

ΙΟΚῸ βϑρεάκεῖῃ ὑπο γου, Ο 
ἽΒουβε οὗ [βγδεὶ: 

2 Τῆι 841 τς ΓοκῸ, [ εάγη ποῖ 
(ἢῆ6 ννὰὺ οὗ τ6 μεδίμεη, ἀπά ὃ6 ποῖ 

ΟΗΑΡ. Χ, 1. Ηεανρ γε δὲ «ὐογὦ] 86εὲ 
Νοῖδ δἱ επά οὗ (μδρίοσ, 

2. δὲ πο ἀϊε»ριαγοά αἱ ἐδὲ σἰσης οΥΓ ῥεαυεη) 
ΤΠ νογῦ 5ῇῆοννϑβ ἴῃδΐ {Π6 βῖριι5 γείετγοά ἴο ἅγὸ ποῖ 
{π6 ρῥ]αηθίβ, ποῦ ἴῃ6 συεαῖοσ σοηϑβίθ δ! οη5, Ὀὰξ 
ΟΧΙΓΔΟΓΩΙΠΑΓΥ ΔρΡρεδγαποθβ, ϑυο ἢ 85 ΘΟ Ιρϑεϑῷ 
σοτηοίβ, πιοΐθογβ, δηὰ ἴῃ6 ἰκθ, νυν Ὡς ἢ ϑεθηιθὰ 
ἴο {πΠ6 Βεοδίῖμοη ἴο ρογίοπα παίϊοηδὶ σΑ] ΠῚ 165, 
Το αἰἰγιθυΐε ΔΥ ἱπηροτγίδηςθ ἴο βυςἢ {ΠῚΠ 85 15 
ἴο νναἱκ ἴῃ Ποδίῃοθη ννᾶγ5. 

8. ἔΕὸν ἐῤὲ εἰσέο»ης ΟΣ ἐδ ῥεορίρ ἅτὸ “σαἱη] 
Βεοιίοσ ἢ [Π6 τρδῦρ., ἐῤε ογάϊπαμει, Θϑῖδ- 
Ὀ]5η6α ποι ἰοη5, οΚ᾽ ἐρο ῬΘΟΡ198, 1.6. Πδᾶ- 
(ἤδη πδίϊοῃβ. 
,ὸγ οὔθ ἐμ ε1Ὁ] Μδὴγ Μ55. τοδλά ἐῤεγ ἐμὲ, 

δυΐ (πὲ τοσοῖνεά ριυιποϊπαίίοη ({Π6 ἀϊβδγθηςα 
Ὀεΐηρ ΟἸΪΥ ἴῃ 16 νόννθ]5) 15 ποτα δ ρῃδίϊς. 
Τ᾿ ΠΟΓΑΙΥ [Ὁ πιθδηβ 3Ὁγ ὦ ἐγέ οΚ ἐδὲ «υοοά ῥὲ 
εἰμ ει 11, ἐ. Φ. Δ ΟΠΘ, ἴἴ τπηδίζογβ ποῖ ΠΟ, ἴῃ 
Ὁ ΤΑΔΙΊΟΥ 50 σοηίοιηρ!! Ὁ]6 45 δ 140]. 

4. Τῤεγ ἀρεξ ὼ ΜνΒοη ἴδε ἱπιαρο πδὰ 
Ὀεδη ἐϑῃϊοποά ουΐ οὗἁ ἴπ6 ννοοά 11 ννᾷ5 συνογοά 
ψῈ ρ]αΐοϑ οὗ ροϊὰ δηὰ 53ινεσ, δπα ἤδη [λϑίθη- 
οὐ νυ π4}18 ἴῃ 115 ρίαςθ, [ῃδὲ [ἴ πλρπξ ποί 
“νουε, ἰ. ε. ἰοϊΐες δηά ἔππΊ0]ς ἀοννη, 

τῆς ννογκιηδη, νυ τῇ τῆς ἀχε. 
4. ΤΕΥ ἀεςκ το ψ τ 5Π1ν εν δπά νι 

δο]ά ; {πεν ἔαδίδη ἴὸ νὰ Π4115. ἀπά 
νυ ἢ Παπιπιοῖβ, [δὲ 1 πιονε Ποῖ. 

ς ΤΕΥ ὅγε πρτρῆς 45. τῃ6 ραἰπὶ 

ΤΠ ἀρτθοηθηΐξ ἴῃ [Π]5 δηὰ {πὸ ἔο]]οννηρ 
νοῦβο5 ἢ [Π6 ἀγραπηθηΐ 1 [54]. Χ].----χ]ῖν, 15 
50 πιδηϊζοσί, (ἢ ἢο οὔθ ἐδη ἀοιυῦδί (ῃδΐ ἴῃ6 ΟΠΘ 
ἷ5 τῃηοάο! θὰ προη {Π οἴμποσ. [Εἰ θη. [γε Δἢ 
ἴοοκ {πὸ [που ρ ἢ ῖ5 ἀπά ρἤΓΑ565 ἔγοπ [5418], 11 18 
Ρἰαῖπ ἐδαῖ (6 ἰᾳϑῖ Ὀυνοητν τϑόνθη ΟΠαρίογα ννογΟ 
Ργίοῦ ἰῃ ἀφίθ ἴο [Ὀγε πη Δ ἢ 5. {ἰπ|6, ἃπὰ ΜΘΓΘ 
ποῖ ἐπεγοέοτε νυγ θη αἵ [ης6 ο]οϑο οὗ {πὸ Βαθγ- 
Ἰοπίδη οχῖϊθ. ὙΠ 15 ράϑϑαρο ἴΠθῇ 15 ἃ σΓΠ 1614] ΟΠ 5 
ἴο {πΠ6 ρϑοιάο- 5414} (ΠΘΟΥΥ. ὙνῸ ΔΒ ΈΓΘ 
4ΓῸ αἰ(οπιρίοά, (1) 1ῃαἴ {π6 ρβθιιάο- [5αἰδῃ Ὀοῦ- 
τον οὰ ἔγοπι [ογοπιδῃ, Βειιῖ 1ῃ15 15 γοιϊοα ὈΥ 
[Π6 δίγίθ, ννῃιςἢ 15 ποῖ [Παξ ὑϑ0.4] ΜΓ Ὶ [ογθπὶ- 
ἴ8 ἢ. ΗἸξ5 πιϊπά ὄνοῦ γίνεῃ ἴο ᾿θ4η τροη 
Οἴμοῖβ ἢᾶ5 δν] ἀθηἘ]Ὺ Ὀδοη 5 ΓΟΠΡῚΥ ἹπΠιιοησρά 
πη [ἢ ]5 φεσζίοι, ἴῃ νν δῖος ἢ, αἴου ἴΠ6 τδηπογ οὗὨ 
σι. Ῥι], ἢὸ ἢᾷ5 ϑη]αγροά ἀροη ἃ 5105: ἸΑΥΥ 
{πουρῆς ἴο ἴπῸὸ ἀθογυδησο ἔογ ἴῃ6 {ἰπ|6 οἵ [ἢ6 
ἸΙοαάϊηρς ἄρα, (2) ὙΠδῖ ἴἴ 15. δη Ἱπτεγροϊδιοη 
ἱπ Τεγουίαῃ. Βῖ πον’ [Πδὴ ἀγὸ νιὸ ἴο δοςσοιηΐ 
ἔογ [15 θοπρ ἔουπά ἴῃ τῆ δοριπαρίηΐ νϑυϑίοη 

δ. ΤΡεν αἋτὸ μῤγίσδι ἂς ἰῤεὲ ῥαίρε γε] 
ἈδΊΠογ, ΤΡ ἀγὸ ἐδδέ α ραίηε ἱγέε οὗ ἱμγηπεαῖ 
αὐογξ, 1.6. ἴκὸ ὁπ οὔ ἴβοβε 51 Ἱποίορδηξ 
ΡΠΠΑτς, βοιηθίίηρ Κὸ ἃ ρα]πὶ ἴτθθ, νῃ]σἢ τ 
Ὅδ δόξῃ ἴῃ οὐθηῖαι ἀγοδιτοσέιτο, δηὰ ἴο νν 

ΒΒ2 



,δϑῷ 

ἜΡΩΣ, στδ. {γε 6. 4δυῖ βρελὶς ποῖ: [ΠΥ πιυϑὲ πεεάϑ 
δ᾽ Ἰραῖ. «6. 6 ὁ θοΓΠΟ6, Ῥδοδιιβα το ςᾶηηοΐ ρο. 

ΟΓ “Ἴμαἱ, 4. Βε ποῖ τἰτδί ἃ οὐ {Πετα ; ἔογ “ ΠΕΥ σδη- 
τὸ ποῖ ἀο εἐν!], πειτθοῦ αἷβο ἡ: 2: ἴῃ τε 

ἴο ἀο σοοά. 
ΦΡωω 8. 6 ὅν ΟΥΔΘΠΊΙΓἢ 25 ἐῤδγό ἰς ποπο 411Κ6 

αἀπίο ἴπεε, Ὁ ΓΟ ΚῸ ; ἴδοιι αγὲ ργαδῖ, 
Δηά (ΠΥ πᾶπηδ 1: ἡ 1ῃ τηρῆῃῖ. 

“Ἐεν 5. “7. αἿΜἢο ψοιϊά ποῖ ἔεαγ πες, Ο 
ἴοι, ἡ Κίηρ οὗ παιίοῃβ ὁ ἔογ 'το {πεε ἀοζὴ 
ἐἀκλ εκ ικ ἀρρογίαίπ : [Ογαϑπλιο δ 848 Ἀπιοπρ 

411 τὴς ννῖβε σιδη οὗ ἴΠ6 παίΐοῃβυ ἂπά 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. Χ. [ν. 6----το. 

ἴῃ 411 τῆεῖγ Κίπράοπιο, ἐῤέγέ 15 ΠΟΠΘ 
'ἰκὸ ππῖο τῆθο. 

8 Βιυῖξ {ΠΕΥ γα ᾿δἰτορεῖθογ “θγαῖ- !Ηἐδ. 
ἐκ σηδ, οἱ 

ἰ38ἢ δπὰ ἔοο ἢ : [6 βἴοςκ ἐς ἃ ἀοςίγϊ!πο κέ 
οὗ νδηϊτι6ϑ. ΄ 

9. ὅ11νεὲῖ βργεδά ἰηἴο ρ͵δίεβ [8 Ὀγοιιρῆϊ ἔμ α τᾶ, 
ἔτοπι ΓΑΥβῃ βῆ, δπά ρο]ά ἔτοπὶ ὕρῃδζ, 
(ἢ6 ννογκ οὗ τῆς ψογκηηδη, δπά οὗ τῇς 
Πδπάς οὗ τῆς ἰουπάσεγ : ὃ]ι6 δπά ριυτ- 
ΡΪε ᾿ς τῆ εῖγ οοιμίηρ : τῇδ γ ἀγε 411 τῆς 
γνοσΚ οὗ ουπηίηρ πιδρ. 

Ιο Βιῖ τῇε ΓΟΚῸ ὁ: τε 

ψῖ τΠοῖγ ἅττης δηὰ ἢδηὰς οἷοϑο ἴο {ΠΟΙΓ 5:68, 
δηᾷ {πεῖν Ἰερ5 δηὰ ἔδεϊ πιοτὸ υπϑηδροὰ Ὀ]οςΚ5, 
μδὶ τα ρῃς νν6}} θ6 σοπιραγθά. 4.5 ἤοννουοσ (Π6 
Ἡεῦτ. νογὰ ἕο 2αίρε ἐγεε (] υὰρ. ἵν. ς) τιθδῃ5 
ἃ ῥήϊ αν ἴῃ ϑοηξ οὗ 50]. "]. 6 ; [οοἱ 11. 2ο ; δπὰ 
[μδΐ ἔοσ ἐμγπθά «υογᾷ (Ἐχοά. χχν, 18, 31, ὅς.) 
15 τοηάεγοά α σαγάεη 77 ἐμειηιδογι ἴῃ [581]. 1. 8, 
ΤΊΔΗΥ͂ ΠΟΙ Πιδηϊλίοῦβ ἰγδηϑίαίο ἴἢι|5;: ΤΡοῦ αγέ 
ἐϊδε ἀμ ἐι ὦ φαγάεη 97 εμαιρριδεγ:, ἰ. 6. Ἰἰκθ 
[Π6 ὈΪοςΚ5 δεῖ πρ ἴο ἔπρῃΐθι ἀννᾶν ἴῃς Ὀἰτάϑ. 
ΤῈ ΤΠΙοΕ ἀγρυπιοηΐ ἔογ [ἢ18 σϑπήογηρ ἰ5, 
ἴπλῖ ἴῃ6 [ἐνν7ὸὺ {Ποπηϑοῖνο 50 τἱηογοϊοοά ἰξ 
δ 1η6 {{Ππ|Ὲὲ θη [(ἢς Δροσσύρῃδὶ ἰεϊῖοσ οὗ 
ΘΡοΠ Δ ἢ τνὰ5 ψυγ θη. ΕῸΓ ἴῃ τ. 70 {ΠΟῪ 
νὸ ᾿πηϊαϊοὰ τ ἴΠ5, “4. ὦ “εαγεογοαυ “ἃ 

ξαγάεη οὗ “μομφιδεγ. Α5 ποῃθ οὗ [6 δηςσϊθηΐ 
νΟΓΒΙΟΠ5 ΒῈΡροῦῖ {815 γοηάοσγιπρ [Π6 ΟΙΤΠΘΣ 18 
ἴο Ὀς ρῥτοίοστοά. 

ΤῊ]5 σοΙμρΑ5οῦ 15 ΡΘΟΌΪΙ ΑΓ ἴο ογοηλ δῇ: 
ἔοτ ἴδ τεδὲ μῈ γεϊυσγῃβ ἴο [5δῖδῇῃ, 566 οἢ. χὶνί. 
7, ΧΙ. 22. 

Θ. ἔογασριμὼ α“ ΤὭοθο ννογάς ἀο ποῖ 
Οχίσὶ ἴη τἢ6 Ηρῦτγονν, ΙΓ ἢ 5που]ὰ δ6 τοπάου- 
οὐ, ΝῸ ὁπη68 158 ἐᾷε μρπίο Γῴθο, Ο ϑεῤουαῦ. Νὸο 
οπε 5 'ἰῃ ἴη6 Ηθῦγ. 4 ἀόου]ο πορδίϊνο, [Π5 1η- 
ἰδη 5: ἔγηρ' (6 ἄδηῖ4), [ἢ {Π|5 δηὰ {Ππ6 ἔνε ζ0]- 
ἰοννῖηρ νϑῦβοβ, 6-- -στα, (ῃ6 ῥγορμεῖ σοπίγαβίϑ 
σοῦ β ργεδίποϑα ἢ [Π6 ἱπηροίθηςος οὗ 140]5. 

ἐπ γπισρ] δῦ. ψεῤεγαρ. Οοπιραᾶγο {πῸ 
οἰ σίδῥογ, την }ὶγ Οοὐ, οἵ 154]. ἴχ. 6. 

7. Ο Κίηρ 9 παίΐο".} ὶ. 6. Ἀδαίβθη ῃδίϊοῃβ. 
7οδονδὴ 18 ποῖ ἴΠ6 πδίοηδὶ σοα οὗ ἴῃς [εν 
ΟΠὨΪΥ, Ὀὰζ ΓΕΙΡῊ5 Ονογ 4}1} πιδηκιηά, 5. ΧΧΊΪ. 28. 

ο ῥέε «οί ἰξ ἀῤῥεγίω!π)] ΤῊΣ νουβίοῃβ 
ΘπάἀρΑνΟΌΣ ἴῃ νΑγΟΙ 5 νΑΥ8 0 ΞΌΡΡΙΥ ἴπ6 Ιάθᾶ 
Ὡς ἢ [Π6 ργορποῖ δᾶ5 ἰε ὑποχργοθϑοά. Βοβῖ 
τλξ οὗ ([ὴ6 Ταρσυπι, Τρίπο ἐς ἐδε Κίηράον»». 
Βυὶ [πε ῥσορῇδι 5 ϑιίδησθ ἰ5. θσύθῃ ἿΏΟΓΘ οἷο- 
ηυδηῖ; ἔογ Ἔνογυτῃιπρ ἀρρεσίδι θη ἴο Οοά. 

ἀητοῦ αἱ ἐῤὲ αὐἷς πο Οπιῖῖ »»"η. ΤῈ 
Ρτορ οι 5 ἴογπὶ ἱποϊυἀθ5. 41} ννῆο ἸΔῪ οἰαὶπι ἴο 
ννβάοπι, ποῖ πίθῃ ΟἹΪΥ Ὀυΐ ἴπ6 σοάϑ, (Π6 ρψίνοσβ 
οὗ Πεοδίῆθη ογδςοΐθβ, αηπὰ ἴΠ6 ροσβοηϊβοδίίοῃ οὗ 
ΤῊΔη 5 ΠΙρΠοσὶ ἰάθαὶ, [ἢ πλθηΐ8] 45 ννῈ}} 45 ἴῃ 
Ῥἢγϑίςδὶ ὁπάονυντηθηΐϑ. 

ἐν αὐ ἐδεὶγ ξἰπράον] Μοτδ ςΟΓΓ ΟΙΥ, ἐπ 

αἱ] {δεῖν ΤΟΥΔΙΊΌΥ οὐ Κίησϑῃρ, ἴδοσο 15 ποης 
50 ΤΟΥ] 85 Ϊθῃονδῇ. 

8. ὀγμίεδ απά “οἷ ὙὍῆὲ ΓΙ Ξἤη655 
Ἔχργοβϑεα Ὁγ ἴπε Ηθδγ. ψογά 15 ποῖ (μδΐ οὗ 
νἱςθ, Ὀυΐ οὗ πηδη ἴῃ ἃ βανδρθ οσἰδῖο, {{{|6 Ὀδίίοσ 
[Πδη ποτα Δη1Π1|4]5: [6 ἔΟ]]Υ [Πδΐ οὗ κι ρ᾿ γ. 
ΤΠ6 πίῃ πιιϑὶ Ὀεὲ ἀςραϑοά δηὰ βιιιρι ἃ ννῆο σδῃ 
ὙνΟΣΘἢρ 83η ἰάοὶ. ὅ66 ποῖθ οἡ ΡἈ5. χεοὶϊϊ. 6. 
ΤΠἼςε Ηδεῦγ. ἔογ αἰοσείδεν Ἰῖϊ. 15 ἐπ ὁπ (ΤΛΆΓΕ.). 
ΤΠἼΘ υὑ5114] ρἤγαθο 15 Ζ. οπδ, Ὀπῖ ἴΠογῈ 15. πὸ 
ΓΟΔϑοη ἔογ ἀϊδζυγθιηρ ἰῃ6 {τδηϑ᾽δίοη, 

ἐδὲ “Ἰοεξ 15 ἃ ἀοείγίπε οΥΓἹ υαηὶ 6} ἘδίΠοΥ, 
80 ἸπΒΌΓπΟΌΙΟΣ οὗἁἉ 1Δ4018 18 8 669 οὗ 
ποοά. ΤΠμαῖ σταρμέ δε ταθδης “οἷς, 566 ποίθ 
Οοἡ Ρ5. χχχὶ. 6, δηά, ἴῃ ἔβεΐ, εχοορί 'π ΕσςοΪθβ. 
(η15 ἰ8 115 ΤΟρΡΊΪΑΓ σἰρηϊβοδίίοη. Τῆς 2ε4ορ- 
ἐπ ἴδῃ, οὐ ἐπείγμείίοα, οὐ ἐμειρἑπο (ἴοΥ 1Π6 

ΕΌΓΕνν ννογά οπιῦγδοθϑ 8]] [ἢ 656 14645}) οὔ τά ο]5 
5 ἡιιδῖ ἃ ὈΠ οὗ νοοά, ΤΠαῖ 15 ννῆδί ΠΟῪ τὸ 
{Πποπίϑοϊγθϑ, δηὰ οχ ἡἰδ 1] πη1ἢ}}] αἰ, ὙΠῸ ἰάοἱ 
σλπηοῖ ρῖνθ γοῖ δηγιπίης Ὀείίεσ [ἤδη 1{56]ξ. 
Εννα]ά, Πποννγόνευ, ἰγδηβίδίοβ 845 ἴῃ6 ΑἹ. .., 72 ε 
«υοοά ἱς γιέγό υδἱη ἐδαοῥίηρ. 

9. δέδυον.. οἷς ὄγομ δ] ὌΠ6 σοηδίχυσίοη 
ΤΓΌΠΞ Οἡ ΓΟΡΊΪΑΓΙΥ ἔγομη 1Π6 δηά οὗ «υ. 8, ΥἱΖ. 
4) 1: ἃ ῥίεες 07 «υοοή; γ98, Ὀθδαῦθπη ΒΙΪΎΟΣ 
4ὖ 18, αὐδίερ ἐς ὀγοισδὲ ἥγονι Ταγερίαδ, ἀπά 
βοά ὕγονῖι ὕρῥακ: 10 16 ὅπ 9 ποτκ, ὅς. [ἰ 
15 ἃ πιοσὸ {}] ἀδθϑοπρίίοη οὗ ἴΠ6 ΤΊΔΉΠΟΣ ἴῃ 
ΨΜΏΙΟὮ δη ἰάο] 15 τηδάδθ [ἤδη (ῃδῖ 'π Ὁ. 4. 

Ταγεῤ..Ὁ] 866 ποῖδ οἡ Ὅξη. χ. 4. ΤΠ 
Ὀραΐξίπρ οὗ ρμοϊά ᾿ηΐο ρβοϊ]ά ἰϑαῦ 15 γοίογγοά ἴο ἴῃ 
Εχοά. χχχίχ, 3, δηά ἴοσ ἴῃς ρι]ϊηρ 566 [5δἱ. 
Χ]. 19. 

ξοίά γον» ῥα} Ὅρα εἰϑουυθεσε ὁσουγϑ 
ΟὨΪΥ ἴπ Ὅλη. χ. ς, 1Π|655 ἐξέ δεν χοίά ἴῃ τ Κι. 
Χχ. 18 Ὀδ ΤΕΔΙΪΥ χοίά 2γχονι ὕῤῥας (ἸΒῚΘ ἔος 
ΒΝ). Ὅς νογά 15 ποῖ ἴο ὈῈὲ τοραγάθα 85 
Δῃ Οἴτοῦ ἴοσ Ορῤῥίγ ἀροη [6 δι ΠΟΙ Υ οὗ {πε 
ϑγτίας, Ὀδοδιϑε ἴΠ6 σοηξυδίοη Ὀοΐννεθη [ἢ6 ἔτνο 
ὙΓΟΓαΘ5. 5 ΘΑΞῪ ἴῃ ϑυγίας, Ὀυϊ ἱπΊΡοβϑιὉ]6 ἴῃ 
Ἡδεῦτονν. Ῥχοῦδοϊγ ὕρῃαδζ νγᾶβ ἃ ρίδος ἴῃ 
{πε περ ουγΠοοά οὗ ἴπ6 τίνοσ Ηυρδδϑὶβ, {π6 
ϑδηβοσι ΠΑΠῚΘ ἔογ ὙΠ] ἢ ἰ5 νιρᾶςᾶ. 

ὀμο απά ρμγρ 9] Βοίἃ σοϊουγβ ὑγετὸ ρυτΡὶ ο, 
ΠῸΠπὶ ἀγε58 οὐϊδϊηοὰ ἔγομλ 5386 1168}: Ὀμῖ (Ὠς 

ΘΙΑΕΝΩΥ̓. 

Ικλὶ 4. 

ῶ, 

ἔέσαα τ ἢ 



Υ. 11---τ. ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. Χ, 

(ὐοά, πε ἐς τῆε ]ἰνίης (σοά, 4πά δη 
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ἴο 4λϑεθηά ἔγοπι ἴῃς επάς οὗ [6 δαγίῇῃ ; 
ἐπὴν Σ ᾿ἐνεγδβεπρ Κιπρ: δὲ ἢΪ58 νγγαῖῃ τῆ6ς δα πηάκοῖῃ ἸΙρμεηίηρβ ' νγ ἢ σταίη, ἈΠᾺ Τ Ὅν εέκ, 
“μγπέν. ΕΑΓ 5}8}} τγεπλῦ]ε, δη4 τῆεξ. πδίίοπβ Ὀτγιηρείῃ ἔοσῖῆ τῃ6 πα οὐ οὗ ἢϊ8 

8Π4}} ποῖ θὲ δ0]ε ἴο δϑιάβ ἢϊ5 ἱπάϊ]ρ-- γεᾶβιιγεβ. 
Πδῖϊοηῃ. 14 ἘνΕΥΥ τπδηῃ ἢ ἰ5. ὁ ὈγΓυτΙΒἢ ἴῃ δὲς Ἰ Οτ, ἐς ΑΔ 

11 ΤἬιι8 5}4]} γε ΞΥ πηΐο ἴΠεπῇ, Κπον]εάρε: Ὄνου ἰουπάθγ 15 σοη- ἐκ ἐδαπ 
ΤΠηε ροάβ τπᾶῖ πᾶνε ποῖ πιδάβ ἴῃ6 ἐοιμπάεά ὃν τῃ6 ρύανεηῃ ἱπιᾶρα: [Ὸγ ΠΣ 
Ἠδάνθηβ ΔΠη4 τῆς εἀττῇ. δύδηι ΤΠΕΥ 508} ἢ15 πλοϊῖθη ἱπιλρα ἐς [ϑἰβεμοοά, δηὰ "7 15: 
ΡΘΓΒἢ ἔτοηγ ἴῃ δαγῖῃ, δη4 ἔγοπλ ὑπὰεγ ἐῤεγέ 12 πὸ Ὀγθδῖῆῃ ἴῃ δεπι. 
τἢε56 ἢδάνεηβ. Ις Ἴ ΠΟΥ ἀγέ νυ, σπά τῃ6 ννοσκ 

σοευ.τ.6. [12 Ηε ἐδαῖῆ πρδάε ἴῃς εὐ ὈΥ οὗ Ἔγίοῦβ : ἴῃ ἴἢ68 τἰπγ6 οὗ {ἢεῖγ νι δι τ4- 
βάρ. 51. ἢ ρονγεῖ, ἢ6 Βαῖῃ εβιδ ] 5ηθά τῆς τίοπ πεν 5}8]] ρεγίβῃ. 

νν τ]ὰ ὈΥ δϊκ νν]βάοπι, δηά μδῖῃ βιγοῖςἢ- 
εὐ οὐ (πῃ ἤεάνεπβ ΟΥ̓ ἢὶ5 αἴδβογε- 
[ΙΟΗ. 

.32 νΠεη ἢδ υτζεγεῖῃ ἢΐ5. νοῖςε, 
ῶς «σίας, 20 6γ. 15 ἃ ' ταυ]ταάθ οὗ ννδίουβ πη ἴἢ6 

ἤδάνθηβ. πὰ ἢς οδιβεῖῆ [ἢῈ νΔροιΓ8 

ἔογπιοσ μά ἃ υἱοῖθὶ [προ, 1Π6 ἸατοΓ Δρργοδομθὰ 
ΠΟΑΓΟΓ ἴο το, 866 ὑνίηογ, " θαϊνν. ῥώγρμγ, 
δηὰ Εχοά, χχν. 4. 

10. ἐῥὲ ἐγμ Οοάἠ] Τιἰῖ, α Οοά «υο "ἡ 
ἐγωΐ, 1. δ. ἃ ΤΟΙ Υ. 

“ῥα! ποὲ δὲ αόΐε ο αἰ] Αἢ δγοαὶθπὶ ἔογ 
εαηπροΐ ἐπάμγς. 

11. Τριω «ῥαϊ! γε “α7γ] 866 Νοίε δῖ επὰ οὗ 
Ομδρίου. 

1... Ηρ ῥαὶδ »ιαάε] ΟΥ, Ἧδο »ιαάε... 
ὙΠΟ οὐἱαῤἰῥ εά.. «πὰ «ἰγοίορεί οἵ, ὙΠῸ 
διϑὲ ἵν ἃῖα ραδγίιςιρ]θ5, [Π| μαζί, ἐεΐα- 
ὀἠμῥιίησ, ἀπὰ τοίογ Ὀαοκ ἴο [Θῃονδῇ δἵ 1ῃ6 
Ὀεριππιηρ οὗ υ. τος ἴπ6 ᾿πἴδγνθη!ηβ γογβο Ὀθηρ 
ῬαγοηςῃοΈςΔ!]. 

ὧν ῥὶς ἀμεγοοη) ΟΥ, υπάοτπίδπάαϊπε. 
ΤἼΕ ἴῆγοο αἴίσιθυῖος. δου δε ἴο ἴῃς (ὐτόδίοῦ 
ΓΘ ὙΘΥΥ͂ ΤΕΙΛΆΓΚΑΌ]Ί6. ὙΠῸ οτγεδίϊίοη οὗ ἴῃ6 
φασί, ἐγεΐς, ἴΠ6 πηδίθγδὶ ννου]ά, 15 Δη ἃςῖ οὗ 
2οαυεγ; ἴθ «ἰαῤίῥεῥίησ, ἐς ε. [Ὰ6 ογάθιηρ δπὰ 
ΔΙΓΔΉΡΙΡ ἴἃ 45 {ὐῤέί, ἃ ρΡίδες ἢξ ἴογ πιδη 8 
δθοάο (56ε ποΐε οη 5. χοῖ!!. 1). 15 1Π6 ὑνοσκ οὗ 
μ1]5 «υἰτάο»ι; ΜΜῺΠ6 [ῃ6 σργοδάϊηρ οὐδ ἴῃ6 
Πϑαύθηβ οὐδ ἰξ κα ἃ ἰθηΐ 15 8ὴ δςΐ οὗ πραγ 
σίαηαίϊρ, ΟΥ̓ 5Κ1}}. Ναίυγα! γ, (ἢ σοηϑιάογα- 
τἰοη οἵ ἴπ656 αἰἰπΠθιυιΐος ἢα5 δὰ ΤΠΔΠΥ ἴο 5806 
ΠοτΘ 8η δ᾽] υβίοη ἴο ἴπ6ὸ ΗοΪγ Τηϊγ ;---ἴἰο {Πα 
Ἐδίηογ, νἤοϑα δοπθ 5 ρονεγ; ἰο σοά ἴδ 
ὑνοσγά, ὈγῪ νῃοπὶ 4}} {πηρ5 γα τηδάθ: δηᾶ 
ἴο 1η6 ΗοΟΙΥ Ομοκῖ, ννῆο 15 ἴῃ6 ρίνοσ οὗ “ὑπ- 
ἀετγοίαπαϊης ἰπ 41} ΤΔΠΠΟΥ ΟὗὨ ννουκιηδηΞῃ!ρ,᾽" 
Εχοά. χχχν, 21. 

18. ἤφῥεπ δὲ μέίογεὶ δ δὶ: “«οἷτδ.. δεαυεη.) 
τ. Το α σοἰοο 9 Ηἰ γιυΐης ἃ γοαν ΟΥ̓ «υαίεγς 
ἐπ ρὲ ῥεαεης, νν ὨΙςἢ ΓΊΔΥ Ρογῆδρ5 δ6 γεπάογοά, 
“1 δὲ ᾿Ἰῤῥμεπάεν Ηφ σία γι 97) «υαἰογς ἰπ 
ἐδε ῥεαύεης, ἱ.ε. [ῃ6 τυϑῃίπρ ἀοννηροῦτγ οὗ γαίῃ 
ἔοϊοννβ. ᾿πιπιθα οὶ ὑροη ἴΠ6 (μαμάογ. ΤῊ 
ἕεδὶ οὗ ἴῃ6 νεῦϑθ, Χορ ΠΡ ΟΠ6 ΟΥ̓ ὮγῸ δταπι- 

ι6 ΓΠε ροτγζίοη οὗ 7άοοῦ ἐς ποῖ " “βΆρ. 51: το. 
Κα τΠμοπὶ: ἔογ δα 2: 1ῃ6 ἔογηιογ οὗ 8]]} 
ἐῤίηρε; δηὰ ϑγδεὶ ἐς τῆε γοά οὗ ἢΪ5 1η- 
Πεγΐδηοα : ΤῈ ΓΟΚ οὗ δορβῖβ ἐς ἢϊ5 
Ὠδιηδ. 

17  Οδιίβεγ ᾧἃρ ΤΥ νγᾶγεβ ουζ 

γηδίϊοδὶ Δ] γαίῃ, 15 θη σαὶ νυν ἢ Ῥϑ. οχχχν. 
χὶ Ὀυΐ πιοβῖ ργοῦδὈΪΥ (ἢ6 ννογὰβ Ὀεϊοηρ ἴο 
Ἰογεπδῃ, Ἐμαΐ ρϑαὶπὶ Ὀεΐηρ οὗὨἨ σοπιραγδίνοὶν 
Ἰαίς ἀδῖε. 

ῥὲ »παζεῖ ἐσ ῥίπίησε «υἱῷ γαὶϊ] ῬοΣ ὉᾺ9 
Σ δίῃ, ἃ5 1ὴ 5. σχχχν. (ρ. [00 ΧΧΧΥΙΙ. 2ς, 26. 

14. Ευενν »ιαπ ἐς ὀγιμ ὁ ἐπὶ Ἀ15 ξημοαυέεισε] 
Ἀαΐῃοῦ, τιϊδουῦ πον ]θάκθ: 2. . Οἡ (ΟΠ1- 
ὈΔΓῚΡ ΠΙ5. ροννοῦθθ5. [ᾳ40]5 ἢ ἴἢ6 τογτιῆς 
ξτδηάρθυγ οὗ ἃ ἴγορίςοδὶ Ἐπ πάθγβζογπι ἴἢ6 πηδη 
νὴΟ σἂ 511} ννόουβῃρ ἴἤθπ ᾿ηϑῖοδὰ οὗ τὴ 
Ογθαΐου 15 πὸ δείίοσ ἴδῃ ἃ πιοσὸ βαναρβο (566 
ΟΠ «τ΄. 8), Δηἀ 15 ἀνδίιτυ!α οὗ Κπον]θάρε. 

ἔσογν Κοιριίογ τς τοηγομπάοά,..)Ὶ ΟΥ, ΘΥΘΧῪ 
ΒοΙάβιλὶῦ 15 ρα ἴο ΒΏΔΙΩΘ ὁν ἐῤῥ ργαυεη 
ριάσο ΟἹ ΜΜΏΪσἢ Π6 45 Θχῃδυβίθα Β[5 5Κ1}}}, απὰ 
νν ΙΓ ΟὮ 5.1} ΓΟ ΠΊ41}}5 8) ἱπηᾶρΡ6. 

15. ΤΡ τὸ πἰαμίίγ, πὰ ἐῤὸ «υογὰξ ὁ ἐεγ- 
γογ)] ἈδΙΠΟΥ, Τὸν ἄγ αἰαη έν, ἃ ὝΟΥΙ οὗ 
ἹΠΟΟΊΚΟΙΥ. 2.6. ἃ ἵδίηρ ἴπαϊ ἀέβογνοθ. ΟὨΪΥ͂ 
ἀριωωΣ δηά ςοηϊοιηρί.. 50 ἴῃς ἼΤ ἀγρ., [Ὀγοιηθ, 

ὃ; 

186. Τῤε ῥογίοη οὗ υαεο]) ἱ.ε. θμονυδῇ (566 
ποῖθ οἡ "5. οχῖὶχ. ς 7) ἐς ποὶ {|ε ἐδ», ποῖ πκ6 
δΒοάϑ πηιδάδ Ὀγ ἃ σγροπίοῦ δηὰ μου] ἀβηητῃ. 
ον ῥὲ 15 ἐῤὸ γόγριϑῦ οὗ αἰ τϊη5}5)] [ἱῖ.. οὗ 

ἐδὲ αἰ, [λ6 αηΐνογϑε, ν 
ἐῤε κοΐ οΥ ῥὶς ἱπρεγ απο) 866 Ἀ5, Ἰχχῖν. 2; 

1541. 1Χ}}}. 17. Οὐδϑθηῖϊι5 ὀχρίαιης [Π6 χοά ἃ5 
{ῃμαΐ ι5ϑα ἔοτ πιθδϑιτίηρ, δηὰ δᾶγ5 {πᾶὶ [5Γ86] 
15. 1Π6 σου ΓΥ πηραϑυγεὰ οι το σοά. Βυῖ τη ϊ5 
15. ἃ ΥΘΥΥ͂ ΡοοΥῦ σοηῃσερίίοη. Εδγ ὑείϊογ Ηρης- 
ἀθίβοη, νγῆ0 βᾶγ58 ἴπ6 στοὰ ἰ5 {π6 βοθρίγε, δηᾷ 
[5γ46] 1Π6 ΡΘΟΡ]Β οΥθσ νν οπὶ [Ὁ Βουδὴ δβρεςί δι! }ῦῦ 
ΓΌΪ65. 

17. Οαίδεν ω] ὙΠῸ ρσορῃοῖ ποιν ᾿ἰϑᾶνοβ 
{Πὸ ϑιι δι αἰάγγ ἰάθα νη οἢ ἢ6 Πᾶ5 ἰγραϊοά ἴῃ (85 
Ἰοὴρ ραγοπίμοβιθ, υν. 1---τό, ἀοηηοιβίγδ ὩΣ 
τπογείη [Π6 ΖΟΪΪγ οὗ Ιἀοἰαίγυ, δπὰ σεϊυγηβ ἴο 
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᾿ [ογίγεβϑ. 
18 Εογ τῆυβ 541 τῆς ΙΘκ, Βε6- 

Ποϊά, 1 νν}}} 5ἰῖπρ οὐ {πε ἱπηδθὶτῖ- 
δΔηΐβ οὗ τῆς ἰαπά «δ τῃϊ8 οπςθ, δηά 
Μ}}}} ἀἰβέγεβϑβ τ[ἢθπὶ, τῃλι [ΠΟΥ πλλὺ βπά 
11 50. 

Ι9 ἅ νοε [5 πὲ ἔογ πιῦ ἃυτῖ! 
ΤΥ Μοι Πα 15 σγίενουβ: δυῖ [1 5414, 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. Χ. 
ΗΟ ἐν ΚΓ τὴς ἰλπά, Ο ἐἸπμδρίξαπε οὗἩ τῆε 

[ν. 18--} 

αγεέ ποῖ: ἐῤέγεέ ἐς Ποπς ἴο βἰγείςἢ ἔοστῃ 
ΓᾺΥ επί ΔΠΥ ΠΊΟΓΘ, ΔΠηἀ ἴοΟ 86ἴ 110 ΠΥ 
Οἰγίδί 8. 

21 Εογ τἢς ραβίογβ ἅτε Ὀδεοοπια 
Ὀγιτβη, ἀπά ἤᾶνε ποῖ βουρῇςτ [δ6 
ΓΟΚῸ: τἢοτγείογε ΓΠΕΥ 5114}} ποῖ ργόβρεζ, 
Δηά 4]1] {Πεὶγ ἤοςῖκκβ 3}4]}] Ὀὲ βοδίζεγεάα. 

22 Βεἢο]ά, τῆς ποῖβε οἔ τῆς ὅὕτγυϊς 
5 ζοπιθ, δηά ἃ ργϑᾶῖ σοπηπιοῖίοη οἷ 
οἵ τῃε ἔποῖῃ σοιηῖγγ, ἴο πιᾶκα τῇς ἢ «βᾶρ. τ. 

Φ . 5. 5.14 

οἴτῖε8. οὐ [υΔ4ἢ} ἀεβοϊδίε, ἀπά ἃ “ ἀεη ἃ 6. :-. 
ς 

οἵ ἀγαροῇβ. ἐϑϑξις 
23  Ο Ιμοκρ, 1 Κπον τῆδῖ τῆς ςς ριον. “ 

ἜΨΨΑΥ οὗ πιδῃ 2: ποῖ 1η διπλβοὶί: 22 σ᾿ ἃ 20. 24. 

ὝΓΩΥ τῆϊ15. ἐς ἃ ρτίεῖ, ἀπά 1 τηυϑῖ 
ὈΘΑΓ 1. 

20 ΜΥ τλθϑεγπδοῖα 15 8ροι]εά, ἀπά 
4}} ΤΥ οοτάβ ἅτε Ὀύόκθη: ΤΥ (ἢ]]- 
ἄγεῃ ἅγε ροπε ἔογῃ οὗ πι6. δηά {Π6ΥῪ 

(ἢ6 πιδίη ϑιδ᾽οςϊ οἵ ἢ15 βεῖτήοῃ, ἴΠ6 σοπαϊιοϑὶ 
οὗ ]υἀ 58. 

ἐδγν «υαγὸΘὸῦῦ ἘδΙοΥ, ὉΔῚ ὉὈππά]0. [Ιΐ 
ΤῊΘΔη5 ποῖ ροοάϑ ἴοΥ ἰγδάϊηρ, Ὀὺΐ ἃ ἔθνν δγ( ΙΓ 65 
ἔου πεοθϑϑασυ ι.56.. ΏΙΟΝ σου 6 πηδάθ ἃ 
πο ἃ Ὀυππάϊθ, δηά ςαγθὰ ἴῃ 1ῃ6 απ. Τῇ 
νυοτὰ 15 ποῖ ἑουπά ἀπυννῃετο εἾ56. 

ομῇ ο7 1δὲ ἰαμῇ ΜδηΥ ἰγαηβίαῖθ, Κτονε ἐδδ 
Ξ͵ομπά, 1.6. ἰΆκ6 ᾿ἴ ὯΡ ἴῃ ἱπηπηράϊαῖα γοδ! η655 
ἴο 5κἴατι ; Ὀυϊ [ῃς Α.Ὗ. 15 Ὀοίίοῦ, (6 (1}} πηθδη- 
ἴηρ Ὀείηρ, χαΐῤῥογ μρ τὸν ὀωπα ες ἃπὰ σαῖτγ τἴ 
νΠ [66 ομἕ οὐ ῥε ἰαηά, 1ἴ 5δῆεννβ [Πδλῖ [ΠΟῪ 
ΔΓ βοίηρ ᾿Ἰῃἴο ΘΧΙ]Ὸ, 

Ο τηρϑαῤίϊαπὶ ΟἹ δὲ ᾿ογίγο] Ἰλῖ, Τροι ἐδ αὶ 
“Π1|6εὲ ἐπὶ 1δὲ σἰοσό, 1.6. του τηδῖ γί Ὀοβιορεα, 
(Πδῖ Ἰπηδυϊς65ῖ ἃ Ὀεϑιοροά ἴοννη. 6 ργόνιοι8 
ςοπηπΊδηἀ 5πονν5 (ῃδξ [6 σαρίαγε οὗ ἴῃ6 ἴοννῃ 
5 ΠΡΔΓ. 

18. ΔΒερῤοίή, 1 «υἱἱ εἰπς οἱ] ἘΟΥ ἃ 5: π||Υ 
Τθίδρμοῦ ἴο ὀχρῦθββ νο]οπὶ δ] ἔΟΠῚ 
Ὠοιι56 δΔηἃ ἤοπιθ 566 [54]. ΧΧΊΪ. σ8. 

αὐ δὲς πε] Οὐ αἱ ἐῤὶίς ἀταθ. ΑἹΙ] ρτεν!- 
Οἱι5 ἱπναϑίοηβ ἢδὰ οπαάς ἃ ΘΠ ἴῃ ἀδ] νόγαηςθ, 
ΟΥ αἴ ποδί ἰῇ ἴθι ροΥΑΥΥ ταϊϑ οσαπο. Οοα β 
Ἰοηρ-ϑυ θγιηρ 56 πον ὀχ ῃδυβῖοά, ἀπά [15 {1ΠῚ6 
]υάκα πιιδῖ σὐθᾶθα ἴο Ὀ6. δὴ ἱπάδθρεπάσηξ 
πδίϊοη, 

ἐραὶ ἐξὸν γᾶν ηπά ᾿ἴἴ 580] ὙΠῸ Ηρθῦγενν ϑαγ8 
᾿πἀ ΠΟΥ ἐφαΐ ἐῤὸν γεν πα, δ ἜνΟΓΥ σοπλ- 
Τηθηίδῖου ϑΌΡΡ 65 [86 9056 αἰοσ 15. ονη 
ἔαϑπίοθ, Ὅννὸ Θχρίδηδίοηϑ ΟἿΪΥ 5θθπὶ 1 ΠΔΌΪ6, 
(1) ἴμαῖ οὔ ἢ Ταγριιπι, 1 «οὐὐ᾽ ἀἰσίγους ἐδο7η 
ἢ τΠ6 στίβοι 5 οὗ ἃ δίορο ρα ἐὸν ριαᾶν ζροὶ 
11, 1.6. 1ὴὸ αἀἰδίγοςθ ; (2) ἴῃαῖ οὗ ἴῃς ϑυγῖας, 
ἡῤῥαὶ τδὸν »ιαν μα Δῖο, Οοά, τῃλῖ Μ ΉΙΓΗ δ η6 
15 νοσίῃ ππάϊηρ. δὴ {Π6 ποΐθ οη 5. χχχῖϊ. 6, 
ηἀ σοιῃρ. λει. ἵν. 29: [6Γ. ΧΧΙχ. 13. Αηγ- 
μονν {8 νυογὰ σο τισὶ 6 οπλτοά, 

19. ἤοε ᾿ς νὴ Ἡρηςοίοννν αγὰ ἴο [ῆ6 ὁπά 
οὗ [ῃ6 σῃμαρῖοῦ ννὸ πόλι (86 ἰαπγοπίφξίοη ΟΥ̓ (Π6 
ἀλιρῆηΐον οἵ Ζίοη, [π6 [ιν σὴ Ομγοῃ, δὲ (ῃ6 
ἀονακίδιιοη οὔ ἴη6 ἰαπὰ, «πὰ ΠοΥ πυπηθ]ο 
ΡΓᾶγΕΥ ἴο ΟΟοά ἔργ Ἰπϑτογ. 
ων] 1Δἰ. ὀγεαάιησ, 5668 οἢ. ἵν. 6. 

»9}7 «υομπμά ἰς σγίευοι.} ἘΔΊΠΟΓ, ΟΥ̓ 81, 2.6. 
ἕαιαὶ, ἱποῦγα]θ. 

α φγὶςΓ] ΘΑΙΙγ, ταῦ χεὶρ Οὗτι ἕο οὃπ, 
566 Οξῃ, χνῖ. 13, ζζς.). 

40. Τν ἰαῤενπαςίθ] 1.6. ἐσπέ; ἴδηῖβ. Ὀοίης 
511] 10 ΟΥΓΔΙΠΔΥΥ 1156, ΘΘρ ΟΊ ΑΙ 'π [Π6 ραβίοτγαὶ 
ἀϊδιςῖβ. Θγυβαίθιη ἰδμθπῖ5 (παῖ ΠΟΥ ἴδῃ 
15. Ρ᾽υπάετοα, τἴῃ6 σογάβ. νι ἢ Κορ "᾿ οτοςῖ 
τοηΐ Ὡϑυπάογ, δηὰ ἤογ οδι]άγεη σατο Ἰπΐο 
ΟΧΙ 6, δηὰ 50 ἄγέ ποί, ἅτὲ ἀθαὰ (Νατιί. 11. 1.8), 
ΘΙ ΕΠΟΙ Δ Ὀϑο] εἰν, οὐ ἀσδὰ ἴο ΠΟΥ ἰπ ἴΠμὲ γΓοπιοῖθ 
ἰδληὰ οὗ {πεὶγ σαριϊνῖγ. ὙΠΟΥ οδη αἰὰ 1ῃ6 
νυάοννθα ποῖ μοῦ πΠῸ ἸοηΡΟΥ ἴῃ Ρἱοἢϊηρς Ποῦ 
ἴθηΐ, οὐΥἮ’Ώ ἢδηρίηρ ὉΡ {Ππ6 συτίαϊπ5. γοιπ 
αῦουξ τ ὙΠῸ Ταῖριιπὶ ρσίνθθ [Π6 ΡΌΠΟΓΑΙ 
5656 [ἢ 15 :----ἰς ΜΥ Ἰδηὰ 15 ἀδβοϊαίθ, δπὰ 4]] ΠῚΥ 
οἰτΙὸ5 μ]υιηάογοα : ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ ἅτγὸ βομὸ ἰηΐο ᾿δρ- 
ἘΝΠΥ, δηὰ ἄγὸ ποῖ." 

21. {δὲ βαπίογ] ὝὍΠΕ «ἐεῤῥεγάς, 1.ε. τῆς 
Ῥτϊησοβ, 506 οἡ Γῇ, 1]. 8. 11. Δ. 
ὀγμι 4 Ὸ}] 866 οὐ υ. ὃ. 
ἐῤεγεξογε ἐδὲν “ρα! ποί ῥγουρογ] ἘδίΠοΥ, 

ἐῤογοξογὸ ἐρὲν ἈΔΥΘ μοὶ ονυνθσῃᾳ! θὰ ψ186]1Υ. 
ἼΠ6 νοῦ, 85 5 ΜΜ }} Κπονίῃ, ἢχ5. ἴῃ6 ϑθῆϑρ, 
(1) οἵ ἀοξίηξ Ργι Πα ]Υ  ἀπὰ (2) οὗ θεϊρ ργοϑ- 
ῬΈΤΟΙΙ5. ἃ5 [6 Προ σϑαΤΥ σΟηδο πθη06 (806 ποῖδ 
ΟἹ 541. 1]. 12). Ηθτα ἃ}} πδ νογϑίοηβ ἴθ 
1 τη ἴΠ6 βτβϑῖ ϑθῆθςθ, Τῆς Κιίῃρθ δης σι] ογ5, 
Πανῖὴρ διιηῖκ ἴο [ἢὴ6 σοπάπποη οὗ ὈΑιθάγοι5 
δηα υϑτιτοτοὰ πλὸμ, σοι] ποῖ ρόνοϑῖτι ΜΊΒΕΪΥ, 
πὰ 50 αὐ ἐῤεὶν ἥοςζε, Ἰιϊτι ἐροῖν ρασαγίησ, τμαῖ 
ὙΠ ΙΟἢ ΠΟῪ βονογηθα, ἀπὸ σε εγε. 

22. Βεῤοίά, 1δὲ ποῖμὲ οὗΚΓ, ἐδεὲ ὀγιωξ τς εορρῃ] 
Βοίτογ, ἃ σψοὶοθ 18 θδασά, Δ.ῥοϊά! ἐξ εο»1Ἃα 
Ὁ! ὝὍΤΠΘ νοῖοὸ ΟΥ̓ ΟΥῪ ᾿οπϑίϑίβ οἵ {Πε656 ΥΟΓΥῪ 
ννοτγάς, τΠαῖ [ἢ ὁΠΟΙῊΥ 15 σοπληρ. 

ΤΠὸ σγοαὶ κο»ρ»η10 1107 15 ἴῃ ςοηβιβοά ποΐθδ 
οὗ {πὸ ΔΓΑΥ Οὐ [5 πηαιοἢ, 560 οἢ. νὴ!. χό 

Ω ἰδη οΥ ἀγασο""] 1.6. οὗ 80 818; 500 (ἢ. 
ἾΧ. 11. ὙΠ15 νοῦϑο δῆοννα ἴῃξ ἴἢ6 τι πη Ὀ6- 
ννϑ Πα ἴὴ ἴῃ6 [ΠγοΘ φγεοθάϊηρ νεῦϑεϑ ἰ5 σ δ} }ν 
511} ξαΐωγο. 

28. Ο ΤΠ 0Κ0, 1 ἄποιυ.. Αἵ δὲ τπυπιοιῦ 



Υ. 24, 25. ΤΕΚΈΕΜΊΙΑΗ. Χ. 

ἐς ποῖ ἴῃ τηδη τῆδί νγδικεῖῃ ἴο ἀϊγεςῖ 
“ Ῥιοῖ. 6. .. 
:. ἃ 38.1. Πἰ8 5ἴ6ερ8. 
οδρ. 3... 24 Ο [ΠΟΒΌ, ᾿ςοιτεςξ πι6. δῖ νν ἢ 
ὑπερας Ἰυάρπιεπε ; ποῖ ἴῃ τἢϊη6 Δπρογ, ἰεϑῖ 
»εξ. του ᾿ Ὀτίηρ πὲ ἴο ποῖμίηρ, 
αὐ 5 ἃς ΦΡουΐ οὐκ Τῇγ ἔμ ὑροῃ [δε 

οὗ ἴῃς ΘηοΥ 5 ἀρργοδοῦ ἴἢ6 ἡδίϊοη Ὀοίδκοϑ 
19] ἴο ργάγεγ, οὐ γαῖῃποσ, [δγοιηϊδῃ υΐογθ 1ῃ 
[5 Π4Π16 βιιοἢ ἃ 5ιιρρὶ!οφῖοη 45 ννου]ά δα πιοϑβῖ 
ἈΡρτοργίδῖθ ἴο [6 πλιϑογα]6 οϑίαίθ οὗ πίθη 
ονογίδκθη ΟΥ̓ 1η6 αἀϊνίπε 15ῖ|σ6. Ηδθ βιϑῖ 
δεκηον θάρεβ {παῖ πιδὴ σδηηοΐ ἀϊτοςξ δὲς 
«ὐαγ, ᾿ὶ5 ρα ἴῃ 1ἰξδ, Πιπιβο!, ἀθροπάεηϊ 5 1 
18. ΟὨΪΥῪ ἴῃ Ρᾶγῖ προ ἢϊ5 ον ν0}}}. δηὰ ἴῃ ρατί 
ὌΡΟη {πο σοπάιιςξ οὗ οἴδεῖβ, δπὰ ἐνεγγνν ποτα 
Ἰροη Οοά. ὙΠεῖα 15 δΔη Δη. 515. ὑοίννθθη 
γγι4)1, ἱ. δ. ΔΏΥ τῆδῃ, ἴῃ ἰῃς ἢγϑί εἰδλιιϑθ, πὰ τῆ6 
τνοτγά ἴῃ ἴπ6 βϑοςοπά οἰδσὸ, νυν ἢ ΠλθΠ5. 9,7 
ἐπὶ ῥίς σἰγεησίφ. ὙΠῸ ϑδἰγοηρ πιᾶῃ Δ ἔλΠΟΥ͂ 
[δῖ δὶ ᾿δαϑὶ θοῇ προ δῖορ [5 ὑπάθυ ἢ15. οννῃ 
σοηῖγοϊ, ὀνθὴ 1 ἢἰθ. νοὶ ραῖῃ Ὁ6 ποῖ ; Ὀυΐῖ 
Οοά ἀδῤεϊαγος οἴμεσγννῖϑο, γον. χνὶ. 9. 

24. εογγεοῖ γιό, μὲ «αὐ ἡμάσγ»ιε ἢ ἴῃ 
οἰ. χχχ. αι ἴῃς ψνοτγὰ πάριηθηῖ (ἢ ἃ ἀϊῖς 
εσοηΐ ργορυϑι10Π} 5 γεπογοά ἐπ γπόασεγο; 85 
Αἶςο ἴὴ ςἢ. χ͵ν!. 28. νπογο Οοά τῃγοαΐρῃς ἴο 46- 
δίγου ἴπ6 ῃραΐῃρθη υἱΐογὶγ, Ὀπὲ ἴο σογγθςξ [ἰδοῦ 
ἐρ πργο, Τῆς σοηΐγαϑί {Ππογοέογε 15 Ὀεΐννθεη 
ΡῬαπιβῃπιθηΐ ᾿ηΠΙ|ςϊοαὰ ἴῃ δηροῦ, ἴπθ οὔ]οςῖ οὗ 
ὙΠ ΙΟΝ 5 ἴο σᾶιι56. ρᾷῖη ἴο (Π6 σΠΠλ]η4], δηὰ 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ἬΔΑΡ. 

Τῆς γϑί ϑἰχίθοῃ νοῦϑος οὗ {1||5 σπδρίογ γα 
τοψατάθα Ὀγν [)6 ννεῖίο, Ηἰίχιρ, Νάρο]οῦ., δηά 
Οἴμοῦθ 85 8η ἱπίεγροϊδίιοη, δηὰ Μονθυβ ὄνθη 
τῆιηκ5 1Πδὲ ΤΠΟΥ πιαγ ἤᾶνὸ Ὀθθὴ νυγιτοῃ ὈΥ {πε 
ΔυῖΠΟΥ οὗἩ πὸ ᾿αϑὲ {υνοητγ ϑύνθη σπαρίοῦβ οὗ 
Ιβαῖϊαῃ. ὍΠὸ ρἤγαθθοϊομυ, όννένοῦ, οὗ [5018 
ἄϊϑροϑοβ οἵ {Π1|5 [ἀ04. ΝῸΓ 5 ἴἢθγὸ πλι οἷ ννοῖμῃΐ 
ἴῃ [ἢ6 δϑοϑογίίοη [δὶ {Π]|5 ργοοε οἵ [π6 ποϊμιηρ- 
Π655 οὗἨ ἰάοἱβ ννὰ5 οἷἱμ ῶοὗ ρδοθ ἴῃ [ογοπη ἢ 5 
{ἰπ|6, Δηά ὈεΙοπροά ἴο [Π6 Ἰαῖεν ἀαγο οἵ [πὸ ὌΧΙ ]Θ, 
ΤὨϊς 5 ἴο ἀϑϑοιὴθ ἴΠδί (ῃς αϑῖ τυνεπῖγ-ϑονθη 
σδδρίοιβ οἵ [ϑαϊαἢ ἀγὸ ποῖ βοπαῖπο, δηᾶᾷ ἴῃδη 
ἴο ι8ὲὸ {Π|5 Δϑϑιιπηρίίοη 45 ἃ ἴεϑδέ ἔὉΓ ΟἾΠΘΓ 
Ὀοοκα. Ὑπὸ ἀγρυπιθηΐ ἀραϊμϑ [Π6 το] τγ οὗ 
ἰάοἱΞ5 ννᾶ5 85 πηιιο ἢ ἴῃ ρίαςο ἰὼ ἴπ6 πιοιῖῃ5 οὗ 
ποθ ννῆο ννοιδ σγοϑιϑίίηρ ἸἀοἸαΥ ἤθη οἡ 
1Π6 Ἰπούδαϑθ, 45 οὗ ἴῆοϑο ψγῆοὸ ννογ ἘΠῸΠΊΡΏΙ ΡΣ 
ΟΥ̓ΣΓ [ἴ5 [4}}1. ογοπ δ} 5. ΝΠ ο]6. βίγιιραὶο ννὰβ 
ἃξαϊηβί ἃ ἀοπιίηδπί ΙἀΟἸδίγΥ, απ [ἢς «ἀοπηοη- 
δίγαϊίοη οὗ [5 ΔΙΌΠΠΥ ἴῃ [Π15 ΘΟΓΠΊΟΠ ννᾶ5 
τηοϑῖ ορρογΐίιιπθ. ὉΠῸῈ ΟΠΪῪΥ ἀγαιιπχοηΐ οὗὨ τ6 4] 
᾿πηρογίδηςο ἰ5 ἰδὲ ἴΠ656 νϑῦϑὸβ Ὀγοὰκ [ΠῸ σοῃ- 
ἘπΠυϊγ οὗ τπουρπῖ; Ὀὰϊ τ[γ6 νυ ῃο]6 σΠαρίογ 15 
δοηοννῃαΐὶ ἔγαρπθηῖδυΥ, ἂπὰ ποῖ 50 οἴοβοὶν 
ςσοπηεξοϊοα 85 ἴπ6 ρῥσγεόνϊοιβ ἴσοο 511] {ΠῸ 6 
ἱδ ἃ σοηποοίζίΐοη, ὙΠ6 ῥτορμοὶ δά }ι5ῖ ἰπ- 
εἰυάοα 411 [5τ4ε] υὑπάσγ ἴ(μ6 Ὀδῃ οΟὗἨ πηςϊτοιπὶ- 

Πεδίμεη {πδὶ πον {πες ποῖ, δηά ὑρ- 
ου ἴπε ἐἈΠΆ}]165 παῖ 64}} ποῖ οἡ τῊΥ 
ΠΆΠΙΔΕ : [Ὁγ ΤΠῸΥ ἤᾶνε δαΐεη τρ [4- 
ςοῦ, 4ηα ἀενοιγεά ἢϊπ). ἀπά σοηϑιιη)- 
εὐ ἢιπι, Δπα ἢᾶνε πιδάς ἢ]5 Ὠδθιτδιίοη 
ἀεϑβοϊδίε. 

τι 1ηΠ]ς Θά 85 ἃ ἀυῖγ οὗἉ }πι5τῖςο, δηὰ οὗ νυν Β]οἢ 
[86 οὐ͵]οςΐξ 15 [Π6 σγίπλ!η 45 γοογτηδίίοη. 

ἰεεὶ ἐῥομ ὀγίπφ γῖς 1ο ποίῥίησ)] 1ἴ. εεὲ ἐροι 
"αὐε »κ ἰεἰε, τοάσοθ τηθ ἴο δὴ ἱπϑιρηϊβοδηΐ 
ΡΘΟρΪΘ, ἃπὰ 80 ἴμθ πιᾶγρ. Ὑπὸ ΑΟΥΝ., Βον- 
ΘΟΥΟΓ, ξῖνοϑ [6 Ὀεϑῖ βϑηθγδὶ 56Π56. 

45. βοιιν ομὶ...}] ὙΠΪ5 νϑῦϑθ Ὅσοι 4190 
ἴῃ Ῥ5. ἰχχίχ' 6, γ, ἢ (Π6 σπδηρθ Οἠἱγ οὗ 
,) αν πος ἴον ἀἰησ άονις, απὰ [ἢ6 οπλιβϑίοη ἴῃ [ἢ 6 
Ρϑαὶπὶ οὗ [ἴῆ6 ννογάϑ, 2ῤῥεγ ῥαὺε ἀευομγεά δ» 
απ εοπριγοα ῥὶ»1. 
νὴ [815 ργΆΥΘΥ [ογεπηδῇ σοηο]ιάθ5. ἢΪ5 

ῬΙΌΡΠΘΟΥ. |Δςοῦ ἰ5 5:1} οά"5 ρεσβδἔο, ᾿πουρῇ 
οΥἢρ : ἴΠ6 Πραΐῃθη ἀγὸ ἀενοιυγηρ Πἰπ), μοί 158 
1π6 τηϊηϊδίους οὗ ἀϊνίπο οἰἢδϑιϊϑοπιθῖ, Ὀμὰῖ 85 
νυν] ἃ Ὀοαϑῖβ, ἴο σγδίγ {ΠῸῚΓ Βαϊγο οὗ ἴτδ 
ΓΟ ρίοη. Ηδ ρῥγϑγϑ, ἰποσγείογο, [ῃδι Οοά ννοι]Ἱὰ 
Ραμ 5} [αοοῦ 50 δι ΟΠΪΚ ἃ5 νοι] Ὀτίηρ Πτὰ 
ἴο ἔπι6 γΓορεηΐδηςε, διυιῖ [ἢ ἢ6 ννουἹὰ ροὺγ 
ἔουίἢ Πῖ5 Δ ΡΟΓ ἀρὸη ἴΠ6 μοδίῃθη, 85 ὕροη {δ 
ὙὨΙΟΝ ΟρΡΡυδὸθ 50} ἴοὸ οά, δὸ νν}}} {παῖ 
Κιηράοπι Ὀ6 Θβ Δ Π5ῃ θα νν ἢ] ἢ ὁ’ 588} Ὀγοακ ἴῃ 
Ιδ 65 δηά σοηϑβυηθ 411} μοδίῆθη Κιηράοπιβδ, ἀπ 

1ἴ5.} βίδα ἔοσγ Ἔἐνεγ" (Ώ δῃ. ἰϊ. 44). 

Χ. 1---τό, 11, 17. 

οἰϑίοη : ἢ6 πον σῆθν5 ποτ {Ποῖγ ἰαϑσξ σῆδποθ 
οὗ 5αἴδβιῖγ Ὀγ" θη ϊαγρίηρ ἀροη [86 τ ἢ νη] ἢ 
6 δὰ Ὀεΐογθ ἀθοϊαγοὰ ἴῃ τἢ. ἰχ. 23, 24. 
ὙΒοῖγ ἴγιιθ ΡΊΟΥΥ ἰ5 1πογ Οοά, ποῖ 4η ἰάο] οὗ 
ννοοά, διῖ [η6 Κίης οὗ παϊοηβ. Ηδ 5 [οοὉ 5 
ἔγαε ρογίίοπ, πὰ παΐὰ {ΠΟΥ τπδάς Ηΐη {Πε}Γ 
ἀοέοηςο, Ης ννου]Ἱὰ ἢανὸ ἀσ]νογρὰ ἴῆοη. ὍΤΠῚ5 
18 [Π6 ἴγαϊῃ οὗ {ποιῇς ἴῃ {Π696 5 Χίθοη υΈῦβοα: 
{Πδῃ σοπιὲ5 ἴῃς ϑαδὰ ἴρε!ηρ πὲ {ΠῸῪ Βᾶνθ τὸ- 
Ἰεείρά Οσοά διὰ σἤοβθη ἰἄοϊθ, στ. 17, 18; 
θη (Π6 παίϊοη 5 ἀθὸρ στοῦ, σὺ. το --- 22, 
Δ ΘΑυΠϑὲ Ργάγοῦ, τ. 23---2ς. [Ιἴ 5 φυϊο 
ΡΟ5510]6 αὶ ΟΠἰγΥ ρογίίοιιβ οὗ ἴπ6 σοῃοϊαάίηρ 
Ραγὶ οὐ ογθπλ]4}} 8. το π ρ τ ϑουηοη ὙνΟΓῸ ΘΠλ- 
Ὀοάιοὶ ἴῃ αγις ἢ 5. ΓΟΪ]], δὰ παῖ παὰ [Π6 
νἤοΪο θέθη ργοθογνοά, νὸ 5ῃοι ἃ ἢᾶνα ἔοιιπά 
{παῖ {86 ποι 15. ἴῃ [Π6 σοποϊμβίοη ξο]οντοα 
ὈΡΟη Οὴ6 ἀποῖῃοῦ γ΄ ἃ5 ογάεγγ ἃ ἀδνοὶοριηθηῖ 
ἃ5 ἴποβο ἴῃ σῃαρίογς Υ1}.τπεὶχ. 

[τ|5 Ἱπηροτίαηϊ ἴο ποῖϊςο 1ῃαξ [ἢ656 δἰχίθοη 
νογβοθ, Χο ριη σὺ, 6. 7, 8. τος ἃτὸ Τοιιηᾷ 
4Ἶ50 1η ἴπ6 δορίπαριηῖ, Ὄροη [Π6 να]ὰο οὗ 1ἢ}18 
ἕλεῖΐ, 566 {πὸ [πἰγοάασίοη, Ρ. 32. 

11. ΤΠ ΙΞ νοῖκο ἰἴ5. τι οη ἴῃ ΟΠ δ ἄορ, ἔργ 
νν ΠΙΟἢ γϑάςοιμ Υ᾽ οποπηα, να], Ηδπάογθοη δηά 
ΟἴΒοΙ5, το)οςι 11 ἃ5 ἃ ρίοββ Βϊ 4}} [μς γνεγβίοῃϑ 
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δοκπονϊοάρο ᾿ἰ, ἀπά ὄνθὴ [6 [ΧΧ.. ψνῆοβο 
δι ρροτί οἵἉ 1ἴ 56θ6πὴ5 ἀθεῖϑῖνθ. ϑδ6Ὁ. δομηαάϊ δο- 
σουηΐθ ἔογ 115 Ὀοίηρ νυητῖθη ἴῃ (Πα άθο ὈῪ 
[π6 βυρροβϑιίίοη παῖ ἴΠ6 ΘΧ!] 68 ννογα ἴο ι.56 
1Π656 ΥὙΘΓῪ ννοσάβ ἃ5 ἃ σγεΐογί ὑνοπονοσ δϑκοά 
Ὀγ {ῃ6 (Πα) άδε5 ἴο Ἰοΐη ἴῃ {Π6ΙΓ 1ἀ0]- ΓΒ ἢ]. 
Μοτε ῥγοῦδοϊὶν ἴξ ννγᾶς ἃ ργονογθιδὶ ϑβδυϊην, 
ὙΠΟ. [ογοτΊ 4} πΠϑογ5 1η ἰἴ5 ΡοΟρΪαΓ ἔοττῃ. 
ἴπ ἔδνουσ οὗ 115 15 ἴπΠ6 ΡΥ οἵ ννογάβ, Ἴδε 
ἴῃ ἴῃ6 βϑςοῃά εἴδιιϑ6 δῃηϑννογίηρ ἴο ἽΖΝ ἴῃ ἴῃ6 
ἢγϑῖ, [ἢ6 Παυβὴ ἔογτῃ δὲ ἕο ἐξ )γηδδ, δηὰ τῃ6 

τορειτίοη οὗ δ. Α5 πε, ἐῤες, ἰια Ηο- 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙ. 
ι )εογοηῖαὰ »γοοαίνισίά Οοαδἶς ἐσυόμαρέ, 8. γέ- 

ὀμξοίά ἐλὲ ϑ ειυσ᾽ αϊτοῤεγίνισ {λεγέος τι 270- 
2λεεία ευϊῤς ἐο ἐονς τῤο» ἑάέηε, 18 αμαΐ δον 
ἐλε ριϑς οὔ Αμαέλοίλ, ,ογ εργιορίγέηρ ἐο δἰ 
εγωρίαά. 

ΝΜ νγογά τῆδι οδπγε ἴο [εγεπλ δῇ 
δ᾽ ἴοπι ἴῃε ΓΟΚΡ, 5419. 

2 εαγ γε τἢς ννογάβ. οὗ τῇ}]5 σονε- 
παηῖ, Δἀη4 βΘρεὰκ ιἱπῖο τῃε πιεη οὗ 
7Τυάδῃ. δηά ἴο τῆς ἱπηδδιτδηῖβ οὐ [6- 
Γι ϑα θιι ; 

2 Αμὰ 840 ἴΠοι υἱπῖο τῆετη, ΤΠ 

ΤΕΚΕΜΙΛΑΗ ΒΒ ΒΙΧΤῊ ΡΕΟΡΗΕΟΥ. 

ΟἾΔΡ5. ΧΙ., ΧΙ. 
{2ε μγ:θ ΟΣ 1δε ὀγοζεη Οουεπαπηί. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ.-- ΓΘ ΡΓΌΡἤΘΟΥ σοηϊαὶποά Ἰη 
[8686 ἴννο σμαρίεγϑ 560 ΠΊ5 ἴο ἴΌγΠῚ ἃ νν ΒοΪε, δὰ 
ἴο Ὀεϊοπξ ἴο Δη δ ]Ὺ ροσοά οἵ [ογοπηδἢ}}5 11ξδ. 
οΣ ἴῃ6 σονοηδηΐ τοίογγοά ἴο ἴῃ υ. 32 νν5 Ἷϑῦ- 
(ΔἸῺἰγ {Πδὲ γεπουνθά Ὀγ [βίῃ ἴῃ ἢ]5 οἱ ρῃςοςηιῃ 
ΥὙΘΆΓ, ΔΡΟΓ [πὸ ἀϊδοονεγΥ οὗ ἴῃ6 ὈοοῸΚ οὗ {Π6 
ἶδνν ἴῃ 1ῃ6 ἰθπιρὶο (2 Κ. χχῆϊ. 3); νν ἈΠῈ [Π6 
οηογαὶ ργοναίθηοθ οὐ Ἰἀο]αίγΥ δ ἀθὰ ἴο ἴῃ 
Ὁ. 13 ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ τοίου ἴο ἴΠ6 ρΌ]1ς Θβίδ Ὁ 15}.- 

᾿τηθηΐξ οὗ ἴἃ ὉΥῪ Μαπαβϑοῖ (ἰὉ. χχὶ. 23). Τοο 
ΘΑΓΙΥ ἴποΓῸ βθοῖ ἴὸ ἤᾶνὸ Ὀθθη ἱπαϊσδίοηβ ἔπαῖ 
[Π6 Ρξορ]θ ἴοοκ πὸ Πθαγίυ ραγῖ ἴῃ [οβίδῃ᾽ 5 τὸ- 
οιππαίίοη, αηὰ ἴῃ6 ργορῆεί {πογοέογο βοῖβ Ὀθέογα 
{πο πὶ {Π6 σοηβοαθηοθβ (ἢδς νν}}} πον Δ Ὁ] ξο]- 
Ιονν ἀροη {Π6ῚΓ ἀἰϑ!ο γα! γγ ἴὸ {Πεῖὶγ σονρηδηΐῖ 
Οοά. ὅδ ορϊηϊοη ΟΥ̓ ἔποϑ6 σοπιπιθηΐδίουβ 
νΠῸ Ψοι]ά ρίδος [ἢ15 ΡΓΟΡΠΟΟΥ ἴῃ [ Ποία Κὶπι᾿5 
ΓΟΙΡῊ ἰ5 δὲ νάγίδηςθ νν ἢ {πῸ ἕαςι {παὶ [Θγοπδῃ 
Βα ποῖ 45 γοῖ θηζίγοῖΥ σθαϑοά ἴο ἄννο] δ 
Απδίβοίἢ, Ποὺ 15. ποῦ δὴν ρῥγοοῦ {πδΐ [6ῃοὶ- 
ΑΚ πὶ ΘνΟΓ ΡΌΡΠΟΪΥ τονογβεα ἢἰ5 [4 ΠῸῚ}5 δοῖβ. 

ΤῊΘ ἀΥγαΠροιηθηΐ 15 45 ξΟ]ον 5: αὶ (Πότ 
ἷ5. ἃ ΓΟΠΊ ΠΟΥ οὗ ἴῃΠ6 σονοηδηΐ τηδάθ Ὀοίνγθθη 
76 Πονδῃ δπὰ [5γᾶ6], ονν. 1---3.: Ὀὰϊ [Ξγαϑ] απὰ 
7 υὐἀλῃ αἰἰκὸ αν Ὀγοκθη ἴῃῆς σονοηδληΐ, νυ. 
9-1, Δ 50 ἅγὸ ὈΓΙΏΡΊ Πρ ΠΡΟ {Ποβοῖνοὸβ 
γοιγ ἸΟη, αὐ. 1.4---τῖ προ [Πϊ5 ἔ]Πον" 5 δῇ 
δοσουμῖ ΟὗὁἨὨ ΜΔ  ργΟΡΔΌΪΥ σα]]οα ἔοστη {πὸ ῥστὸς 
Ρδθου, ἰῃπς σοπϑρίγασγ οὐ ἴῃς πλθὴ οὐ Απαΐδοιῖῃ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙ. ίν. :-Φ. 

Ὀτονν, {86 ΟΠαδϊάθε Ὀοίηρ γι, τηοϑέ σουηπθη- 
ἰδῖοτβ γεου 1 ἴο ἴΠ6 ροάϑ, Τεγ «ῥα! ρεγὰ 
ον δὲ εαγίῤ, απά ζγορε μπάφγ ῥάσα, ουξῆ 
ἐρεῖ βοάβ. Μοζὸ ργορδῦϊυ κὸ δὲ δὲ τ Ὀδ- 
Ἰοηροά ἴο 1ῃ6 Αταπιδὶς οὗ ἴῃ6 σοπηπΊοη ΡΕΟρΙΘ. 
Βοίῃ τἴπὸ ΕΧΧ. δηὰ [6 ϑγτγίας βϑιιρρογί [86 
Α. Ν. τη τοίογγιηρ ἢ ἴο ἴῃ6 ρᾶνθῃϑ, 

17. ΤῊς Μαθρογιῖθς ἤᾶνθ σμδηροά ψιτῃουΐ 
τοᾶϑοη "2 9)», Δῃ 1ηογ βίη, ἔοττη, 45 γοϊδι ππρ 
[Π6 πα] " οὗ ἴθ σοπηδὶποά ργοποῖη, ἱπίο 
ΓΝ. 866 οἷ. χχίϊ. 23, 11. 12, τβετα [86 
5416 ἀΙΟΝΑΙς 5ροι πρ ἀρρεδῖβ. 

834 τῆ6 ΓΠΟΚῸ (σοἀ οἔ 15γδεὶ;  (ιιγβ- ὅθ ας α; 
εὦ δὲ τῆς. πᾶ τῇδε οδεγεῖῃ ποῖ τπ6 Ομὶ. 3 τὸ 
ὑνογάβ οὗ [ἢ18 σονεηδηΐ, ᾿ 

4 ΜΠΙοἢ 1 ςοπηπιαπάεά γον [ἃ- 
τΠεγβ ἴῃ (6 ἀαγ ἐῤαΐ 1 Ὀγουρῃς τῃεπὰ 
ἔοστἢ ουὖ οὗ τῆε ἰΔπά οὗ Ἐργρῖ, ἔτοπι 
τμ6 ἰγοὴ ἤιγηᾶςα, βαγίπρ, " ΟΡΕΥ τὰν ὁ ἴαν. 96. 
νοίςς, Δ4η4 ἀο τμεπ}, δοσογάϊηρ ἴο αἱ! ἦτ 
ὙΠ] ἢ 1 σοπηπηδπα οι: 80 5ἢ4]] γε 
δε ΠῚΥ Ρεορίβ, ἂδπά 1 ψ|}} θὲ γουγ 
Οοά: 

ς ὙΤΠαῖ 1 πᾶ ρεγίογπι τῃ6 “οαῖῃ ΤΡ 7 

ἴο πιυγάον [ΘΓ δῇ, τ. 1.8----23, [ἢ Ὑν ΙΓ ἢ ΤΠΘΥῪ 
ὙΈΓῸ αὐδοίοα Ὀ. 15 οννὴ γοϊδίϊνοϑ, ἢ. χι!. 1-- : 
ἴογ διιςἢ ἀδοράς, νι ἢ Ὀὰξ ἴοο νν6}} γοριοθοητος 
Π6 παί!οπ 5 νΏΟ]Ὲ σοιγ56, Ρυ]5Ππιθηΐ πηιιϑῖ 
ςΟΠΊΘ, συ. 7---ι3, γοῖ ἢ τῆ δἰϊογηδίνο οὗ 
Ραγάοῃ τροῃ γοροηΐδηςθ, τ. 14---17. 

ΟῊΑΡ, ΧΙ. 2. 1ῤὲ «υογάς 97 δὶς εουσπαπ) 
ἼΠ15 5 [Π6 ΝΟΥ ρῆγαβο τἰϑϑὰ ἴῃ 2 Κ. χχῆϊ, 1 τὸ 
ἀόϑογιθο ἴΠ6 σοηϊοηῖθ οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ {πὸ ἰανν 
}υϑι ἀϊδοονογοά. 

8. ἀμπμεά ὉὈ6 ἐῤὲ γ»ιαπ δαί οὖεγοι ποὶ... 
ἼΠΕ νοῦ ἴῃ οι. χχν. λό, ννπόποθ Γογοπὶ- 
ἸΔὴ αυοίε5 {πεθὸ ννουάβ, 15 εοηβηγηηεὶῤ, τἢ6 
οὈ]οςξ οὗ {π6 ργοπλιραίίοη οὗ {πὸ ἰὰνν ὕροη 
Μοιυηίβ ΕΑ] ἀπά Οο χίπὶ θοπρ [παῖ 1:6 ρϑθὸ- 
ΡΪΘ τπλρῆϊ ϑοϊθπλην ρ]οάρο Ἐποιηϑοῖνοβ ἴο 115 
ΟὈβογνάηςθ, Βαΐ ἀροη 1ῃ15 ρἰοάρο πλαβί ἕο] ]ονν 
οὈδάϊθησθ, δηὰ τὸ 1{ 1π6 πηθὴ οἵ [πάλῃ δὰ 
7υδὲ Ὀουπά {ποιπηβεῖνοϑ τη [6 πγοϑί βο θη ἸνΑΥ. 

4. ομὲ 97 ἐῤε ἰαπά 9. Ἐφγρὶ, ὕγορε δὲ ἰγοη 
»αγπαθ] δῖμογ, οαὖῦ ΟΥ̓ ἐῤὲ ἐγὸη ἥμγπαζε. 
ΓΘ Ἰτοὴ ἔιγηδοςα ννὰ5 Ἐδυρί, 566 Πριΐ. ἵν, 2ο. 
ἼΔΕ σοηϑίδηϊ τοίεγοηςσο ἴο [οι ΓΟΠΟΓΙΊΥ σεν 
ον σγοδῖ δά Ὀθεη ἴπ6 οἴδθοϊ ἀροὸῦ [Θγεπιδῃ 5 
τηϊηὰ οὗ ἴπ6 ράθὶις γοοϊϊαίίοη οἵ [η6 ““Ὀοοῖς οὗ 
[(Π6 σονοηδητ" ἔοιυπά ἴῃ {π6 ἴθπιρῖθ. Ὑῆι5 (6 
νγογάβ, Οεν, 11. ΗΘΔ ΣΙ »:} υοἰοε αμϑπά ἀο 1δε»Ή, 
ΔΤ (ἌΚϑη ἔγοπὶ Ποῖ. ΧΧΥ ΠΣ; δηά γε σῥαϊ] δὲ 
»ν ῥεορίε, ἴγοτα [θιῖ. Χχῖχ. 12. 

δ. Τραΐ] »παρ ῥεγζόγηι...} 866 Ὁ ουΐ, υἱὲ, 
12. 17. 



γ. 6---1,. 

ΨΉΙΘΝ 1 ἤανε ϑνογη υὑπίο γουγ [ἃ- 
ἴΠπεῖβ, ἴο ρίνα ἴπεπὶ ἃ ἰαπά βονγίηρ 
ἢ πλ}}Κ ἀηἀ ΠΟηΕΥ, 85 7 ἐς τἢ 5 ἀάγ. 
Ἴδη δηδννεγεά 1, πὰ 8414. ᾿ 8ο δε ιἴ, 
Ο [ΙοκΡ. 

6 ΤΠδη τῆς ΓΟΚΡ 8414 υπῖο πΊ6, 
Ῥτγοαϊδιίπι 4}1} {Π686 νγογάβ8. ἴῃ [ἢ οἰτίε8 
οἔ [μάδῇ,, δηά ἴῃ τῃε ϑβἴγεεϊβ οὔ [δγυ- 
841 6π|, βαγίπρ, Ηδδγ γε {π6 νγογάβ οὗ 
[15 σονεηδηΐ, Δη4 ἀο τ{Πεπ]. 

7 ἔογ 1 δαγῃαβιὶν ρῥγοϊζεβῖεά ππῖο 
γουγ ἔτει ἴῃ τὴα ἀδγ ἐῤαί 1 Ὀτουρῆς 
τΠπεπὶ ἃρ οὐὖἱ οὗ τῃε ἰαλπὰ οὗ Ἐργρῖ, 
ἐὐέδ υἀπῖο {ἢ185 ἄδγ, Γιϑίηρ δῦ ἀπά 
ΡΓοϊεβεπρ, βαγίηρ, ΟΡΕΥ ΤᾺῪΥ νοῖςα. 

ὃ Ὑεῖ τπεγ οδεγεά ποῖ, πού ἰη- 
Οἰἰπεαά τπεὶγ δας δαῖ νναϊκεά ὄνεῖγ 

ἸΟτ, σέμδ᾽ οῃς ἴῃ (ἢ  ἱπχαρίπατίοῃ οὐ τῆ οἱγ ἐν} 
ἤδαγ : τῃογείοσα 1 νν}}} δγίηρ ὑροῃ 
τῃδηὶ 4}1} τὴ6 ννογάβ. οὗ τῃ18 σονεηδηΐ, 
ΜΏΙΘἢ 1 σοπηπηαπάςαά ἐῤέηι ἴο ἀο ; δεῖ 
ἴμεν ἀϊά ἐῤέγι ποῖ. 

9 Αμπά τῃ8 ΠΟΚῸ 5] πηῖο πὲ. Α 
ΠΟΠΒΡΙΊΓΔΟΥ 85 ἔοι πά Δπλοηρ τῆς πηθη 
οἔ [υάδλῃ. Ὧπά δηιοηρ [Π6 ᾿πῃδὈ Δ 18 
οὗ [εγυβα] θη). 

1 ἩἨοὺ. 
“Ἄ»εεν. 

αὲ ἰὰ ἰ5 Ζδίς ἐα}] 866 Ὠρϑαῖ. 11. 20, ἱν. 20, 
ἅς. Το [εὐνὴν ἸνοΓῸ 51}}} ἴῃ ροββοββείοη οὗ 1ῃ6 
ΡΓοΟπΊβοα Ἰαπά, δηά 11 ννᾷ5 5{1} τίσ ἢ δηὰ ἔθ 6, 
50 ἔδγ σοά δὰ Κορῖ {Π6 ἰειτηϑ οἵ [ἢ6 σονθηδῃΐ, 
ἊΝ Βεῖμοῦ 1ὲ νοι] ρεγτηδηθητ] τοπηαῖη {ΠΟΤ 
ΡΙΌΡΕΠΥ νου] ἀθρεπά τροὴ {ΠΕΙΓ ον οὔ- 
βϑνδηςθ οὗ {Ποῖγ ραγί οὗ ἴθ σονοῃαπῖ, 

δὸ δὲ 1, Ο 1.0Κ}}] Οὐ, Απιθᾷ. ὑεῤουαρ 
(πιαγρ.). ΤὨδ ργόορῇῃθέ ννᾶβ 16 γα ΠΥ οὈουῖηρ (Π6 
σοπηηδηά ρίνθη ἴῃ Ποιΐ. χχυῖ. 14--.- 6, δηά 
[Π6 ϑάτὴς ννοσγά 5ῃοιυ!ὰ Ὀε Κορί ἴῃ ὈοΪῃ ῥἾδοοβ. 

6. Ργοείᾳί».. ἐπ ἐδὲ εἰπε: ο᾽ υμάα ἢ [1 15 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴτιθ, ἃ5 Ηεπάθιθοῃ ἀπὲ ΝΑ ΟΙβΌδοῇῃ 
τπῖηκ, (π4ῖ [Θγοπηδῃ δοσοτηραηϊθαὰ [οϑίδῇ ἴῃ 
ἢ]5 Ργόρτὸδα ἀοβογι θα ἴῃ. 2) Κ΄. χΧΧ, ας--- 20, 
δηὰ {Ππαὶ 6 Ἔυθγγννθεγο στρα ἴο ἴπ6 ρθορῖθ (6 
ννογάβ οὗ {π6 πεν ]γ-ίουπα ὈοοκΚ. ὙΤῆῈ ψνογὰ 
γοείαἐγε ΤῊΘΔΠ5 4150 ἴο γεασά αἰομά, χ Καὶ. ΧΧΙ, 
ὃ, 1ο, 16, τε. 

8. ἡραρσίπαϊοη ΒΌΧΌΘΟΥΠΠΘΒΒ, 566 (ἢ. 
11}. 17. 

ἐῤδεγοξογε 1 «υἱὲ δγὶησ]Ὶ Ἐδίδπου, 1 ΒδΥθ 
Ὁχουκμῦ. ὍὙηο σοπδίδηϊ (Θ5 ΕἸ ΠΠΟΩΥ οὗὨ {ΠΕ6ῚΓ 
ἨΙΒΊΟΥΥ νγὰ5 ας [πὸ Ὀτγοόδοὴ οὗ ἴῃς σονοηδηΐ 
Ὁροη ΠΕ ΙΓ ραγῖ δὰ αἰννᾶγβ Ὀγοιρῆῃς τοπηρογαὶ 
οΔἰαπιῖῖγ. ὍΘ ἰαϑὶ ὀχαπιρ θ5 νοῦ [ῃ6 ἀοροτγῖ- 
δἴίοη οὗ {π6 ἴθη {ἰῦθ5 Ὁγ δ᾽ μδΙ ΠΔΉΘ76Υ, δηςᾷ [ἢ 6 
Ἰοεδάϊης οὗ Μίδπαβϑθῦ ρυίϑοποῦ ἴὼ ΝΙΠπονθἢ ἰη 
οδιδίη5 (566 ποίε οὔ 2 (ῆγο. χχχῆν, 11). 
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10 ΤΕΥ ἅτε τυγηθα δᾶςΚ ἴο τῆς 
ἸΠΊΦΙΙ 68. οὐ {πεῖν ἐογείδιμειβθ. νν]ς ἢ 
ΓΟ Βα α ἴο ΠΘΆΓ ΠΥ ννογάβ ; 4η4 {Π6Ὺ 
ννεηΐ δίϊεγ οἵπϑὺ ροάβ ἴο βεῖνε τῃδπὶ: 
τ(ἢε Βουβε οἵ ἴβγϑεὶ δηά τῆς ἤοιιβε οὗ 
]υάλη ἤᾶνε Ὀγόκθη ΠΥ σονεηδηΐῖ 
ννῃ ἢ 1 πιαάς ἢ {Πεὶγ ἔα Ποῖβ. 

11 αὶ Ἰπδετγείοτε τῆυ8 54: τῆς 
ΓΆΡ, ΒεΒοΪά, 1 ψν}}] Ὀγηρ ἐν} ὑροη 
{Π6π|. ννοἢ ΠΟΥ 5}4}} ποῖ θὲ δὺ]ε 
το εβοᾶρε; δπὰ “τ ῃουρῇ {ΠΕΥ 58}4]] "Ητδ. 
ΟΥΥ̓ υηΐο πη16, 1 ν}}} πον πξΆ πο. πηἴοῸ 6“, ἿΣ 
τΠ6π]. “8. 

12 ΓΘ 84] τῆς οἰτίεβ οὐ ΤιἀΔἢ ἐδαι τ τ. 
Δηὰ ᾿πΗα ἰδ 8 οὗ ἤεγιβα]επὶ ρο, δπὰ 18. ἢ 
ΟΥ̓ πηῖο ἴἢ6 ροάβ ὑπῖο ννῇοῃι τῆδΥ παν κα 
οἔδγ ἰπσθηβε : δυῖ {ΠῈγ 514}} ποῖ βᾶνε 
{ΠῈπὶ δὲ ἃ}} ἰὴ τὰ6 τίπις οὗ {πεὶγ 
ΓΈγοΪ6. ΕΕΤΕΒΝ 

12 Εογ δεοογάϊηρ ἰο τῆς ΠΙΙΠΊΌΕΓ 
οὔ τὴγ “ οἰτίεβ νγεγε τῇ ροάβ, Ο [- 4 ζμαρ. α 
ἀδῆ ; δηὰά χεζογάϊηρ ἰο ἴῇ8 πυπιθεῦ 
οὗ τῆς 5ίγθεῖβ. οἔ Γδγιβαίαπὶ πᾶνε γε 
δεῖ ῸΡ αἰταῦβ ἴο ἐῤσὲ ᾿ Βῃαπηθἔμ! τπϊηρ, ΓΠερΣ 
ἐυέπ Αἰϊαῖθ ἴο Ὀιγη ἰπσαηβα ὑπῖο 
Βαδὶ. 

ὉΝ. 1. 

Θ. «4 εοπορίγαςν»} ΝοΙδΙ Πρ ΠΊΟΤΕ ΤῊΔΥ Ὀ6 
πθδηΐ ΟΥ̓ {Π15 (πη {Πδΐ ἴῃς ἀοίδοϊτίοπ ἔγοσμῃ ἐμ 
σονθηδηΐ ν'85 85 βΌΠΟΓΑΙ 45 1 1 δά Ὀδθη [86 
τοϑι ] οὗ ργοσοησεγίοα ἀτγαηροπιθηῖ. Βαΐ {Π6 
{Ππ|65 ϑνΈγο {του ]δὰ : δηὰ {πὸ ἀςοιϊάἀθα σοιγβα 
ἴακοη ΌΥ [οϑιδἢ τᾶν πᾶν θὰ {ἢ ορροξιίῖθ 
ΡΑΓῪ ἴο 5θογοῖ σοιηθ! ηδίοη5 ἀραϊηβὲ Π1Π|. 

10. ἐῤεὶγ ογεζα δεν] ΓΠς Ηδῦτονν 5 ποσδ 
ΘΟΧργθββ, Ὀϑῖηρ ΘΓ γ, Ζρεὶν γαίδογε, θεὲ 3 γε 
οπές, σρ. ἐδν γεὶ ζαίρεγ, 15αῖ, ΧΙ. 2). ΤῊΘ 
ΔΙ 15 (5 σοηβηδά ἴο πὸ Ιἀοϊαί 165 σοπὴ- 
ταϊτοὰ τῇ ἴπ6 νυ] άθσγπθϑϑ, απ ὃν {πὸ ΡΠ γα ΙΟἢ 8 
Ὑν ΠΟΘ6 ΠΙΒΊΟΥΥ 15 ξίνθη ἴῃ ἴῃ6 βΒοοκ οἵ [πιά ρ65. 

απά ἐῤὲν «υεπὶ αἴεγ)] ἈδίποΥ, γ8981 ὉΔΟΥ͂ 
ΒαΥθ ψ81κθά φγἔοεγ οὐῤῥεν φοάας 10 σεγθθ ἐροηξε. 
ῚἼΠὸ οππρῃδαῖίς. ἐῤὲν ἰπϑογίοὰ τῇ {πὸ Ηοῦτεν 
δῆδννβ [δ [Π15 οἰδιϑο γοίθυς ἴο {Π6 πηϑ οὗ (ἢ6 
Ρτγοβοηῖ ἀδγυ, δηά ἐπογοίοσε {π6 ἀδῆηιε ρεγίθοςϊ 
τηυδὶ Ὀ6 566. 

11. Βεῤοίά, 1 «υἱὴ! δγὶπ5]Ὶ ἘἈδίδοσ, δὲ 
ὈΣΙη πα, (Ρ. ἰν. ό, Υἱ. 19, ΧΙΧ. 3. 

12,138. Εογ ἴδεϑθ νϑυύβθβ ἐρ. Ἄἢ. 1ἷ. ,χ8. 
138. σἐγεοῖ: ΟΥ ϑεγσαίορι) 866 ΥἹ], 17. 
(δὲ «“ῥαν»ιογμί ἐῤίηο] 1.6. ΒΔΑ]; 566 11]. 24. 

ὝΠΟ οϑγεσίοη οὗ δἱΐατβ ἴο ΒΔ] ἴῇ Ἔνθ γΥ δίγοοϊ 
ΟΥ̓ Τοτιιβαίοπι Ὀθζοκοηβ ἃ ρυ]]ς Θϑιδ Ὁ]! 5ῃπιοηξ 
οὗ Ιἀοἰαῖγυ, βϑισῃ 85 δοΐι δ! ἴοοκ ρἶδοθ ἴῃ ἴΠ6 
Τοῖρη οὗ Μαπδββεῆ, ἃ Κ. χυὶὶ. 4: 2 Οἢγο. 
ΧΧΧΙ, 2. 
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Τὼαῳ.7. τ14 Ὑμπμπεγείοτε “ΡγΑΥ ποῖ τπου [Ὸγ 
ἃ τῷ ττ. [Π]5 ΡΕΟΡΪΘ, πειῖΠοσ ΠΠΠπῸ ὑρ ἃ ΕἸ οὗ 

ΡΓΆΥΕΥ ἴογ τπεπὶ: ἔογ 1 ν}}}} ποῖ ἤδαγ 
ἐδέπι ἴῃ τῇῆ6 τὸ τῆδι [Π6Ὺ ΟΥ̓ υπῖο 

"Ηεῦ. τὴς ἴογ τῆεῖγ "του ]Ϊ6. 
« ᾿Ξ. Ις Κἰ νῆδι μᾶιἢ τὰν Ῥεϊονεά ἴο 
δος ἀο ἴῃ πιίπε μουβε, τοίη 8η6 Βαῖῃ 
" Δαν ἰδ ἐσ γγγουσῆϊ Ἰοννάπε885 νυ ἢ πγδηγ, ἀπά τῆς 
ἐπε ΠΟΙ Παβῇ [5 ρᾳ5564 ἔτοῃῃ ἴδεε ἡ ἴννῃεη 
"ον, οὔ ἴποι! ἀοεβῖ ἐν}}, τπεη τῃου τε)οίςεϑῖ. 
ἀκγ συ ἰ5. 16 ΤῊε ΓΚ οαἸϊεά (ἢ πᾶπιθ. Α 

ἀὐκθὰ οἶῖνα ἴγεα, [δῖγ, σπά οἵ ροοαὶ 
τας: ἢ τῆς ποῖβα οἵ ἃ ρύθαϊ ταπλυϊε 

14, Τρεγεζόγε γα ποῖ ἐδοΐῇ ὍΠ15 ϑοςοη, 
σὺ. 14---.7.) 185 ῬΑΓΟη Ποίῖςα]. Α,5 1πίθγοθβϑίοη 
νγ25 ἃ ΡΙΌΡ ΠΟ 5 ἀυΐγ, πὸ πὐῖρς Ὀ6 ἐχρεςίϊεά "4[ 
ἃ Ἐπ|6 οὗἉ βυςἢ ὈΠίνεγβα] ἀροβίαϑυ ἴο δὲ ᾿ηϑίδηΐϊ 
ἴπ ἢϊ5 Θσηϊτοδίθ5. Βαῖ, 85 ἴῃ σῇ. νἱῖ. τό, 8}} ᾿η- 
[ογοθϑϑίοη 15 ἕογθιάθη, δηά [ἢ6 γϑάϑοη ἔοσ {ἢΠ15 
Ῥγοδιθι τ! ρίνθη. ῬΥΔΥΘΥ ῸΓ οἴοῦβ ἔου [6 
ζογρίνθηθβ5 οὗ {ΠΕ ῚΓ 51η5 ἀνδ|]5 ΟὨΪΥ νν ἤθη {ΠΟΥ 
ΡΓΔΥ ἰοο. Βιῖ [Π6 ΟΥ̓ οὗ [86 ρϑορὶβ ἢονν νγᾶϑ5 
1δαΐ οἵ {[Π6 κΌΠΥ ϑπλδγίιης ὑπάθγ ρα ηἰϑητηθηΐ, 
ποῖ οὗ ἴπε ρϑηϊθηΐϊ ΤΟΌΓΗΙΠΡ ΟΥοσ 5σῖηῃ. [ηϑίοδα 
οὗ δὸὼγ ἐῤεῖγ ἐγομδίς ἴῃς δηοϊθηῖΐ νογβιοη5 δηά 
ΒΈνΌΓΆ] Νῖ55. τοδά, 25 ἐδ {γε ο ἐδεὶγ ἐγομόίρ. 

156. ραῤ ῥα »͵ιν δείουεά ἰο 4ο ἷπ »ιὶπὸ 
δοι 6] Μν δείουεά ἴ86 Τυάδῃ, 566 οἢ. χὶϊ. 7. 
[ἡ βριίθ οὗ {πεὶγ δη5. ἰϑγδθὶ απὰ [υἀδῇ ννογδ 
Ὀεϊονεὰ οὗ σοά, Ηοϑ. χὶ. σ, 4,) δηά 566 ποΐς ὁοἡ 
ἐπ Ι. 2. ΤῊϊ5 ρᾷβδαρθ, κ 154]. 1. 12, ἴδ - 
ιΚὸ5 {Ππ6 Ἰῃςοηβιϑίθησγ οὗ {ΠΕΣ ΡΌΌ]1ς ννΟσβἢΡ 

οὗ [ἐπονδὴ ν τ} {ΠΕῚΓ ργιναῖθ ἐπηπλοσδ! Ὑ δηά 
ΡΙΘίογεπος [ῸΓ ἸΔΟΪΔΙΓΥ. 

βροῖῃρ σῤέ ῥαΐρ αυὐτομσδὶ ἰδξευάπεις «υἱλρ»παη}] 
Βίμοῦ, “ο ῥγαείσε ἰραυάηοος; ἴ, 19 ῥγασέσο 1ξς 
συθν ἰραυάμε. ὙΒΠοΟυΡῊ [815 ννογὰ πηθδῃ5 ΔΠΥ͂ 
πγροιο, γϑοῖ τὲ 15 5014}}}7 ἔοι πά ἴῃ ἃ Ὀδὰ 56η56, 
ἴον σι; 5086 ηοΐθ οἡ 5. σχχχῖχ. ο. Τὸ ννογὰ 
{γϑηϑαϊοα γπαᾶην ὈΘΙο 5 ἴο [Π6 πεχί οἰδιι56, οἡ 
ὙΠΟ 560 Νοῖδ δί ἐπὰ οὗ Ομαρίογ ΤῊΘ ννῃο]θ 
νοῦϑυ 5ῃοι ἃ Ὀ6 ἰγαμϑίαϊοά, ἤρα! ῥαΐ μιν ὁξ- 
ἰοατοί ἐμ Ῥιγ ῥομφο 19 ῥγασμε σιωΐξ ἐῤεγεῦ Τρῤε 
ἌΡδίοΣ πὰ ἐδ ῥοὶγ Με σραΐ ραᾳ4. ἀτυαγ γον 
Ζῤεο. 

αὐῤεη ἐξοῖς ἦρε ουἱ!...7 ὝἪΪ5. οἴδιιδ6 11, 15, 
ἤρεμ ἐν ουἱέ---ἰῤόη ἐροι γελοίεε. (Οοτημηθης- 
ἰαΐουϑ 5 ΡΥ {Π6 6]}1|ρ056 ἴῃ νδιίοιιϑ ννᾶγϑ, ὃδιι 
ὩΟΠΟ 15 ΠΊΟΓΘΟ σα ]ϑίλοϊογυ ἤδη {πὸ ΑΟΝ.. 

186. “4 φγερρ οἠπ"ο ἐγ] Τὸ {Π18 ἴγ66 αν 
σοιηρατος ἈΙΠΊΒΕΙΓ ἴῃ 5. 1Π. 8, δΔηὰ Ηροϑβοα, ςἢ. 
Χῖν, 6. ιι565 [ἴ Ὧἃ5 ἃ ϑυηῦο!] οὗ [ῆ6 ΒΑρΡρΙΠθ85 οὗ 
1Πς σομληρ' Ππηὸβ Οὗ 1Π6 Δ ἐβϑίδῃ. [15 ψοοάϊγ 
ΟΥ ταῖποῦ σῥαρεὶν Κις τ, δοιὼ οὔ γηι, σιθηι- 
ἢος5 ἴῃη6 πιρῃϊθοιιβηθεβ δπαὰ [δῖ ἢ ν ΒΊΓἢ οὐμῆϊ ἴο 
βανὸ Ὀδοη ἴπ6 τόβϑ! οὗ [5γΓ86]}5 ροβϑυβϑίοῃ ο 
ΕΧ ΓΔΟΓἀἸ ΠΑΙῪ ργίν  ἜρῈ5, ορ. 154]. ν. 2. [{ ἀϊὰ 
ποῖ ὑεᾶγ {Π|5 ἔγωϊί, δηὰ ννμδί σὰς θη ὯδΔ5 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙ. [ν. 14--- τὸ. 

ἢς Βδῖῃ Κιπαϊεά ἤτε τροη ἴ, δηὰ τῆς 
Ὀγδηςἣἢα5 οὗ [τ ἀγὲ Ὀγόκοη. 

17 ἕογ τῆς ΓΟΚΡ οὗ Βοβίβ, τῆδλι 
Ρἰδηῖεά τες, ἤδῖῃ ρῥγοποιησεά εν]] 
Δρδϊηβῖ ἴδε. ἔογ τε εν}] οἵ ἴῃς ἢουβ8 
οὗ [ϑγδεὶ δηά οἔ τῆς ἤοιβε οἔ [πάλῃ, 
ΜὨΙΟἢ (ΠΟΥ πᾶνε ἄοπε ραϊηβδὲ [ἢδπι- 
β6ἶνεβ ἴο ρῥγονοϊΐζε πὲ ἴο ἈΓΡῈΓ ἴῃ 
οἴεσίηρ ἰπσεηβα υηἴο ΒΔ2Δ]. 

18 4 Απά τῆς ΟΚΡ δαῖῃ βίνεη [6 
Κηον]εάρε 4» 11, ἀηὰ 1 Κπονν 11: τῃδη 
ἴδοι βῆεννεαάβς πιῈὲ (ἢ εὶγ ἀοίηρβ. 

19 Βυῖ] τᾶς {κε ἃ ἰδπὶρ 97 Δῃ ΟΧ 

[πὸ οΪϊνο-ἴΓθο ἴῃ (ἢ6 γσαγάδη Σ [{ 15 ηοΐ {Πεῖδ 
ὃ. ἱππογοηΐ Πρμϊ, Ὀὰϊ Ὀγ (ἢ6 ἴθιπτιβ οὗ ἃ σονθ- 
πδηΐ νυν] ἢ [Ὁ ἢ45 Ὀγόοκθη, δηὰ Οοάὰ ποῖνν ἀθ- 
βίγογϑ ἴ Ὁ. 4 ἰῃιυιηάογβίοιτῃ. 

«ὐἱὲρ ἐδε ποίνε οὗ ἃ σγεαὶ ει] ΤῊ ννοσγὰ 
τοηαογοα ἐμρημέΐ ΟΟΟῸ ΓΒ ΟὨΪΥ οἰβοννθογο ἴῃ 26 Κ. 
1. 24, Δηᾷ 15 ἴπεγὸ υϑεὰ ἔογ ἴΠ6 ποῖ5ε πηδάθ ὈΥ δῃ 
ΑΥΤΩΥ͂ Οἡ 115 ΠΊΑΓΟἢ : 500 ἢ ΠΊΔΥ Ὀ6 15 Ππλοδηΐης 
ἤοΓΘ, ἔογ [θγεπηδῃ 15 τε ΚΑ ΌΪΘ ῸΓ ΠΕΥΟΓ 
Ιδτεης 15 τηοίδρθουβ ᾿ηϊογέογο νυ ἢ ἢ]5 ΠΠογαὶ 
τηθδηΐηρ. 8111 Ὁ ΠΊΑΥ πηθᾶῃ ΔΩΥ ςσοηξιδοά 
ΠΟΙ͂ΘΟ, 85 οὗ ἃ ἰεπηροβῖ, αηά ἴπ6 ννογάὰβ ΠηΔΥῪ ὃς 
ΡΑΙΔρΡἢγαβοα 5: “ἢ τλὲ σγαϑῃϊηρ οὗ ἃ 
τεπιρεβῖ Ηδ δαίῇ δεῖ ἤγο ἴο ἰξ, 2.6. βδίγυςὶϊς 1 
ψ ἢ ΠΡ ϊπίηρ, δηᾷ [15 ὈΓΑΉσ ἢ 65 ὈΓΘΔΚ, 2. . ἃτδ 
βῃϊνογεά δγ (Π6 ἐπυιηάογθο .᾽" ὙΠ5 15 [Π6 ΟὨΪΥ͂ 
Ρίδοο νβεγα πε Ηδῦγ. νεγὺ 29 ὀγεαξ 15 ὑ56α 
Ἰπ γδηϑι νου, Ὁ ΠΟΤ 15 Δη δηδίοροιιβ ι1.56 
οὗ ἃ 5 πλῖ]ασ νογὺ ἴῃ 158]. Χὶὶὶ. 4. 

17. 1δὲ ΤΟΚΡ οὶ δουῖς, ἐρδαὶ ρίαπίεά ἐδεε] 
]εῃονδῆ, 45 115 ρ᾽δηΐεσ, πδὰ πὸ τἱρῆΐ ἴο ἀ6- 
ΒίγουΥ 6 ἴγεε [Ε 1 αἰά ποῖ 116] 186 ρυγροβο 
ἴοσ ψνῃιςἢ Ηες πδά ρ]δηϊθὰ 1. 

18. “2πώ4 δὲ 1 οκῦὺ ῥα σίεπ »οὸ ἀποαῦς 
ἐεάσε οὗ ἴἴ, σπμά 1 ἔποιυ 1 Ἐδίδογ, κᾶύὺ0ἷ9 »ηέ 
ἐποφυίεάσε οἰ, απά 1 ΚΘ τ, [ἢ [ἢ ]5 βοσί!οη, 
στ. τ8---21, [ΟΥΟΠΊΔἢ σῆσονν5 [(ηδΐ ἴῃ6 βοηογαὶ 
ΠοηϑρίγαοΥ οἵ ἴπ6 ρθορὶς ἃρϑιηϑδῖ [θονδη νγᾶβ 
ΔΟςοΠρΑηθα ὈΥ 8 5ρδςοῖαὶ ρὶοὶ οἵ δϊ5. οὐνῃ 
ἰοννηϑηθη ἴο πλιγου ΠΙΠΊ561Γ: δηὰ (ῃδὲ ρῥἱοῖ 
νν 5 αἰθδοονοιοά ὈΥ πο Πυπιδη πιϑᾶη5, δῖ 115 
Θχ]ϑίθηςς ννὰ5 γοναὶ θα ἴο πὶ ὉγῪ Οοά. 

ἐῤῥε"] 1.ε. ΜΏΘΠ  γο4Δῃ ννᾶ5 ᾿ἰνίηρ ἰπ 
[Ἀπ Βοα ΠΥ διποηρς ἴποπὶ, Ὀείηρ ἱρηογαηῖ 
οἵ [ΠΕΙΣ ϑθογεῖ τηδοἢι Δ ]Οῃ5. 

19. ΜΒμὲ 7 νγ)85 ἐξεα ἰα»ιδ ΟΥὨ ὧἡ οΧἹ Βίδοῦ, 
ἢ δ1 [ γοπηρ, Πάει τᾶ πλ9 μη. Νὸὼὸ νϑιβίοη 
Τοηάθγβ αὐ δ 4 οχ," δι {ΠῸ ἸΙάθα ν᾽ 85 ἵδκθη 
ἔγοπι Ῥ5, οχ]ῖν. 14, ΨΏΕΓΕ 566 Νοῖς. Ῥσγορθηγ 
1 ΤΘΔΠ5 «ἰο»γιευεαίεί, ἀρὰ ἃ5 ἴῃ6 ΟΧ νᾶ5 ἃ 
ΠΟΟΟΒΘΑΓΥῪ ΠΙΟΊΌΕΥ Οὗ ἘΠ6 δηςίθηΐ ἔλθ, βαιά 
Ὀγ Ηεϑιοά, “Ορ.᾽ 403, ἴο σοῃϑδὶϑί οὗ ““1πὸ ἢυ5- 
Ὀφηά, 186 νυῖῦῆο, δηᾷ [6 ρους οχ," 1 πᾶῪ 
ὙΘΓΥ ὙΜ6}} 6 ςα]]οὰ {πε 4ο»γιεσις ἴῃ ροοῖτγ. Βυῖ 
ΒΓ ἢ ἃ ἰγδηϑίδίοη 15 ὉςΕΓΥ γοηρ δόστε, ᾿ [6- 



ΓῊΘΡ. ἐλε 
εξ «οὐτά 

ν. 20---23. 

ἐῤαὶ 156 Ὀγοισῆς ἴο τῆς 5ἰδυρῆτςευ ; ἂδπά 
1 Κηενν ποῖ τῇαι {ΠῈΥ μια ἀενίβεά 
ἀενῖςεβ ἀραίηβί της, :αγίηρ, εἴ 5. ἀε- 
ΒΊΓΟΥ ἰτῆε τγεα γῇ τῆς ἔγυϊς τΠογεοί, 

ἀν δεεαά, Δπα ἰδεῖ τι οὐυξ π΄πὶ ΟΥ̓ ἴτοπλ τῆς ἰδηά 

οἔ {πε ἸἸνίηρ, παῖ 15 ΠΔΠῚ6 ΤΠΔΥῪ ὃὉ6 
ΠΟ πῖογὰ γαπηοπιδογαά. 

2ο Βυῖ, Ο ΙοἈὃ"}Ὁ οὗ ΠΒοβῖβ. τῇαῖ 
Εν ὐχρς Ἰυάροδε τρμίθοιβὶγ, τῆλε 4 τγίεδὲ (ἢ ς 
τ οτοδν γρ]η8 Δ4η4 τῇς Πεδγῖ, ἰεῖ πὶς 8εεὲ τὴν 
Ῥα 7.9. γΕῃρέδηςε οἡ τῃςη : ἰοῦ υπῖο τἢδε 
το. ἃ 2. Πᾶνα 1 τανβαὶεά ΤΥ σδιι86. 
Ἐδν...... 21 ἸὙΠετγείογε τῆι8 βϑῖτἢ πε ΠΟΚῸ 

ΓΟΠΊΪΔἢ σΟΙΠΊΡΑΓΟ5 ΠΙ ΠΊ561 ἴο ἃ ἰΔπΊ6 ἰαπ]ῦ, ΠσΟΠΊ- 
ΤΟ ἴῃ ΑΥΔῸ ἴοηῖς ἀπά ψ ἢ {πῸ ΗΘ Ότοννϑ, 566 
2 5. ΧΙ. 2. Ηο αὰά Ἰινρά δ Απδίῃοιἢ ἃ5 οὔθ 
οἵ [6 ἔπ γ, ΠΟΥΘΥ ϑυβρθοοίῖιηρ τΠαῖ, Κὸ ἃ 
ἴαλτλο ἰδτλῦ, [Π6 {Ππ|6 νγοι ἃ σΟΠΊΘ ἔοσ ἢἰπὶ ἴο Ὀ6 
ΚιΠοά, 

εἰ μα ἀρείγογ ἐδὲ ἐγόσ αὐἱὴδ ἐδὸ στα ἐβογθο ] 
ΤῸ. ἐρὸ ἑγοο ἰη [45 ὑγοαά, ὍΤὮδ ννογϑβ ἃγὸ ον!- 
ἀεητν ἴΠπο56 οἵ ἃ ργόνογθ οὐ ἀλτκ βανίηρ, πὰ 
ἴΠογο 5. πὸ ἀιΒΊς ΠΥ {πογοξογο ἱπ ἃ ννοτγὰ, νυν ῃ]ς ἢ 
ποι 1ἴ ΡγορΟΓν πλθδηβ Ὀγεδα 15 οἴη ρα 
ἔοτ Τυοοά ἴῃ βόπογαὶ, Ὀθιηρ ΠοΓὸ ϑϑοὰ [Ὸτ ἔγιτξ. 
51 [ογοπηθ νγ6}} βαγβ Ἰρὸη ἴῃ 15 γοῦβο: “ ΑἸ] 
{Π6 συ γΟ ἢ 65 ἄρτοο ἰη ππάογϑίδπαϊηρ τΠΔϊ τη ογ 
{86 ρογβοῃ οὗ [ϑγοπ δῇ {Ππ656 ΓΠ]Π 05 ἅγὸ βα! ἃ ὈῪ 
ΟΠτγισ. Εογ Π6 15 ἴ86 ἰαπὶὺῦ Ὀτγοιρῃΐς ἴο [Π6 
βἰδιιρητοῦ ὑπαὶ ορεπθα ποῖ 15. τη, ὙΠῈ 
ἴγϑο ἰ5. ἢἰβ. σσοβϑ, δῃηὰ (ἢ6 Ὀγοδά ἢ15 ὈΟάγ: ἔογ 
ἢθ βαιτῇ βοῇ, 1 αν ἐδ ὀγοσά ἐῤαὶ εαριδ 
ἤοαυη 250», ῥεαυρι. Απὰ οὗ ᾿ϊπὶ (ΠΟῪ ργ- 
Ροβεοὰ ἴο οι πὶ ΟΥ̓ ἔγοπι (ἢ6 ἰαπὰ οὗ 1Π6 
Ἰνίηρ, [παι ἢὶ5. πᾶπιὸ 5ῃοι)]ά πὸ τηοστο δὲ τὸ- 
τιθπλ εγοά." 

20. ,30ν ππίο ἐδεε ῥαυε 1 γουεαίεα νιν ἐαπ46 
50 4}} {ῃ6 νογβίοηβ ; οἴπουννβα, ἔγοπὶ ἃ σοπηρᾶ- 
τίβοη ἢ 5. χχὶϊ. 8, Ρσον. χνὶ. 3, ὁπ6 νου ά 
δάνε τεπάεγεά, γογ μροη Τδεε ῥαυε 1 γοἠεά »ην 

ΤΕΈΕΜΙΑΗ. ΧΙ. 
οὗ τῆ6 πηθῃ οὐ Απαδιίμοιῃς τῆδὲ βθαῖς 
τ ᾿Ἰξ8,, βαγίηρ, Ῥγορῆδβυ ποῖ ἴῃ τῆς 
πάπα οὕ τῆς οκν, τἢδῖ τῃοὰ ἀϊε ποῖ 
ὉΥ οὐκ Πᾶπά: 

22 ΤΠετγείοσγε {15 βατἢ τῆς ΠΟΚῸ 
οὔ Βοβίβ8, Βεμο]ά, 1 νν}}} "ρα βἢ τῃδπι: 
τς γουπρ' πλεη 5}4]] ἀϊῈ Ὀγ ἴῃς ϑδυνογά ; 
1ΠΕΙΓ 80η8 ΔΠ4 {Π6ῚΓ ἀδιρῇτοιβ 5}2]] 
ἀϊε ὃγ ἔλπιηπο: 

23 Απά {Πεῖὰ 541 ὈῈ πο γεπιηδηῖ 
οὗ τε : ἰογ 1 ν}}} Ὀγίπρ ἐν} ὑροι 
[Π6 πηεη οὗ Απδίμοῖῆῃ, ούξη τῃ6 γεαῦ 
οὗ {πεῖν ν]ϑιτδτίοη. 

ας, 1.6, Ὦανο οηϊγυίοα ἃ ἴο Τπθ6. Τῆς 
τοηάογηρ οὗ {πὸ ΑΟΝ. 15, Πούνθνογ, ϑί ΠΟΙΥ 
ΒτΑτηπλδῖῖς4]. ὍΠΘ γογθθ οσσιγα ἀραϊη ἴῃ Οἢ. 
ΧΧ, 12; ΠΡ. 450 ΧΥΊ]. 1ο, Δπὰ ποθ οὐ χχχῆὶ. 6. 

21. Ργοῤρῥειν ποὶ...} ΑΡρΡρδγθπῆν {ΠῸ πηοη 
οὗ Απαίδβοίῃ δὰ γϑί πρά ἴο ἔπι μέθη [ουθπη δῇ 
ἱπίο 5ιδηςὸ; δῖ βηάϊηρ Ἀἰπὶ Ἰηἰγδοίδ οἷο μαὰ 
ἴἤρη ἀοθίογτη δὰ προ ἢ 15 τη γα Γ. 

22. τὸ γομηρ »6} 1.6. ἴῃοβε οὗ (ἢ ἰοραὶ 
ἃ8Ὲ ΤΟΥ ΤΠ] ΑΓΥ ϑογνίσθ. [ἢ ἴἢ6 5δρὸ οἵ [ογὰ- 
54] σὰ ἴποθθ νν}}} ρογβῃ ἴῃ Ὀδί]6, νν ἢ 6 (Π6 
οἰ] άγθῃ, Ὀο(ἢ σοη5 ἀπά ἀδιιρηίογβ, σοοροά ἃρ 
νη (Π6 νν4}15. νν}}} ἀ16 οἵ [Δ πλ]η6. 

23. ἡῤόγὸ σῥαἱ! δέ πο γωηπαριὶ οΥ ἐδ.» Βα 
128 πιοὴ οἵ Απαίδοιἢ γοϊυπιοι ἔγοπι ὄχῆο, 
Εὐτὰ 11. 24: ΝΘἢ. νἱῖ. 2). ΤῊΝ βῆοινβ {παῖ 
76γοπη 4 }γ} 5 ἀσηηο![ΙΟη ννᾶ5. Πἰπλ|οὰ ἴο [Πο56 
νὼ δαά φςουξῆϊ ἢΙ5 "6. 

δύθῃ ἐῤδὸ γέαγ] 1.6. τῇς γραγ οὗ {ΠΕ} νϑι[δἰοη 
νᾶ 5 1[561Ὲ [Π6 Θν}] ϑροκεδη οὗ ̓ ιι5ῖ Ὠδίοτθ, 50 [6- 
τοῦθ, βοείου ρεγῆαρϑ ἴῃς ΕΧΧ,, ἐπ δὸ γοαν οΚ 
ἐῤοὶγ οὐ αΐίοι. ὙΠ15 νου] Ὀδ6 δὲ ἴῃ ϑἰθρβδ 
οὗ Τθγιιβαίθπι, ννἤθη Α παι μοῖῇ Ὀοὶπρ ἰῃ [15 1π|- 
τηραϊδῖο υἱσ ΠΥ νου] ἀου Ὀ]655 6 οσςσιρίεά 
ὉΥ [ἴΠ6 ΘΠΘΙΩΥ ἰῃ ἔογοο, δηὰ ἤᾶνα τοσε (μδη 
115 5σῃδγο οὗ (ἢ6 Βοιτουβ οἱ Ὑγᾶσ. 

ΝΟΤῈ, οὐ (ἩΗΔΑΡ. ΧΙ. 15. 

ΤΠΟ σοπδίγῃςζίοη οὗ [ἢ6 ννογὰ Δ ἽἼΠ, ἴγδηϑ- 

Ἰαϊοά τυ! γισηνγ, 15 νΟΓΥ αἰβῆς]. Ηφηάογβοη 
ΤΏΔΚο5. ἰἴ, {1 οὐ ρἢ πὶ. Ρ]., ἀξτὸε ἢ ΠΏ 
ὙΠΟ ἢ 15 [ὉΠ]. δῖ ηρ., δηα ἴῃ {Π15 Π6 15 βξιρροτγίοα 
Ὀγ. τῆς Ψυ]ρ. ἀπὰ 5γγύ. Βαΐξ πε δηςσίθπὶ νοῦς 
ΒΙΟΠ5 ἃγὸ ἴοο οὔἴοη πα! βογοπί ἴο πηαίζοτβ οὗ 
δίγιοϊ βταπιΠΊ ΔΓ 4] δοσιγᾶςγ. ὙΠ6 ΧΧ. 
τοδὰ ὮΣΥΣΠ νόνν5, δηά τοηύογ, "11 αοαυς α»ά 
ῥοὶγν ἥτε, 1.6. βασυιῇςσεϑ, ἑσζο σαυαν ἐδν σἱημς 
1 δὴγ αἰϊογαιίοη οὗ {μ6 ἴοχ 15 ρου τος (ἢ 5 
5 ὈΥ ἔαγ {π6Ὸ πιοϑδὲ ργοῦαῦϊθ. Εὸγ {{πι|οτεῖ 5 
διιρεοβίίοη ὩΣ Β ἔογ Ὠ 3, «υὐ}]} οχεη ἀπά ταογὶ- 
εε:, ὅζε., ἴῇθγα 15 πὸ βιρροτζέ ἴῃ {86 νθγβΟῃ5. 
1 ντὸ τείδιπ ἴῃς Μαϑοτοίς ἰοχί ννὸ τὲ ἢ 
ϑδιδυ]η υπάογοίδη Ὦ"3 οἵ ἴῃ6 ργίποεβ. ΤΟ 
Ζτγεαὶ ὁπ, ἴὰ ΟΝ ἸΠΥ ΘΑΣΓΒΙΥ ϑἰσεη ἢ σοη- 

οἰβίβ, σμά ἐδ σασγίβεος, οα νν Ὡς ἢ ἀδροηής τ᾿ γ 
ΤΟΙ ΙΡΊΟυ 5 βαηοῖγ, ῥα ρα... ἀπυᾶν 7ηονι 1“ ύο. 
ΤΠ6 νοῦβθ σοιλδίηθ δῖ δηΐὶ αἰ Πιοι]τ, δι 
ἴο οδίφίη ἴπΠ6 δρῆηβὲ οἵ ἴδε [,ΧΧ. νὸ εις 
τᾶ κα ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5 Δἰζογδαϊίοηϑ, Δηα σοι, ὉΠ 

ὮΝ ἐδν οαυ: πα “αεγίδοες Ἰαῖὸ ἀποαν ον 
ἐδεε ἐδν «υἱεζεάπο::, οΥ «υἱδ ἐροις σσεαρο’ Ἐχνὸῃ 

τοιδι πη νη δ. ἐδέπ ἐδομ τηαγοοὶ γοΐοῖσο, ΤΠ6 
σἤδηροθ ἀΓῸ ἴ00 ΠΊΔΩΥ ἴο Ὀδ Δα! 1551.16. Ποιὰ ἢ 
ἴξ 15 ὙΟΥῪ ΡΓΟΌΔΟΪ]6 ὑπαὶ 16 ἰοχί οὗ {Π15 νοῖβ6 
8 ςοιτιρῖ. ὙΠῸ Αὐδῦὶς δυρροϑῖθ ἴῃ6 ΘαϑιοΥ 
σμδηρο οὗ Ὁ ΔΠ ἱπίο Ὁ, ]} ἐὸν ῥγαγεσς 
απά «αογίβεεσ, ὅς. Βυΐ ΡγΟΌΔΟΪΥ 1ξ ΞΙΠΙΡΙΥ͂ 
ἴοοκ εὐχαί ἴῃ πε 56η56 οἵ Ξγαγεῖ. 
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ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ]. 
ι ϑγενιίαλ, εονιῤῥαἑκέησ οὗ ἐὰδ τοϊο δες 2γ0:- 
2 εγν, ὃν μαμὰ φείὰ ἐλεεῖν γιεῖσι. 5. Οσά σα- 
"πομσἀοίλ δὼπ οὗ δὲς ὀγείλγοες ἐγεαελενν 
αραΐ"ο ἀΐρεν 7 αμπα ἐαρεοίφίά ἀΐξς ἀεγέαρε. 
14 272 γονιϊσείά 0 δε φερείεηξ γείρρ ,η0ηὲ 
εαῤέσεγ. 

ΙΘσΗΤΕΟῦϑ δ γέίδου, Ο ΙνοκΡ, 
Βα [ ρίελά νγῃ τῆεε : γεῖ 

ἰῶτ, μα ἔ]6ῖ πη τὰκ ψιἢ τῆεε οὗ ἐῤγ ͵υἀρ- 
ἊΨ νΥὰ 
ἐὰφ εαδν' τηδηΐρ: 

«οὐἷτά 4 «Ἔ. 
4 Ϊοῦ 2τ. 7. 

“ ὙΝεγείογε ἀοΐῇῃ πὲ ΨΑῪ οὗ 
τῆς ΨιςοΚεά ργοβρεγ τὐῤεγεγζὸγε ἅτε 41] 

ῬΞΑΙ. 3) ἁ ΤΕΥ ὨΔΡΡΥ ἴπαῖ ἀθὰὶ νϑῦγ ττεᾶςῃε- 
ἃ γ3.} 
Ηαῦ, « 4 του γΥ ὁ 

ΟΗΑΡ, ΧΙ]. Μδηγ οσοπηηεπίδίοιβ τοραγὰ 
[Π|5 σμδρίεσ 85 πιδάθ υρ οὗ ἴῆγθε οχίγδοϊβ, συ. 
1-ὅ, 7---1, 14---17, ἴτοπι ἀἰϊδοοιγϑοθ. οὗ 
Τογοπλδ ἢ ποῖ ργεβογνθα δί ᾿ἰθηρίῃ; οἴμπὲγβ τὸ - 
νατὰ ἰἴ δ5 ἃ Ἴσοῃπεοίδα ἀϊδοοιιγϑο ουσαϑοπθά 
Ὀγ 4 ἀτγουρδξ ἰη ἴδ ἀδλγ5 οἵ [οϑβίδῃ, ἴο νυν ῃ]ς ἢ 
ΠΟΥ Ὠπὶς τοίργεηοθ 15 τηδάθ ἴῃ Ὁ. 4; ΨΜΜ8116 
ΟἴΠΟΙ5 566 ἴῃ [ἢ6 66 ν}} ποιρῃθουτγο᾽" οὗ ν᾿. 14 
8η Δ] υδίοη ἴο δε ὈΔηά5 οὗ ϑυτίδης, ΜοδΌΙος, 
Δηἃ Απιηοηϊΐοβ, νν πο ἰηΐοοῖοεά ἴΠ6 ἰαμὰ ἰο- 
ννατὰβ. {Π6 οἷοβε οὗ [μοί ηλ᾽5 γοῖρτι, δέιοῦ ἢϊ5 
του οἱ ἔγοπι ΝΟΟυςδάποχζασ. Μογὸ ργοῦδΌΪΥ 
{πὸ ουἱθατγϑὲ οὗ Ἔοχροβιυ]αϊίοη ἴῃ υν΄. 1--- 4 ν᾽ 85 
οςσοσεϑϊοηοα Ὀγ 1ἢς ρῥἱοΐῖ οὔ ἴΠ6 τῆϑθη οὗ Απαίποιῃ. 
τ 15 ἴῃ εχαοῖ Κεοορίηρ ἢ ἴπΠ6 Ρῥγορδμεῖ 
σοπμηρ᾽ὶπβ8 εἰϑοννῃοσγε (ςἢ. ἵν, το, ΧΥ, 15-- 18, 
ὅζς.), δῃηά ὕροη 1ἴ [Π6 τεϑὲ ἔο ]ονν5 παίυγαι]γ. 

1. γεὶ ἰοΐ γιὸ Ἰαἰξ «υἱὲ ἐδεὲ οὶ ΤᾺΥ ἡμάρ- 
6.1] Ἐλδίῃεογ, γοῦ ὙΜ1Π111 δρϑδῖκ πιὰ 
ΤΏΘΘΟΣ ἃ τλαῦτοΣ οὗ σἰβπῦ. ῬΤὴδ ρἢΓαθΟ 
ο «ῥεαξ ἡμάσνιομδ αὐ ἃ ᾿ΟΙΘΟΠ ΠΊθδη5 ἴο 
ἀἴδοιι55 ἃ ἰθρα] ψφιρδίίου ἢ τη, (ἢ6 Ρ] ΓΑΙ 
Ῥεοὶηρ ϑοὰ Ὀδοδιιϑο ἴἢ6 πηαίζογ 15 ᾿Ἰηἀοβηϊίδ. 
ΉΙ5 56η56 15 ΥΘΓΥ νν6}] ρίνοη ἢ 16 τηάγμίη οὗ 
1ῃὴ6 ΑΟΝ'., γεΐ ἰού »ό γέώσοη ἐθὲ εα9ὲ «υἱἱ ἐῤεε. 
ἴπ {86 ἤγϑε οἴδιιϑ (πῃ ργορῃεὶ δοκπουν ]θάροβ 
16 ξϑπογαὶ ΠΡ δου σηθθ5 οὗ (σοά 5 ἀδδ]ιηρϑ, 
θυ ἴῃ (Π6 τοϑὲ οὗ [6 νεῦβ ἄθηϊθβ πὲ ἢ Ἵδη 
τοσοηςσ 6 ἢ τἢδὲ Τρ ἰδουδηθθ5 [Π6 ρΓοϑρΟΓΙΥ 
οὗ [ῃ6 ςοπϑριγαΐοῦβ οὗ Απδίμοϊῃ. ἊΑ5 τΠ6 
δδῃσῖοηβ οὗ {πΠῸ Μίοϑβδις σονεηδηξ ννεγε σΒΙΘΗ͂Υ 
ἰοΙΡΟΥΓΑ] {π|5 ἀπ που Υ νν45 οἴξῃ ργεβθηΐ ἴο 
πὸ πιϊπάς οὗ {Π6 5Ξδιηΐβ οὗ ἴῃς ΟἹ]ά Τοβίαπιθηΐ, 
566 [οῦ χχί. 2, ᾶἄζε.; 85. Χχχυ. ΙΧΧΊ].γ δηὰ 
ΤΆΔΩΥ Οἴποῖβ, δπὰ [π6 Δροσσυρθδὶ Ὀοοκ οὗ 
 Ἰϑάοιῃ. 

ὙΒεγοίογο αγὸ αἱ δὲν δαρὴ}7) Ἐδίμεσ, 865 
ΟἾΣΘ, ἰγάπ411}]. 

Ὡ. ἰῤομ ατὶ πέαγ ἐπ ἐῤρεὶγ γ»πομὲῤ, απά γαν 
ἥὕγονι δεῖν γεὶπς} 1.6. ἔγοτη {Ποῦ ποασῖ, ὍΤῇ6 
ΤΕΙΠ5 νοι τοραγάθα Ὀγ 1ῃ6 [εννϑ 85 (Π6 βοδῖ οὗ 
ἴῃς «ἰθοίίοιβ (566 ποῖδ οἡ 5. υἱῖ. 9). 

89. τῤοις ῥινὶ “Φπ γι, απ ἐγίθα γπμο ῥεαγέ 
ἑοαυαγά ῥέε] Ἀδίμοσ, ῬΆοΌπ δοϑδῦὺ Σ29, διά 

ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ. «Χ1]. [ν. 1---4. 

2 ἼΠοιι Παβϑῖ ρἰαπίεά {ἢ πὶ, γε, 
ἴΠΕῸΥ πᾶνε ἴακεὴ τοοῖ : ̓τῆεΥ ργονν, 
γεᾶ, πα Ὀτίηρ ἔοστῃ ἔγαϊς : τῇσι ἀργὲ 
ποᾶῦ ἰἴῃ τπεῖὶγ πιοιῖῃ, δηά δ ἔτοηλ 
(ἢεῖγ ΓΕΙ Ή8. 

4 Βυῖ τῇοι, Ο ΤΙ ΘκΡ, ὁ Κηοννεβε ἢ ΡΞ. 17. 
με : ἴδου δαβῖ βδθθὴ π|6, δπά τἰβὰ “ἢ 

ἱ ᾿ : ΣΟΥ της ἢδαγί ᾿τονγαγά τῆεε : ρ}} {πεπὶ κα, 
οι {Κα 5ῆδερ ἴογ τῆς βἰδιισρῃϊεγ, δπά 
Ρτγερᾶγα ἴΠεπὶ ἔογ ἴῃς ἀδγ οὗ 5ἰδιρῆτοτ. 

4 ον ἰοηρ; 514}} τῆς ἰλπά πχοιγη, 
ΔἈΠᾺ τῆς Βεγρβ οὗ δνεῖγ δε υνιδετ, 
“ἴογ {πε νυοκεάμεθβ οὐ τῃεπὶ τἢδῖ , 34. 
ἄνγεὶ] τῃσγείη τὴς Ὀοαϑῖβ ΔΓὸ σοῃϑαπη- 

ἔσιθδὺ »ἱπὸ ῥεαγέ δῖ 41} {ἰπ|6ὲ8, ἀηά Κπον"- 
δϑῖ {Π6 ϑ πο Υ οὗἩ 115 ἀενοίίοη ἐοευαγά Τότε, 
ἴῃ σοπίγασὶ ἢ [6 τηουτῃ-βοτνίο οὐ ἴΠὸ 
νυ ]οΚοά, 
}μἱ ἐῤέρι οἱ ὙὍΠα ΟΥἹΡΊΏΔΙ 15 ΥΘΥΥ͂ ΞίΓοηρ, 

ἑεαῦ ἐδεηι οἱ, υϑοά ἴῃ οἢ. Χ,. 2λο, οὗ [6 τεπάϊης 
ϑυηάογ οὗ (6 σοτάβ οὗ ἴθ ἴδηΐ, δηὰ ἴῃ ΒΕ, ΖοΚ. 
ΧΥΊ. 9, οὗ [6 ἰδαγίηρ ὉΡ οὗ τοοΐβ. 7εγοπι δὴ 
ἀοόβ ποῖ ἀουδὲ (σοά 8 7υ5ίϊςο, οὐ ἴῃς υἱτπιαῖθ 
Ῥυπιδδιηοηΐ οὗ {πΠ6 ψιςκοά, δι Π6 ταπῖς ἴἴ 
ἄἀοπὸ ἴῃ ἃ ϑ5:ΠἸΠΊΓΥ ννᾶγ. Ηἰ5 ννογτάβ ἤθη 
τθᾶη, γαρ ἴἢθπὶ ΌΥ πιδίῃ ἔοτος ουἱ οὗ ἴδ 
ἤοςκ, δηῃὰ πιᾶκθ ὄχϑιηρ]ε5 οὗ ἴποπὶ, τπαὶ 4} 
ΤήΘη πᾶ δεκηονθαρε [δὲ ἴΠογα 15 Οηα πο 
7υάρείῃ [86 φαγί. 

2γεραγε] 1.|. “απο, ἰ.ε. ἀθνοῖθ, 566 ποίδ 
οἡ (ἢ. ἰ. ς. 

4. Ησαυ ἰοησ...]Ὶ ΎΤΠΕ Ηδρθγεν ἀϊνιάθς 1ἢ15 
νοῦβθ αἰ γΘΠΥ ΠπῸπι ἴπ6Ὸ ΑΝ. ἤοτυ ἰοησ 
«ῥα! ἐῤὲ ἰαπά »ιοιγη, απά ἐδὲ ῥεγὸ ο᾽ 1δὲ 
ὝΠΟ]0 Μείά αυἱῥεγ Βεισισε οὗ ἐδὲ «υἱεζεά- 
πδ5 ΟΓ 1δέρι ἐραὶ ἀ4υεἷ ἐῤεγεῖπ οδιῦ 19 ἀπά 
͵οαυ δνὸ οθδβϑά ἴο 6: 32ῶ,, δὲ «οἱ ποὺ 
“εξ, σαν ἐῤέγ, οἱ ἰαίδον ἐπά. 'ΤῊΘ Ρρϑορὶὸ 8ο 
ΒΑΥ ἴΠ]5 ἅγὸ [Π6 ἸΠῃδὈϊΔηῖ5 οὗ (Π6 Μεἰα, ΟΥ Ορθη 
σΟΙΠΓΓΥ, Ραϊ ΒΕΓ ἕοσ [Π6 ν ῆ0]6 ἰδῃὰ : δῃηά 1Π6 
Ρούβοῃ ννῆο νν}}} ποὶ 560 {πεῚγ δπα ἰ5 ἴῃη6 ργοὸ- 
ΡδΒοῖ, ϑι οτῃ ἔποῪ πιοςκ, βαγίηρ, [Π 5ρ116 οἵἉ 4]]} 
ἢϊ5 [γοαϊθηίηρϑ ννὸ 584}} ουτινο ΠΙΠ|. 

ΜδΩΥ Θχροβιϊοῖβ ἤπὰ ἃ ςοπίγδαϊσξοη θ6- 
ἔννεθη [ἢ 15 ἀπά ἴπ6 ργθοθαϊπρ νοῦβοβ. Βυΐ [6- 
ΓΟΙΛΙΔἢ ἀοο5 ποῖ τόδ {παῖ 4}} νυ ἱσκοα τῆθη 
Ρτοθρογεά; ννῆδίς ἢδ σοπιρ δηθὰ οὗ ν 85 {π8ξ 
δ ἃ {ἰπ|6 οὗ σύθαΐ βθηθι 4] ΠΊΘΟΓΥ ρΡονογίι! 
τθη ἴῆγονθ ὕροὴ ἴπὸ στὰ οὗ οἴμοῖβ. Ενθῃ 
1ῃς Ἰηποςσοηΐ σαί] δηὰ ἕον] κυ βογεά νυ ἢ [ἢ 6 
τοοῖ, Νονν, ἴο [εγοπιδῃ, 1Ε βροπιθα (αὶ ]} 
1Π1|5 πὰς ἤᾶνὸ Ὀδὸπ ουγοὰ ΟΥ̓ ΞΟΠῚΘ 5 δη) 
δηά νἱοϊεηὶ ἀἰϑρὶαν οἵ {πε αϊνίηθ ᾿ι5ῖῖςθ. [1 
Οοά, ἱπϑιοδὰ οἵ ἀθλ! πε νυ τῇ πλεπ ὈΥ βόπεγαὶ 
ἰανιβ, ἡν Ι ἢ ᾿ηνοῖνο 4}} ᾿η {Ποῖ ϑίονν ννογκίηρ, 
σου ἰθαγ ϑοπὶθ οὗ [6 νογϑὶ οἤοπάδι ουζ 
ἔτοπι δπηλοηρ ἰδ6 τοϑῖ, δπά .50 νἹἱηάϊοδίς Ηἰδ 
τσ Ὠΐοου5 κονεγηϊηθηῖ, ἴδ6 ἰαπὰ πλϊχϊ γεῖ Ὀ6 

ΙΗδεδ. 
ἐδλρν 29 φεν. 

ς Ῥεῖ. τολ 



ἐ 3 ἢ ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙ]. 397 
εἀ, δῃά τῆς Ὀἰγάβ;; δεσδυβε ἴπεῪ ϑδαἱά, 41 διᾶνε ἔογβαΐκβη τϊηε ἤουβα, 1 
Ης 5}4}}] ποῖ 8566 οἱ Ϊαϑβῖ δεπά. ἢανςε Ἰε ταῖης Πεγίϊαρε ; 1 ἤᾶνε ρίνεῃ 

ς {Π{Γ του Παβϑῖ τὰ νι τῆς ἔοοῖ- ἰτῆ6 ἀθατν Ὀαϊονεα οὗ πιν 8οὺ] ἰηΐο Η65. 
τε.) ἂἀηά {ποὺ πᾶνε ννεαγίεἀ τῆες, τῆς Παπά οὗ ἢεῦ δηῃεπλῖςαβ. 
πη πον σδηβῖ τοι σοηῖεπά ἢ 8 Μίπε Βογίῖαρε ἰ8 ὑηΐο πὲ 88 ἃ 
Ποῦβεβ ἡ δηᾶ ἐγ ἴπ τῆς ἰαπά οὗ ρεᾶςε, ]Ἰἴοη π᾿ ἴῃς ἔογεβῖ ; ῖὲ ᾿  ογίθῃ οὐτ ον, 
τυῤεγείη του τγυδτεάβε, ἐδ τυραγίεά ἃραϊηβὲ τηα: τῃεγείογε Βανε 1 μαῖοά ἴτ. ἔπευι. 
ἐῤέε, τῇθη πον Μη τῆοι ἀο ἴῃ τῆς 9 Μίης δεγιϊαρα 15 πο πὲ ὧς ἃ πλ ὐϑὲ 
ϑνγ Πρ οὐ Τογάδῃ αὶ ᾿ΦροοκΚΙεά διγά, τῆς διγάβ γτουηά δδουῖ Ο τος ̓ 

“εμαρ9.4. 6 Εὸγ ὄνβὴ “τῆν Ὀγείῆγθη, δηὰ {πὲ γε ἀραίηβ ἢῈῚ; σοπια γα, 4556 Π10]ς 
Βουβς οὐ τῇγ ἔλῖμεγ, ἄνέη {πῈγ ἢᾶνε 41] τῇς. δεδβϑῖβ οὐ τῆς ἢε]4, ' σοπια τὸ "τ, ρανθ 

"0. “ων Θαἷς τγεδοῃεγοιιϑ Υ νἢ τπεα; γεᾶ, ἀξνουΓ. εοννεα. 
ον ἐρά αέεν Ὁ ΤΉ ΕΥ ἤδλνθ Ἴοδεαὰ ἃ τυϊττιάς δίζογ 
σ, ἴμεε: Βεϊΐενε τῆ σπὶ ποῖ, τῃουρῇ τΠῈΥῪ 
τς βρεαΐκ ἴ{41Ὁ ννογάβ8 υηΐο ἴἢεα. 

δ. ΙΕ Ί δου ῥα γι... Ιῃ (η]5 δπὰ {πῸ 
ζο] ]ουσηρ νοῦθ [εἐπονυδῇ σοι καθ [Θγεπλ 4 ἢ 5 
ἱπηραθηςθ, βῃσννπρ, Π]πὶ ὈΥ ἴνοὸ ργονυθγθϊαὶ 
βδυίηρβ, {πὶ {ποτ ΤΟγὸ 5{}}} ργθαίογ {{14]5 οὗ 
ξαϊιἢ ἴῃ βίοσο ἴοσ ἔπι. Τὴ 5:5} οὗ ργοβρεῦ- 
ΟἿ υνἹἱσκοίίηθββ 15 δῇϊογ 41} ἃ πλθῖθ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥῪ 
{Π4], ἃ ΠΊΕΓΕ Γυπηιηρ ἢ ἴῃς ἑοοϊηθη. ὙΠῸ 
ὉΠη6 ἴ5 σοπηης ἤδη ἢδ νν}}} ἢᾶνε ἴο Ὄχοσίῖ ἔδγ 
δτοδίοσ ροννοῖβ οὗ εηάιτάηςο. 

απά ᾿ξ ἐπ δὲ ἰαμά 97, ῥεαιε...}ὺ Ἐλδίδογ, σπά 
ἐπ ὦ ἰαπά οὗ ῥεχεε ρος αγὲ σοομγε; δμί βόοαυ 
αὐἱδὲ οι (ὁ αγπἰά δὲ ῥγιάε 9 Χογάαηἕ 1.6. 1 
ἴοι σαπϑί ἔδοὶ βαίδ. ΟΠ]Υ ἤΠΘΓΟ 811 {ΠῚΠρΡ5 ἃΓῸ 
τγδηαι}}, ναὶ νὴ (που ἐο ἴῃ ἴῃ6 Βοὺγ οὗ 
ἀαπηροῦ ἡ Ὅἢε για 97, Χογάαπ ἀοθβ5 ἢοΐ τηθᾶῃ 
115 ταρὶἀ ονεγῆονν, 45 πὸ ΑΟ.. ἴδλκοβ ᾽᾽ (δηὰ 
50 Εννα]ά, {Ππιῦτοῖῖ, ὅἅς.), Ὀυϊ ἴῃς Ἰυχυπαηῖ 
τῃϊοκοῖϑ δοηρ 15 ὈφΔηΚ5, ἰδτηοι 5 ἃ5 ἴῃη6 Πδιηῖ 
οὗ ἸΙοηβ (ςΡ. «ἢ. χΧΙῖχ. 19, 1. 44; Ζεςῆ. χὶ. 3). 
νηὶ νν}}} τῃ6 ρῥσορῃμεῖ ἀο ννβοη ἢῈ [ᾶ5 ἴο 
ἀἰτεδὰ {πὸ τδηρ]θα πηᾶΖο οὗ ἃ π5]6 νἢ [6 
Ἰιοηβ του γουηὰ Πιπὶ, 1 Ὧ6 σδη ἔδοὶ βεσυγα 
ΟὨΪγ ἴπ {π6 πιάσει οὗ ἰγδηαα! ὁ 

Θ. δον ῥαπε εαἰϊεά α νι ἐμάς εν ἐῤεε] 
ἘΔΙΒΕΓ, γέ, ἐδέν βαπς εαἰϊά διου ἃ ἴεν ἐδεε. 
866 Οἢ. 1ν. ς. ἴὴ {δ6 σου Ὁ] 5. {Ππ|65 σου ΠΣ 
ὉΡΟΠ [ΘγπηΔἢ ἢ15 οννῃ γοἰδίνοβ νν}}} Ἰοη τ[ῃ6 
ἢ δηά ΟΓΥ ΔΗ͂ΘΥ Π1πὶ, 45 [{ΠῸῚ νν 6 }} ἴγαῃ5- 
Ἰαῖες ἴπε56 ννοσγάβ, [ἢ 4}} {15 θυ νὴᾶ5 
1π6 ἴγρο οἵ Ο γιϑῖ, ςρ. Ζεςῇ. χα. 6; Μαγᾷκ "Π]. 
41; ]Ϊοδη υἱϊ. ς, δηά ἴοσ [86 ἽυὐὙὺ, Μαῖκ χν. 
13.) 14. 

7. 1 βανε ζογταζεη] δεε Νοίε δῖ επά οὗ 
Ομδρίογ. 

»ιέγιο ῥομ.9] Νοῖ {Π6 ἴεηρ]θ, Ὀυζ [5γ8ε] δης 
υάδλῇ. Ετοπὶ γαῖ Ο]]ον 5. 1ἴ 15. ρἰδιη ἰῃαΐ 
ΠΝ δηά ποῖ ἴπ6 ργορῃεΐ, 15 {Π6 βροδκοσ, 

1 ῥαυε 33 Μοτε σοιτεοῦγ, 1 ῥᾷυες οδβῦ 
ΔΎΒΔΥ »"78 ῥεγιασε. 

ἐδε ἀεαγὶν δείοσυεά 9 »γ “οἱ ΟΡ. ςἢ. χΙ. ας. 
ἐπῖο ἐῤε ῥαπά οΥΓ δὲγ ἐπθριθ) 1,1, δὲ ῥαί». 

Τῆο παπᾶ ἴῃ Ηθῦτονν ἰ5 δορά οὗ ἴῃ6 ἤττῃ ΡΊγασΡ 
φιἰς ἢ σΥΌ5Π65 τεϑιϑίδποο: θυζ (πίη 5 ̓Ἰποαραῦ}ο 

Ιο Μδπηγ ραϑβῖοιβ ἤανε ἀεαβίγογεά 
ΤΥ νἱπαγαγά, ΠΥ ἢανε ἱγοάάδη ΠΥ 
Ρογίίοη ὑπάεγ ἔοοῖ, {ΠῈῪ ἤάνα πιδάθβ 

οὗ τεβϑϑίδηςθ νγοῦο Πα ἀροη ἴδ ΒΟ] ]ονν ἕογπηθά 
ὈΥ αυτγνίηρ ἴπ6 βαπά. ΤὍΤπῇὺθ ἴῃ Βοποιη 8 
ΝΙπονθῆ,᾽ Ρ. 188, ἴῃς ριιοδῖβ δῖ ἃ θαῃημοῖ ΠΙΔΥ͂ 
Ὀ6 ϑθθη δοϊάϊηρ {πρὶ στ ηἰκίηρ νϑϑϑε 5 ϑδοῇ 
ὌΡΟῚ ἢ]5 ΠοΟΙ]οννθαὰ ρᾶ]π. 80 ὑπηΐϊνογβαὶ ννᾶ8 
{Π15 ργδοίίοθ ἐῃδξ ἴῃ θη. χὶ. σὰ (6 Ηεοῦτενν 
ἰ5, 1 «οὐ ἐδὲ ἐμρ προ Ῥραγαοῤ': ραίρι. 

8. ,τἬτηπὸ βογίασε 4] ΟΥ, 18 ὈΘΟΟΙΠΘ “μῆ70 
»πε. Οη [με ἔογοθ οὗ [6 Ηδοῦγονν νϑγὺ 966 
ποΐδ οῃ ςἢ. ἷ. 2. 

4: ἃ ἐϊοπ ἐπὶ ἐθε γε] Τα άδῇ ἢ85 ποῖ ΠΠΘΓΕΙΥ͂ 
τοξιϑοά ορϑάϊοηςθ, Ὀυξ σἤθννη 1156}} ᾿ηϊγαςσίδὉ]6 
δηαὰ ἤθστοθ, κὸ 83η υπίδιηθα ᾿οη. [{ 85 τοαγϑά 
ἀραϊηϑσῖ Οσοά νι ορϑη ὈΪΑΞΡΠΟΠΊΥ, δηὰ ἴῃογο- 
ἔοτε [ϑῃονδῇ Πᾶ5 ποῖ ΠΊΕ νπάγαννῃ Ηἰ5 
Ἰονο, Ὀυΐϊ ῥαΐίε: ἢ, Α5 Ηἰδ5 ξνυοὺχγ ἰ5 [πἴδ, 50 15 
Ηἰς μαϊγρα ἀθδίῃ, ὁ. ς. [ουιβ4]6 πὶ πλιϑί [4}}. δηὰ 
115 Ρυπίβῃπιθηξ Ὀ6 85 56 νεῦα 85 1ἢ Ἰηβιςίοα ὈΥ͂ 
Οηθ 1ῃαῖ Παίοα ΠΕΓ. 

Θθ. ΤΠἰβ νεῦϑο πιυδί Ὀ6 ἰγαπϑίδίθα Ἰηοστορα- 
νεῖν, Ὀδὶηρ 50 ἴῃ ἴπε Ηδθῦσγεν : 1 »ην ῥεγέίαρο 
{10 776 αΓ ὦ σρειδίεά δίγά 3 “γε ἐδὲ διγάς εροπ 
ῥεν γομηδ αὐομ ὃ Οὔον»ιο, αϑοοηιδίς αὐῤέῤε πιὰ 
Ὀθδβῦβ: Ὀσίῃᾷ ὕμθπι 10 ἀευομν ῥὲγ. ὙΠῸ 
Δί ττηδῖῖνο ἴο [6 ἴννο 4.651] 0ῃ5 15 ἴο Ὀ6 500- 
ΡΙΙΘὰ, δπά ἤθῆςσὸ [6 ϑυπιπιοηβ ἴο {πὸ νν»]ὰ 
Ὀεαδίϑ ἴὸ Ἰοῖῃ τῃ6 ὈϊΓά5 ἴῃ ἀδβίσογιηρ μετ, ὙΠῸ 
ννογὰ ἔογ Ὀϊγὰ ἴῃ Ὀοΐἢ ρ]δοθ5 πηθᾶΠ5 ἃ σαιτίοη - 
ὈϊΓά, οὐ Ὀϊτά οὗ ῥΓοΥ; δῃὰ ὈΥ ἃ υῤειζίρα ΟΥ̓ 
Ῥαγςοϊουγεά ὀίιγά 15 ΡΓΟΌΔΟΌΪ τηθδηΐ ϑοπΊδ 
κιπὰ οὗ νυϊζυτο. (ὐσϑθη!5 πὰ ΠΊΔΠΥ͂ τηϑάεγῃ 
σοτϊητηρηΐαίοτβ ὑπάεγθίδηα ὈΥ 1 ἴΠ6 γαηδ, 
ἀπά 50 {πε 1,ΧΧ-.. Ὀὰϊ ἴπ6 Ψ ιΐν. ἀπά ϑυγ. 
ἄρτοε ἢ (16 ΑΝ. ὅδε οσυκίοπι οὗ Ὀϊτάβ 
τ ΟὈὈΙηΡ ὈΙΓά5 Οὗ ὈΓΕΥ 15 Ψ)6}} Κποννῃ, Ὀὰΐ νγὸ 
Κηονν οὗ ηο ομβῖοπι οὗ [ποῖγ πλΟΡὈϊηΡ ΠΥ ΠΔ5. 

10. αηγ ρατίογ. βαῦε ἀεί τονε Ἐν ἱριοα 
γαρά! ΤΠε νίηθ, 1Γ Ἰη)υτεα νυν θη 1ἢ βγϑῖ σου 65 
ἰπΐο ἰραῦ, ὈΪοθάς ἴο ἀραίῃ : 1 ἴλιι5 μᾶ5 ἴο Ὀ6 
σΔΥΟΙΪΥ ρυαγάρα [1] ΠΟΔΓ πηιαἀϑιτη πλοῦ, δἷ 
ὙΠΟ ἔἰτὴθ 115 Ἰχυτδηΐ [ο] Παρ δχἢδιιϑδίβ 41] 
115 δι ιρογαδιιπάδηϊ δᾶΡ. Βιυΐ {δὲ ποάρε ψ] ἢ 
ἔεηςεά [υἀδὴ ἀγουπαὰ π45 Ὀδεὴ ἰἄγοννῃ ἀονγῃ, ΄ 



ΠΥ ' ρεαβαηξ ρογίίοη ἃ ἀεβοϊδίε ν}]}- 
ἀεγη 688. 

11 ΤΠΕΥ πᾶνε πιδάς ἰτ ἀεϑβοϊδζα, 
ἀπά δείησ ἀεβοϊδῖε ἴς τηουγηεῖῆ υη- 
ἴο τη6 ; ἴῃε ψνῃοΐς ἰδηὰ ἰ5 ᾿πδάθ ἀ6- 
80]ῖθ, Ὀεσδιιδα πὸ τηδῃ ἰδυεῃ ἐξ ἴο 
ἢθαγί. 

12 ΤΠε βροΐϊεγβ ἀγὲ σοπια ἀροη 8]] 
Πρ ρίδοαβ τῆγοιρῇ τῆς νυν] άεγη 688 : 
ἴον τῇῆὲξ ϑννογά οὗ τῆς [ΟΚῸ 5}Π4}} ἀε- 
νουγ ἔἴτοῃῃ τῆς οηέ επά οὗ τῆς ἰαπά 
ὄνεη ἴο τῆς οὐῤφῦ ἐπα οἵ τῆς ἰαπά : πὸ 
βε5ἢ 5021} ἤδνε ρεᾶςε. 

12 ἽΠΠΟΥ Πᾶνε ϑονῃ ψῃεδῖ, δυΐ 
. 584}} γεὰρ τῃόγῃβ : τευ ἢδνα ρυῖ {Π6π|- 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙ. [ν. 11-ῖ:ἷς. 

δεἶῖνεβ ἴο ρδίη, ὀκμί 51|4}1] ποῖ ργοῆξ. 
Δηἀ τΠΕΥ̓ 5}4}} Ὀ6 δϑῆδλπιδα οἵ γουγ 
τενθηιιεβ θεσδιβε οὗ [6 ἤεῖοα Δῃροῦ 
οἔ τῆς ΙΟΚΡ. 

14 4 ΤΠ ιι 54 της ΓΟΚῸ ἀραϊηϑβῖ 
411 τηΐης ἐν} πειρῃδουτθ, ἴπδς τουςἢ 
106 ᾿πῃογίϊδηος ννῃ] ἢ 1 ἤάνα σδιιβεὰ 
ΤΑΥ͂ Ρεορὶε ἰβγδβὶ ἴο ἱπῃδγι; Βεμο]ά, 
ΙΨἘ] “ρΙυςκΚ τῆεπὶ οὐἦ οὗ {πεῖν ἰαπά, 7 Ῥεῦς. 3. 

᾿ἘΡ Δπὰ ρὶυςκ οοἱ ἴ[ἢε πουβδε οὗ Ϊιάδῃ 
ἔτοπυ ἃπιοηρ [ἢ 6πη. 

Ις Απά Ιἴ 5Π4]] σοπηδ ἴο ρᾶ588, δίϊεγ 
ἴηι 1 πᾶνε ρ]υςκεά τῃεηὶ οὐκ 1 ψ}}} 
τεΐιγη, πὰ ἤᾶνε σοπηραββίοη οὐ ἴΠεπΠ|, 
ἃ πὰ νν1}}} Ὀγίπηρ [6 πὶ ἀρδῖη, ἜυΘΥΥ τδῃ 

δηὰ Νους δάηοΖΖαγῦ δηὰ ἢϊ5 σοηξοάογαίο Κίηρϑ 
(ςἢ. τῇ. 3) ἰγᾶπιρ]θ ΠΟΙ ὑπάογ ἔοοΐ, ἃ5 μϑθά 655 
οὗ ἰῃ6 σιη ΠΟΥ ἅγὰ ᾿πῆϊοςτηρ ἀροη Ποῖ 45 {ἢ 
βῃορμεσγάς ννουἹὰ 6 ψννῆο ᾿ἰεὰ τποὶγ βοςκα ἴο 
Ὀγοννϑα ἴῃ βργηρ ὑροη ἴῃ6 ἴθ πάοΓ 5ῃοοῖβ οὗ (86 
Υἷπθ, ῥαείογ ἴοτ βῃορῃογὰ 15 ἤδυθῦ ἔοιιπά ἰη 
ΔΏΥ Ὀοοκ οὔ {π6 ΟἹὰ Τεβίαμηεης ἴῃ {πὸ ΑΟΨΥ.. 
Ἔχοορῖ ἰπΠ [Θγοπηῖδἢ. 

11. ΤΡ βανε »ιααΐο ἰ ἀἄεεοια16}] ΓῺ νογὺ 
ἴῃ ἴῃ6 Ηδφῦτγονν 15 ἱπιρείβοπαὶ, οπε ῥας «εἰ ἱἐΐ 
,"ν α ἀειοίαξίοη, ἐν 6. 11 ἐς ν»ιαάφ ἀεεοίαίε. ΤῊ 
ὙγΠΟ]ς ἔογος 165 ἴῃ [ἢ15 ἰαϑῖ ννογά. ὍῊ6 ἔουτη Γ 
γΕΓΘ6 Πδά δηάοά ἢ Οοὐἷβ ρογίίοη οὔ {πὰ 
οαυτἢ σπδηροα πο ἃ ἀδβοϊαίο νυ] ἄογηθββ, ἀπά 
[Πγῖος ἴῃ [ἢ15 νοῦϑο [Π6 ργορῃοῖ ἀννθ}]5 ἀροη ἢ 6 
ΕἰοΟΤῚΥ Ρεΐατε οὐ (5 σοπάϊποη ἀυπηρ [86 
γοδῖβ οὗ ἴδ σδρενγ. 

ὀεεαμδε πο απ ἰαγείὁ ἴἃ 1ο ῥέα] Ἐδῖμοῦ, 
Ἰαϊὰ 11 17οὁ δεαγί. δά ἴδ ρεβορῖοἊ ἰδϊὰ ἴ ἴο 
᾿ρατί (ἢ15 584 ϑἰδίβ οὗ {πὶπρβ νου μαννα Ὀδθη 
ἀνογίθα. Νονν {Π6 ἀεβοϊδίθ Ἰαηὰ τπιβὲ ρὰϊ ἃ 
115 5]θηξ σσῪ ἴο σοά, Ὀδοδιιθο ἴπ6 ρθορὶς μδά 
ΤΡ ἴο 566 (ἢς6 5105 οἵ ἴδ σοπηηρ τοίτὶ- 
υ0η. 

12. {2ὲ «ῥοίϊεγ! ἄγ ον πῤοπ αἱ! δὲ 
ίαεες ἐδγοῖ ἐδὲ «υὐάεγπε.} ὕροη αἰ] ερε δατὸ 
δείσῥις 1π 1δὲ αὐῤάεγηει:, 566 οἡ οἢ, 111,2. Ἐγδη 
[Π656 στρπιοῖθ βοδὰγϑ ὁ ποῖ Ἔϑοδρθ, ρο]]ϊοα ἃς 
{Πογ Παὰ Ὀδεη ὈΥ [6 παίϊοῃ β ἰΙἀο] αἰ γίθ8. 
ῶν τϑὲ “«υογά οΥΓ 1᾿1δὲ Δοκρ «ῥα ἀξυομνὴ) 

Ῥονουσχοῦπ. ΤΠ ρῥγόνυϊοιβ ννογὰβ ἃ.Ὸ ὙΘΓΥῪ 
βίγοηρ, Ὀδηρ )ῶὴγ αὶ -«υογά 1ο ϑεῤουαῤ, ἱ... Ης 
Βαίἢ ἃ ϑνυνογά ἢ ἴ{Ππ656 ἢοϑίϑ οὗ νγᾶσ σοπὶὸ 85 Ηἰς 
Ὑνοάροῃ, δηᾶ ἃ5 διιοἢ ἀοβίγοΥ [ῃ6 ἡ ΒΟΪ6 ἰδηά. 
566 ποίδ οη (ἢ. νὶ. 2ς. 

πο ἤσεδ ρα ραπς ῥεαοε Εἰεερ 85 ἴῃ Οϑη. 
νῖ. 2 ΠΊΘΔΠ5 ΤηΔη ΚΙ Πα 85 5ίπποῖθ. Τῆδ ςοπίοχξ 
ΠΠπ|1|15 [Ὁ Ποῦ ἴο [πάἀλῃ. ῥβέεχες 'π Ἡθῦτγονν ἢλ5 
ἴΠ6 ννάογ βρη βοδίίοη οὗ «υεύγαγε, ῥαῤῥίπειν. 
Ηδφηςθ ᾿ἴ ννᾷ5 {Π ῚΓ 5α] ἰδίϊοη τη Πρ, “Ῥοδςο 6 
ἴο {Π66,᾽ δηά ἴῃ ἀθδίῃ ννᾶ5 δηργανθά τροη {Ποῦ 
ΒΘρ  ]σἢγοβ “6 [ἢ ρϑαςθ.᾽" 

18. Τρεν ῥατε τοαυπ «υδεαὶ, δμέ «δαὶ! τεαρ 

ἐδογ] Ἐλαΐδογ, διὰ δγ9 σϑδρϑᾶ 2δογπε. 
80 {π6 ποχί οἴδιιϑ8 15, Τε δάαυε «νεαγὶεά ἐῤε)γι» 
“εἶνε: «υἱ οἱ, ὉΆΘΥ πᾶνὸ Ὁζσοζι θᾶ π0- 
ὑπ πᾷ. ὙΤΠὸ ννογάϑ πγιιϑὲ ποΐ 6 ἴδ ϑη ἢ ΥΔ]]1γ, 
85 [που [ἀδῇ δά γεα ΠΥ Ὀδθη βοννης βοοά 
βροά ; [6 ἔογοθ οὗ ἴδ ργουθγὺ 5 παῖ 411} {ΠΣ 
ἸΑΌουτα (1Π6 οδ]οςῖϊ οὗ νος Ππαάὰ οὗ σουγϑθα 
Ὀδθη {ΠΕΙΓ ον ὨΔΡΡΙΠ655) δά οπάθα οὐΪἱγ ἰῃ 
ἀἰβδρροϊπίπιθηί. 

απά τρὲν «ῥα δὲ αερανιεά Ὁ γομν γουεημρε) 
ΤΠ νεγῦ 15 ἴῃ {Π6 ᾿πηρεσ., γ98, 06 888 :1ι66ά 
ΟὗὨ ΥΟῸΌΣ νυζοάποο ὀξέσι 97 ἐδε δοὲ σηρεῦ 
97 υερουα». ὮὙΠεὲ ννογὰ {γαῃϑίαϊοα ἴη (6 ΑΟὟΥ͂. 
γουεημε; ΤΆΘΔη5 {Π6 ρσοάϊπος οὗ (πΠ6 βοϊάς, δηὰ 
5 ἴῃ }5 ἴῃ ϑἰγίςξ Κεορίηρ νι [6 τπϑίδρῃποσ ἴῃ 
τῆς τεϑὲ οὗ ἴῃ νεσϑε. Κευεμμός δὰ [ἢ]15 τλθδῃ- 
ἴῃς ἴῃ οἹά {{π|6. 

14, Τρις «αἱ ἐδε Ζ0Κ}}] ΤῊΣ ΘρΡΘΆΚΟΥ 15 
ΠΟ ἰοπροῦ [ϑπονδῇ, δυῖ ἴῃ6 ῥσορμεῖ: δηὰ ἴῃς 
Ρθορίε δά ἀγοβθοὰ ἅγὸ πο ἰοηζεῦ [υἀδὴ, Ὀυΐϊ ἴῃς 
ΒΡΟΙΪ ΘΒ. [ογοπδῃ ἱδογοίοσο ἴο πιᾶσκ ἴδ 
σἤδηρο ργθῆχοβ ἴο ἢϊ5 νγογάς [86 1504] ἔοσπλ δ. 
ΟΡ. ςἢ. χίν. τς, ποτε ἴΠ6 ϑᾶπὴθ για 15 Οὔ- 
βογυϑά, 

»πε εὐ πεὶσόομγ ΤΉΘθ6 ὑνογὸ ἀου . 1655 
[86 ϑγτγίδηβ, Ἑάοπιῖθβ, Μοδθιῖοθβ, Απιπιοηϊῶϑ, 
δηά ῬΗΠΙσεπ65, δὰ (Π6 Ὠισίοτγ οὗ [πάδῇ 15 ἴοο 
ΠΟΠΟΙΘΟΙΥ ἴο]ά ἔογ ὺ8 ἴο Ὀ6 υ5ιἰποὰ ἴῃ ᾿σοη- 
οἸυάϊης [Πλὲ [6 Ῥσγορῆοὲ γεξογγοθὰ ἴο (ἢ πηᾶ- 
ταυάϊηρ ἜΧρθα! ]οὴ5 σΘροόκθη οὗ ἰῃ 2 Κ. χχὶν. 2. 
Αἱ 4}1 ἔπιὸ5 οὗ [υάλῃ 5 ννεάκηοθθς (ἢς πεῖρῇ-» 
Ὀουτίης 5ϊδίθβ. νοῦ σγο ὁπουρὴ ἴο ἴλκε δά - 
νδηΐδρε οὗ 11. Ἐδγ πῖογε ἱπηρογίδηϊ ἰ5 [1 ἴἰο 
ποῖϊςα {παῖ Οοά ἀϊὰ ρῥ]υςκ 411} (ἢδ6θ6 Ῥεῖ {865 
οιξ οὔ Πεῖγ ἰδηαὰ Ὁ. (δ βᾶπλα ῃδηᾷ δαί οσατγτιοά 
]υἀδῇ ἀννᾶὺ ςαρίϊνο, υΐ (Παὶ ΌΥ ἃ 5ρϑςεῖδὶ ἴῃ - 
ἰογνοπίίοη οὗ ΗΙἰ5 ργονιάθποθ Ηδ δραίη ρἰυςκοά 
]υάδλῃ ουΐκ ἔγοπι διποηρ {ποπὶ, δὰ ρεοιπη δὰ 
ΠΕΓ ἴο γοξαση ποῦηθ. 8511} τ} 15 βρεςῖδὶ πλογοΥ ἴο 
]Ἰυάδῃ ννᾷ5 Ὀὰϊ τε ῥγοϊάθ ἴο πιθιοῦ ἴο (δ6 
ὙΠ0]6 Οὐθπίια ννοσ]ά. 

15. 7 «υὴ] γεμίση, ἀπά ῥασε εογερασσίοπ ΟΝ 
ἐδε»ριὴ 1.6. 1 αὐ ἀσαὶπ ῥαε εονηραςείο ΟΝ 
ἐῤόη. ΤὮΘ νεγῸ [0 γείμγη ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ 845 εἰπ8 



γ. τό, τη. 

ἴο ἢ18 Βεγιᾶρα, ΔΠ4 Ἔν εγΥ πλᾶη ἴο ἢΪ8 
Ἰαλπά. 

Ι6 Απὰά ἰ[ἰἰ 5141} σοπης ἴο ρᾶ88. ἵΐ 
ΠΟΥ ΜΠ] ἀΠραηο]γ ἰεαγα (ἢ6 νγαΥϑ8 
Οὗ ΠΥ ΡΘΟρὶθ, ἴο ϑννεᾶγ ΟΥ̓ ΠΥ ΠΆΠῚ6. 
Τῆς ΠΟΚ᾽ Ἰίνεῖῃ ; 25 πεν ἴαιυσῆξ 

ἔογος ἴῃ Ηρῦγενν, ἐρ. [58]. νἱ. 13, Χχχν. το; 
]6γ. χχχ. το, ἅσ. ; 

16,17. ἐγ δὲν «ὐἱῇ ἐἠσοπεν ἰραγπῇ ὝὍΠΘ 
ΔΟΟΘΟΙΏΡ] Ιϑῃπιοπί οὗ {π|5 ὈΪοσϑίηρ ἀθρεπάς τροῃ 
Ὀοῖὰ [πάλῃ δπά ἴ[ῃ6 (ὐδπίι 65 γονογσίηρ {ΠΕΙΣ 
Ραξῖ οοπάυςξ. ὕὕρ ἰο (Π15 πιὸ {ΠΟῪ Πα Ροῖ- 

Ϊ'γ ἄγσγᾶνγη Τυάδῃ δϑϊάθ, δπὰ ἰδυρις ΠΕΓ 
ἸΔΟΪΔΙΤΥ, ἴο ϑυνοᾶσγ Ὀγ {ποὶγ Βαδλίπι: πον [ὰ- 
δὴ τηιϑὲ ἰοδοῖ ἴποπὶ {πὸ στο ἔα ἢ, δὰ πᾶ κθὸ 
ἔπεπὶ συγεασ Ὁ [εῃονδῇ: 5ε6 ηοΐε οἡ ςἢ, ἰν. 2. 

ΝΟΤῈΣ οἡ (ἨΔΑΡ. ΧΙ. 

ΜδΠΥ σοπηπηοηίδίουα δηὰ ἱπ ἴποϑθο ἔσο 
ΘίΓοΟρἤο5 δὴ υἱίος αἰβογορᾶποΥ ἔγοπι νῃδῖ ρῥτε- 
οοάοϑ, ἀπά γεαΐ (ἤθπλ 85 ἔγαρτηεηΐβ, οὗ νυ Ὡς ἢ 
[86 ἔΟΥΠΊΟΙ ννᾶὰ5 ρασγί οὗ ἃ ννδῖὶ] υἱΐογθα ΟΥ̓ΕΓ 
ΘΓ 8416 πὶ δῇου ἰἴ5 σαρίυγθ, ὑνῃ}]6 Ἐπ ἸΔιοΥ 
Ἰοηροά ρεγῆδρϑ ἴο ἃ ΡγορῇθοΥ ϑρόκθη ἴπ [6 

δουθητῇ οὗ εἰρῃ(ἢ γεᾶγ οὗὁἨ 6 ῃοϊδκιπμ. Οη [δε 
ΠΟΠΈΓΑΓΥ, (ΠΟΥ ΔΓῈ 8 εϑϑθηῖα] μαζί οὗ πὸ δη- 
ΒΕΓ ἴο Θγεπλ δ ἢ} 5 ἐχροβιυιδίίοη ἢ [86 
ΑἸΤΉΣΗΙ Ὁροη {ἢ6 ϑθοπληρ ὑητρ ἰθουϑη655 
οὗ Ηἰ ἀδαϊϊηρ5. ἴη σύ. ς, 6, Οοά δεαά ρτοὸ- 
Ραγεά {πε ργορῆδξ ἔογ ἃ 5{1}} Παγάϑγ {γ] οἵ ἢ]5 
ἔλι ἢ. ὙΠαῖ {π4] σόϊ! ΟὨΪΥ σοηϑίϑδὲ ἴῃ [ἢ 6 
᾿πογθδϑίηρ ΠῚ ΒΟΥ οὗἩ (Π6 παίϊοη δοσοιιραηϊθα 
ΟΥ̓ ἃ στιθαΐου σογτιιρίίοη οὗ πλογα]5, ἀπ ἃ ΠΊΟΓῸ - 
1πογουρὴ ἀραπάοππηθηΐ οὔ [οπονδἢ 5 νγουβῃὶρ, 
οὐἸπιϊπαίϊηρ ΠΠΔΠΥ ἴῃ ἴπε ἀδδίγυςξίοη οὗ [6Γι}- 
βδίθιη. [ἴῃ ϑιςἢ ἃ οἴδίθ οὗ [πηρ8 [Θγοπη Δ ἢ 5 
Ῥοβιἄοπ πιλιιδῖ ΘΥΘΓΥ ἀδὺ Ὀεςοπῖδ τποτῦα αἰ βῆ σα] 
δα ἀδληρεγοι!: δηὰ {πογείοτο [εῃονδῇ, ἴῃ υὐ. 
..---, 5ῆθνν5 {παἴ (ῃ6 ἀοννηα)}} οὗ [ῃ6 παίίοῃ ννᾶβ 
οσοεϑίοηθα ΟΥ̓ πο νναπί οὗ ἴονθ οη Ηἰἴ5 ραγῖ, 
Ὀυΐϊ ννᾶ5 ἃ .5ὲ ΠΕσΟβϑ ΟΥ̓ σδιισοὰ Ὀγ Η5 Ρθορὶθα 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΙ]. 
Ὶ 7184 ἰγξέ οὔ α “μον σίγαίε, δταίρη αὐ Ἐπ- 

2λτγαίες, Ορώ ῥ»οϊοπγείά ἐς ἀἐείγμοίον οὐ Δὶς 
2εοῤίο. τὸ ὕκαεν, ἐδ ῥαγαόίε 977 “ἦς ὀοέξἠες 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙ. 
ΤΥ ρΡεορίε ἴο ϑυγεαῦ ὉΥ δὶ; ἔθη 
864}1} τῇῆεν θὲ ὈαΠῸ ἴῃ τῆς πλιάϑῖ οὗ 
ΓΑΥ͂ ρεορΐε. 

17 Βυῖ [μον Ψ}] ποὲ σοδεγ, 1153. ὅα 

νν}]} αττοῦὶγ ρίας αρ ἀπά ἀδβίγου τηδῖ 
Παῖίοη, 54 τῆς. ΓΟΚΌ. 

ρου {Π|50.}}} ἔΌΠΠ1ονν ἃ Ὀ] ϑϑῖπρ, ἵΠπ6 οχαςί ορρο- 
5:16 Οὔ Π6 οπΠοΥ ρηϑηπηοηῖ. ὙΒοη [πιἀλἢ ν᾽ Α5 
ἴογη ἀὐναὰν ἔγοπὶ 1πΠῸ πιιάϑι οὗ [πὸ φιποη 0 
πδὰ σοτγιπιρίοα ΠΟΙ Ὁν ΤΠΕΙΓ δν}} τ ασῃηρ, δηά 
ΠΥ ΓΟ ΠΠΠΊΟΠΥ ννὰ5 ἤραγὰ η0Ὸ τποῦρ. Νὸν ὃν 
τοσθίνηρ (6 {τὰϊἢ νης ἢ ἢδά Ὀδεη σοπμηπι το 
ἴο Ποὺ Κερορίηρ (Κοτη. 11. 2) πον νν}}} ΡῈ. ὈμΠΠῸ 
ὉΡ νηὶ πὸ θουυήάοτα δηα σἤαγὸ ΠΟΥ ΓΝ] ΟΡ 5, 
ΤΠὸ Ὀο]ενιηρ σοηῖ!ὸ 15 τὸ Ὀ6 δά θα νη 
{8ὲ ΓΟ] οἵ τῆ6 ἔσιθ, ὑὕθοδιϑθθ δριτῖαδὶ [5086], 
ΟΠ γσ 5 Ομ τγοῇ. 

713, 14- 5θ|0 7. 

Βϑίτηρ; ΠοπΊβοῖνοθ 85 ἃ γοδυηρ ᾿ΙΟη ΔρΡΊΠη58 
ΗΙπι. Βιιξ πὸ βοοποῦ ἰ5 ΗΙ5 ργοίθοϊου  ἢ- 
ἄγαννῃ ἴπδη ΟΠΘΠ165 ΟἹ ΟΥΟΓΥ 5ἰάθ Ὀορίῃ (ἢ6 
γνοτκ οὗ τοι Π υζίοη ὈΥ γα ρ] ηρ ἀοννη παῖ 
ἰδληὰ ννῆϊο ἢ ννᾶ5 οπςθ οὐ β ῃουιΐαρο, οὖ. 1ο- 
13. Βιϊῖ 85 Τογειηῖδῃ 5 ἀοι 5 σοηοο πο ηοΐ 
τηογεῖν {Π6 νυϊσκεὰ ἴη [ἀ4ἢ, ὈμῈ [Π6 ργοσϑρογ γ 
οὔ δυ τ] ἀοθῦβ ΡΈΠΟΓΔΙΥ, [ἢ ὑτν.14.1-ς ἴπΠ6 σαόϑηοη 
5 ταῖϑοὰ 45 ἴο (μὸ ἤδαΐπεπ. ΨνὮΥ 5ῃοι]ά {πὸ 
ΠΟΙ δουτηρ Ὡδίοηβθ, ἡ ὴῸ ννογθ ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ 
ἰἀοϊαίογβ, Ὀὰξ ἴῃς οὔ ρίπαΐοσβ οὐ ἰάοϊαίγγ, ὈῈ 
ΡΓοβροίοιβ, δηπὰ Πρ ἢ ον [πιάμῃ, νγ 8116 
5806 ννᾶβ 50 ϑϑυθυοὶυ ρα ηϑηθα ἔῸγ ἱπλϊίατην 
(Ποπι ὙΠῸ δηθινοῦ ἴῃ στ᾿. 16, 17, ἰ5 τῃδΐ 
λνδοΝ Πο]ὰ ἃ βρθςῖδὶ τεϊδίίοη ἰονναγὰ Ὀοϊῃ [65 
ονδἢ δηὰ ἴῃς Ὠραΐῃμθη, δηὰ πὲ ἴῃς σαρίιγα 

οΥ̓ Τογυβαίθηι δηὰ ἢ Βαθυ]οηΐϊδῃ Θχ]]θ ἡ ΌΓΟ 
Ὀΐξ Ἰοιιάογ ς 4115 ἴο Γεροπίδηςθ, ἰὴ οὐοσ (Παΐ 
(Π6 παΐϊίοη ταὶρῆϊ Ρογίοττῃ 115 δἱἹοϊϊοα ἔδϑὶς, 
]7Τυάδῃ 5 οῆῇςθ ννὰβ ἴο τορεηογαίε [π6 νου], 
απ Πελί ἤθη πδίίοῃϑ νογο ἴο Ὀ6 βανθα ΟΣ ρου 5 ἢ 
ΔΟσογ Πη5; 45 {ΠΕῪ ΠΙϑἰθηθά ἴο ΟΥΓ Ὠαγάθηθα τῃοτη- 
56Ινθ5 ἀραϊηϑδί Ποῦ τοδο ίηξ. 

“μια το τούτο ἀφ γογοίοἰείλ ἐλεὶῦ ἀἄγηρξορ- 
γος ἴπε πεῖ}. 15 474 ἐχλογέείδ το γευεμέ 
ἑλεῖν μείμεγε ἡμασυμεπς. χα 321ὲ «ἀσοσά ἐλεῦ 
αδο»μἑπαἰΐοης αγὲ ἐλ απεδὸ ἐλέγέοι 

ΤΕΚΕΜΙΑΗΒ ΘΈΝΕΝΤΗ ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ. 

(Πρ. χὶϊ!. 

ΤΡε ἰΐπεη Οἰγάϊε. 

Ἱντκορύοστιον.--- ΤῊ ἀδέε οὔ 15 ΡΥΟΡ ΘΕΟΥ͂ 
ἷβ ἤχοά ὈΥ [Π6 τηϑηϊίοη οὗ [Π6 4ιιθθη-τ οἴ ΠΥ ἴῃ 
υ. 18 ἠῶ ποῖ »παίκαρ, αιθθη). ὅν πε- 
(ποῦ [Ἐποϊδοδίπ νγ85 οἰ βἢϊθθη γϑδῖβ οἱ αἱ Π5 
ΔοΟσοββίοῃ, 85 βἰδίθα ἰη 2 Καὶ. χχὶν. 8, οὐ ΟἹΪΥ 
εἶχ, 45 ϑἰαϊθὰ ἴῃ  αἶγο. χχχνὶ. 9, δῖ δὶ] 

δνθηΐβ ἢϊ5. πιοίπου, Νοἢιυϑῆΐα, νγᾶς αϑϑοςϊαἰθά 
νΠἢ ϊπὶ Ἰη [Π6 φονεγππιθηΐ, δηκ σαγγιοα σᾶρ- 
ἔνθ ἢ ἢϊπι ἴο Βαῦγίοη (εἢ. χχῖχ. 2). 
νη {Π15 ἀδῖο-- -θ [ἄγεθ σπποηΐῃβ τεῖρῃ οὗ 
76 Ποιϊο ιῃ,----4}} [Π6 Ἰηἀ!σαίίοη5. οὗ {ἰπι6 ἴπ {6 
ΠΑΥΓΔΓνΘ ΥὙΘΓΥ͂ ΟἸοϑοῖν ἄρτοθ, Ὗνὲ ἤδνθ ἴῃ ἰΐ 
οπο οὗ ἴἢοϑθ βυτθο οὶ] δοῖβ ὈΥ νυ ἢ ἢ στοδὲ 
Ἰοϑϑοηβ ΨΈγα ἴδυρῃς ἴΠ6 ρθορὶθ ΠλΟΓῸ ᾿ἱπΊρΓθ5- 
δίνουν ἴλη Ὀγ ννογάβ. δ εγθ, {πθπ, ἴῃ 656 50 Πὴ- 
ὈοΙ] 4] δοῖβ γραΠ ν ρογέογηθά ΌΥ̓͂ (6 ργορπεῖϑ, 
ΟΥ̓ ἅΓδ {ΠῸῪ 4]]6ρΡΌΓΙ 65 ΟὨΪΥ, ἕοσ ἴδ6 πιοτὸ σταρδὶς 
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ΗῸ5 ςΞδπῇ τῆς ΠΟΚΡῸ ὑπο τηδ, 
Οὐ πὰ ρεῖ τῆεε ἃ [πε ρίγα]ε, 

Δηὰ ρυζ 1’ ρου τῆν Ἰοίη8, δηά ρεῖ ἴζ 
ποῖ ἴῃ ννδῖεγ. 

2 ὅο0 [ ροῖ ἃ ρΊτα]ς δοςογάϊηρ ἴο 
της νογά οὔ τε ΙΟΚ Ὁ. δπὰ ρυῖ “ζ οη 
ΤΥ ἰοΙΏ8. ' 

2 Αμπά τε ψογά οὗ ἴπε [ΚΒ σᾶπις 
πηἴο πλεῈ [ἢ β86σοπα {{π|6, 5ΔΥ]Πρ᾽, 

4 ακε τῆς ρίγάϊε τῆς τπου ἢιαβῖ 
σοῖ, ψῃϊοἢ ᾿ς ἀροη τῊΥ Ἰοϊη8, δηά 
ἉΓΙ86, Ὸὸὺ ἴο ΕἸ ρἢγαΐεβ, δηά ἢϊάβς ἰΐ 
ποτα ἴῃ ἃ Ποὶς οὗ τῆε τοςκ. 

ς 801 ψεηῖ, δηά ἢἰά τι γ Ευρῆτα- 
ἴ68, 485 ἴη6 ΠΟΚΡ σοπιηδηάεά πα. 

6 Αμπὰά ἴ᾿ ολπιε ἴο ρ855 Δ [ει ΠΊΔΠΥ 

Γορτγοϑθηίδίςοη οὗ ϑοπλθ ἰάθα ἡ Νόονν, πόγὲ ἸΏΔΩΥ 
ἄγχι Πα ἴΕ [6 δοίϊοπ ννογὸ ἃ ἕδοϊ [θγοτηϊδἢ 
μοι ]ὰ ἤανὸ Πδὰ ἴο ἸοιΓΠΟΥ ἴννίοθ ἴο [{πΠ6 Επ- 
Ρἢγδῖοβ, ἃ ἀἰβίδησθ ἔγοιῃ [θγαβαΐοπὶ οὐὗἨ πιοτὲ 
ἴλη ἴννο Βυπάγοα τλ1|65. Βυΐ [ἢ 5 15 ἃ ΤΏΘΓΟ 
Δ55:ρίοη ; ἔογ [Ὁ 15 4υϊ6 ονάοηΐ [Πδῖ δε γ 
[Π6 Ὀυγπίηρ οὗ ἴπῸ το] ἴῃ (86 ἔουσἢ γεασ οἔἔ 
Ἰ]6ῃοιακῖὶπι [Θγθπλ δῇ αἀἰδαρροαγοὰ ἔγοπι [6π|- 
δϑίδπη, δηα οἷά ποῖ δἤθιν ἢιπΊβ οὶ Υ [ΠΟΓῸ ἀρ81}Π 
{ΠῚ τη6 Κιπρ᾽5 δῇδιγβ νοῦ ἢ 8580 ἀδϑρεγαίθ ἃ 
βίδίο {παΐ ἢθ σοιἹὰ ποῖ ἴδκθ νεηρϑᾶποθ προ 
ἢΙπὶ ὄνθη ἴον τῆς βίεγῃ ργορῆθου Ἴσοηίδιηδα ἴῃ 
Ἑἢ. ΧΧΙΙ. 12-πτιορ. ΏΘΓΟ ἢΘ σρθηΐ [6 ᾿ηΐογ- 
γΘΠΪΠΡ 5θνθη γΘᾶγβ νὰ Κηον ηοΐ, θυ σοΥΊΔΙ ΠΥ 
νῈ Πηά πο ἴγᾷος οὗ Π5 ΔοΓ ὙΠῪ {1}} (Π6 1451 ἔονν 
ΤΩΟΓΠΝΙ] ἀδγϑ οὗ [Ποιά κιπι, ννῇθη ἢδ ννᾶβ ὁμος, 
ἀρ 86θη ἴῃ ἴῃ βίτθοίβ οὗ [ογιιϑα θπγ, ἢ Π]5 
Ρτγορδοῖῖὶς γοῦθ οὗ ὈΪδοῖκ σαπλο ]5᾽ ΠΔΙΓ μετ αὐουξ 
ψ ἢ {Π15 ρίγάϊο, παι]! ἀοννοα δηὰ νναῖοσγ- ϑἰδιηοα 
45 ἴΠπὸ συτῆδο] οὗ {Π6 ρῥιτ4 016 δϑίφίε οὗ ἃ παίίοη 
τυ Πις ἢ Πδά το]οςϊοὰ [5 σοά. Ηΐ5 ρ]4 τὸ οὗ τγὸ- 
διρθ ΤΔΥ Πᾶνα Ὀδθη πραγ ἴΠ6 Επρῃταῖοθ, Ὀυΐ 
δῖ 4}1] ὀνθηΐβ νὰ σδηποῖ ἀγᾶνν ΔΎ ΠΟΠΟΙ Π5]0Π5 
ἔγοτῃ {Π|η 55 δὺυϑο ον ἀηΚηοινη ἴο τι5. ΜΙΔΗΥ 
ΟΥ̓ {π656 δοῖβ ΠΊΔΥ Ὠᾶνθ δε δ᾽] ὁροσίθϑ, δυ 
{Π15 ννὸ δ] ον ἴο μᾶνὸ Ὀθθη ΠΠ ΓΑ ΠΥ ἔγαθ. 

σηαρ. ΧΙΠΠ1Π. 1. α ἥποη σίγα 6] Α χίγάϊο, 
Ὀδύδιιδο {Παΐ ννα5 πε ᾿πάἰβροηβαῦ]θ σοιηρδηίοη 
οὗ 411] ἢιιμηδῃ ΔΟΓΝΥ: δὰ οὗ ἤπεοη, Ὀδοδι56 
1ῃ4ι ννᾶβ ἴηὴ6 δρροϊηϊοά ἀτοθ5 οὗ [ἢ6 ῥ τι ΘΕ Υ 
ογάογ (1νεν. χυΐ. 4, ὅζο.). 
2μὲ 1 ποὶ ἱπ αυα!ογῇ ΤὮΘ πιοαηϊηρ οὗ [ἢ]5 

ῬγΟΒΙὈΙοη 15 πλςῆ ἀεραῖορά. 8: [ὀγοπὶς πὰ 
Οτοίιις τηκ. [δῇ 45 νυ δου δοβοηβ [1!πθη, ἴἢ6 
σοπιπηδηἀ ννᾷ5 ἰπϊθηάἀθα ἴο βυπιθς 116 [ῃ6 οὔ- 
δ[1ηλῖ6 σοητππαποδ οὗ ἴπ6 Ρθορΐθ ῃ 5.15. Ηἰ- 
Ζὶ {Π|ηΚ5 (Παΐ [ἢ πλθδηβ {παῖ [Θγοπηϊδῇ ννᾶ5 
Ὥδνοῦ ἴο ἴδιο ᾿ἴ οἵ Οταδαῦ, (πὶ ἢθ ννᾶ5 ἴο 
ΚοοΡ [ἴ οἰοδῃ δπά πονν, ἴῃ σοηίγασί νυν ἢ [15 συ Ὁ- 
βεσιεηΐ πηοι]ᾶγ σοπαϊίοη. Βα πιοϑί πηοάθτῃ 
ςοιηπιοηΐϊδίοῦβ υπάογϑίδηά ὈΥ ἴἴ ἰῃαΐ {πὸ σίγα δ 
νν 85 ΠΟΡΟΓ ἴο Ὀ6 νναϑῃθά, δηά 50 γοργοϑοηϊδα [Π6 
ἀεορ-κ"αἰποὰ ΡΟ] ξοη οὗ [ῃ6 ΡΘΟρίΙθ. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙἼΠΠ. [ν 1- -- το, 

ἄλγϑβ, ἴπδῖ τῆς ΓΟΚῸ 5ἀ υπῖο πΊ6, 
Ατῖβε, ρὸ ἴο Ευρῆτγαῖαβ, δηά ἴδκε τῆς 
σἰτάϊα ἔτοπη τἤθηςε, ψηϊςἢ [1 σοπι- 
τη δα τπεε τὸ ἢι᾽4ε τἢογα. 

η Τβοη Γ νγεπῖ ἴο Ευρἢγαῖαβ. δηὰ 
ἀϊρρεά, δπά ἴοοῖ τῃε ρίγά 8 ἔγοηχ τῃ8 
Ρίδος ψγβεγε 1 μδά ἢϊά 1τ: δῃά, θεῃο]ά, 
τῆς ρίγαά]ς νγὰβ τηδεγεά, ἴτ νγὰβ ργοῆῖ- 
ΔὉ]6 ἔογ ποιῃίηρ. 

8 ΤἬὭεη τῆς ψοτά οὔτε ΓΟΚῸ σΔπΠι6 
ὉΠΙῸ ΠΊ6, 5ΒΑΥ]ΠΡ,. 

9 ΓΒυβ 5αἰἢ τῆς ΓΚ. ΑΙ (ἢ ]5 
ΠΊΔΏΠΕΓ ΨΜ}} 1 πιᾶγ τῆς ργίάε οὗ Ϊυ- 
ἀλῃ, ἀπά {πε ρσγεαῖ ῥὑγίάς οὐ [δγιβαίθπη. 

10 ΤΠ ον] ρεορὶε, ψῃιςἢ τείαβε 
ἴο ἤδδγ ΠΥ ννογάβ, νυν σῇ νναὶκ ἰπ {πε 

4. χο Το Εμῤῥγαϊο} ἙἘνναϊὰ ἀγριιθθ ἔγοπη 
[86 Αταδῖς {παὲξ Ῥηγαιῃ ΠΊΔΥ Πιθδῃ ΔΠΥ ΓΙνΕΓ- 
σἤδηπο6]. [ἢ ΔΠΒΜΘΥ ἴο {Π|5 1ἴ 15 ΘηΟΙΡἢ ἴο 51ΔΥ 
[(ηδὲ ἴῃ 186 οἵπον ββίθοη ρ]αςσθβ ἰὴ ϑν ἢ ἢ ῬΡΏγΑΙῃ 
οσςσυ 5, οἰ ποτ νυ ἢ χύϑεν ργοῆχοϑά ἴο 1 οὐ νυ“ 
ουξ, ἰξ αἰνναγϑ τπθδη5 {πΠ6 ΕἸΠΡἢγαῖοβ. Βα 51] 
Ιεβ5 ἰ5 (ῃ6 1ΔΠῸΥ ἴο Ὀδ6 γεςοῖνοά ἐπαὶ Ῥηγαιῃ 
πλεδη5 Ερηγαίδ. ὍὙΠὸ 9016 οὐὔ)θςΐ οὗἉἨ 115 στ - 
οἶ5πὶ ἰ5 ἴο 5βᾶνθ [6 ργορῇῃεῖ ἴῃς ἰαθουγ οὗ ἵννο 
ΒρΡοβοιὶ οι γπ γ5 ἔγοπὶ [ογυβαίθπι ἴο {πῸ Εὰ- 
Ρμγδίοβ. Βιιῖ τϑα]]γ, ἃ5 νγ6 ἢᾶνθ ϑῃονίπ ἄθονθ, 
νγ6 Κπον ποίδίηρ, οὗ [Θγο 4} ̓5 ρουϑοηδὶ ἢ]5- 
ἴογγ δ {}}}|8 {ἰπ|6. δηὰ {6 Επρῇγαῖος δ᾽οηα 
5115 [86 δθῆϑθ. Εὸγ δὲ Ξβαῦγ]οῃ, οἡ [ὸ Ὀπηκ5 
οὗὨ τμαἱ τίνος, [υὐδῇῃ ννὰ5 πιάάδη αυνᾶὺ ἴογ ἃ 
{π|6, νὮ 411 ΠΟΙ πδίοηδὶ ΒΊΟΥΥ σόπθ, ἰοϑὲ 85 
ἴἴ ννοῦθ δπιοηρ ἴμ6 μοαῖῃθη, γοῖ γρα]ν ΘΘΟΌΓΟ 
85 ἴῃ ἃ Βοῖὶδθ οὔ (ἢς τος, {1} δθβῖθσ τηδην ἀδγϑ5 
Οοά οποο ραίη Ὀγοιυρῆς ΠΟΥ ἔοσίῃ, ἵδθῦ]ε δηὰ 
Βα] ά, γοῖ ΟἿΪΥ πιδάς ἴπ6 πιοσὸ δὲ {ΠΟΓΘΌΥ 
ἴογ Δ] ΔΙ ηρ ἴη6 ΒΙΡ ἢ Ραγροϑο οὗ ΠΟῚ σδ]] ηρ. 

ἐπ α ῥοίο οΓ ἐδὲ γοολ] [5. ἃ οἱοῖϊ οὗ ἐδὲ 
γοιζ. ΑΚ ἴδογδ ἅτὸ πὸ ἢβϑιγοά τος 5 η ΒΑΌγ- 
Ιοηῖα, {π6 ρίδοθ γβογο [Ἔγοπηῖδῃ Ὠἰὰ [ῃ6 γιγάϊ!ςα 
τηιιδὲ πᾶνα θύῃ δογηθννῃοιι πῃ [6 ΠΡΡΕΟΓ ρατῖ 
οἵ {86 τίνογ, Ὀθεΐογο 1 δηΐογο δ γα ἴῃ6 Παῖ 
Δ] Πανῖ4] ρ᾽αῖπ5 Ὀεΐννθοη ἢ ἢ ἴ ἤἥοννβ (Ὠτου ρἢ- 
ουξ (ἢ τεβί οὗ 115 σουγϑβα. 

ὃ. ἀἴῶενγ "απ 4αγ4] ΒΥ [Π6 ΤΏΔΩΥ ἀδγ5 
1 5 σηιῆθα [6 5ουθ ΠΥ ὙΘΑΓΒ ΟΔΡΕΙΥΙΥ. 

7. 1] «υεπί.. «πᾶ ἀϊσφε  ῬτΟΌΔΟΙΥ [ὀτγοπι- 
ἰΔἢ δά ΑἸ] π6 οἰ νυν φαγὶ δηὰ ργανοὶ 
ἴο ργονθηΐ ἴῃς ρίγαάϊε Ὀεῖηρ Ἰοβῖ. 

Θ. ἐδὲ ργϊάε οΚ, ὑμάαρ, απά ἐδε σγεαὶ ῥγιάφ 
οὔ εν ει ὙἘΔ6 πδίίοῃ 15 ἴο τοΐυγη ἢι11}}}}- 
αἰοά δηὰ οἰσιρί, ποῖ οἵ [15 βρι ταὶ, Ὀὰΐ οὗἁ 115 
[ΟΠΊΡΟΓΑΙ ριθαΐηθθθ ΕῸΓ ἴΠ6 αἰνίηθ ρίγροβο ἴἢ 
νγᾶβ5 ποτ δὲ (Πδη Ὀεΐοτο, Ὀὰϊ ἴἰο [Π6 ογθβ οὗ 
στήθη [ἢ γαῖ γηϊηρ ΘΧ 1 ]65 ννεγα δῖ ἃ ἔθοῦ]ο ἕαϊκ, 

10. Τρὶ: ουἱ! ῥεορίο, «υδίεϑ..««υαἱά ἐπ ἐδφ 
ἐνιαρσίπαι οι (αὐ ΟΌΟΣΙ 9886) 9 ἐῤεὶγ δεωγῇ] 



Υ. 1:---τΊ.} 

ἴΟτ, σἐνδ- 1 ᾿ . . [Οτ, εέμδ- ̓  Ἰγῃαρίηδιίοη οὗἉ {Πεῖγ ἢεαγῖ, δηὰ νναὶκ 
ΔΙογ οἵῃεῦ ροάβ, ἴο βεγνα τῃεηλ, ἀπά 
ἴο Ὑγουβῆ!ρ τῃεπὶ, 5}4}} ὄνεὴ ᾿δ6 88 
15 ρίγα 6. ννῃ]ς ἢ 15 ροοά ον ποιῃϊηρ, 

11 Εογ δ5 1ῃ6 ριγάϊε οἰδανεῖῃ ἴο 
τε Ἰἰοΐηβ οὗ ἃ πιδῆ. 80 ἢδνε 1 Ἵδιιξεά 
ἴο εἷεανε ὑπῖο πιὲ τῆς νψγῇῆο]ε ἤοιιβ6 
οὗ ἴβγαθὶ δαηά τῇς ψῇοϊς ἤοιιβε οὗ 
]7υάλῃ, δά τῆς ΓΟΚ ; τπᾶῖ {Π6Ὺ 
τηῖρῃς Ὀ6 ππῖο πε ἔογ ἃ ρεορΐε, δηά 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΗΠΙΙ. 
ἼΉυ5 5410} τῆς οΚΡ, Βεμοΐά, 1 ν}]]} 
Π]1] 41} τὴε. ᾿πῃδθιϊαηῖβ οὗ τῇϊ5. ἰδηά, 
δνεη τε Κίηρβ τῆδῖ 5 ἀροὴ [αν ἀ 8 
τῆτοπα, δηα τῆς ρῥγδβϑῖβ, δῃά τῆς ρτο- 
ΡΒεῖϑβ, δπά 4]] τῆς ᾿πρῃδθιτδηῖβ οὗ ετι- 
84 16πὶΔ. ψνἢ ἀγα ΚΠ 688. 

14 ΑΠπά 1 ν}}] ἀλ5}} τμεπὶ ἴοης 4- ' Ἐεδ. 
. ΩΝ 

σαϊηϑῖ δηοΐδεγ, ὄνθη ἢ ΕΠ ΓΒ δηά αξαῤκεέ λὲν 
οὐάφν. 

τῆς 80η58 ἴορμεῖμεγ, δα τῃῈ ΓΟΚΡῸ: 
Ι νν}}} ποῖ ῥ᾽. ΠΟΥΓ βρᾶγε, ποὺ πᾶνε 
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ἴογ ἃ ἤᾶπιθ, δηά ἔογ ἃ ργδίβθ. δηά ἴοσ ΤΗΣ τΛΘτΟΥ, ᾿ς ἀδδίγου τἢ6Π|. ἌΝ Ν 
ἃ δίογυ : δῖ τον νγου]ά ποῖ ἢθᾶγ. Ις ἴ Ηελγ γε, δηά ρῖνε βὰγ; δὲ ποῖ τἐνογένς 

»ε. 

12 ἢ Ἰπετζγείογε ἕλοι 5Ππα]ς βρεακ 
πηΐο (ἢδπὶ τἢ15. ψογά ; 15. 54 1ἢ 
τῆς ΓΟΚῸ (ὐοἀ οἔ ]βγδεῖ, Ενεγυ δοῖ- 
[|8 5Π4}} 6 Β]|]|ε8ἀ ψ πῇ νγῖπε: δηά 
{ΠΟΥ 5}2}} βὰῪ ὑπῖο τἢδ6, [)0 ννε ποῖ 
σεγίδίην Κηονν τΠδῖ Ἔνθγὺ ὑοῖτ!ε 5}4]]} 
Ὀ6 ἯΙ ἢ νη Ὁ 

132 ΤΠεη 5841ῖ του 5ΑΥ ὑπο [ἢ 6Π|, 

Ρτγουά : ἔογ τὴς ΠΟΚ᾽ Παῖῆ βροζεη. 
16 Οἰνε ρίογυ ἴο τῆε ΓᾺΡ γουτγ 

(σοά, Ῥείοτε ἢε σδιι88 “ ἀδγκῃβββ, δηά α ἴδοι, 8, 
δείογε γοιιγ ἔεεῖ βίμπηδ]ε ἀροη τῆς ἀλτκ “ἢ 
πηιουηϊαίη5, Δη4, νγἢ}}8 γε Ἰοοὸκ ἴογ 
Πρῆς, 6 ταγη ἴξ ἱπῖο πε βῃῆδάον οὗ 
ἀεαΐῃ, ἀπά τχᾶκα 1: ργοββ ἀδγκηβξββ. 

17 Βυι! γε Μη ποῖ ἢδᾶγ ἰΐ, ΓᾺΥ͂ 

ΤῊ15 σοῦϑο Ππ|15 (ἢ6 Δρρ[οδέϊοη οὐ [ἢ6 ΞΥτΩδοΪ. 
Οηΐγ {[Π6 ὈΠρΟΑΙΥ ἀπά ἴῃς Ἰάἀοϊαίτγοιι5. ραγί οὗ 
[Π6 Ρθορὶβ ἀεοαγθὰ αδἱ Βαῦγίοη, Ὅδδ το] ρίοι 8 
Ρογίίοη νγᾶ5 βιγεηριίποηρα δηά ἰηνιρογαίοα ὈΥ 
186 ΕΧ]]Ὲ (Χχῖν. ς---- 7). 

11. Γὸν α- ἐῤε χίγαάΐε... ΤῊΝ [ἤθη 15. {Π6 
ΓοΆϑοη ΨὮΥ (ἢ6 ρ᾽τγά]θ ννὰ5 σβοβθθη 45 ἴῃ 6 ϑυπὶ- 
0]. Νὼὸ ρατί οὗ ἃ τηδη 5 ἀγϑϑϑ 15 5380 σοπῃρ  θίο]Ὺ 
Ἰἀοποιῆοά ἢ ἷθ δοῦνο |Πἴρ, οὐ οἴθανθθ 50 
ΟἸΟΞΕΙΥ ἴο τη. ϑ1Π||1ΑΥ]Υ [5 γδθὶ ννᾶβ5 [6 Ῥθορὶδ 
σἤοβοη δηὰ εξ ἀρατί {παΐ ἴῃ δηὰ ὈγῪ ἴπεπὶ ἴῃς 
ΗοΙν Ομιοβὲ ῖρῖ οσκ ἔοσ (86 βαϊναίίοη οὗ 
ταδηκίηά. 

12. σεν δοι 6] Ἐσεν 381. Βοίε 5ὰρ- 
ξεϑῖβ ἴποϑο δοίί ε5 οὗ 5κίη βροκθὴ οὗ ἴῃ Ρϑ. 
Οχιχ. 82; Μδί. ἴχ. 1γ, δὰ (6 ννογά ιἰϑϑὰ ἤθσδ 
5 {Π6 ““ροίζογβ᾽ νθ556],᾽" 1. 6. [αγ, οὗ 154]. χχχ. 14. 
Ι [5 νϑῦϑε ἃ ΠΟῪ ϑυτ 164] δοϊίίοη θορίηϑ, 
θυϊ νυ [6 βαπι6 πιόδηΐηρ, [6 Δρργοδοβίηρ 
ἀεί πισξίοη οὗἁ [Θγιβαίεπη. 

18. Τρεπ τδαΐέ δοι σαν μπίο ἐδορι, ρις...ἢ 
ὨΘ ΜΟΥ 506 ΠΊη ννΑΥ ἰπη νυ ]ςἢ [6 ἐχρίδηδίοη 

4 οὗ [Π6 5γτΏ 0] ἰ5 ᾿ἱπίγοάμῃορά ἰ5 ἴῃ βί γι Κη ςοη- 
ἴγαϑὶ ἢ [86 ἔνο  γ οὗ ἴῃ 6 ΡθορΪϑ. 

ἐξέ ἀπε ἐῤαὶ “ἢ προη Ἰαυΐάς ἰδγοποῇ Οτ, 
ἐδαΐ «“ἰΐ ἴοτ ᾿)αυϊά οπ ῥὲ: ἐγοπε, 1.6. Ἦιθ 58ς- 
ΠΟΘ 50Υ5 ἴῃ βόηογαὶ. ἴπ ἴθ 411] οὗἨ ἁ ὡ[ογιβαϊθτα 
ἔουγ Εἰπρϑβ ἴπ ϑιισοθδϑίοη ὑγΟ ΓΟ σγυιϑῃθα, 
. νὴ ἀγερζεηπο Νοῖ ψ ἢ μι αἴπ685 85 οἱἔ 
ἃ ἀγιηκεη πιδη βἰδρρεσιηρ ([58]. ΧΙΧ. 14), δυῖ 
ὙΠ (ἢς ᾿πηροΐδησθ οὗ πθὴ γ ΟΘΘ Πλϊη 5. ἃΓΘ 
βδίποκοη ἢ (ὴ6 ψταῖῃ οἵ σοά (5. ἸΙχ. 2; 
[5321]. 11. χ 7). 

14. 7 αυἱ]} ἀκα. 1βόνι οπῪ ασαϊπεὶ αποΐδεγ] 
ΤΠΘ νοῦ 15 [Π6 βᾶπὶὸ 25 [πδῖ σεηἀογοὰ ἀκ.2 ἐπ 
2ίεοε ἴῃ Ῥ5. ,9. ΗΖ τεραγάβ ἴπΠ6 ννογάϑ 

νοι. 

ἃ5 οτοϑῃδάουνπρ οἷν! νναγ, Ὀὰΐ {Π6Γ6 15 πὸ ἰη- 
ἀϊοδίίοη οὗ [815 ἴῃ [86 Ὠϊβίοτγγ, ᾿βου ἢ ΡγοῦδΟΪΥ 
1ῃς τίνα γίθβ οὗ σοπίθπαϊηρ ἔδοιίΟἢ5 ΠΊΑΥ πᾶνθ 
οσοδϑοηδα (δε νδς!]Π]δίηρ ΡΟ] γ Ὀοτῇ οὗ [6Πο]- 
ΑΚΙπΊ δηὰ οὗ Ζοάρκιδῃ. [ἴ πϑϑοά, ἢοννθυου, πηθδη 
ὯΟ πῆοῖο ἤδη ἴῃαΐ 411 ογάοιβ δηὰ ἄθργθθς οὗ 
γηθη ἴῃ [Πε6 οἴδίθ ννουϊὰ θὲ Ὀγοόκθη ἰπ ᾿ηά ϑοτῖ- 
τηϊηδίο ἀδϑίγιςίοη. Απὰά ἴο [ἢ]5 Οηθ ροϊπί [ῃ6 
ῬὈγδϑθηΐ δυπθοὶ ἰ5 σοηῇηδά, ὑνῃογθαβ {παῖ οὗ 
[86 γιγάϊο ἰδυρῆῖ 4 ἔα ]Π1δγ Ιθθθοη, ὄνθη Οοάϊπ 
σδοῖςε οὗ [βγδεὶ, ΗΙ5 σᾶγὲ οὗἉ [ξ, 115 ϑεραγαϊίοῃ 
ἔγοπη Η πὶ, ἀπά 115 ςοπϑοαυδηΐ χυΐη. 

156. Ηεαν γε, απά ψίυε ἐαγ)] "ΓΏΕβ6 ἅτὸ ἐς 
τνογά5 οὗ ἴῃς ργορῆθὶ ὄὌχμογίπρ 5 σουπίγυ- 
τηθη ἴο ρῖνε μεϑά ἴο [6 βυθοῖς ἰοβθοηβ ᾿μ5ῖ 
βεῖ Ὀοΐογε ἴΠοπὶ. 

ὧε ποὶ ῥγομά; δὸγ ἐῤὲ ΣΟΚῸ δαί «“ῥοζεη] 
ΒοΙἢ 186 5ΥπΊ00}5 νγογε οὗ ἃ παίυγε νυ ΥῪ ἢιΠ11- 
᾿ἰδίηρς ἴο (Π6 πδίϊομδὶ βοϊεσγεβροοῖ : Ὀὰΐ {86 
ΡΓΟΡΒ οὶ τναῖτ5 ἴποπὶ ἀραϊηβὶ Ἰθι Πρ ΔΩ ϑυοῆ. 
ἴδε! πρ ᾿πίογέεγο ἢ (Π6 ΠυπΊΌ]6 γοσοριίοη οὔ: 
[Π6 ννογάβ οὗ σοά. 

16. ἐδὲ ἀαγὰ »πομπίαὶη. 1 ἘΔΙΠΟΥ, ἐδ ηιομη- 
ἑαὶπε οὗὨἨ ὑσὶ! απῖ. [ΠΡ Πΐ 5 ἀἰνναγϑ ἰη ϑοτρ- 
ἴμτα [6 βυτήροὶ οὗὨ Βοϊϊπεοθς, δῃὰ (δογεοίογο οὗ 
ΠΑΡΡίπ655, Ὑ ἈΠῸ ἀΑγκ ἢ 655 15 ᾿ρπογαποῦ δηά 5η. 
Βιυΐϊ Πετὸ {Πογδ 15 ἃ ἀου]ε πιείΐδρῃοσ. [ιάδῃ 
ἰα ποῖ νυδϊκίηρ ὕροὴ ἴΠ6 ϑδΐδ Ὠίρῃναγ, δυΐζ 
ὈΡοΠ ἀδηρεγοιβ πιουηΐδῖη58: δηὰ δἰσοδυ {π6 
ἄυβκ 15 οἰοβίπρ τοιπὰ δοσ. ἍΜΝΏΙ6 (θη τῆ 
ρης 5111 ϑοῦνεβ ἰεξ ΟΣ σοίστῃη υπΐο ΠΟΥ 
σοά. 

δηὰ »ιαἤε τὶ σγους ἀαγάπο.}] ΤὨΘ αηά (1π- 
βουίεἀ ΌΥ {πες Καὶ) 5. ἱπεοιτρεῖ. Ὑγαδηβίδίο, 
απά γε «υαἱὲ ξὸν ἣσῥέ, σπά δὲ ἱωγη ἐδ, 1.6. (6 
ΠΡ μ, ἑπίο {δὲ “ὀαάοαυ ο᾽ ἀξαΐῥ, γε ἐραηρε. ἐξ 
ἐρῖο εἰομάεά ἀαγάηει. 

οςος 



ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΠΙ. [ν τ8---αϑ. 
τῆοπὶ [Πλί σοπιὸ ἤοπι (ἢ6 ποτὶ : τ ἤογα 
ἐς τῇς βοςκ ἐῤαέ νγα8 ρίνεῃ ἴῆ665 ΤῊΥ 
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8δοι}] 502] στεὲρ ἱπ β8δογεῖ ρίδοεβ ἔογ 
} ἴαπι. τ. γ Ωγ ΓΪάα ; Δπ4 ὅ πηῖης εγξ 58} ὑγεερ 
δ5.18., 8οῖα, ἀπά τυ ἀονγῃ νυ ἢ ἴδαγθ, δ6- δαδυκ αι! ἢοςκ Ὁ 

οδιι86 ἴῃς [ΧΟΚΡ᾽ 8 ἤοςοκ [5 σαγγιεὰ ἀν 21 ναι ψηῖ ἴποὺ 8547 ἤδη ἢς 
ςδρῖϊνε. 8041} ᾿ ρυμἰϑἢ τες ὁ ἔογ τποὺ ἢαβῖ "ΗςΡ. ἃ 

18 Ἢ ἀπο ἔπε Κιπρ ἀπά ἴο τῆς (λυρῆς τε 10 δὲ ᾿σδρίδίῃ8,), σπαᾶ 85 
4υδεη, Ηπυπλῦ]ε γοιιγβεῖνεβ, 51 ἀοννῃ: σἤϊεῦ ονοῦ ἴπεε: 514]] ποῖ βογγοννγδ 

ΦΤΝ ἔογῦ γουγ ᾿ ργηο ρΑ] 165 5Π4]} σοπιε ἴδκε ἴπεθ, 25 ἃ νγοιηδη 1π ἴγανδὶ] ἢ 
22 ἢ Απα ᾿ξ τδοιι 847 ἰη τΠ]ης Πδδγῖ, 

“ὙΒεγείογε σοπιε {π686 τῆϊηρβ ὑροη Φ ΚμΆΡ. 5. 
τὴε ἡ Εογ τῆε ργεδίηβϑβ οὐ τἢϊηα ἰηϊ- 8. τό. τα 
4υΠῪ ἀγο τῆν 5Κιγίβ ἀἰβοονεγεά, σηα 
Ἀγ Βεε]5 1 πχαάς θάᾶγε. “ιπ 

22 (ὑδη τῆε Ετβιορίδη σἤδηρε [5 υἱοίεπεν 
βΚίῃ, οΥ ἴῇε Ἰεοραγά ἢΐ8 βροῖβ ἡ ἐῤεμ ἐῖσ στρ». 

"πῇ ἄονψη, σύέη τῆς οτγοῦνη οὗ γουΓ ρίοτγ. 
Ι9 ΤΠε οἰτῖεβ. οὗ τε βουτῇ 5841] 

δε 5ῆυϊ τι, ἀπ ποῃε 5}4]] ορεῃ ἐῤέηι: 
]7Τυάλῃ 5}4}} θὲ σδυγιεὰ ἀνὰ ςαρῖινε 
411 οὗὨ ἴἴ, 1 584}} Ὀ6. ννβο γ ςαττγιεά 
ΑΥΨΑΥ ΓΔρῖνα. 

20 [1 ὕρ γουγ εγεβ. ἀπά δεΠο]ά 

17. ἐπὶ σεογεῖ ῥίαεε.) ΟΥ, 1π βϑοσϑῖ. [Θγοπ- 
ἰδὰθ ρυγροθοβ ἴο ψιτπάγανν, ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ δ6- 
οϑιι36 ἴποϑο νῆοῸ τουττὶ ἰονα γεςγεπηθηΐ, Ὀὰῖ 
Ὀοοδυ86 5. τηϊηἰϑί γαῖ ΟΠ 5 Πλιιϑῖ σθᾶθθ ὈΡΟῊ 
(6 οὐπιϊηαῖο γοϊοοϊίοη ΟΥ̓ {π6 ροορὶς οἵ ἢἰ5 
τροβϑαρο. Νοίπιηρ ψοιυ]Ἱά τοπηδιη Ὀμΐ ἴο ὈΓΑΥ͂ 
Πα νν6ῸΡ ον (Π6ηὶ ἰη ῥγίναϊε. 

ἐδε Σοκῦς "οε1] Νοῖ πιογοὶν ποθ ν ῃο 
οὐξῆϊ ἴο πᾶν Ὀδθη {πε 1 ,ογά δ ἤοςκ, δῖ 
[Πο56 ννῇο δοΐυδι!ῦ ννεγα 580θ.0 ΕῸΓ ἴῃς ρθορὶδ 
οδιτιοὰ ἀνὰ σαρίνο ἢ ἰθοοπίδῃ ἔογπιρὰ 
{πε [οὐγίϑα ΟΠυγςοῆ, 48 ννῈ ΓΘ ΘΧΡΓΈΞΘΙΥ το] α, 
ὙνΠογοᾶ5 Ζεχάοκιδῃ δηὰ [Π6 ρθορὶθ οὗ [θιβϑ]θτη 

ΟἾΥ ἴπε εχΐοθγηαὶβ οὗ {πὸ ΟΒυτοῆ 
δηά ποί ᾿ἴ5 τα γ. [1 ἰ5 ἔογ {815 γεάδοη ἴδμαῖ 
[Π6 βονθπΥ γεασδ᾽ ΘΧ]]θ σουηΐῖβ ΠῸΠπὶ [Ἐοοη- 
14:5 σδραν!γ. 

18. 84; μπίο θεὲ ἀίχις απά 19 ἐδε {τ 
Ἐδαν, το ἐδε ᾳἈΘΘΠΚΊΔΟΙΒΟΣ. Τὴ6 ΨῸΓ 
ΠΠΠΟΥΑΙΪΥ ϑδἰσηΐβοβ δ σγεαὶ ἰαάν, δπιὰ ἰ56 ποθ 
ΔΡΡΙΙΘὰ ἴο {86 φιροῃς-χογζηδηΐ (1 Κ. χὶ. 19), 
Ὀυΐ υδ0.4}}} πιθᾶπθ [ῃ6 4υθ68- το Πογ, “15 
1π6 [ονν]ϑἢ Κίηρβ σΘΉΘΓΆ]Υ τηλγγίθά 50] Θςΐ5, 
δηά Ἰ᾿ινϑὰ ἴῃ ΡΟ Υ  αΤΩΥ, δ6 Κη 5 πλοῦ ΠΕ ἴοοῖκ 
ΡΓεσδάρησο οὗ Π᾽5 ννίνοβ " (Η2}ρ). 

Ἡω»δίε γομγεείαεε, “11 ἀραυμ)] 1.6. ϑ8ὲ᾽ διρπ- 
δἰν ἄοαυη. Τῇδ Ἡεῦτον ἰβηρμᾶρο Ὀδίηςζ ΡΟΟΣ 
ἴῃ δάνεγθβ σοῃϑίδη]Υ ργθῆχεβ οἠρ ψεγὺ ἴο λῃ- 
Οἴμοῦ ἴο 408 }} [ἢ ἰαζίοτ. 8686 ποίθ ὁ γ- 
ἑωγη ἴῃ οἢ, ΧΙ. τς. Τὸ δ5ιἴ οἡ (δε ρτουπά ννδε 
[Π6 υϑι.2] ροϑβιεϊοη οἵ 5ἰάνθβϑ, ςρ, [541. Χὶν!. Σ. 
ὃν γον ῥγιμερα (4 ἘΔΙΒΟΙΓ, ΖῸΣ 889 

ΟΥὩΔΙΘΩΐΒ ΟΥ ΤΟῸΣ ποϑδάβ, ἐνερ ἐξέ ἐγοαυπ 
97 γον »ια εσίγ, ρα ! εονες ἀοαυπ. ὙΠῸ νοσζά 
ἰγδηϑίαιθὰ φγίπερα ει 15 ἴουπά ΟὨΪΥ͂ ἰἸογς, 
Δηα ΠΠΟΓΑΠΥ͂ ππθᾶπϑ5 ἐραΐ αὐυδίοεῤ δείομισι 2ο γι 
ῥεαά:, ΜΏΙΘΝ 5 Θχρ  διποὰ ἱπηπιοάϊαἰοὶν 25 {Πεὶϊ 
ἀἰδάοπι5. ὙΠῸ ἰγδηβίδίίοη 3 Ὸ»ε γομγ ῥεαά: 15 
ΠΏ ΘΏΔΌΪΟ. 

19. 70ε εἰδίδε ΟΣ “δε τομἱῦ “ῥα! δὲ σῥωβ “] 
ἈΔΊΠΟΣ, 8.9 βιαῦ πρ, σπά πὸ »ιαῆὶ ΟΡΘΆΘΡΣΒ 
ἐδ. Ὑπὸ υδι8] πιοδηϊης οὗ {πΠ6 ννογάβ 5 
ὉΥ 4}} πιθῇῃ5 ἴο Ὀδ6 τοίδιπεά, παπλοὶύ, [πὲ {86 

αἰἴ65 οὗ ἴῆ6 Νορθῦ, [Π6 βουΐδογῃ ἐϊϑέγςξ οὗ 
]υἀ4ῃ, ἅτε Ὀϊοοκαάδα, νυν ἢ ἢῸ οὔθ ἴο γαῖϑθ 
πε 5'εβθ. ΕΤοπὶ [815 (Π6 ργορμεῖ πμαβίθηβ οη- 
νναγὰ ἰὼ τΠ6 σαρεν!, 45 [86 ᾿Ἰπονὶῖδ0]6 τοϑα τ 
οὔ τῆ σάρῖιγε οὗ {π6Ὸ ἔουτ θὰ ἴοννηθ. ΜδηΥ 
Ποννονοῦ ππαογϑῖδηά ὈΥ ἴἴ τμδὲ 1ῃ6 οἰ 65 ὑνογὸ 
δἱοσΚοὰ ἃρ ΜΠ τυϊη5, δηὰ 50 ἀεσπιάφα οἵ 
᾿μ ΠΑ Ὀϊ Δηῖ5 {παὶ πῸ οὔθ νν5 ἰθε ἴο ορεὴ τὴ 
δαῖΐθβ ἴο ἃ ϑίγδηβοσ, [1 ψ}}}} Ὀ6 οὐϑογνοὰ (ῃδὶ 
πὸ ργορῃοὶ ἔν ἴῃ 5 ογάθσ ννβδῖ ννου]ὰ 
6 {Π6 παίυγαὶ! σουγϑθ οὗ δνεηΐβι Απ ΔΙΠΥ͂ 
επίογίπρ ἴγοπι {π6 πουῖῃ νου πηάγο ἢ δοης 
ἴπε δ Πο  Ι4ἢ, ΟΥ̓ 6 ρῥἰδίη πθᾶγ ἴΠ6 βοδ-τςοδϑῖ, 
πὰ ννου]ὰ σαρίιγα [86 οὐ] γὶηρ οἰ165, Ὀδίοσο 
11 αἰϊδοκοαὰ [εἘγυβαθπὶ, δυο ἱπ Δη αἰπιοβί 
1ῃΔΟσΘ 5510 16 ροβί!οη διηοηρ ἴΠ6 πιοιιηίδιῃβ. 

᾿ς Ορ. [86 δἼοῖια] τηᾶγοῆ οὗ δοηηδομοηῦ, 2 Κ. 
ΧΥΙ. 12.) ᾿ οοοτάϑ οὗ (6 Ῥαϑβῖ,᾽ 1. 36---.,8. 

Ψυάαρ σ“ῥαίϊ δε... ᾿Γταπϑὶδίο, μέσα 18 αγ- 
γίοά ἀαυαν εαῤίϊυε αὐ οΥ ἐ!. 

20. Σὲ ρ γον φο] ὌΠῸῈ νετῦ ῇ ωὖ 
ἷ5 ἔδηγχ., ἀπά πιυδί Ὀεϊοης οἰ ἔποσ ἴο [Π6 αυξοη- 
τηοῖΠοσ, νν διςἢ [6 5δθῆβϑθ ἀοδϑβ ποῖ δάμπιιὶ οἵ-- 
ἔογ {πὸ παίΐοπ σουἹά ποῖ Ὀ6 ἢεγ βοςῖκ---οΥ ἴο 
76γυβαίθην, [πουρὴ ποῖ πιοηιοηθὰ ΟΥ̓ πᾶπὶὸ 
1}}} “. 27. 8586 15 ἀοκθά ῃογα (6 ςἰἘ65, νυνὶ ἢ 
ΟὨΟΘ ἸΑΥ͂ ζτοιιροά τουπά Βοσ, {|κὸ ἃ βοοάϊγ 
Ποςκ οὗ 5ῆδερ, ἂῖὸ βροπο Τδδ ᾳιεβύοη ἱπὶ- 
ΡΙ165 ὈΪάπιθ. [{ ννᾶ8 (ΠῈ ὄὀχδιηρῖε οὗ [ογυιβαίθπὶ 
ν ΠΟ μδὰ ᾿ἰϑὰ (6 οἰ165 οὗ [υἀδῃ ἱπίο 51π 
(δε Μίοδῃ ἱ. 9), δηὰ ὑγουρῃϊ Ὁροη ἴπεπὶ Ὧπ 
ἰηνδαϊηξ ΔΠΥ. Οἡ [Π6 ποιτἢ 966 ςἢ. 1. Σ4. 

21. ἤρα! «υἱΐξ Ἰδομ “4... ὙὨΪ5. σνοῦβο 
Βῃοιυϊά Ὀὲ ἰγαπϑίαιθα, ῥα! «υἱὲ ἐδοι “αγ, Ο 
]ετιβαίθπι, φυδέπ δε, 1εβονδη, “δα]} «εἰ συν 
ἐδεε γὸγ ῥβεαά ῤοιο «υϑογε ἐδομ ῥα ἐσεσδι 19 
ἐκ ἐῤγ ὀοσονι ζἰεπάς} ἘσργΥ [Π6 γνϑγὺ σε ουερ 
δ66 ποΐθ οἡ βαιά, οἷ. ;. 1ο. 866 Νοίο δἱ οπά 
οὗ ΟΠΒαρίοτ, 

ΔΩ. ἐῤγ δεεῖς »ιαάδ δαγε]ῇ Ἐδίδποσ, 111-ποϑᾶ, 
ἐγεαίεά «υἱὐῥ υἱοίεποο. ὮΟ ἰάθα οὗ 6 Α. . 
6 ἄδκεη ἔτοπι ἴθ ἢγβὲ οἶδιιϑθ. ἘΠῚ ἰοῦξ 

βοννίηξ τοῦο8 ὧν 5 ἃ ἐγαὶκ ταῖμβοι (ἤδη ἃ 



1 Ηξεδ. 
δακνρκέ. 

ν. 24--2].} 

ΓΙΔΥ͂ γε 4130 ἀο ροοά, (παῖ γε ἴδο- 
οσιιβιοπχεά ἴο ἐο εν]!. 

24. Ὑιεγείογε ψν1}} 1 βοδῖζεσγ ἴδ πὶ 
ἃ5 ἴῃς 5ζυ 016 τη ραβϑαῖῃ ἄνγὰὺ ὉΥ͂ 
τῆς ννπά οἵ [ἢς νν] ἀογης88. 

25 ΤῊ]8 ἐς τὴγ ἰοῖ, τῆς ρογίοη οὗ 
ΤΥ πιράϑιιγεϑ ἔγοπὶ π|6ὲ. 841 [6 
ΓΟΚῸ ; δεςσδυβε ἴδοι Παβϑὲ ἰογροζζεῃ 
[16, δηά {τιβῖςα ἴῃ [4]βεῃοοά. 

“«ἀἰγ), τόσα ΌΥ δά ΐο5 οὗὨ γδπκ, γε ἴο δὲ ἰδὰ 
αϑάθ, Ὀὰϊ {86 οὔ]εςξ οὗ [Π15 ννᾶ5 ἴπαΐ {ΠΟῪ 
ταϊσῃξ ἀο πιθηΐϊδὶ ννοῦκ, Ὀαγθοϊερροα {κα 5ἰανθβ. 
Το 1-υδἰηρ οὗἩ 16 Πιοοὶς 15 ποῖ {πογοίοτο 
ἴΠ6 ἰεαππηρ ΟΥ̓ [πὸ 584 η42]5 ΨΊ υἱοϊεποο (Ηξη- 
ἀεγβοη), ποῦ (ἢς ἰοδάϊηρ τπ6 ἔδεί ν ἢ οδαΐη5 
(6. Β. Μι|ιςοβδ46115), Ὀὰὲ ἴῃ6 Βανὶπρ ἴο ἴγδῃρ 
Ὀατείοοξ, 4 {πίη ΥΕΤῪ ρδΙ ΠῚ] ἴο ννοπίθη ὑ5εὰ 
ἴο ἴδ ϑεσϊυϑίοη οὗ 1ηε ἔσθπιαὶθ δργιπιοηΐβ. 
ΤῊ Οχρόβυγα σοπϑοαιθηξ ἸΡΟῸΠ Ὀεηπρ ἀ6- 
δτιδάρά ἴο πηθηΐαὶ ἰαθουγ ὈΘοδπΊα ἃ πλοίδρῃοΥῦ 
ἜΧργδβϑῖνο οὗ {πὸ βτοαίεδε ἱβποπιηγ. 866 [58]. 
ΧΙνη. 2; ΕΖΘΟΚ.. χχὶ. 9 ; Νδῆυχῃ 11]. ς. 

238. ὥππ ἰδὲ Εἰδιορίαι..ἢ ὙΠΙ5. 5. δὴ 
ΔΏΒΙΝΟΓ ἴο ἴπ6 παρε αμεβίίοη, ΤΏΔΥ ποί 
{8} ἀνογί (Πἰ5 σδίαιλ! γ ΟΥ̓ τορεηίδηςο Ὁ 

ο: Ὀεσδιιθ6 ΠΟΙ 51η5 ἃγζὰ ἴοο ἰηνείογαίΐθι ΒῪ 
{πὸ Ετμιορίδη, Ηδθῦτ. Ομ δίέδ, ἰα πιθραπίὶ ποῖ [ἴῃς 
Ουδῆς οὗ Ατγδδία, δυϊ οὗ Αξἴποδ, 2.46. (86 
Πόρτο. ᾿ 

24. Τρεγεζογε «υἱἱἱ 1 «εαἰϊον 1ῤορε ἂς ἐδὲ 
σμδόϊ] ὙΠῸ νγογά πιθᾶπ8 ηοΐ ψγῆῃδί ννῈ ς8]} 
δία 16, θὰ [6 Ὀτοκϑη δἴγανν νος ἢ δὰ ἴο 
Ὅδ Ξοοραγαϊοά ἔγοπὶ 186 ννῆδαϊ δῇϊογ. (6 σοσγῃ 
δὰ Ὀδδη ἰγαπιρίοὰ οὐ ΌΥ {πΠῸ οχθη, ϑοπῖε- 
{ἸΠπ|65 1 ννᾶ5 Ὀυγπί 45 1156 1655; δὲ οἴ οσ {1Ππ|65 
Ιοῖῖ ἴο Ὀ6 ὈΪοννῃ ἀνα ὈΥ {πε ννηὰ σοπληρ 
ἔτοπι ἴπ6 ἀδϑογῖ, ου ἡ ὨΙΟ ἢ 566 σῇ. ἵν. σὰ ; [0Ὁ 
ϊ. 19. 

25. “δὲ ῥονγίομ ΟἹ 127 »ριέεασιγει } 1.6. ἐῤν 
»ιεασαγεά ῥογίϊοι. ΤὮϊ8. ἰΓαπϑίδιοη ἀεροηάϑβ 
ρου [οὸὉ χὶ. 9, Βεγα, ποννανοῦ, [6 ννογὰ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙἼΠ. 
26 Ὑπεγείογε νν}}]} 1 ἀΐβοονεγ (ᾺΥ 

5 κἰγῖβ ὑροη ΤῊΥ ἕδος, τπδῖ (ΠΥ 588πὶ6 
ΠΥ Ἄρρθᾶγ. 

27 [1 μᾶνε 8εεὴ [ἢΐηα δάυϊεεγίεβ, 
δπὰ τῆν πείρμίπρβ, τῆς ἰενγάπεθβ οὗ 
τ ψηογεάοπη, ἀπά τη δροιλὶῃδ- 
[ἰοπ8 οἡ {πε ἢ1118 ἴῃ τῆς πε] 48. γος 
τπηῖο [Πεε, Ο [εγιβαίεια ἰ νης τποι ποῖ ! οι 

Ω δ6 πιδάε οἰεδη ἡ ἵννβεη εφαί ἐ ομςς φῇ 

[τδηϑῖθα γιφασμγε ΤΑΔΥ Ὁδ ἃ σοηίγαςίεα ἔογῃι 
(ΤΌ ἴογ ΠῚ). Ἐνοσγνεγο οἶδα 1 πιθᾶη8 
ΟἸΕΠΟΥ δὴ ὠῤῥεγ φαγηιεπί, οὐ ἃ ἐαγρεῖ, βυς ἢ 85 
ΠΟῦΪ65 ἰπ 186 Εαϑὶ δδὲ ὑροὴ ([υάξ. ν. 1ο, 
Ποῖ 866 ποίε). ΤῈ ἤγϑθε νοι]Ἱὰ είνε ἃ 
5 {40]6 πηεαηίηρ, ἐδε ῥογείοη οὗ 1δ 7 ἴαῤ, 86 
ὌΡΡΟΓ βαγιηθηΐ Ὀοηρ σΟΠΘΙΔΠΕΪΥ τιϑοὰ ἔογ ΠΟ] - 
ἴῃς (δηρ85 (Ἀυ πὶ. τς; 2 ἸΚ. ἵν, 291 τον. 
ΧΥΪ. 322). 

ἐπ γαἰεῤῥοοα] ἱ.6. ἴῃ Ἰάο]5, 566 ςἢ, Χ, 14. 

46. Τρῥεγεΐογε «υἹ}} ΤΗΩς Ηρῦσεν 5, 
“Ἵπά 1 αἰτος ἅροὴ Ὡς ἢ (αἰ νη σεπηᾶγκβ (δαὶ 
[86 ἔοστη]α αἰνναγϑ ἱπλρ]165 βοπιθίηρ πιυξαδὶ, 
85 ΤΟ 85 ἴο 54Υ, 1 4150 πηιϑῖ ἢᾶγς ΓΑΥ͂ ἴΏΓΠ, 
Ιἴοο πιυβί τοϊδὶδῖθ. 
ρον ἐδ μα. ὙΠῸ τὨγοαΐ 15 ἴδκθοη τνοτὰ 

ἔογ νογὰ ἔσοπι Νδῆυπι ἢ. ς. 

47. δηὰ ἐῤίπε αδονρεἰπαίο.}1 ἘΥΘᾺ 16) α- 
δονιϊπαίοησ. [πὰ 115 νόγϑὸ [86 ργορῆδέ 5.Πὶ8 
ἋΡ {Π6 τῆγθα σμαγροβ ἀραίηοὶ [πάδῇ, οὗ 5ρ!τί- 
ἴι.4] δά] ΟΓΥ, οΥἩἨ ᾿πογάϊπαϊε δᾶρόγηθθ ΔΗ͂Θσ 
ἸΔοἰαίγΥ (566 ποίε οὐ Ἵῇ. ν. 7, ἀπά Ὄρ. ἰϊ. 24), 
δηὰ οἵ 5ῃδπλθ 685 ραγς ρδίοη τη Ὠεδίῃθη οὐρῖθ8. 

ἐπ θὲ Με] Ἡεῦτ. ἐπ ἐδε 1191, ἴΠ6 ορδῆ, 
ὈΠΙΠοΙΪοβθα σου ΕΓΥ, 866 οἢ. Υἱ. 2ς, Χὶὶ. 4. 

«υἱὲ Ἰδοι ποῖ... ὙΠ ἰδὲ ννογτάβς οἵ ἴδ6 
νΕΥΞ6 4Γ6, ρος αυἱδὲ πο δὲ εἰσαμεά αὐἴογ ϑοαυ 
ἰογις γε! 'ΓΏεθο ννογάβ ὀχρίαίη [ἴη6 ἰοδοδίην 
οἵ ν. 23. Κορεηΐδηος νν45 ποῖ δὴ δοίιδὶ, δυῖ 
Δ ΠΊΟΓΑΙ ἱπ]ρΟΒϑὈΠ]ΠΠΥ, δηά δου ἃ Ἰοηρ {ἰπ|6 
] πάλῃ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 οἰδθαπϑθά. [{ νγᾶβ (0 γεϊυγῃ 
ἴτοπὶ 6ΧΠ]6 ρθηϊθηΐϊ δηά ἐογξίνθῃ. 

ΝΟΤΕῈ, οὐ (ΗΑΡ. ΧΙΙΠ. 21. 

ΤὩο {γαπϑίδιίοη οὐ 15 σόγϑθὸ ἀθρεπάβ ὑροῃ 
1η6 πιοδηϊπρ οὔ αὐ. Τῆὸ Ιάθ4 παῖ 1ὲ 
ΤῊ ΘΔΠ5 εαῤίαὶπα, ἴο νν Π] ἢ ΟΟὀϑθηϊι5 δα δποτγοά, 
σΟΠ65 ἔτοπὶ ἃ ψσοηρ ἀοτγίνατίοπ, ΟΥ̓ ΜΝ ὨΙΓἢ 
ἴξ 19 σοπηροῖρα ἢ δἰ ἴῃ ([ἢ6 βοῆϑθθ οὗ ἃ 
᾿ἱπουπαπά, πὰ 50 ἰ5 διιρροβοά ἴο Ξβηιν [86 
εδρίδίη οἵ ἃ ἰμουξαπά, ἃ σἢΠ]ΠἸάγοἢ. ὙΦ 5θηθ6 
ἴῃ ννΠΙΓἢ ἴ σοπιδ5 ἔγοπι οἰ 15 (ἢδξ οὗ ἃ εἶδῃ, 
δηά 50 [ὸἪἮἫ πηϑᾶη5 ἃ ἐγίδαί ε΄ ᾿θ Οεη. χχχυ!. 
Ις, ὝΠΟΙΘ 866 ποίθ. [ἰ ἰ5 υϑεὰ πῃ {πε 5Δπὶ6 
δεηδὲ ἰῃ ΖΕςἢ. ἰχ. γη. Μοτῖξ ἔγθαι θη αὐ 
δδηα Ὁ ΤΩΘΙΏΡΟΥ οὗ ἔπ 54Π|6 Δ ΠΊΠΥ ΟΥ̓ ΟἾ455, 

πὰ 50 8ἃ ἔπη] αῦ ἔγιθεπά, ϑθ6ὸ Ῥσονυ. χυΐ. 28: 
ΜΊΟΔΕ νη. ς; σρ. ποΐδ οὐ 8. ἰν. 13. 866 
Αἶ50 ποίθ οἡ ςἢ. χὶ. χ9, νγθογα 1{ πηρδηῃ Ωρ. 
4ο»ηο εαίςά, Α5. ἴμ6 Βδυ)οηΐδηβ8 ςου]ὰ ποῖ 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 {Π04] Ἑἢϊεῖβ ἴο [υάδῇ, δηά ἴδογο 19 
ὯῸΟ Δι ΙΒΟΥῪ ἔογ [Π6 φϑῆθγαὶ ϑθῆϑθα οὗ φγίπες, 
1815 ΘΘΟΟΠΟΔΓΥ 56 η58 οἵ ἴῃς ψογὰ αὐδμ αἴοπθ 
ΓΟΠΊ4 15. Ηον ρτοαῖ θη Ψ9}}}} Ὀ6 ᾿υάδῃ" 5 
δΔηρυ Βἢ θη ἔμοθο ἔογοι χη ρούγΕβ, ἡ ἤοϑα 
ἔθη 5810 56 μᾶ5 Ὀθθη σουγίην, θθοοπηθ πος 
ἰγτγδηίϑ! 

ςοΔ 
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ἸῊΕε:Ρ. 
ἐἀξ 
27 ἐΔε 
“εανγέλε, 
ΟΓ, »- 
εγωϊνξ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΧΙΝ. 
ε 7δε συίευομς μαρεῖμς 7 εαμοείλ ϑεγεναλ ἐο 
27αγ. τὸ 74ε λογά το] ποί ἐξ τργϑαξξαῖ ὉΓΤ' 
{άε δεοῤίζφ. 1 2γ1ηῦὺ΄ γοῤλείς σγ7γὲ μ"ό ἐχειξ 
,) ον ἑάερι. τῇ ερεριίαλ ἐς γιουεα 19 εογεῤίαῖη 
)»γ» ἑάενρε. 

ΗΕ πνοχζά οἵ τὲ ΓΚ τηαῖ 
σδὴθ ἴο εγαπιδῃ σοποογηίηρ, 

Τῆς ἀξάπῆ. 
2 πάλ πιουγπεῖῃ, δηά πε ραΐεβ 

(Βογεοῦ ἰδησυΐδῃ ; {ΠῈν γε δίδοκ πο 
(6 ρτοιηά; δληὰ {πε ΟΥ̓ οὗ [Θγυβαίεπὶ 
18 ΡῸΠΕ ὑΡ. 

Απά {Πεὶγ ποῦ ΐε8 ἤδνο βεηΐ τῃεῖγ 
[ππ||6 ομεβ ἴο τῆς ννδῖειβ : ἴδ σδπης 

ΤΕΚΕΜΊΑΗ. ΧΙΝ. [ν. 1τ--ό. 

ἴο ἴῃς ρ!ῖ5, ἀπά ἰουπά πὸ ννδῖδγ; 
{Π6γΥ τεταγηεα νψψί τῇ {ΠΕ Γ ν6856]5 Ἐπλρ ῦ; 
ἴον νγεῦε δοεῃδιηθδα δῃηά Ἴςοηξοιιηάεά, 
Δηά ςονεῖοά τῆεῖγ Πεδάβ. 

4 Βεοσδιβε τῆς ργοιηά 18 ομαρῖ, ἔογ 
ποῖα ννᾶ8 0 σαίη ἰῃ ἴῃς εαγῖῃ, τῆς 
ΡΙονγπιεη ὑψεγα Ἀϑῃδηηθά, [ΠΥ σονεγοά 
τΠεῖγ ἢεδάβ. 

ς Ὗελ, ἴδε ἰπά 45ο ςαἰνεά ἴῃ τῆς 
Π614, δηά ἰογβοοῖς 2. θεοδιιϑὲ τῇθγα 
νγὰ8 ΠΟ ρδβδ. 

6 Απά τῆς νυ]]Ἱὰ 43586ε8 ἀϊά βιδπά ἴῃ 
{πε ΒΡ ρίαςεβ, ΠΕΥ βηυβεά υρ τῆς 
νυ Πα [κε ἀγαροηϑβ ; [ΠΕ Γ αγα8 ἀϊά [21], 
Ὀεοδιιϑε ἐῤέγε τυᾶς ΠΟ ρΓΆ88. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ Β ΕἸΟΉΤΗ ῬΚΟΡΗΕΟΥ. 
Οδρ8. χὶν., χυ. 

Τῦε νοισϑί. 

ΤΠ οοσοδϑίοη οὗ (ἢϊ5 ργορῆθου, νυ ο ἢ 50 
ΤΥΔΉΚΙΥ 1Δγ5 ορεθῆ ἴο ι15 [6 ννογκίηρϑ οὗ [ογεπὶ- 
1Δ}5 πηι, ννᾶ5 ἃ ἀγουρῆϊ, (λ6 τογγὉ]6 οἰθοῖϑ 
οὗ νυ] ἢ ἀγὸ ἀφϑογι θὰ ψ ἢ πλιιςἢ ἔοσοθ. Ν᾽ ἤθη 
Ἰ νὯβ νυ θη 15 ἀποογίδιη, Ὀυΐ σογίδι νυ 1ἴ 
νγὰϑ Δῇοσ [Ἔγεπηδ Πδὰ ἰοπρ ἀἰβοπαγρεα τῆ 
ἀυζε5 οὗ ἢ15 οβῆσθ, ἔογ ἢ6 βρθᾶκβ οὗ ὨΙπΊβο] 
85 Δῃ δΔοϊκπον)οάροα ργορἢεῖ (χν. 16), ψγῆο μα 
Ὀδοοπῖς {με οὐὔ]θςΐ οὗἨ φϑπογαὶ βδοογῃ δηὰ 1]]} 
{γοδλίπηθπί (Ὁ. 1ο). Ὧπὰ ννῆδὲ νγὰ5 ΟΣ...) γῆ0 
νγᾶ5 ἨΙΠΊ56]Γ ἀϊδαρροϊηϊοά «Αἱ (Π6 1}] βιισσθβθ οὗ 
ἢ]5 Ἰαθουγβ (νυν. 18). ῬτοῦΌΔΟΪΥ ἰβογεΐογο [ἃ 
Βαϊοπξϑ ἴο {π6 φασὶν γεᾶγβ οὐ Γθῃοϊακίπη, συ μθη 
Τ7εγεπη δῆ βανν 411} {πῸ οἤογίβ οὗ [οϑίδῇῃβ τγεῖβῃ 
ΟἰζΕΓΙΥ ἔγυκίγαϊοα, Ὑῃθ Ῥγορῆθου [865 ἴδ6 
ἔογπι οὔδ ἀϊδ]οριθ, ἴῃ νυν ἢ [Π6 ργορδεῖ ᾿ηΐεγ- 
σϑάθς ἔογ [πάδῃ, ροϊηΐβ οιἽξὝ ποῖ αἰ βου [Ε165, 
δΔηά ΤΆ Κο5 Ἔχο 565 ἴῸσγ ΠΟΥ σοπάπςξ: Ὀυϊ ἴῃς 
ΔΏΒΥΨΟΙ ΟΥΟΥ βῆοννβ, [παῖ ΠΟΥ 5ἷὶπ ἢδλ5 Ὀδθη ἴοο 
οὈδιϊηδίοὶυ ροσϑιϑιοα ἴῃ ἴοσ ραγάοπ ἴο 6 ροϑ- 
5016. (ὐοηνϊησραὰ (πδξ 411] 15 εἴοτγίβ. ἃτὰὸ ἴῃ 
νϑίῃ, Δηά ἢΪ5 δηςγοδ65 τε]εςίθα, μα ἴΠθπ ὈγοδΚ5 
ουἭ Ιηΐο ΠΟΥ σοτῃρ] Αἰ ηἴ5, θυ 15 ἔπ} Ὺ σΟπι- 
ογῖθά ΌΥ [86 ῥγογηῖϊϑε οἵ Οοὐβ ῥγδϑϑθηςσα ἴο 
βίγεῃρίμοη ἀπά ἀθίινοσ ἢ1Π|. 

ΟΗΑΡ, ΧΙΨΝ. 1. Τὸ (116 ΠΠΈΘΓΑΙΥ 15, 
Τραὶ «υῤίεϑ «να: δὲ «υογά οΥιεῤουαῦ 1ο ὕεγεν- 
ἑαδ, δῃὰ 90 ςἢ. ἱ. ἃ, Χὶνὶ. σ, χὶνὶ! σ, ΧΙ ΙΧ. 24. 

ἐδε ἀεαγὶ ὁ] ΘΑΪΥ, τὸ ἄσουξπῖ. 866 
οΟὮ. χΥἹ], 8. 

Ὡ. 2δὲ σαϊε: ἐῤεγθο 7} Α5 ἰἢς γαΐθβ ψΟΓα 
186 τ18118] ΡΪΔοθβ οὗ σοποοιγϑο, [6 ΤΛΙΒΕΤΥ οὗ 
{86 Ρϑορίθ νου] {πογὸ 5ῃονν [1561 τχοϑῖ Ρ] ΔΊ η]Υ. 

ἐδὲγ ἀγε δίιαεξ τσΐο ἐδὲ φγομηαά }] ἀοαυπ ἰὸ 
ἐῤδε χγοισιά, ἐ. ε. [Ὰ6 ῬΕΟΡ]Ε ἃ5βεπι θά δὲ [πὸ ραΐεβ 
ΔΥῸ Ἰὴ ἄδερ ΠΙΟΌΓΗΙΩΣ ἃπὰ 5ϊῖ ΠΕΠΊΘΙΥ οἡ [ἢ6 
ξιοιπά: ςρ. 8. ἜΧΧχυ. ΩΣ; 54]. χΧὶν. 1, δηὰ 
Ὠοῖο οἢ (ἢ. ΧΙϊ, χα 8. 

8. ἐδεὶγ διε ομο] Νοῖ ἰδεῖς οἰ] άγθῃ 

ΟΥ βογνδηΐβ, Ὀυΐ ἐδεὶν τὰ 8 01.868, [6 (ΟΠ1- 
ΤΟΙ ΡΟΟρΡΪ6, Το ννογά 15 ρεου αγ ἴο [ἐγεπὶ- 
ἰδἢ, ΤΟσσυγτηρ ΟὨΪΥ ἤότδ δηὰ ἢ οἷ. χὶν]!!. 4. 
ΤΠς Μαβϑογίίοβ μανὸ διι δε τυϊοα ἔῸΣ [ἴ ἃ Ἑφοπὶ- 
τηοηρίδος ἔοστῃ. 

ἐδε ῥ᾽] 1. 6. ἴλπικ5 ἴοτ Ποίάἀϊηρ ννδΐεσ, 566 
4 Κ᾿ "]. τό, ννῇογο (Π6 ρθορ δ ννεγὸ ἴο ἀϊρ ἴΠεπὶ 
ἴῃ ΓΟ Π655 ἔὺσ ἃ ΞῈΡΡΙΥ. 

ἐῤεγ.. ««οὐυεγεά ἐδεῖσ ῥεα ἢ ὌΠὸ 5ἰρῃ οὗ ἃ 
δτιοῖ 380 βτεδλῖ ἰῃδὲ ἃ τῆδη Ἵδῇ ΟἿΪΥ Ὀθδγ 1 Δ]οπδ 
( 5. χν. 20, ΧΙχ. 4). 

4. δὲ σγομηά ἱς οδωρ Ἐδίδογ, 15. ἅ18- 
Ἰαγθὰ. Νόοπὲ οὗ ἴθ νϑγϑίοῃμβ διρρογί (Π6 
Α. Υ. ἴῃ 115 νϑῦὺ πηαίίετ.οἵ-ΐδςξ σοηάογιπρ, 
(Βοιυρβῇ [ἴ 5 ἀρργονεά ὈΥ βονογαὶ σογπηπιθηϊδίουβ. 
ἘΘΔΙΪΥ, 1 ε σγομσα ῖα θὰ τθίδρ ΠΟΣΊ ΟΔΠ]γ ἔοσ [86 
ΡοορὶΘ ννῆο {}}} [ὴ6 στουπά, 1ι.5ῖ δ5 {6 ψαίθβ 
1Π Ὁ. 2 τηθΔη {Π6Ὸ ρθορὶθ νγῇο 5ἰῖ ἰῃ (ἢ μαῖο8. 

,)ὸν ἐϑέγε «υᾶς πο γαὶη ἱπ δὲ εαγ}}] 1.6. δε 
.{δὲ ἰἸαπιᾶὰ. ὙΠῸ βαπηθ ννογάς οσοὺυγ νογθαιτι 
ἴῃ (6 Ηδρῦτ. ἴῃ σ Κ. χνὶϊ. 7. 

δ. 7εα, ἐῤῥεὲ ῥίιπ ΟΥ, ῬῸΣ δὲ ῥὶπά. 
ἼΔΟΙ 15 ΠΟ τϑδϑοῃ ἴο ἴδκο [86 ρδγί! οἷο Πόῦὸ ἴῃ 
ΔΏΥ Θχοορί 115 5114] σΔι154] 5σδθηϑθ. ὟΝ ἢδί 5 ϑδ: ἃ 
Βῖνοβ ἃ Γθάβϑοῃ ὙὮΥ ἴῇοϑο ννῇο {1} (ἢ6 στουπὰ 
ΔΙῸ ἴῃ ἀοθραῖσ, Βοςβαγῖ, Ρ. σ, ᾿1ῦ. 111. 17. 
υοίεβ ρᾷ5βϑαρθ5 ἔγοπι {πε δηςϊθηΐβ ἴῃ ἢ (86 
Βιηά [5 ργαιϑθά ἴογ 15 ἴθπάοσ σᾶγθ οὗ 15 γουηξ. 

Θ. ἐπ δε ῥίσῥ ῥίαςες} 1.6. οπ ἐδε δαγε ῥὶ]α 
ἐοῤε (ςἢ. ],.2), 186 ξανουγίς ἤδιηξ οὗἩ (Π68ς 
ΕΗ 

ἐξε ἦγαξοτι 1μλε 180 κ818 (ςἢ. Ιχ. 11). 
Α5 ἴδε ροϊπί οἵ {πε σοπιράγίϑοη 15 ποῖ ΟὈυϊοι5, 
ΗϊΖὶρ δπὰ Οτγαῖ ίακε ἐαηπέρι, [Δ ,κΑ]5, ἴο πγχϑᾶῃ 
ἐαηπίη, σΥΟσΟΟ 65, ΟΥ̓ ΔΩΥ 51:Π||8Γ στοαΐ ννδῖοσ 
ΓΕΡῸ 6, Βυῖ, 45 Νάρεϊϑθ. οὔϑργνοβ, (6 ρθη 
ΜΌΪΕΙΙΚΟ αν οὐ [86 Δ. καὶ ρμαπίηρ ἵἕτοπι 
[Πιγϑῖ 15 245 ξοοὰ ἃ πηρίδρθοσ 85 ἴμο βδρίῃε 
τοῦ ἢ οὗ ἃ σγοςοα!]θ, 

ἐδεῖγ εγε: ἀϊά ζαὶ], δεεσιμε ἘΆΟΤῈ νν 85 πὸ σγα] 
ΤΠ Κορη κἰρῃϊ οὗ ἴηὴ6 νυν} ] ἃ 855 15 ννθ]}] πονῇ, 
Ὀυΐϊ ἴμοΥ Ἰοοκ τουηά ἴῃ νη, ποΐ ἔογ ζταβο: ἴἰ 
5 ἃ ἀἰῆύτεηι νογὰ ἔγοσῃ δαὶ υδοὰ ἰῃ ὐ. ς, δὰ 



4 Πδ6Ὁ. 

νυν. 7---τ2.} ΤἸΕΚΕΜΊΙΔΗ. ΧΙΝ. 4ος5 

η  Ο Ιίοκρ, τῃουρῇ οὐ ἰηϊφαϊ- 
[ἰ68 τΟΘΓΠ ἀραϊηβϑὲ 15), ἀο ἴδοι ἐξ 
ἴογ ΤῊΥ πδηγε 8 βαΐζα : ἔοσ οὖγ δδςκΚ- 
8]16]Πρ85 ΔΓΕῈ ΙΏΔΩΥ ; Μὲ ἢᾶνε 5ἰπηεά 
ἀρδίηβῖ ἴδε. 

8 Ο τδε Βορε οὗ ἰΙβγαεῖ, τῆς 84- 
νίουγ {Πεγθοῦ ἴῃ τπλ6 οὗ ἐγου δ], ἡ ὮΥ 
δῃουϊάεδι ἴῇου δὲ 248 ἃ βίγδηρεσγ ἰῃ 
ἴῃς ἰαπά, Δπὰ4 248 ἃ νναγίατίηρ πιδῇ 
ἐῥαί ταγπεῖῃ δβϑίἀε ἴο 1ΑΓΓΥ ἴογ ἃ 
πὶρμεν 

9 ΝΥ 5ῃοιυϊάεβε τῃου δε 28 ἃ πηᾶῃ 
Ἀϑῖοη θα, 45 ἃ τ] ρΉΥ πη ἐῤαὶ σλη- 
ποῖ 8ᾶνε ἡ γεῖ του, Ο ΓοκΡ, δγίέ ἰῃ 

ἐἀγπαηφ τῆς τηϊάσξ οὗ ι.5, ἀπά ἵἴννε ἂγὸ ςδ᾽] δά 
ἐς εαὐέφά 
ρον πε. ΟΥ̓ ΤῊΥ παπια ; ἴθανε ιι5 ποῖ. 

᾿ἀαπεπεν. ταλβν 

ΤΆθΔη5 δι δέ:, σῤγμδε, πὰ 5ῃου ἃ Ὀ6 ἰγαπϑὶδίθα 
ΘΙ 48 ἰπ Οξη. ἱ. ΣΙ. 

7. Ο Ζοκν»..ἢ ὝὙὍΒδε ἀεβοσιρίίοη οὗ [6 
ἀγουρῃξς 15 ξυ]οννεὰ ὈΥ {πῸ ρῥγορμεῖβ ἢγϑϊ 
ἰπίΟΓΟΘΘΘΟΥΤΎ ὈΓΑΥΟΙ, σύ. 7---. 

4ο ἐῥομ ἢ] Ἐδίμογ, 981 ἐῤομ, ἀεὶ ἐῤοιὲ 70" 
ἐδγ παριεὶς σαᾷζε, ἰ. ε. ποῖ Δοσογάϊηρ ἴο [δὲ βιίγιςῖ 
τηδάϑασε οὗ τιρῆξ ἀπά ψσοηρ, Ὀὰϊ 45 4 Οοά 
ΨΠἘῃο δα5 ρτγοοϊδίπιθὰ Η πι56]Ὲ τηθγοια] πὰ 
Βτασίου5. ὍΠ6 πα»πὸ 'π ἴῃ6 Ηρδῦτενν ἰάϊοτα 15 
ἴδε τοδ  ἰγ. 

8. 4εΐγαησογ ἱπ {δὲ ἰαπὰ] Α5 ποθ δῖ 
16 οἰτἰΖοη5 ἴῃ οἱά ἔπι δὰ ΔηΥ ρο ες] στρ ῖ5 
ΟΥ ΡΓΙΝΠΟΡΘ5, ἃ 50] ΟΌΓΠΘΓ, ὨΟυΘΥΘΣ ἰοηρ ταὶ ἢΐ 
Ὅδ ἢ]5 βίδυ, ῃδίυγα!  ἴοοκ {{π|6 Ἰηΐϊετοβὲ ἴῃ (Π6 
ΠΟμΠΙΓΥ ὙγΠΟΓΟ ποί σμοῖσθ Ὀυζ πρϑοοβϑῖγ δά 
τλλάδ ἢἰπὶ χ ἢ]5 ἀννο ην. 

ας ἃ αυαγζαγίηρ »ιαπ ἰῃδξ ἐμγηε ασίάς ἴο 
ἐαγγῃ ῶγ ἃ πίσϑὶ)ὴ ΟΥἍ, α ὦ «υαγίαγίησ ΠΩΣ 
ἐῤαὶ ῥέε ϑεῖρ δὲς 16} ἐο Ἰαγγγ ῶὸὼΓ ἃ πίσρί. ΤΠ 
γουῸ ΠλθΔΠ5 5  ΠΊΡΙΥ ἴο Ξἰγοίςἢ ουΐ, οχραηά, ἀπά 
εηΐ ὰ5 ἴο Ὀ6 ϑιρριοὰ. ὙΠῸ ψογὰ ἔοσ γὸ 
αὐάε, ἐμγη ασίάξ, ᾽ῖ56 αυϊίο ἀϊβογοηΐ, ορ. οἢ. χν- 
ς. Τιτνυθι]οῦς ἴο {Π15 ἀδγΥ ἴῃ Ραἰθδίϊηθ πλιιϑέ 
ΠΑΠῪ ἰδεὶγ ἰθηΐβ8 ψ ἢ {Βεπ], 

θ. ἀτ:ὰα »ιαπ αϑδοπίἢ ὙΠῸ νογὰ οσουγβ 
ΟἾΪΥ ἤοΓθ, δῃὰ [Π6 γογβ ἢ 5 ξΊνῈ 5 πὸ δἱά, [Π6 
Ψναυΐξ. τοπάοπηρ 1 σασι, ἴῃ 6 ὅγτγ. “εεδίρ, ἀπὰ 
106 1ΧΧ. Βανίηξ ἃ αἰβεγεπὶ τοδάϊηρ, ὉΤῸ, 
οἰμηιδεγίησ, ΜΜΠΙΣ 5 ῬΓΟΡΔΌΪ τρῃῖ. ὙΠῸ 
τοδάϊηρ ἴῃ ἰῃ6 Ηρῦτ. ἰοχί ἢδ5. Ὀδθη ἐχρ]αποά 
ΌΥ πιοβῖ σοπηπιοηίδίοῦβ βίησθ (ῃ6 ἀάγβ οἵ Α. 
δοδυ]ΐζοης ὈΥ {πὸ «αἱὰ οὗ [6 Ατδῦϊς νογῸ 44- 
ῥὲᾷά»ηα, ἰο Ἰαξε ἐγ σωγργῖε, οὐ ἡπαφυαγές (1:36). 
1 {ῃι5 ΠΊΑΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ πιθδηῃ ομε «υδθ ἐς ἐαΐζεπ 
ὁγ σωγργῖσε ἀπά ἰοσε: ῥὲ: ῥγόθέποο Οὗ »εγιαῖ, 

ἐεαυε ς ποι] [1ϊ, ἰαν τῷ ποὶ ἄοαυη. ογετη- 
Δ} ον ἀθπὶγ δδὰ ἱπ τηϊπὰ ἴπ6 τηδρηϊῆοεηῖ 
ψογάς οὗ Πουξ. ΧΧΧΙΙ. ΙΙ, 12. 

10. Τδις «αἰδῥ.. ἴπ 1ῃ18 «πὰ (Π6 ἔνο 
ξΟ]]οννίπς νοῖθεβ νγὰ ἤλυθ [οῃμονδ᾿ 5 σε)θοιίοη 

Ιο ἢ ΤΠ ιι8 5411 τῆς ΓΟΚῸ υηΐο 
118. ρεορὶθ. ΤΉυ5. πᾶνε {ΠΕ «ονεά 
ἴο νναπάει, {ΠΕῈΥ πᾶνε ποῖ τεΐγαϊπεά 
{πεῖν ἔδεῖ, τπεγοίοτε ἴῃς ΓΚ ἀοιἢ 
ποῖ δοςερῖ {πεπὶ; ἢς ΨΜ}] πον τὸ- 
ΠΛΘΠΊΡΕΓ {ΠΕ]Γ ἸπΙ 4 Υ..) Δη4 νἱϑῖς ἘΠ ΘΙΓ 
51η8. 

11 ἼΤΠοη 5414 [η6 ΠΟΚῸ υἱπίο π|6. 
ΑΡΡΓΑΥ ποῖ ἴογ τηϊ5. ρβορὶες (ογ ἐῤεὶν ᾿  οά, 3 
βοοά. οδαρ. 7.1ό 

12 Βα πεν ἔββιὶ, 1 ννἢ}]} ποῖ ἜΣ τρι 
Ὠεαγ {ΠΕῚΓ ΟΥΥ ; Δη4 ννῆεη τπεγ οὔξεγ δια. ἐξ 
δυγηῖ οἤδετίηρ δηά δὴ οὐ]διίοη, ἱ υν}}} “βαρ. χε. 
ποῖ δοςερῖ ἴμεῖὰ : ὃδυῖ 1 νν}}} σοπϑιιτης Εσεῖς. 8. τ8 
ἔδεπὶ ὃν τῆς βυγογά, δηά δγ τῃε ἔἈπηῖπε, Ὁ 
διά Ὀγ 16 ρεβι]θηςα. 

οὗ [Θγοπλ δ 5 ργάγεοῦ, Ὅὴ6 δῆϑινου ἰ5 λά ἀγοββ- 
εὐ ἴο [6 ρθορὶθ θδϑοᾶυϑεὲ {π6 ρσορπεῖ μιδά 
ΡΓγαγθά δ5 ἴδε πδίϊοη 5 γεργοβοηίδίνο, 

Τρις ῥαυε ἐῤεν ἰουεά 1ο «υαπάεγ] ὝΤΠθ νοτά 
τοηἀογοὰ ἐῤμα τηδδηβ ἠὲ “ο, Ὀμὰῖ τὲ 5 ἀΙβΊς] 
ἴο 566 1η6 ροϊηΐ ΟΥ̓ σοτῃραγίδοη. ἘΆ5ἢι 5ι- 
δεϑίβ {ῃ6 πιοϑῖ ἰδηδῦ]6 ὀχροβιίοη, “Ὧο ποῖ 
Ἰπίογοθαθ: ἔργ 48 ἀδίοστηϊηθα 45 1 πὶ ἴο ριυ ηϊϑῇ 
18όπὶ, Ἰ5ῖ 50 ΠΟΥ ἴον ἴο σοπέϊηϊιθ {ΠΟΙ οὗς- 
ἔδθηςο.") ΤὍὌΠὸ οἴποῦ σἤΙοῦ ᾿ηϊογργοϊφειοης. ἃγὸ 
τῃαὶ οἵ Νάροϊϑυ., [π5ὲ πκὸ (86 {πιγϑῖγ πη δηὰ 
[Π6 νυ] 5965, 50 ΤΥ ῬθΟΡΪΘ ἴον ἴο τνᾶηάογ 
δὔζοσ Ἰἰάοϊβ : δηὰ (παῖ οὗ Οσγδαῖ, Το {π6 53 Πὶὸ 
ἄορτγοο [Πδΐ [οῃονδὴ [85 ὀοβίγαηρϑα Ηἰ πΊ56}} ἔγοπὶ 
ἴῃδπὶ (566 τ. 8, 9). 80 ᾶνθ ΠΟΥ δβίγαηροά 
ποι βοῖνος ἔοι Ηϊπ. Βυΐ [ΠΘΙΓ οϑίγδηρος 
τηοηΐ σᾶπιὸ ἢγοῖ, ἀπὰ ννᾶβ [6 σδιιϑθ ὑνγ Οοὰ 
Ἰοῖ {δοπῃ. 

ἐδεγεΐογε ἐδε Ζοκῦ.. ὍΘ Π41Ὲ οὗ [πὸ 
ΥΟΓΘΟ ἰ5 σιιοϊθά νϑγυδίπὶ ἔγοπι Ηοβ. νυἱῖϊ. 13) 
Δηὰ 5ῃοι]ὰ δὲ ἰγαηϑίδιθα : 

Απὰ ὕεῤουαῤ μα πο ῥίεασεγε ἱπ ἐδερι: 
ΝΟ Ὑ11] ΗΘ γεριοηδοῦ ἐῤεὶγ ἐπίφαν ἀπά 

αἱσιν ἐρεῖν σης. 

Τῆδ ἔοτοθ 165 ἰὴ ἴῆ6 ννογὰ ποςυ. ΘὕΠδ Τοοπὶ- 
Ρἰαὶπὶ ννᾶ5 ἰδὲ [ϑμβονδῇ αϊά ποῖ ἰηίογίεγε ἴο 
βᾶνθ Ηἰβ ρϑορίθ: [6 δηδννοσ, (δὲ [ἢ6 {1ΠῚ6 
Πα5 σοτὴθ γΠθη ΤΏΘΥ τηυδὲ Ὀ6 ΡυπΙϑῃοά, δηὰ 
Ἰπτογέογοηςο ἴῃ ΘΓ ὈΘΠΔΙΓ 15 ουΐ οὗ [ἢ6 φιοοθοη. 

12. ἐῤεὶνρ ςγ}} 1.6. Ὀγάγοῦ οβογοά διουά, 
566 ηοΐο Οἡ ΥἹ]. τό. 

απ οὐἑα!ἰοη] Α ταϑᾶῦοζοσῖῃβ, ἴἢ6 της 
σΒδῇ, ὁπ ψνῃϊςῇ 566 [ὑον΄ 11. 1. 

ὧν δὲ σαυογὦ,͵, απά ὧγ 1ῤὲ ξαγρεῖπο, απάὶ ὧν ἐδὲ 
2εηηε ΤὮΘ ἴννο ᾿αἰΐοῦ ὀνοῦ ἔο]ονν ὑροη 
{Π6 ἔγαςῖκς οὗ ἴῃς ἢτγϑ (ςρ. Εζοῖ. ν᾿ 12), δπά 
ὈΥ ἴποθε Οοά νν}}] σοηϑβιιπια ἴῆθιη, γοῖ 50 45 ἴο 
ἰοᾶνθ ἃ γεπηηδηΐ (ςἢ. ἵν. 172). [{|158 ποῖ ἤθοῦβ- 
ΒΑΥῪ ἴο 51Υ ἢ ΚΟΙΙ {παῖ [ῃς ἔαϑξ ἀπά 5δογὶ. 
ἤςος ννογὸ γοὐοςϊθὰ Ὀδοδιιθθ ΠΟΥ νοῦ ἢραγί- 
1655 Γουτδ! 1.5. Ὑ Πότ νου] ὈῈ ἰἢο56 ννῃοπὶ 
(ἢ6 «μαβιϊβοπηθπὶ λα Ὀτγοιρῃϊ ἴο τορθηΐδηοδ, 
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12  ἼΓ θη 5414 1, Αἢ, [οτά σου! 
Ὀ6Πο] 4, τῆς ῥγορμεῖβ 54Υ υἱπῖο {ἢ ςΠ|, 
Ὗςξε 541] ποῖ 8ε6 τῇ6 βυγογά, πείτπογ 
8114} γε ἤᾶνε ἔδπχίπε ; δῖ 1 ν}}} ρῖνε 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΝ. [ν. 13-.ὕῴ8. 

16 Απά τἢε ρεορὶε ἴο νγῆοηιχ {ἢ 6 Ὁ 
ῬΙΟΡΠΕΘΥ 54}} θὲ ςαϑῖ οὐ ἴπ τῃ6 
δίγεεῖϊβ οὗ [εγυβ θπὶ Ὀδσδιιβε οὗὨ τῆς 
ἔλιπε δηά τς βυνογά ; ἀπά {Π6γ 5841] 

ῥβοας γου ! 4ϑϑιιγεά ρεᾶςς ἴῃ [ἢ]8 ρίάςα. ἢάνε ποης ἴο δι  {Πεπὶ, τἢεπὶ, {Πεὶγ 
ἐγμέᾷ, 14 ΤἼΠεη τῆς ΙΟΚΡ 5414 πο ἴπ6. νγῖνθβϑυ πού ἴΠ6ΙΓ 80Π8, ΠΟΙ [ἋΠΕῚΓ 

ἀδυρῆτζετβ : ἔογ 1 ψ1}} ροιγ πεῖν σὶςκ- 
εάμεβ8 ἵροη τΠεηὶ. 

1η ἢ ΤΠετγείογε ἴδοι 5] 8δὺ ἢ}8 
νγογά ὑηῖο τῃεπὶ; “1, εἴ πιὶπε εγεϑ ὙΠῸ τῷ 
Γὰη ἄοννῃ νυ ἢ ἴεδᾶγβ πἰρῃϊ δπά ἀδΥ, [13π|Ψ. τ. τό. 
δηὰ ἰεῖ τῆ ποῖ οδᾶβε: ἕογ ἴῃε νίτ- τ ἢ 

Πα ρῥγορἢδίβ ργόρῆξευ [168 ἰῇ ΤᾺ 
ΟΡ Πα: 41 β86εηΐ τἢδηὶ ποῖ, πεὶῖπεγ 
15. ἃ 19.8, ἢανα 1 οοπιηδηάεά τΠ6π|, ὨΘΙΤΠΕΓ 

ΒρᾶΚα πηῖο τῇεπὶ: {ΠΕ ργορῃΈϑΥ υἢ- 
ἴο γοιι ἃ ἔλϊβε νἱϑίοη δηά ἀϊν! ηδιίοη, 
Δπηἀ ἃ {πϊπρ οὗ πουρῆϊ, δηά {πε ἀεςεὶξ 
οὗ τῆεῖγ δαί. 

Ις “ΓΒμεγείογε τῆ βαἢ τῆς ΓΚ 
ςοηοογηΐηρ ἴΠ6 ριορἤῃδῖβ τῃδϊ ργορῆε- 
ΒΥ ἴῃ ΠῚῪ ΠΑΠπι6, Δη4 [1 βεηῖ ἴΠεπὶ ποῦ, 
γεῖ {6 γ 8ᾶγν, ϑινογά δηά ἔλπιίηε 521] 
ποῖ δ6 1ῃ [ἢ18 ἰληά ; Βγ βννογά δηά [2- 
ΠῚΪΠ6 54]] [ῃΠο86 ργορῃεῖβ Ὀε σοῃηβιυπηεά. 

σῖη ἀλιρῆζογ οὗ πὶ ρβορὶα ἰ5 Ὀγόκεη 
ἢ ἃ ρστοαῖ Ὀγεᾶςῃ, ΜῈ ἃ νεγΥῪ 
θτίενουβ ὑ]ονν. 

18 Γ 1 ρὸ ἰογῃ ἱπίο τε βε]ά, 
θη ΘΠ ο]ά τῆς 5]λἰη νν τῇ [6 ϑυνόσα ! 
δΔῃηά [Γ 1 δηΐογ ἱπίο τῆς οἰ, τῃεη 
ὈΘΠΟ]ἀ τῆδτὶ τῆδῖς ἂἵὰ δ. Κ ψ τ (ἃ- 

δηά [ἢς Ἰεβθοὴ 15 ἃ βίειπεγ οὔθ. ὙΠΕτΕ ἰβ ἃ 
{πιὸ ἤθη [Π6 πιοδὲ βϑηυηε τοροηΐδηςε ἀν 115 
ποίδίηξ ἴο ἀνογί {Π6 [οπη ροΥα] σοηβθητθηςα5 οὗ 
51η. Βιυϊ πὸ Ἑ“Παϑιϊϑοσηθηΐ, νυν] ἢ σΥ 565 ἴἤοθ6 
ὙΠῸ Παγάθη ποιηβοϊνεβ ἀραϊηϑβί 1ἴ,) ΟὨΪΥ ρου ἢ 65 
1Π6 Ροπιϊθηΐ, 

18. Τῤόῃ “αἰά 1, “Ὧι Σογά σον» Οτ, 
ΑΙ88, »ν 1ογα ὕϑεῤῥουα! 866 ςἢ. 1. 6. ΘΓειι- 
ἸΔὮ γοίοιγοα ἤθτο ἴο 4 τϑδὶ αἰ Πσυ]γ. ὍΤὴΘ 
[4156 ργορμοίβ ἴῃ ἢ]5 ἀδγϑ ννΈσθ 50 ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5 
ΔΠη4 ἱπῆϊιθης141 45 ἴο σοιιηΐογασξ δηά δἰπιοβὶ 
ΠῸΠΠΠἶὟ (Π6 Ἰηβθσποο οὗ {Π6 ἔσθ ργορῃοῖ. 
ἤπάὰ ἴῃ ᾿ϑαϊδῇ [η6 ἤγβι ἱπάϊσαίοηβ οὗ [ἢ6 
ἰπίθγηδὶ ἄθοᾶὺ οὗ ἴπ6 ργορμοίὶς ογάθσγ. δαΐ 
Μίοδῆ, ἢ 5 σοπῃίθιηροΟΥγΑΤΥ, σοϊηΐϊηρ ἴο [6πὶ- 
586 ἔγοση ἢ]5 τοηοίθ νυ] αρο οὗ Μογοβῃοίῃ, 
νγ 15 50 5ἴγιοκ ὈΥ [ἃ πὲ ἢ ἀδποιιησοβ [86 
[2156 Ῥγορἢσῖβ ἴῃ ἴῃς ϑἰτοηροϑβὲ ἴεπηβ (Μ|ΊΟΔΒ 
111. ς, 11). [ἡ [Θγεπλ δ ἢ 5. {Ππ|6 ΠΟΥ 56θπὶ ἰο 
μᾶνθ Ὀθθη 4|1-ροννου!. Βυξ [Π6 βθογεὶ οὗ 
ΤΠΟΙ͂Γ ρον ννᾶθ "ΤΥ ΡΘΟρ]Ὲ ἰονθ ἴο ἢδγὸ ἰΐ 
80 (ςἢ. γ΄, 21). 

14. ἡ υϊπαϊοη} 1.6. σοπήμγίπσ, Ἰὴ6 ΔΡ0.56 
οὗ {π6 οσσυϊξ ἂπὰ ἰθθ5 υπάογϑίοοα ροόννοῖβ οὗ 
Ὠδίιτο, νυ ον ῦ 11 5 ποΐ 4 πιοῦο σῆθαί. [1 ννᾶ5 
βίον ἑογθιἀάφῃ ἴο 411 [ϑνν8, ᾿θυΐ. χυ!!. Χο. 

α ἐῤδίηφ οΓ᾽ πομσδ]ὴ ὙΠὲ ΗθΡ. εἰ] (50 τῃ6 
ΚΩ͂) 15 ργοῦδο!Υ 4 αἀϊπιϊηινο οὗ εἰ, Οοά, δηὰ 
5:5 1Π1ῆ65 ἃ 5π|8}} ἰάοἱ πιδάθ οὗ ἴπθ σῆογθ ῥγθὸ- 
οἴοιι5 πγεῖ8]5 (581. 11. 2ο, χίχ. 2, χχχὶ. 7). 
Βιιὶ ἃ5 [ἢ6 [νυν μαθϊ ει! ςΑ]]Θὰ 140]5 σαπίΐν, 
Τ)αμεοροοά, αινὰ [Π6 ᾿κΚθ, [6 ψνογὰ οἰ ϑοοη 5ι- 
ξεκίοά ἃ ἀογναϊίοη ἔγοπι [Π6 πορδίϊνο ραγίϊς]θ 
αἰ, ποί, ἀπὰ ἴμεσο ἀγὸ ἵννο ρίδσοβ ννποῦα [ἃ ἢδ5 
{Π|| ΞΟσΟΠ ΔΑΣῪ πιδδηΐϊηρ ΟὗἩ νγνογί ἢ] βϑηθβϑ, [οὐ ΧΙ]. 
4 δῃὰ Ζεοςοῆ. ΧΙ. 17, 1π [ἢ Ἰαίίον οὗ ννῃϊοῆ, ον- 
ὄνεσ, [6 ΑΟ. 5 ἑάοἰ-«εῤῥεγά. ΤΏΘ ννοσὰ 
ἴῃ ἴθ νὰιηϊζίοη ἰοχὶ 15 οὐ, δηὰ ΤΑΥ͂ 5 ΡΏΥ δὴ 

ΟΥΔΟΪῈ ρίνθη ὈΥ δὴ εἰ, ὙΠ 8156 ργορῇῃεῖς 
416 ἴῃι1ι5 ἀΘϑογ 8ἃ5 ἀδοοίνιηρ [ἢ6 ΡΘΟρΙΘ ἴῃ 
ἴῆγοα ννᾶγβ: (1) ΟΥ̓ ἀϑβογίηρ (πφῖ ἴΠοῪ ἢαά 
566ῃ ἃ ν᾽βίοη ; (2) ὈΥ̓͂ ιἰϑίηρ σοπ)] σης (Π Κα: 
(3) ΌὈΥ Ρῥγοξοϑββιηρ ἴο σοηϑβι]δ {Π6 56 51|4}} 1ἀ0]5, 
ἴῃ [Π6 βᾷπι6 ννᾶὺ ἰῃδῖ {ΠΕ Ὺ ἀϊνϊηοά ὃὉγ ἴῃς Τὸ- 
ΓΑΡἢ μα (ςρ. Ζεοῆ. χ. 2, ὑετε {8έ86 ἴπτ8 
τιοϊμοάς οὗὁἨ αἀἰϊνϊπαίίοη Οσσὰγ ἀραὶπ, ΟἿΪΥ [ἢ 6 
ἼογρΡἢΪπὶ ἴακο {6 ρίαςο οὗ (ἢς ΕἸ] Π. Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ΠΟΥ ννογα πιο ἢ (Π6 5απι6). ΑἸ] {πό86 
[Ὦγοθ πιο ῃοάβ {π6 ῥγορμεῖ ἀδοϊασγος ἴο Ὀ6 ῥέε 
ἐἰφοεῖ! ΟΣ ἐῤεῖγ ῥεαγὶ, 1.6. ποῖ 5εϊξεάθοοι, Ὀὰξ ἃ 
ἰταυὰ βυρροβίοα Ὀγ {Πεὶγ ἤραγῖ ΟΣ τηϊηά, 1.ἐ. ἃ 
ψν 1] δηά ᾿πίοπ ]ΟηΔ] ἔταυά. 

16. “δεῖν «υἱεεάπε..}1] Νοῖ ἐδεὶγ ουΐ ἃ5 
βοῖηθ ἰγδηϑίδίε. ΤΠ ΘΓ σμδϑε ϑοιηθης νν 85 5  ΠΊΡΙῪ 
{ΠΕΣ νυ Κοάποβϑ ἰη [15 γοϑὶ 5, ὁ. 6. (ΠΟΤ νυῖοκς 
δάμπεοϑϑ Ὀγοιρῇς Ποπτς ἴο ΤΠ οτη, 

17. Τρεγεΐογε ἐδοι ἐραΐὲ σαν ἐδὶ; «υογἀ μηΐο 
ἐδ!) Α5 πὸ ψοτὰ οὗ Οσοὰά ἴοϊϊοννβ, Εννδὶά 
δηά οἴδογβ σοηηδσςοΐ [815 οἶδϑε ΜῈ νν δῖ ρῥγο- 
σράθβ. Εννδ ἃ ὄνθὴ δυσί ΟΣ συ ρρεοϑίβ ἴπδί ἃ 
αἰδυδα ΠΊΔΥ 6 ἰοδσ. Βιιΐξ [6 ἔοιπηυ]α νυ ἢ 
ψΒΙΟἢ ἴῃ6 ννογάβ τὸ ἱπίγοάδιοθα ΠΡΥΘΥ ΠΊΘΔΠ5 
(ἢρ Αῦονο ργραϊςζίοη,᾽" δηὰ γα ]γ {Π15 ἀθϑουρ- 
ἰἴοη οὗἩ [ἴδ ργορῃοῖ 5 ἔθε!ηρϑ ἰηνοϊνοβ ἃ πι65- 
5856 ἔγοπι Οοά ἴο ἴδε οἴεςς ἰῃ4ξ [ῃ6 σϑ᾽ απ Υ 
νου] Ὅ6 50 ονογιν πο πη 88 ἴο σδυ5ε ρεῖ- 
Ροῖι4] ννδορίης ; ΟἿΪΥ ἰἢ 5 δεῖ Ὀεΐίοσε [ἢς 
Ῥθορὶθ ὑυπάογ ἴἢδ ποτα ᾿νε ν γοργεβδεηϊδίίοη οὗ 
[Θγθπλδ ἢ 5. ον 5ΟΥΤΟΥ͂Χ. 

ἐῤε οἱγχὶηπ ἀαμν ῥίογ οὗ » ῥεοβ)] ὍΠΟ ορὶ- 
1ποῖ τοϑίῆ65 ἴο Οοα 5 ργονιοῦϑβ οᾶτὲ οὗὨ [ιυάἀ δῇ, 
5}6 Παδὰ Ὀδθη 8ἃ5 Ἰθδ] ΟἸΞΙΥ σιιαγάρᾳᾷ, ἀπά Κορί 45 
ϑοοϊ ἀρὰ ΠτῸΠπι ΟἴΠΟΓ Πδίιοηβ, 85 Υἱγρὶπϑ ἃΓ6 ἴῃ 
8ῃ ΟΥ̓Θηΐ4] Βοι 56 ΠΟ] 4, ςρΡ. ϑοηρ οὗ 50]. ἵν. 12. 

Ω τε» ξ.γίευοιι δίοαυ] ὅ8εε (ἢ. Χ. 19. 

18. ὀεῤοίά ἐῤεηι ἐραὶ αγὸ «ἰοξ «υἱ [απείπρῆ 
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της ̓  γεᾶ, δοῖἢ {Π6 ρτορῆεῖ ἀπά (ῃς 
Ἰ Οτ, μεσῖς βγβϑῖ ἔσο δθοιξ ἰῃῖο ἃ ἰλπά τῃδὲ {ΠΕ Υ 
ἀϊεα- ΚΗΟΝ Ποῖ. 
ἐπα ἀπά Ι0 Ηδβὲ ἴδοι αἰτογ γεὐεςιεά Τ[- 
ξκσιυίεάγε ἀΔἢ ἢ ματῃ ΤῊΥ 80] Ιοϊῃεὰά Ζίοη» ΜῈ 
ἀἰ κα ΘῈ ᾿δϑῖ ἴῃοι. β8πιλιτῖθη ι15, ἀπά ἐῤεγό 1: 
ἐομδρ. ὁ. ΠῸ ΠΘΔΪΠρ ὼγΓ υ8ὴ “νγε Ἰοοκεά ἔογ 
ω Ρεᾶςθ, Ὧπά ἐῤεγε 'ς πὸ ροοά; δηά 

ἔογ τῆς τἴπλς οὗἩ μεδιπρ, δηά δεῃο]ά 
τοῦς ! 

20 ὟΝ ε δοεκπον)εάρε, Ο ΚΟΚΡ, οὔ 
το Κεάηῃεββ, ἀπά ἴῃ 6 ̓ΠΙ 4} οὗὨ οὐ 
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τ μεῖβ : ἔογ ἦψε Βᾶνε βἰπηδά δρδίηβὶ ΡᾺΣ τα 
1Π66. Ὅσα. 9. ὃ. 

21 1)ο ποῖ δῦῃοτῦ “6, ἔου [ἢγ πδη1θ δβ 
Β8Κε, ἀο ποῖ ἀΐδβρτγαςβε {Π6 τἤγοης οὗ 
(ὮΥ ροῦν : ταπιθιιδεῦ, δύθακ ποῖ [ΠΥ 
ςονεηδηῖ ψ]ἢ 18. 

22 ΔΙἴδ τῇεγε σλν διποηρ ἴῃς νᾶ- 
ηἰτε5 οὐ τῆς (σεπί]ε8 τπδὲ σδη σδιιβ6 
τίη ὃ ΟΓ σδῃ [ῆ6 ἢδᾶνβῃβ ρίνε βΒῃονγεγϑβὴ 
γί ποῖ τοι ἢ6. Ο ΠΙΟΚΡ ουὖγ (“οὐ » 
τῃεγείογε νγὲ νν}}} νναῖξ ἀροη {Πἢεε : ἔοῦ 
ἴοι Παβῖ πιδάδ 41] τ[ἢε86 ἐῤέπρε. 

1,1. δεῤο  ῇ ἐδε εἰοξηεισε: Οὗ ,αρείπε, ἰὴ 6 οἷς κ- 
Ὠ65565 οσσδϑιοηθα ΟΥ̓ ννδηΐ οἵ ἐοοά, 

δον ἐδε ῥγορῥεῖ ἀπά {δὲ ῥγϊθεΐ κοὸ αδομὲ ἱπίοα 
ἰαπά ἐραΐ ἐῤεν ἔποαυ ποῖ] ἰ.ε. [ΏΘΥ τπϑδῖ βὸ ᾿πίο 
ΟΧΙΪΘ ἰὴ ἃ βἴγδηρε ἰαπὰ. ὅο {πὸ ΓΧΧ. δηά 
Ψψυΐξ.; δυῖ 8εὲὲ Νοῖίβ δἱ επὰ οὗ Ὁμδρῖοσγ. 

10θ. Ηκαιὲ ἐδοβ μἰογν γεϊεεϊε ὥμάκα 3] 
Ἰὐηάεζοστοά ὈΥ ἴδε ἔογπιοσ γε]54] ἴο ]ιϑίθη ἴο 
Ἀ15 ὈΓάγεΥ5 {Π6 ργορῇῃοξ Ρουγα ἔουτῇ 4 ϑθοοηά 
θαγποβί ἰηΐογοθβϑίοη, ἀοκηον])οαάριηρ ἴῃ6 ννιοὶς- 
δάπεϑϑ οὗ ἴπ6 παίίοῃ, συ. 2ο, δυιξ δρρϑδὶπρ ἴο 
ἴῃς σονθηδηΐ, νυ. 21, ἃπά ἰο σοάβ δἰ πλ ΡΒ 
ῬοινοΥ, οὐ. 22. 

δαὶ ἐγ «οἱῇ ἰοϊδεά Ζίοη 3] ὙΠΟ ποτὰ ὀχαςῖ 
πισδηίΐηρ οὔδ νογῦ ἰ5 ἴο ἐῤγοαῦ σαυαᾶν ἂς «υογ!ρ- 
ἐκ.. 

«υε ]οοξεά...1 ἈἘἈδρεαϊοα ἔτοπι οἢ. ΥνἹ}]. ας. 

20. οἱ» «υἱεξεάηει:, θὰ δὲ ἐπίφμλν 97 οἱ» 
“πιρεν] ὙΠῸ ἀπά ᾿5 ποῖ ἴῃ ἴῃ ΗθΡγονν, δηά 
ςογγιρίβ [6 δόῆβθ. Ναίϊοῃδὶ 5π 15 ἴΠ6 ϑη οὗ 
(Π6 {Δ16γβ, ρογρεϊυδίθα βοπογαίίοη ΔΘ 6 Π6- 
ταϊϊοη Ὀγ ἴδ σμ!]άγεη. Δ ἤθη (Π}5 βιισσοϑϑῖνο 
ορροσγίμη 65 ἔοσ τοροηΐδηςθ ἤᾶγθ Ὀδθη το]θοϊθαὰ 
--ἰοσ δὴ βεοπογδίίοῃ 845 [15 οννῃ ργοδαίου-- 

(Π6 παίΐοῃ 15 σίρε ἔοσ σρδϑε ϑοπιθηῖ, ὅδ66 ποίθ 
ο (ἢ. 1. 9. 

21. ὴο ποΐ αὖδογ 58) Τἢδ νϑῦβθ ἰ5 της ἢ 
ΤΏΟΓΟ ορῃδίις ἴῃ ἴῆ6 ΟΥΡΊηΑ], ννῇογε 1ἴ ἰ5 ἃ 
56 {165 οὗ Ὀγόκθϑη οὐδου]δίϊοησ: “4ὁ,ο»" ποί ζῶν ἐδ 
παριεὶς σαζε! Ὠύσγακο ποὶ ἐδ ἐῤγοης οΚ᾽ ἐὸν 
φἰογγ!] Κοριορηδεγ ! Βγεαξ ποί ἐδ εουεπαηπί 
«υἷι Α5. ἰογεπλδῃ σᾶη ρ]εδά πὸ σἤδηρθ 
ἴῃ [ῃ6 [δπΊροῦ οὗ 16 ρεορῖὶθ, ἢ ἄρρϑαϑὶβ ἴο 
Οοαὐἷβ δἰϊγιθιιίοβ, 566 συ. ). δυσγαςς ΠΛΘΔΠ5 
ἸΓΟΓΑΙΥ ἡγεαῤ ας. α γοοὶ͵, ας α ΔΝιαῥαί, τ 8. 
Χχνυ. 25: 2 8. 1). 22, [1 5 ἴΠ6 νεγὺ τοηάογρά 
ἐσῥεν εσἰφοριεά ἴῃ θα, ΧΧΧΙΙ. ας. ΤῊ [ὨγοπΘ 
οἵ [πονῇ 5 ΡΊΟΥΥ 15 [ΘΓ βα θπι. 

2. ἐῤαὶ εα αι γαὶμ}) Νοῖ ἃ βοποιαὶ 
ἌΡΡΘΑΙ, ἃ5 ἴῃ (ἢ. ν. 24, Χ. 13. Ὀιιϊ ΒρΕςΙἤΓΔΙ]γ, 
ΠΟΠΘ οὗ ἴῃς Ιάο]5 οὗ ἴπ6 (ὐεηί]οε5. σᾶ ρὰΐ δη 
Θηά ἴο (ἢ]5 ργθβθηΐ ἀἰβέγοββ. 

τὶ ποὶ ἐῤο ῥὲ, Ο ΠΟΚῸ ομσ Οοά)] Ἐδ8- 
1ΠοΓ, γί ἐῤοις ποὶ ϑυεῤῥουαῤ οἵἷσγρ Οσοάδ ὙΤὮδ 
ΡΓοποῦῃ ῥὲ 15 ἴῃς ἩρΌγ. σορυϊᾶ. 

ἐῤοις ῥαεὶ γιαάς αἱῤ ἐῤεις τἈ1]η 55] ὁ. ο. 186 
Ββεάνθη ὙΠ 115 βῆοννειβ, ὅζεο. (Ἀοβεηῃλ.). 
Ηδξεηοο {Π6 ἄρρθδὶ ἰο [θῃβονδὴ ἴῃ ἴΠ6 ῥσγονὶυὶϑ 
οἶδιιθθ. 

ΝΟΤῈ,; οὐ (ἨΗΔΡ. χιν. 18. 

ἼΤΒο Ἰαϑῖ εἴδυϑο οὐ [Π]5 νϑῦϑθθ 15 σδραῦϊε οὗ 
ΨΟΓΥ ἀἰβογοηΐ σοηογηΡ5, 85 ΤΊΔΥ 6 5θθὴ ὈΥ͂ 
[Π6 πιαγρίη οὗ (6 ΑΟΝ, 1,ΠΟΓΑῪ 1 15, τ 
δοιῥ ῥγορῥεὶ απά ῥγίεεί σο αὐομὲ ἱπίο α ἰαπά απά 
ἄποαυ ποί. Τἢδ τοηάογιηρ οὗ ἴη6. ΑΟΥ. τὴ [6 
ΤΏΔΓΕ., γιαάε »ιογεραράϊσε, ἴα ἴΆΚοη ἔτγοπι [ἢ 6 
Τατρ., Ὀυϊ ἀὐῖϑο5 ἔγοπι ἴἢ6 πηϊδία κθη ἰγδηβ]4- 
ἄοη οὗ (1) Οεη. χχχὶν. τος ννποσε ΠΥ 15 
ἐγαυογαδ ἰΐ, ΒῸ ἋΡ δῃηὰ ἄἀοόονη ἴΠ6 ἰαηὰ ψν ἢ 
γουγ ἢοςκβ; δηὰ (2) ἰδ. χἹ,, 34, ΒΕΓῈ 
ὙΠΌΣ ὙΠ ΤΙΝῚ πιεδηβ σηά γε “ῥα ῥασυε ἐῤὲ 
γίσδι ὁ ἱγαυεγείης 1ῤὲ ἰαπά, 5..4}} πᾶνθ ἃ 8816 
ςοπάιμοϊ ἔογ κοϊηρ ἴο ἀδηά ἴο. Ὅῇδ ρδγίςῖρὶθ 
ὙῈΌ οἴδξη πιθδη5 ἃ ἡγααγ, ἃ5 Ὀδίης ΟἿΘ ΘΥΟΓ 

ξοϊηρ δῦουΐ νὴ 8. ννᾶγεβ, δηὰ 50 ἃ ρϑ δῦ 
ἴῃ 1, αἴ]π 15 εἰγομέίογ; Ὀμδ [Π6 δοηβ οὗ [ᾷςοῦ 
ΘΓ ποί ἰγαάεβ. Α5 ἽΠΌ, το σὸ αὐομί, τχθδῃς 
ἴη {Π6 σορπαῖε ἀϊα]εςῖβ 29 δέ, Οταΐ βυρροϑίβ 
{πὲ ἴἴ πᾶν πιθᾶη ἤογΘ ἐφὲν σῥαϊ! σοὸ α΄ ὀέσσαγ: 
ἑπίο ἃ εἰγαηρε ἰαπά, Ἐόβοητη., {ὐπιῦγοις, ὅζα., 
ἰγδηϑίδίο, ἐῤρὸῦ «υαπάφγ αθομὶ ἐπ 1ῤὲ ἰαπμά απά 
ἄποαυ ποῖ αυὐῤαὶ ἴο 4ο: δηὰ ἴο τηιιοἢ [ἢ6 58Πὶ6 
εἴεςξ Μδυγεσ, Ἐννδὶά, ὅζο., 2ῤενῦ «υαπάεν ἱμίο 
ἐξέ εομπίγ ἀπά ἔποαυ ποίῥίπσ, ᾶνῈ πὸ Κπονν- 
Ἰράρε οὐ δάνϊςεβ ἴο γίνε; Ὀυϊ ΗἱΐΖ., Ζῤε7 »οῦξ 
ἐγιο ὦ ἰαπά αυῤὶεῤ ἐρεν ἔποαυ ποί. ΓῊΪ5 νγίυδ]} 
ἀξτοεβ ψ ἢ τῆς τοπάσσίηρ οὗ {πὸ ΑΟΥ., ἀπὸ 
15 ϑἰπιρ οὶ δηὰ Ὀαβί. 
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ΓΗΑΡΤΈΕΚΒ ΧΥ. 
1: 724 μίζεν' γελεείίονε ἀπα νιαρίοία ἡμαάσηπενίς οὗ 

ἐάφ Ἴεῖυς. τὸ ατεριίαλ, εογεβέαιρε» ον 
“216, γείνει ἃ 2γοιέσε 70 ἀπες 12 απά 
α ἐλγεαίέπέμς Γ᾽ Ἰδῶπ. 15. ΜΖ δγαγαλ, το 
α» αὶ γεχείνείά ἃ ργασίομς φγοηεῖξέ. 

ΗῈΝ κα!ά τῆς ΚΡ υπῖο π16. 
Η “Ἴ Πουρῃ ὁ Μοβεβ δηά “ δδηλιεὶ 
δΈχοά, 3.. ϑῖοοά δείογε πιδ, γεῖ ΤΥ παϊπα εὐμία 
εὐ ϑαπ, 7. Ποῖ δε τονγαγά τῇ ϊβ ρεορίε : Ἵσαϑὲ ἐῤόψι 
9. ουξ οὗ ΠΥ 5ἰρῃζ, δπηὰ ἰεῖ τῆθεπὶ βὸ 

ἴοσ. ᾿ 
2 Απά Ιἴ 5}]}] σοπὶὲ ἴο ρᾶ85, ἰΐ 

Πα 8ᾺῪ υῃΐο ἴπε6, ΨΥ ΒΙΠΕΥ 58}4]]} 
να ρῸ ἔογῃ ἡ τῇδη τῆου 5}α]ς τε]] 

ἡ “παρ, 43, τῆε πὶ, ΤΠι5 ϑαίτῃ τῆς ΓΟΒΡ ; 4 ϑυςῇ 
Ζεςπ. τσ, 9. 5 ΤῸ ἴογ ἀξδαίῃ, ἴο ἀθαδῖῆῃ ; δηὰά ϑβιςἢ 

85 Α͵έ [ΟΥ̓ ἴῃε βυνογά, ἴο τῆς ϑυνογά ; 
ΔΠ4 50 ςἢ 45 ὅγε ίογ τῆς Ἀπιῖπε, ἴο της 
ἔλπιϊιμε ; Δηά 80} 45 αγέ ἔογ τῃε ςδρ- 
Εν ΠΥ. ἴο τῆς σΔρτίν!γ. 

2 Αῃά 1 ν}}] “δρροίπε ονεῦ τῃ πὶ 
ἴοιγ ᾿ Κιηάβ8. δαῖτ τῆς ΓΟΚΡῸ : ἴδε 
δΥγΟΓὰ ἴο 5124, δηά τῇς ἀορβ ἴο ἴξδγ, 

5 Ἑχεῖς. 14. 

“κεν. 26. 
τό. 
᾿ Ηεν. 
2 ν" 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥ. ἶν. 1-.-8. 

δηὰ τῆς ον 8 οὗ τε ἤδάνεη, δπά 
1ῃ6 Ὀεαβίβ οὗ τῆς εαγῖῃ, ἴο ἀξνουγ 
ΔΠα ἀεϑβίτγογ. 

4 Απά ΤΠ ν}}] σαυβα τῆεπὶ ἴο δε ᾿ς, 
“τεπιονεά ἱπῖο 4}1 Κίηράοπ)5 οὐ τῇς ἑλενε ζῶν 
δαγῃ, θεοδιιβε οὗ Ζ Μδηδββεῃ (Π6 βοὴ ζθεωι χα, 
οἔ Ηεζεκίδῃ Κίηρ οἵ Πυάδῃ, ἔογ εὐσί ες. ας ο. 
Ὡς ἢ ἢς αἰά ἰη ἢ εειίαϊξιν. 7 Κίπ. 2ι. 

ς ΕοΓ ΨΠῸ 5}4}} ἢᾶνε ρῥίΥ ὑροη ἢ 
τῃε6., Ο Τετγυβαίεηι ἡ οσγ νγῆο 5}4]} δε- 
τλΟΔη ἴΠεε ἡ ΟΥΓ νγῆο 5}|2]] ρῸ 8146 ἰἴο Αὐπον 2 
Α5Κ ον ἴδοι ἀοεβῖν “εαεεῦ 

6 Του Πιαϑῖ ἰογβαίκεη πθ, βδίτῃ 
τῆε ΠοκΡ, ἴῆοι ἀγῖ ροπε Ὀασκνναγά : 
τῃεγείογε νν}} 1 βιγεῖςἢ οὐδ πὴῪ Παπά 
Δρδιηϑὲ ἴΠ66, δπά ἀεβίγου τῃεθ ; 1 δπὶ 
ὙΜΘΔΓΥ ἢ τεραπιίηρ. 

7 ΔΑΙ νἹ}} ἴδῃ τῆεπὶ γῇ ἃ μη 
ἴη τῆς ραῖεβ οὗ τῆς ἰαπά ; 1 νψ}}} δε- 
γεᾶνε ἔῤεπι οἵ ἐσ] άγεη, 1 νν}}} ἀσβέγου ' τῶν, ιν. 
ΤΥ ΡΘορΐς, σεἰπες [Π6Υ Γαίαγι Ποῖ ἔγοιῃ ἐνεν ἐ 
{Πεῖ τ ννᾶγ8. 56}. 

8 ΤΠεῖγ νι άοννβ δῖα ἱποίθαβθά ἴο 

Οηαρ. ΧΝ. 1. Τροισδ Μοτε: απά δα» 
εἰ...] ΤὍΠε ᾿πἰογοθϑϑίοῃ οὗ ἴΠθ6 ρσγορῇῃεῖ πηθεῖβ 
ν ἢ 4 πιογε ἀοο!ἀθα τεΐιβαὶ ἴῃ [Π}15 βίγορῆς, 
συ. χ---ο, ἴῇδη ἴἰη οἢ. χὶν. 11,12. Μοβδβ δῃά 
ΘΑΠΊΙ16] ΔΤῸ τηθητ]οηδα 45 ἴΠ6 σγοδῖ στηραϊδίοῦϑβ, 
Ὑγῆοϑο ἱπίογοθδϑίοη δά Ὀθθη δοζορίδαά ἴῃ οἱὰ 
Ὀπηο5 (Εχοά. χχχὶ!. 11---14: Νιιπὶ. χὶν. 12--Ὁ 
20; 1 5. Υἱῖ. 9, ΧΙ]. 22; 5. χοῖχ. 6). 

εασὲ ἴμεπὶ ομἤ 9" γῖγ “ἰσῥ δίδογ, βοπᾶ 
ἐδογι ομἱ ΟΥ̓ Ἦν ῬΥΘΒΘΏΘΘ, αμα ἤού {δόρει σὸ 
ααυαγ. ΜΝΏΝΪΟ Μίοϑοβ δηᾶ ϑαπλιθὶ οηΐοσ [ἢ6 
ΗοΙΪγ Ρίαςθ ἴο πῆδκε [Ποῦ ἱπίογοθββϑίοη {Π6 ρθοὸ- 
ὈΪΘ ἀγὸ βιιρροθθὰ ἴο Ὀ6 Δ5ϑει θα ἴῃ [οπονδῇῃ 5 
ῬΓΈΘΘηςΘ, 2.2. ἴῃ (Π6 Τοτοοουγε οὔ [ἢ6 ἔδηηρ]ο, 
ἀυνδι της {Π6 ἀπϑννοῦ. Βυΐῖ [Π6 ργορῃεῖ 15 ἴο 
βοηὰ {ποπὶ ἀννᾶν, 1.6. ἀἰβηλ}155 {Πποπ, Ὀδοδιι56 
1Π6 1 πιράϊαίογϑβ ᾿πἰογοθάθ ἴῃ νδίῃ. 

2. διε ἂς ᾶἅτὸ τῶν ἀεα! 7] 1.6. ποῖγ βοὶπρ 
ἔογίἢ πηθδῃβ ποῖ 5: ΠΊ|ρ|6 Ὀδηιδηπιοηΐ, Ὀὰξ (ΠΘΙΓ 
Ὀείπρ ἴακεη 85 οὐ πληα]5 ἴο θχθουίοη. ΟΡ. ςἢ. 
ΧΙ. αὶ. 

8. «“πά 1 αυἱΠ] ἀῤῥοῖπὲ (800) συν ἐῤερι 
ϑϑιν ἀϊπά4 9} Τλ. “ανειίοε, ἢ. 6, ΟἸΆ5565 οὔ (ΠῚ η 85. 
ὙἼΠ6 δισὲ 15 ἴο ἀοβίγου ἴπ6 Ἰἰνιπρ, 1π6 ΟἾΠΟΣ 
ἴγοο ἴο ται Πδΐϑ δηά σοηϑβιπηε {πε ἀδδά. 

Ιο ἱεαγ) 1,λῖ. 1ο ἀγα αἰορης ἐρε σγομπά. (Ρ. 
[Π6 τι56 οὗ [ἢ6 νοῦ ἴῃ 2 5. Χυ]]. 12, ΘΓ 1 15 
τοπάογοα ἢ «αυἱ! ἄγακυ ἐδε εἱδν «υὐἱ! γοῤες. 1 
(ἢ5 ΤΟΥΟΙΌΪΥ ΘΧΡΓθ5565 ἴπ6 σοητ πεν ἴο νι ἢ 
{πὸ Ὀοάϊ65 οὗ ἔπ 5]αίη νυν} Ὀ6 ὀἐχροββά. 

4. 1] αυἱ ] ἐαιε ἐξενε ἰο δὲ γεριουγ ἢ Ἐλ- 
1ῃοσ, 1 «οἱ εαιωφ ἐδερη ἰο δφ ἃ ἜΘΥΤΟΙ. 866 
Ὠοΐο ΟἹ 511. ΧΧΥΪ. 19. 580 [πε ϑγγίας δηὰ 

ἘΔΞΗΙ τοπάθσ, Εσογν οπς αὐδὸ ῥεαγ: Οὗ ἐῤὲ εαἰα- 
»ηὶγ ἐδαὶ ρας ὀεζαἑίεη ἐβορε «υἱδ ἐγενιδίς, ὝὮΘ 
νγογσ ἀγὸ ηιοίοα ἔγοπὶ Ὠθιιζ. ΧΧΥΊ]. 2ς. 

δεεαίς οΚΓἹ Μαπασερ ἐδέ σοπ οΥ᾽ Ἠεκεξία] 
ἼΠ6 πᾶπιὸ οὗ {πὸ ρίοιις ἔδίμον. ἱπίδθηβι θ5 [Π6 
ΒΟΥΙΓΟΓ δ {π6 ννὶσ κοάηθϑϑ οὗ (Π6 βοῇ, 2 Κ. χχίὶ. 2. 

5. α«ὐῤο «ῥα ΐ βαὺε ρὲἐγ μῤοπ δες... ἢ ὙΠῸ 
ἰοῦ ννδηΐ οὗ βυπιρδίῃγ ἔογ [πάδἢ ἀοσϑοτι θὰ 
ἱπ {Π|5 γοῦθθ αιῖϑοβ ἔγοπι θυ ὈΘΙΠρ ἃ ΖΕΥΓΟΌΓ, 
βογλοίῃϊηρς ΜΠ Ισἢ Π]}5 4}1 τηδηκιηὰ νυ] ἰδτττι. 

«υρο «ῥα  σο «εἰ 6] ὅ86ὲε ποῖς οἡη ςἢ. χίν. 8. 

Θ. Τροι ῥα ὥογεαξεπ »] Τῇ Ἡοῦτεν 
νοῦ, [που ΡΒ Ὦ υϑυ δ} ἰγαηβαῖθα γογραῖξε τη τῃ6 
ΑΟΝ.., Βᾶ5 ΓΘΆΪΠῪ [Π6 ΞΕ ΓΟΏΒΟΓ 56 η56 οἵ σδϑίίης 
ΑΥΝΑΥ͂ δηά τοὐθοϊίης. ΤῊ15 νοῦβα βῖνοβ ἴῃ6 σϑᾶ- 
50η οὗὨ {Π6 τγεῆιβαὶ οἵ θῃονδῃ ἴο ἤθᾶγ ἴδε ρτγοὸ- 
ΡῬἤοῖ 5. ̓ηἰογοθβϑίοη, ᾿'ΓΠῸ Ρυη]5ῃπηεηΐ ἀ6 ἢΔ5 
Ὀδθοη ἀεϊαγοὰ ὑπο να ϑομήθηθβθ, δηὰ [ἢ 15 
βϑουλίηρ ἔδι!ιτε οὗ ἢπ5ῖ|σῈ ἢ45 τηδάθ [πἀδῇ 
νυ άγανν διγίποῦ τοπὶ Οοά. 

7. 7] ιη Ἰἔορι «υὐἱα ἤαπ ἐπ δὲ σαϊο: 
ογεδε ἰαπά Οὐι 1 ἈδΔΥΘ «υἱιποαυεά ἐῥέηι «υἱξϑ 
Ω α«υἱπποιυίησ «“ῥουεὶ, ΤΡῈ σαίε. οΥΓἹ δὲ ἰαμά 
τίθδη ἴπο ρας ὈῪῚ ΠΟ ἢ τη ΘΠ ΟΥ̓ δῶν 
1. Ας Οοά ν]ηπονβ πεῖ ΠΟΥ ἂἵὸ ἀγίνθη 
οι οὗ πὸ Ἰαπὰ {ῃγου ἢ 411 115 οὐ ]οῖ5 ἢ ΘΥΘΓΥ͂ 
ἀϊγεοϊίΐοη. εγεπλδῃ ἴοοκ (π6 ρῆγαϑθθ ἔτγοῖα 
Νδῆυμπι 1]. Σ 1. 

1 «υἱἱ] δεγεαυ)ὴ ἘἈΔΊΠΟΓ 1 παν δεγεασυεά, 1 
ΠΑΥ͂Θ ἀεηἰγογοά »ν ῥεορίρ. ὝἼὮῸΟ ννογάβ ἰηϑοτι δὰ 
ἴπ {Π6 ΑΟΨ,., ον εὐλάγετι, αὐτὸ Ἠοΐ σαι γεά. ὲ 

5Βης6 Ζῤεν γεΐμισγη ποΐὶ...] Ἀδίμογ, ,ηονη {δεῖν 
«υα7. ἐδὲγ ῥάᾳυε ποῖ γείμγπεά, ΤὮῺδ ρΡοβιοη οὗ 



Υ. 9--12.} 

πιῈ ἅδον ἴῃε β8δηά οὗ τῆς 8645: 1 
Οτ, δδνε Ὀγοιρῃς ἀροὺ τπ6πὶ  ἀραϊηϑὲ τς 

ἐδ νεοίάσν ΤΛΟΙΠΕΓ Οὐ ἴπΠ6 γουηρ πλθη ἃ 8ρο 1] γΓ 
τιν ἈΔΐ ΠΟΟΠΟΔΥ: Ϊ Πᾶνε ςδιβεά ῤὲγι ἴο 
Ν ἐδοῖ [Δ}} ἀροη ἴἴ βυἀάξη!γ, δπά τεγγοῖβ ἃρ- 
μὲ ΠΓΟΡΗΣ οη ἴῃς οΙΥ. 

ἀπά γήδ 9 ὅ8ε τῇλι πδῖῃ θοΐπα βενεη ἰδη- 
γονέ ρᾺ ΒΘ: 806 ἤαῖῃ ρίνεβη ᾧὕρ [δε 
Ἀ Απιος 8, ρῇοϑβί ; ἀἢδγ 8ιὴ 15 ροης ἀονγῃ ννἢ!]ε 

1: τῦᾶς γεῖ ἀἍγ: 58η6 ἤδῖῃ δδδβη δϑῆδιη- 
οὐ δηὰά Ἴοηίοιιμάδά : Δηὰά τῆς τγαοϑβίάιιε 
οὗ τπδηὶ ψΨ}}} 1 ἀοίίνεγ ἴο τῆς βοννογά 
Ὀείοτς τῆεῖγ δπδηλῖθ8, δ ἢ τῆς ΓΟ ΚΡ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥ. 409 
το 4 'Ὗος ἰ5 πα, ΠΥ τηοῖμεγ, ἰδὲ 19} 3. 5 

ἴμου Παϑὲ θοΓΠΘ πι6 ἃ πλᾶῃ οὗ βι Γι! [δ ΔΠα Ἵμαρ. μα, 
ἃ τγδη οὗ ςοηϊεπτίοη ἴο τῇε ΨΠοΪς ἦἢ 
δαγἢ 1 ἤᾶνε πείτμεῦ ἰεης οἤ ὑϑΌΓΥ, 
ΠΟΓ πιεη ἢᾶνε ἰεηῖ ἴο Π|6 οἢ ὑ5.ΓΥ ; 
γε ἘνεΎΥ οπς οὗ τΠδ6πὶ ἀοῖῇ συγβα πι6. 

1 Ἴε ΠΟΚΡ 8414, Δ επ]Ὺ [τ 584] 
δὲ νγῈ}] νυν τ ΤΥ ταπηπδηῖ; γεν 1 ὑπ ς, 
ψνν1}} σαυβα τη6 δηδην ἴο δηϊγοαῖ [ἢ 66 “σταῖς ἐλε 
τε! ἴῃ τὰς τίπιε Δ δ Ἔν πς Ὑ ΠΝ τρῶς 
τη16 οὗ «αἤθιςτίοη. 

12 5411] ἴγσοὴ Ὀγεαὶς ἴῃς πογίδοίη 
ἴγοη δηά τῆς εἴθε] κ 

1015 οἴαυϑθ πῃ [Π6 Ῥαγα 16] στὴ βἤοννα [Πδὲ 1ἴ 
ΔΏΘΥΨΕΥΞ ἴο 7 α»γὶ φυφαῦν «ὐἱ! γορεηείπς ἴῃ υ. 6. 
Βοῖίῇ ἂγὲ ἰηϊγοάιυοσοα 5ΏΔΓΡΙΥ νντῃου ΔΠΥ σοη- 
)υποίίοη, ἀπά πιυΐια!ν οχρίδῖπ οηθ δηοίπου. 

8. 1 ῥαᾳτυε ὀγοισδί μροη ἰδονι...ἢῚ Ὅἢι5 
εἴδιιϑο βῃουϊ ἃ Ὀδ6 ἰγδηβίδίοα, 7 ῥᾷυἊς ὀγομσρὲ 
τρον ἐξδερι, συ μβοη ἐδε ποῖον ΟἹ ἐδε γομῆν 
ΤΑ8Ὲ, ὦ τῥοίδοσ αἱ ποοπάαγ (50 ἴῃ6 ΜΝ υἱραίο, 
Κίπιςδι, ἄς.). ὙΠ6 νόοσγά γοπαογοα γοιρ »ιαπ 
Τλθδῃϑ ἃ ρἰοκοά ννδυγίοσ, ἀπὰ 85 ννὲ ἢᾶνθ ἴῃ {ΠῸ6 
ποχί νϑῦϑο, 2δε »οὐ εῦ «ὐδὸ ῥα: δογηε “ουεη, 50 
Βοῖθ [ἴ [5 [6 σοί οῦ 0 858 ὈοΟΥΠΟ ἃ νδ]δηΐ 
Ἑ“παιηρίοη. Βιιῖ πειῖμεσῦ 15 ρύοννθθθ ΠΟΥ [Π6 
ὨυΠΊΘΤΟΙ5 οδθργηρ οὗ ἴΠ6 ΟἿΠΘΓ σδη δν81]. ἴὸ 
δᾶνθὸ ἴοϑο γγῆο ραν ἴποπὶ ὈϊγΓ(ἢ : ννΑΥ Ὀόγεᾶνθϑ 
ὈοΙἢ 411κ6. ΟἾμοΥ ἘΓΔηϑἸδιο5 ἃγθ, μροῦι »ῃο δε 
απά γομπρ νιαη (501. ὅζα.); μῤοη ἐδὲ γιοῦ δεν 
εἰΐγ ἃ γομησ γιαΐ “ῥοϊἠης (τλατῃ. οὗ ΑΝ. ἴο]- 
Ἰοινίηρς Ἐ 4581). 

αἱ ποοηοαν} ἦ.6. ὈΠΟΧΡΘΟΙΘΩΪΥ, 85. Ἀγ, ΐε5 
ιιἰϑοά ἰο τεβί δὲ θοῇ, 5866 ςἢ. ΥἹ. 4. 

1] ῥαυνε ἐαιμεά Ὠϊπι... Καΐδοτ, 1 βαυε ὀγομ δέ 
σμδάεπὶν ὠροῦ ἌΘΥ, ἴῃ πιοῖπογ οὗὨ ἴδ6 γοιηρ 
ὙΨΆΓΓΙΟΥ, 8 18} ἀπά ἑεγγογ,. (ΘΟΙΒΟ ΧΧ. 
δπά ὅ5γγ., ἡ.ε. ἸΟῪ ἴοοῖκ ὝΝ) 25 Δη Αταπιαὶῖς ἔοστῃ 
οὗ ὍΥ.) 

Θ. σε ῥα! δέεη αεῤαποά  Οτὶ, ἰς αεῤα»ιεά. 
Το ἃ Ηοῦτον πιοίμοσ ἢ] ἀγθη ννογῈ ἃ ΡΊοΓΥ, 
δηά ἴο Ὀδ “ἢ 41655 ἃ ἀϊβργαςθ. 

Μδηγυ ςοπϑίάεγ {πᾶΐ {με56 ἴἤγοθθ νϑῦβα5 γϑίαεσ 
ἴο ἴΠ6 Ὀ4{|6 οὗ Μοριάάο, δηά ἀθριεῖ ([ἢ6 σοη- 
δβίογηδίίοη οὗἩ [εγιιβαίοπὶ δὲ δι 5σδὰ ονθηῖ. [ἢ 
80, ἴῃ ἴΠ6 5ι1ὴ βοίηρ ἀοννῃ νγῃ}}6 1 ννὰ5 ἀδγ, 
«. ο, ἴπεγα νν}}}] θῈ ἃ σχείδγεηςς ἴο {Π6 ΘΟ] ρθε οὐ 
δορί. 40, Β.6. ότο. 

10. οι ἐξ γριδὶ γπῦ »ιοΐδογ)] ἴπ {Π|5 νθῦϑθ 
Ἰοτγοτηϊδῃ νυθηΐβ ἢἰ5 βοῦτονν δἱ [86 γε)θοιίοη οὗ 
ἼΙ5 ΡΓΑΥΟΙ. Ηδ νου]ά ῥγθίοσυ ἤθνοῦ ἴο Πᾶνα 
Ὅδοπ Ὀοτπ ἔδαπ Ὀ6 ΠσοπΊρο θὰ ὑποθαϑίηρὴγ ἴο 
Ριθάϊοξ 8π ὁν}} ἔγοπι ννῆϊο (Ποτὲ νγὰ5 ΠῸ 
Εβοᾶρθ, δπὰ Ῥγαὺ [ῸΓ τηργοΥ νυ πουΐξ Ὀεϊηρ 
Πραγά, [Ιἷπ σεδάϊηρ ἴῆοϑε Ὀι6Γ ννογάς δηπὰ 
5: ΠΑ Θχροσβίι]δίϊοηβ ἰπ οἢ. ἵν. 10, ΥἹ]]. 21, 
ΧΙ ΟΣ, ΧΧ. 7, 14---18, Μ͵ὸὶ ἔδεὶ πδξ ψνὸ ἢᾶνθ 
ἴο ἀο, ποῖ Ὲ ἃ τλδῃ ννῆο ννῶβ8 ρἰγίπρ ἃ 
ματῖ, Ὀμξ τ μα ῈΟ νγὰ8 (Π6 τεϊυςίδηπξ 

τηϊηϊξίοσ οὗ ἃ ΒΡ ὮΟΓ ροννογ, ὑνθηςο δοπθ ἢς 
ἄτενν βγεῖ βηΔΙΥ ἴο πηαϑῖοσ 15 νουηεά 
Γϑ6]Π1ηρ5 δπὰ δ6 σοηΐεηϊ ἴο ἀο δηά 5ι8Ε0Γ. 

α "δα" 07 «ἰγ απά ὦ »ιαὴ Γ᾽ ξομίεπίοπ 10 
ἐδε «υδοίε εαγ! }} δέγς ἤθγα πηλοῦ ΟΧΔΟΙΥ 
Τηθδῃ5 ἃ ἰδευσμ, δηὰ ἴπιι5 ἴΠ6 ϑγτγίας ρίνϑϑ 
1ῃ6 ΠΡῊϊ 5δη86 ἴῃ τεηάογίηρ, ὦ γα αὐρὸ βᾷς (0 
πίον ἑπιῖο ἡμάρνιοη! «οἱδῥ απά γεῤγοῦυε ἐῤε «υδοΐε 
εαγιρ. 

1 δαυε πείλδεγ ἰσπΐ οὐ δῦ, ΠΟΙ ριθη ῥαπξ 
ἰρηὶ 9 γηὲ οὔ 1577} 1.ε. 1 Πᾶν ὯῸ Ρῥεγβοηδὶ 
σϑιι56 οὗ ιιάττοὶ νυ [86 Ρεορίθ, {παξ 1 5ῃου ὰ 
{πιι5 Ὀ6 ρογροίυδ!γ δί ϑίσιε ἢ {Πεπ|. ὙΤΠ6 
τοϊίϊοπα Ὀδίννθθη ἴὴ6 ΠΊΟΠΕΥ Ἕἰθπθῦ ἀπά {ἢ 
ἀθθίου ννογο ἴῃ οἷά ἔπι ἴπ6 πιοσδί ἔγυ! 8] 
Βοῦτοο Οὗ Ἰαυνϑι 5 δης υλγτγο ηρ. 
ἐν ομε 97 ἐῤεορι ἀοί ὁ εμγες »|6] 866 Νοίθ 

δῖ δηὰ οἵ (δαρίογ. 

11. Τρε 1.οΚῸ «αἰ ΉΪΚ ἔοστηυ α 15 ἔουπὰ 
Θἰϑθννῆθγθ ΟηΪγ ἴῃ ςἢ. χἶν!. 2 ς, 6 υϑι4] ρἤγαθ6 
ἴῃ 411 π6 ργορμοίβ Ὀείηρ, Τρ; σαὶ ψεροπαρ. 

Κεγὶν 1 σῥαί δὲ «υεἱ «οἱ ἐῤγ7 γωηπαρῇη 
Τηο ΟἿ 15, Κεγιν ὉᾺΥ Ἰοοβὲπεβ 81.811 ὈΘ 
ἴῖοσ βοοᾶ; {δε Καὶ, Κεγεν 1 ῥώυε ἰοοιεά ἐδδε 
7 ν σοοά. ὙΠε νϑγῦ 15 ἔουηά δἰϑονν θοῦ ἴῃ {Π6 
ΒΙΌΪ6 ΟΥΪΥ ἴθ ΟῸ χχχυῖ. 3, ΠΟΙῈ 1 ΠΊΔΥ 
ΒΒ ΠΥ ἐῤε τοίη ἐδ ἐσῥιπιηρ ἰοοσε: Ὀὰΐ ἰη 
{Π6 Ταῦρ. ᾿ἴ οσσυγβ 'π [6γ. χΧ]. 4 85 ἴπ6 δαιι]- 
νδὶοηΐ οὗ (Π6 νϑγῦ 1 σεὐ ἐδεε ἰοοιθ ἴτοτη σῇ Δ1η5. 
Τῆς τοπάογιηρ οὗ ἴπ6 ΑΟ Κ΄, ἐν γονιπαπῖ, ΒΊΝΘ5 
ΔΏ ππίτιο 5θη86, [ἃ ψοιἹὰ πιθᾶῃ 4]}} (ἢ6 
τοδὶ ΟΥἨἨ Τογοιηίδ 5 ἀάγβ, νι ἢ πνεγα ὉΥ͂ 
ΠῸ τιθᾶῃ5 ἦδγϑ οἵ Βαρρίηθθθ Νοῖ πδᾶά ἢθ 
Ἔνθη δἱ ἰαϑί ἃ ρογιοά οἵ ἘΠΟΜΕΙΤΙ Βυΐ ἐῤν 
ἐοοσῖησ τθᾶτ5 ἰπγ Ὀεΐηρ 5εῖ , [Δ ἀε]ϊνοῦ- 
ΔΠς6, Δηὰ [15 5656 15 54 {15[Δ6ΊΌ ΓΥ, 

1 «υἱἹ! εαμμε θεὲ ἐπέριν 10 επέγεαξ ἐδέε νγ6]]...} 
Ἐ ΙΠοΥ, 1 «υἱδ ἔα ὁ ἐδὸ ἐπορ Ὅ0Ὸ ΒῸΡΡ]}- 
οδῦθ ὕμ:996 ἐπ ρε ἐἰγγι6 ΟΥΓἹ ευἱἱ, Κα. Ὅῆϊβ νγᾶς 
Πρ τπ οἷ. ΧχίΟΙ, 2, ΧΧΧΥΪ, 4, ΧΙ. 2. 

12. δα] ἰγοπ ὀγεαῖ ἐδὲ πογίδερη ἐγοη ἀμαὶ 
ἐδε «ἐεε ἢ Τῆθ Ἰαϑὶ ννογά ἰβ 8η ονογϑιβῃΐ : 1 
5ῃοι]4 Ὀ6 ὍΣ 88, 2.4. ὈΓΟηΖ6. ΒΥ {Π6 Ιτοῃ 18 
τιθδηΐ [Θγοπλ Δ ἢ 5 ἰπτογοδϑϑίοη ; δι [Πϊς σδηποῖ 
ΑἸίοῦ τῆ ἀϊνίπθ ρυγροθε ἴο βοηὰ Ππἀδῆ ἰηῖς 
6Χ ]6, νυ ΠΙ οἢ 5 Η.πὶ 45 βῖθε] δηὰ Ὀγᾶβϑϑ. ΤΠ οἴμος 



ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΝ. 
Ις 40 ΙοκρΡ΄ ἴδοι Κηοννεβ : γὸ- 

ΓΔΕ ΘΓ πι6, δπηὰ νιβὶῖ πιε, δηὰά γϑ- 
νθηρα πη6 ΟὗἁἨ ΠΥ ρειβθσιοῦβ ; ἴἌϊκα 
ΤῊΘΒ Ποῖ ΔΥΨΑΥ ἰπ (ὔΥ Ἰοπρβυβετπηρ: 
Κηονν ἴδας ογ τὴγ 84Κε 1 μᾶνε 8 
εγεά γερικε. 

16 ΤΥ νγογάβ νγεῦε ουπά, Ὧπ4 1 
ἀἰά πεδὲ (ἤδη; δηά τὴγ ννοτὰά ννγᾶβ " Ἐξοκ. 5 
ἀηῖο πη6 ἴῃς ΟΥ̓ Δπά τε]οϊοίπρ οὐ ἧτεν. το. 9 

410 [ν. 13--τό. 

12 ΤῊΥ 5υῤϑίδηςα δηά τῇγ ἴγεᾶ- 
δ οΒαρ. σ7. 81Γ65. Ὑν1}} 1 σίνε το τῆ6 ἔ8ρο}} ψιἢ- 

ουξ ρτῖςα, δηά ἐῤαὲ ἔογ 4}1 τῇγ 5118, 
ἔνε ἴῃ 411 (ΠΥ Ὀοτάετϑ. 

14 Απάἐ 1 νψ|} τπᾶκε ἐῤές ἴο ρᾶ88 
νὰ τῆϊης ἐπεηλῖεβ8 ἰηῖο ἃ ἰδπά τυῤῥεῤ 

ἐεας. 35. Κῇου Κηονγεϑῖ ποῖ ; (ὉΓ ἃ ᾿ῆτε ἰ8 Κίπ- 
ἀἸεά ἴῃ πλίης δηρεῖ, τυδίεῤ 58.411 Ὀυγη 
τροη γοιι. 

ἱπεγρσοίδτοηβ σίνοη ἴο (ὴ6 τῃθίδρθοσ ἃ.Ὸ 50 
ΠΙΙΠΊΟΓΟΙ5, ἴδ ἃ ἴδνν ΟἿΪΥ σδῃ Ὁ6 τῃηθηίϊοηδα, 
ὕπιθγοις ἐο]οννίης Ἀδϑῆι οχρίδίης 1 οὗ [ἐγθηι- 
Δ} ; ““δη τγουῦ]ε δηά διςίοη, ἐπουρῇ Βαγά 
85 Ἰγοῃ, ὈΓΟΔΚ ομθ νγῆο, 1Κ Τογοπηίδῇ, 15 ἤστη 
85 5ἴ66] ἀπά Ὁγδϑϑ ἐ᾽) Ενναὶά οὔ [δ ““ πογίδογῃ 
ςοΪοββυβ οὗ ἔς (μα άσεδῃ δυιριγο,᾽" νυν σἢ ποῖ 
δύῃ ἴτοῦ, τις 655 (86 [Θνν8, σοι]ὰ τεβίϑξ. 
Οἰδεῖβ, ὈΥ πογίμεγῃ ἰσγοη, ). 6. [ἢ6 5ἴθὶ πιδάθ ὈῪ 
[06 ΟΠαΙγ 65 οα (6 Ῥοπίιιβ, υπάεγϑίδηα (ἢ 
οὐάμιγαοῦ οὗ ἴῃς |ϑνγβ, ἢ ς ἢ ποῖ ἔνε ἰσοη 
οσουἱὰ Ὀγοαῖ. ἩΗἩροηάογθοῃ ἰγδηβϑίδίοθ, ΟἿ ογ1ὸ 
ὄνγεαξ γον, ἐῤὲ ἐγομ ΟΥ̓ 1δὲ πορὲ πὰ ὀὄγως ἢ 
Θχρ δι πίη [ἃ πΚὸ Εννα]ὰ οὗ [ῃ6 ΟΠαϊάθεβ. Βιιῖ 
ἢ]5 ἀγριυπιθηΐ, {πὶ Ὀγᾷβϑ 15 δοίίον ἴῃδπ ἰσοη, ἰ5 
ἃ Τηϊϑδίακο, ὍΠδ ἀποϊθηΐβ ἀρρ] θα ἔθ ἴεγηλ ἴο 
ΔΩΥ͂ ΔΙΙΟΥ οὗ σορροσ, Ὀιιὲ Θβρθοῖα! ]υ ἴο ἃ τηϊχ- 
ἴωγο οὗ σορροῦ δηά τίη, οὗ ννῃι ἢ ΠΟΥ τηδάς 
ἘΠ6Γ οὐ ηρ ἱπιρ]οπηθηΐβ, δηὰ ὑνῃ] ἢ 15 ἔᾺΓ 
ΒΑγάοΓ (ἢΔπ ΟΥΑΪΏΔΙΎ ἴγοη, δηά 15 ἴΠπ|5 ιι5ϑ« ἴῃ 
ϑοῦρίυγο 85 ἃ ΠηΘίΑΡΠΟΥ ἔοΓ Ἔχίγοπηθ Παγάηεβϑ. 
Οτδῖ τοϊθοῖϊβ τ. 11 845 ἃ δίοβϑ, ἀπά τοηάερβ, 
ἐδ 1, [ογοηῖδῃ, ὄνθη 1Ὁ 1 6 ᾿τΌη, Ὀτθακ 
1Π6 οὐάυγαογυ οὗ [ἢ6 ρῥρδορὶο ἢαγά 45 ϑἴδθεὶ ου 
Ὀγαϑϑὴ" [,Δ51]Ὺγ 1ῃ6 ἼΤάγρτιπι ἴα κε {πὸ ἰτοη 
85 τηδδηϊηρ ῬΠΔγΔΟἢ-ΝΟΟΠο, 116 ΝΟΟαςἢΔἀ- 
ΠΘΖΖΑΥΙ 15 ἴΠ6 5166] δηὰ ὕὅγαββ. Βυΐ (ἢ6 ΟΠ]Υ͂ 
ἱπίεγργείδιιοη ὑνὩΙσἢ Βαγπηοηΐζοα ἢ τΠ6 
σοηΐϊοχί 15 [Παξ ρίνθῃ ἄῦονθ. ΕῸΣ ὁγω. 566 
ποΐβ οἡ Εχοά. χχν. 24. ὍΤδα δ) ]ΟΥ οὗ σορρογ 
δΔηὰ “πῆς πονν Το] θὰ Ὀγαθθ ννᾶ5 ΘΠΓΓΕΪΥ πῇ- 
Κποννῃ ἴο ἴΠ6 δηςιθηΐϑ. 

18. ΤὌν «εὐσίαποο.. ὙΒΙ15 δηὰ {δῸ [0]- 
ἰοννης νοῦβθ Δρρθασ ἀρδίη ἴῃ οἷ. χνυὶδ. 4. 4, 
ὙΥΊ ἢ ΘΒ νΟΓΆ] 5Π|5:ἴ, Δ Οπ6 ΟΥ̓ ἵνγο ἱπιροτγίδηϊ, 
ἀἰβεγθησοθ, ἃ5 ἔοσ ἱπϑίδηςθ, [ἢ6 βιιθδδι τη 
οὔ «υἱέῥομί ῥγίεό ἴῃ [ἢ 15 νϑῦβα [ῸΓ ἐόν δἰσῥ ῥίαεος; 
Ὀυϊ 11 15 ἃ τηϊβία Κθὴ οσι ἰοἰσπὶ (Π4ῖ ννου]ά γράμ 
1η6 ἰννο ρεθαρὲβ ἴο ὄχασῖ δρχθοπηοηΐ, ἃ5 ἴἴ 
γνὰ5 ΠΟΙΓΠΘΓ ΟὈ] ραίοΓΥ ὩρΟπ [ γο Δ ἢ, ΠΟΥ ννᾶ5 
1: Ὠ15 ργαςίίςθ, ἴο φιοίθ ἢ: ΠΊ561} νογΌ δ  Π]. 
7 Ἐγοπηα ἢ 15 ῬΟΥΒΟΠΔΙΥ δαἀγεβθοὰ ἴῃ (ἢ6 

νουβο--ὐδν σμῤείαπος ὅςς.---᾿δσαῦσδο. 6 βἱοοὰ 
Ὀεΐογε Οοὰ 485 ἴπὸ ᾿πίογοθϑθογ, γοργοϑθηζηρ [Π6 

ΡΪ6. Α5 διῇ, (ἢγδ6 [ΠΙη 55 416 βδιἃ ἴο ἢ]πὶ, 
(1) ἴῃδὲ σοὰ μοιϊὰ ρίνθ [υἀ 8} 5 ἴγϑᾶβιισοβ 
ΔΥΝΑΥ ἴογ ποῖπιηρ. [1 15 δὴ δεῖ οὗ σοηϊογηρῖ, 
Ἰτρ  γίηρ Βαϊ Ης ἀϊὰ ποῖ ναῖε ἴῃθπι. (2) 
ΤΠῈ οδιι56 ΟὗἉ {Π158 σοπίεπιρξ 15 [4 5 5115. 
(3) ΤΠΙ5. ἰ5 ᾿υδιβοὰ Ὀγ 1Π6 οχίεηξς οὗ ἴποβθ 
δ[η5. ἀφῳ [ιδ5 σοτησηἰ6ἀ {μετ ΘΥ̓ΟΓΥΨΥΒΕΙΌ, 
Γγτουρδουΐ ΒοΣ τσδοὶο ἰδηΐ. 

14. Μπά 1 «οἱ »ιαζε ἰθ6 20 ῥα:: «υἱὲ 
ἐῤίγιο φρθηρῖδε ἐπο ὦ ἰαπά,..ἢ Ἐδηάογ, “Μπά 1 
«υἱὲ »ιαζε ἐδέε σογτυε ἐῤίγιο ἐπρρρῖδ ἐπα ἰαπά ἐῤοι 
ἀπεαυενί πο. 866 Νοῖο δῖ δπά οὗ Ὁπδρίοσ. 
ῶν α ἥτε ἱς διπαάϊά ἴπὶ γεὶπο σησογ}] ΤῊΪϊ5 

οἴδιιϑα 15 φυοϊοά ἔγοπι Ὠδυΐ. χχχὶϊ. 22. ΤῊΘ 
δά άδά νογάβ δῆονν ἰμαὶ (6 ρυπιβδιηθηΐ [μθη 
ΡΓεαϊςϊοὰ 15 δρουῖ ἴο ὃ6 1 Π]16α. 

156. Ο Ζοκν... ἴῃ [}15 βίγσορῃρ, συ. 1 ς--- 
χ8, ἴῃ6 ργορδεῖ, [ποιρ ἢ τοοορηιΖζίηρ τῃδῖ ἐΠ6 
411] οὗ [υάλῃ ἰ5. ᾿πονιαρ]6, ἃ5 δἤενηι ἰῃ νύ. 
12---14,) δῃᾶ ἰῃπαΐ ἢ6 σδηηποῖ δϑοᾶρο {Π6 παγὰ 
Ἰοΐ οἵ πανίηρ ἴο ργϑάϊςϊξ {π6 συΐη οὗὨ ἢῖ5 ςουη- 
ΓΥ 85 ἃ ῬΓΡοΚΟ ΔὈϑοϊιυζεῖϊγ ἀεϊογτηηθα, γεῖ 
οἴετϑ υπίο Οοά 4 ἰαϑῖ ἐεχροβιυ]δίίοη, δηὰ {Πδΐ ἴῃ 
ἃ ἴοῃθ οὗ ΓΟρΡτΟΔΟΝ, 45 ἢ [Π6 ΡΓΟΠ 565 πλδάθ ἴῃ 
οἢ. 1. 18 Παδὰ ποῖ θθθη {1 ]]1δὰ. Ηδ Ἴσοηίγαςίβ 
186 ἰογ ἢ  ΒΙ ἢ 6 Πδὰ δοςορίθα ἢϊ5 οἤῆςα, 
ν. τό, νυ» {Π6 ργοϑθηξ γεν} ] 50 οὗ 15 ἔδο ηρ5, 
τ. 17, Δηἃ ΡὈΓΑΥ5 ῸΓ ΙΏΟΓΘ ουϊάθηξ μοῖρ, υ. 18. 
[15 [Π6 ὈΓΔΥΘΓ οὗ ἃ πηδῃ ἴῃ ὈΪ ΕΓ στο, ννβοθο 
Βυμλδη πδίαυγο σαπηοί δὲ ργθϑεπί βυῦτημ ἰο [ἢ 6 
ἀϊνῖπο ψ»}}. 

ἐδομ ἐποαυεσί...7 ὙΠ6Ὲ ῥγορῇῃοῖ 5 νγογάβ ἃγὰ 
ἴᾺ}] οὗ ᾿πΐθηϑθο τπηθδηϊηρ. Ηδ ἀρρϑαδὶβ ἰο σοά, 
1Π6 411- κποννίὶηρ (γὙῆο ννᾷ5 δοσυδιπίθα {ποῖος 
ἔοτο ἢ [ἢ ΓΔΆΠΠΟΥ οὗὨ ἢ15 ς“4}}, (6 Ῥσογλϑοβ 
τηδάθ ἢϊπι, ἴ1Π6 δΒορθὸβ ἢ ΒΟ ἢ δ ἢδά δο- 
ςορίθα ἢῖ5 οἤῆςοο, 15 ἀἰβαρροϊπίπηθρηΐ, ἢ15 ἀλη- 
ξοΓϑ, ἴΠ6 ὀρροϑβιίξίου πὸ παὰ πιεῖ ννῆῃ, ἀπὰ δὶ5 
ΡΕΙΒου γδησο ὄν θη ἴῃ ἀ65ρ41Ὁ), ἴο 5Π|6 07 
μὲ Ηδ γοπιοπηδογοὰ ἢϊπὶ ΟΥ̓ Υυἱβι εἰ ηρ ΠΙ ΠῚ, ὦ. δ. 
Όγ ἱπίογίουιηρ ἴῃ ϑοπὶθ πλαυκοα ΠΊΔΠΠΟΓ ἴῃ ἢΪ5 
ἈοΠδ] ἢ, δηὰ ῥιυιπιϑπιηρ ἢΙ5 ρογβοσυῖοσβ. Οοὰ β 
Ἰοηρ-ϑυ εγιηρ τονναγὰβ [Π6 υνἱοκοαά ϑροπιοὰ ἴο 
[Π6 ρτόορδεῖ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 δρδηδοηπιθηΐ οὗ ἢ πιβοὶ 
ἴο ἀρδίῃ, δῃά 7ι5ῖϊςς (561 σοηυϊγοὰ Πδῖ οπΘ 
ὙΠῸ νγ 5 5} Π ΓΙ ηρ σΟὨ ὨΠΊΘΪΥ ἔοῦ (σοά᾽ 5 5116 
5ῃου ἃ Ὀδ6 ἀε]νογοά. 

γεδμζε] 1.6. ΤΘΌΥΟΔΟΏ, ΠΟΠΙυΠΊΟΪΥ. 

16. Τῶν «υογά! αὐεγε ἤομη] ἴῃ Ἡεδτν. (πο 
νοῦ 270 ἥμά 15 υϑϑὰ [ἴῃ ἃ ΥΟΥΥ βθηθσαὶ ϑθηϑθ [ὉΓ 
ΔηγΤΠΙηρ οδίαϊ πο υυϊϊπουξ ἰάθοιγ, οὐ οἰετοά 
νου ὈοΙηρ δοιυρῆΐς ἴῸΓ οπ [Π6 τϑοείνου 5 
Ραγί, ερ. Εζεκ. 2. σ. [1ἴ τὰ.5 5ἰρηῖῇος τΠδὲ 
ΘΓΟΠΊΔ 5. 5. ΠΠΊΟἢ5 ἴο 1ἴπ6 ρῥγορδεῖῖς οβῆσς 
ἃ ποῖ Ὀθθη ὀχρεοϊθα οσ βου ρῆς ἕογ Ὀγ Ὠἰπ,. 
1 ἀά εαἰὶ ἐῤερη] 1.6. 1 τοοοῖνοὰ ἔβοπ ἢ 

ΤΟΥ, ερ. ΕΖοκ. δ, 8, 1}. 1--ς3ώ. Ὑ 5 οδίιηρ οὗ 
1Π6 ἀϊνίπο νγογάϑ ὄχρύεββϑεβ 4150 [δε οἱοβο υηίοῃ ἡ 
Ὀεῖννοοη παῖ ΒΓ ἢ σᾶτης ἔτοαλ Οοάὰ δηὰ 186 
Ῥτορ μοι δ ΟὟ Ὀεῖηρ, δηὰ δοοουηίς ἔοσς [1:8 



Υ. τὴ---2τ. 

ΗΣ , Πα ἢϑαγῖ : ἔογ "Ἴ δαὶ ᾿οδ]δά ὃν τῇ 
ἐπ οαὐά Ὠλτγθ.υ Ὁ ΓᾺΡ Οοὐ οὗ Ποβῖϑ. 
ἜΡΡ 71 881 ποῖ ἰπ τῆς δββειηῦ]γ οὗ 

[Πε πιοςοκεγβ, ΠΟΥ γα]οϊςεὰ ; 1 8αῖ δίοῃε 
Ὀαοδιβθε οὗ τῇγ Παπά : ἔογ ποι ἢδβῖ 
Π]1εἀ πῖς νι ἱπαϊρηδιίοη. 

ι8 ΝῊΥ ἰ8 ΠΥ “ρΡαίη ρεγρεῖυδὶ, 
ΔηΔ ΤῊΥ ννοιηά ἱπουγαῦϊθ, τυῤίεῦ το- 
[υβεῖῃ ἴο δὲ ἢοαίοα ἡ νὴ τποι Ὀ6 
ΑΙτοροῖθεῦγ ὑπο π|Ὲ 85 ἃ [ἴ4τ) σπμά ας: 

δῦ. ἀφ ψγδῖευῦβ ἐῤαὶ {41} } 
Ι9ο 4 ᾿Τπμεγείογε τῆ5 54 τῆς 

ΓΚ, [1 του τεΐυγηῃ, τῆθη ψ}} 1 
δηηρ; [Π66 ἀρδίη, απά ἴοι 504]: βιδῃά 

ΤΊΔΠΠΟΙ ἴῃ νν Ὡς ἢ οἴἴρη, τ βοη 6 δᾶ5 Ὀδρυη 
ἴο βρεῖς ἴῃ [εῃονδἢ 5 πᾶπιθ, ἢ σοπίηιϊε5 [ἢ 6 
ΤΊΘΞ556 ἴῃ ἢϊ]5 Οὐ ἢ ἡνογάβ, ἡ] ουϊ ΔΩΥ τᾶγκ 
οὗ ἀϊδιϊηςίοη. 

1 α» εαἰξεά ὁγ ἐῤγ παρι] 1ἴ. ῶγ 187 παᾶγιδ 
ἐς εαἰϊεά μῤοη γις, ἰ. 6. 1 ἂπὶ σοηϑοογαῖοα ἴο ΤΥ 
ϑοσυῖςθ, ἅτ ογάδιποά ἴο θῈ ΤῊΥ ργορβεί. 

17. 14 ποὲ ἱπ ἐδε α΄σεοηιδίγ οὗ 1δο γποοζογ:, 
ΜΟΙ γε οἰ Ἐδίδεοτ, 1 “αἱ ποὶ ἐπ ἐδὸ ασσεριὀέν 
ΟΓ θεέ ἸδΆΞΆΘΙΒ, απά «υα: »ΦΓΓγ. ΝΟ οπθ 
ΟΡ ἰο 5ϊῖἴ ἰὴ Δ4Π 4556 ΠΌΪΥ οὗ τηοςῖοῖϑ, Ὀυϊ 
Τ]ογεπιιδῃ, ῆο ννᾶ5 νΈΥῪ γοιηρ ἤθη ςΔ]]οὰ 
ἴο Ὀ6 ἃ Ρτορδοῖ, δηὰ ψνῃο ἀοιθί]65ς5 ῃδὰ οἴθη 
ἰλκεη ραγῖ Ὀδέογο 'π ΠΊΔΩΥ ἃ ΤΔΟΙΤῪ τηδϑίηρ (οη 
ἽΟ 566 ποῖθ οἡ οἷ. υἱ. 11}, ϑᾶγ5 [δῖ ἔγοχῃ 
(δες πιο Οοὐ 5 ννογάβ σδπλο ἴο πίτ πὸ αρϑίδιηθά 
ἔτοπι {Πίηρϑ Ἰῃηοςοπέ, δηά (δὲ ἃ ρταν! σΑΠῚδ 
ΟΥ̓ΕΓ ἢϊπὶ Ὀδγοπά ἢ 5 γοαῖβ. Οὔ. ςἢ. χνΥὶ!. 2. 

1 «αἱ αἰοηφ δεαιε οὗ ἐγ ῥαμα] Α5 ἃ ρεῖ- 
800 εογεογαίεάί ἴο Οοά πὸ νοιϊὰ 4150 Ὀ6 
“εραγαϊτώ; 566 Οὐ [(ἢ]5 σοπποοίίΐοη οὔ ἰάθαϑ 

οἷν ς, Δηὰ ςΡ. Αςῖἴδ Χμ. δ: δ]. ἱ. ας. 
Ὁσ ἐῤοκ ῥαᾳα! Διά »ιὸ «οὐ ἱπάϊπαϊοη] 

Τῆς ργορμοῖ {5 ἱδυρῃί οὗ Οοα 5665 [ἢ 5ἰπϑ5 
οὗ (6 ρθορὶβ 'ἴπ ἃ πιοζὸ μοίπουβ ᾿ρ ἢ, 45 οἵ- 
ἔξηςεβ ἀραϊηδὲ Οοά, δηὰ 85 ἱῃνοϊνίηρ ἴδ6 συ ΐῃ 
οἵ Η!5 (δυτςῇ. 

18. "ἢν ἡ, νιν ῥαΐπ ῥεγρείμαΠ ἱ.6. ΑΥΘ 
411 τὴγ ἰαδουγβ ἴο ὃὉδ ἴῃ ναϊη } Δ}}}} (Πε ἀδ- 
Ἰνοσγ οὗ ΤΥ τηδϑϑᾶρὸ ἀνδ}} ποίῃ!πρ τονναγάβ 
σὐδηρίηρ [Π15 πλΙϑογα]θ βία οὗ {Πιηρϑ ἡ 

ὦ: α ἐϊαγ... ἈΘΑΙΠΥ, α΄ α ἀθοθίῦζαὶ ὀγοοῖ, 
ἃ Ὁγοοκ νυ μοῦ ἤον5. ΟἿΪγ ἴῃ {π6 ἹἸπῖοσ, (ἢ 
Ορροβιΐθ οὗ ἐῤε ρεγεππίαί εἰγεαηι οἵ ΑἸΔΟΒ ν. 
24. ὅ866 ποίϑ οἡ Ϊοῦ νὶ. 1ς. οτγοιηίδῃ παάὰ 
ἐχροςοιοα παῖ, σ4}16ὰ ἴο 50 ἢ δη οἥῆςς, [Πογὰ 
σοι ]Ἱὰ δ6 ἃ ρεγρεῖιιὶ ἰηϊογέοσεησθ οὗ ῥγον!- 
ἄδθηςθ ἰῇ ἢ15 Ὀθθδὶῇ, ᾿ποῖοδὰ ὑυδογθοῦ (πηρϑ 
δδοπηοα ἴο ἴΔΚ6 ΟὨΪΥῪ {μεῖτ πδίι γα] σου γβ6. 

19. 1 Ἰδομ γείωγα... ἢ ὙΠογο 15 ἰῃ Οοα 5 
ΔΉΒΨΟΙΓ ἃ ΤὨΪΠΡΙΙΠρ οΟὗἨ σοϊηξογ δηὰ σϑρσγοοῦ. 
7Θγεπη ἢ} ἃ5. ἴῃ οἷ, ΧΙ, δδὰ αιιοδιοποά οὐ 5 
ΕἸ ϊδοιιθπεθα ; δὸ ἐξ ἰοϊὰ {0 ἐῤομ γείωγη, 1Ὲ 
ἔθου τερεηΐ ἴμθα οὐὗἉἨ [Ὦγ ἀουνῖδ, ἀπά {μ|πκ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΡ. 411: 

Ὀείοτε πλὲ: δηά 1ἔ τοι τὰκε ἰογιὴ 
τῆε ργεςίουβ ἔγοηι ἴῃς ν]ς, τῆοι 58ῃα]ϊ 
δα 48 ΠΥ πηουῖῃ: ἰεῖ {ἢ πὶ γαῖαγη απο 
τἢδε ; δυῖ γεῖυγη ποῖ τἴῃοι ππηῖο ἤδη. 

20 Αμπά] ν}} πιακὲ ἴῆδς υηῖο τἢ158 
εορίς ἃ ἔδβηςεά Ὀγάβθη “ ψΨ ]} : ἂπά ἐξα τ 

ἴμεν 5}4}1 ἤρᾷτ δραίηϑβε τπεε, Ρυῖ 2 ΈΠΕν 7 ομαρ. 50, 
5801} ποῖ ρύενδιϊ δραίηβδε τῇδε: ἔοσ 1 
γι ἢ τῆδα ἴο βϑᾶνα ἴπθ6 δηά ἴο ἀε- 
᾿νε ἴἢ66., βδαῖτῃ της ΓΟΚ. 

21 Απά 1 ν}]] ἀε]νοσ θα ουἱ οὗ 
(ῃ6 Παπά οὗ τῆς νιοκεά, δηὰ 1 ν}} 
Γεάδεῃ ἴδεδς οι οὗ τῆς Πδηά οὗ τἢς 
[ογγ Ὁ ]6. 

ΠῚ οὗ [ΠΥ ἀυίγ, ρεπ «υἱἱ 1 ὀγίησ ἐῤδὲε ἀσαΐημ, 
αηπά ἐῤοι ῤαίῥ “Ἰαπά δοξογε νιον ἱ. 6. ἐῤέη αὐἱ 
1 οδδθ ᾽8: 98 84δὶ} 10 «1.“π4ἰ δεΐογε »ιο. Τὸ 
βίδηἀ Ὀδίογο ἃ ρβοΐβϑοῃ πΊιθδηβ ἴο θὲ [5 σῇῃϊο 
ΟἸἿΓΕΥ ΟΥ νἱσορογοηῖ, δηὰ 15 σαϊὰ οἵ Εἰ). ἢ 
(. Κ. χνι!. 1), ἀπά ΕἸιϑῃα (2 Κ. 1. 1.4), 45 
Οοὐδβ ργορβείβ ; οὗ αν ἃ 45 5401}5 πιὶἰβίου 
(α 5. χνὶ. 21, 22); οἵ δοϊοϊηοη 8 σοιμηβο}- 
Ιοῦβ (1 Κ. χίΐ. 6); οἵ Νεδιιχαγ- δάλη, 85 σοϊη- 
ΤΑΔΠαΘΓ-Ιη-ἝὨο οὗ ΝΕ σΠ δ δ 2 Αγ 5. ΔΥΤΉΥ, 
]6γ. 11. 1.2 τηᾶῦρ. [ἴ ᾿πλρ]|165 ἐπογοίοσγο (Π6 
Γοδίογδίοη οὗ [ἐγοπλδἢ ἴο (6 Ργορβείϊς οΟβῆςΘ, 

ὕξιδοι ας γογὶδ ἐδὲ ῥγεοωίοια ἤσονι ἐδὲ οἱ] 
1.6. 1{ ἰδοὺ σάιι5Ὲ ἴη6 ργθοῖοι5 πλοία] ἴο σογὴθ 
ἔογίἢ ἔγοπι (πε ἀγοϑθ. ὍὕΠαὲ δρροδίίοη οὗ [86 
ΤῊΘΊΔΡΠΟΣ 15 πΊῈ ἢ ἀϊδριυϊοά, Ὀυΐ ννῈ ΠΊΔΥ ἀΪ5- 
Πλ155 411 οχρ]δηδίίοηβ Ἰν ἢ ἢ ἀὺ ποῖ τοίοσ [6 
ψνογαβ ἴο ἴἢδ6 ρῥγορῃοι 5 ον ϑἴαῖθ οὗ χτηϊπὰ. 
ἼΤῊΙ5 ἰοανθθ. ΟὨΪΥ ἴπῃδΐῖ οἵ Μίδιισογσ, ψνῆο ϑᾶγ8 
ἴῃαΐῖ Το γαπλιδῃ ννᾶ5 ἴο βοραγαῖθ ἴῃ ἢ! πΊ56} Ὁ υνῃδῖ 
νν45 αἰνιηθ δηὰ ΠΟΙΪΥ ἔγοπλ ἴῃ6 ἀν ο585 οὗ δυπηδη 
Ῥαϑϑίοῃ. [,ἴ ἢἰπὶ δραπάοῃ (ἢ}]5 δἰεπὰθ οὔ 
πιἰβίγιιϑί, [15 βϑηϑινϑηθ95, (ἢ15 Ιἀρ4 [αἴ Οοά 
ἄἀοοβ ποΐ ἀδαὶ τἱρῃϊθοιιϑὶν νυν ἢ Ὠϊπ, δηὰ ἴπθη 
δὲ «ῥα ! δὲ ας Οοιῦε νιομῤ, ἱ. 6. ἃ5. ἴῃ ογρᾶῃ ὈΥ 
Ὡς ἢ Οοά 5ρ6 415. 

ἰεὲ ἐῥόρηι γείμγη μπίο ἑῴρε; ὁμὲ γείμγπ ποῖ δος 
το 1ῤώ}}] ἘἈΔΙΠΟΓ, ὉΔΟΥ͂ 81.811 γείμγη μγ110 
χο, μὲ ὑλου 8810 ποῖ χγείμγη μπΐο ἐῤε7):. 
Α Παϊίεπηρ ργορῆθί ροῦβῃὸθ ἢ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ 
ὙΥΠοΠῚ 5 δος βρθθσῆθβ ἤᾶνθ σοῃῇβγπηθά ἰῃ {ΠΕΣ 
5δη : Ὀυΐϊ 186 {γυ ἘΠ] ϑροακίηρ οἵ σοι ̓5 ννοτά 
ϑᾶνοβ ὈοΙἢ. 

20. «“Ἵμά 7 «ἱῇ ὝὙΠ8. νοῦβθ γεροαῖβ δηὰ 
ΠΟΠΗ͂ΓΠΊ5 {Π6 ῬΓΟΙΉ1565 ρίνθῃ ἴῃ (ἢ. 1. 18, 19. 
[π 8 ᾿αβὲ οἴδιδὸ οὗ υ. α 8 [ϑγοπλδῃ δὰ (ἤγουν 
ἀουδίϑ ὩΡΟη {Π6πὶ. 

21. ομῖ οΥ δε βαπά οὗ ἐδ ἱεγγὶ δἰ [πῃ τἢ 8 
Βθοοπα οἴδιιδα [Π6 ννογά ον ῥαπμά 15 ἴπ6 ραύν, 
ΟΓ ῥοέϊοαυ οὶ δε ῥαπά, ΟἹ νν Ὠ] ἢ 566 ςἢ. ΧΙ, 7. 
Τρε ἐεγγιδίφ ΤΘΔΠ5 τθῃ ΨὴΟ δεῖ ἢ ρθη 
νἹΟἰθηςθ, 566 [οὔ χν. 2ο ; 5. χχχυ].  ης ; [34]. 
ΧΙ 11, ΧΧΥ, 4, ΧΧΙΧ, ς, ἰῃ 411 βίο ρίσοδα 
ἴῃς Ηεῦτ. ψνογὰ ἰ5 [ἴῃ 6 52 π|6. 
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ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΑΡ. ΧΥ. 10, 11, 14. 

10. Τὸ Ηδῦτ. ΣΡΟΡΟ ΠΟ, Ὡς ἢ ἴδ ΚΑΌ- 
δίῃ οπάδανουγ ἴο ἐχρίδίπ Ὁ. βυρροβίηρ ἃ σοῃ- 

διϑίοη οὗ [ῃ6 νογὺβ δῦρ δηά ΠΡ, 5 πονν 5δηθ- 
ΤΆΪΪΥ τεραταθα 45 ἃ τοης ἀἰνίειος οἔὗ [ἢ6 Ἰοίἴ6Γ8. 

᾿ 5βου!ά δε 3) ὉΡ ὉΠ.5. ὙΠε ἔστι ὉΠ ἕο 
ἐδ ᾳ ὑπυϑυδὶ, Ὀὰΐ ςρ. ὈΞΡ5, ευΐξ. 1. 22; 

, 2 8. χχῖ. 6. ΕἘννα] 48 επηοηάδίϊοῃ 

ψἰς τ, του ἢ ΒΥΔΙΠΊΔΌΟΔΙΥ ΡΟΒ510]6, 
5 γεῖ φοΠίΓΑΓΥ ἴο ΔΠΔΙΟΡΥ. 

11. Τῆς ΟἿ ἽἼΠΥ Φ 15. σδρδῦϊθ οὗ ϑϑυεγδὶ 
τοηάογηρδ δοςογάϊηρ ἴο 86 νοννο]ς. ΞΌΡΡΙ] Θά. 
10 τηᾶὺ ὕε (1) ΠΥ ἱπῇ, Ρὰ. οὗ ΠῚ, ννῃὶς ἢ 
Οὐ5. τοπάογα Ὁ» δεφίππίπφ,; Ὀὰΐ ἔπεγε 15. ΠῸ 
Ρτοοῦ οὗ 1}15 τηϑδηϊηρ ἴῃ ΗΘΡΥ., [᾿ γαῖῃοΓ τηθᾶῃ5 
ἐδ ἰοοσίπσ. ἴπ ΟΒαϊάθε δηά ϑγτίδς Βοννονοῦ 
ἐδ ἴῃ ΡΔ. 15 Ὀοΐῃ ἴο υηϊοοϑε ἀπά ἴο Ὀεξίῃ. 
οτ (1) ἼΓΥΨ ἱπῇ. Καὶ οὗ ἐπε βᾶπιβ νεγρ, ἀπά 
ΜΠῖοἢ νουἹά αἴθὸ τηθᾶπ ἐόν οοείπς. Οτ (3) 
ΓΦ ἱπῈ. ΡΙ. οὗ Ὑ ἐὸν βοῤεηφ, ἰ᾿γ βίγαρ- 
εἰς στ ἴῃς [εὐν8, «δαί δὲ ὃν ξοοά. ΟΥ (4) 

(ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΧΥ!. 
1 772 ῥγοῤλεί, «ηαδ ἐλε ἱγῥές οΥΓ αὐτίαϊ πέρην 
“ονι νιαγγίαχε, σι ἄοιϑές οὐ νισιν τίη, απιαἷ 
Μασ, γογεε ειυοίά 49 τοτὲ 7 γεΐπ οΥὙ ἐλέ 
ὅ ειυς, τὸ δειαμδε ἐλδν τυῦῦδ τυοντό ἐλα» ἑλεῖν 
,7Ἴαἰλῶ. 14 Τλεῖν γείγη σον ἐαῤησιν σλαϊ 
ὁε εἰγαηιρο ἑάαν ἑλεῖν ἀρίέσεγαπεο ομέ οὐ ἘρΥΡέ. 
τό, σοά τοῖδ ἀρμεὀέν γεζορεβέριδς ἑλεῖν ἑάοία »γ. 

ΗΕ νοτά οὗ [6 ΙῸΒΡ οδπια 
450 ππῖο πιε, βδγἹηρ, 

ΕΚΕΜΙΑΗ ΒΒ ΝΊΝΤΗ ΡΕΚΟΡΗΕΟΥ. 

ΟἾΔρ5. ΧΥ]., ΧΥΪ. 1--ιϑ. 

Ῥιωπδνιοηΐ οὐ μάκαρ ὃν Ῥει ίσπος ἀπά Ἐχιΐο. 

σηαρ. ΧΥΝῚ. [Ἃ}ἢ τῃ]5 Ργορθοοῦ (Π6 ρυη- 
Ιβδῃπιθηξ οὗ [η6 ρϑορὶθ 5 δοῖ ἔοτίῃ ἴῃ ὄύθη 
ΒίογΠΕΥ ἴογπ!5 (ἢΔη ἴῃ ἴπ6 ἰαϑσῖ. Τῆς ψΒο]ς 
Ἰληὰ 15 ᾿ἰκοποὰ ἴο ἃ ἀδεϑογί Ἵονογεὰ νὰ [86 
Ὀοάϊθ5 οὗ {πὸ ἀραὰ, ψῆὸ 16 υπῃροπιοδηρὰ 
δηὰ ὑπολγοὰ ἔογ ; δηὰ ἐμ ργορπεῖ ἢ ΠΊ5 6} 15 
σοιητηδηάοα ἴο δὈβίδιη ἔγομῃ [6 σοτηπιοη υ.54668 
οὗ τηδηκίηά τΠδΐ ἢ15 τηοάθδ οὗ Ἰἰΐδ, ἃς νν6}} 85 
δ15 ννογάβ, ΤΏΔΥῪ νγάσῃ (Π6 ΡΘΟρΡΙ]Θ οὗ ἴδε ρτεδῖ- 
Π655 οὗ {Π6 Δρρσοδοπίηρ σδἰδιη!Υ. ὍΉΘΓΘΟ ἰ5, 
Βοννονογ, ΗΠΑΠΥ ἴο Ὀ6 4 τεΐαγη ἔγοπὶ οχ δ, Ὀὰξ 
ΟἾΪΥ αἰτοῦ ἴπ6 ἸΙἀοἰδίγυ οὗ (ῃ6 παίΐοῃ 45 Ὀδθη 
ΒΕΥΘΓΕΙΥ Ραηϊδῃεά, [Ι͂π ἴδε ἰαϊΐογ ρα οὗ ἴδε 
ῬΓΟΡΠΕΟΥ͂, ΤΥ σοπηπηοηϊδίοιβ πα Δ]] 15] 05 
ἴο ἴπ6 ἴγγάπηϊοδὶ σοπάπςξ οὗ [εῃοϊδκῖπι (ςἢ. 
ΧΥΙ, ς), δῖ5 4!ΠἸ4ποὸ ἢ Ἐργρί, ν. 7, δ15 
ἀνδτῖςε, ἀῃὰ ἢϊ5 ργοπηδίαγο ἀεαῖῃ, ν. τσ. ὙΒΕΥ 
ΔΙῸ 411, ἤονγονοῦ, ἴοο βθπογαὶ δηά υποογίδιη ἴο 
ἘΠΕ Ε16 ἢ ἴο ΒΑΥ͂ {παὶ {πες ἀδῖε οὗ [ῃ6 ργορῆθς 
ὧδ δυρϑεασυσηῖ ἴο ἴμ6 ἀφαῖὰ οἵ [μαϊ κηρ, ἐπουτα 

ὙΠΥ τοι ρεῖβ. Καὶ οὗ ἐμε βάπιὸ νεγῦ, νυϑὶοδ 
Ἐνννα]ὰ δηά οἴβοῦβ ἴδκε ἴῃ ἴδ 56η86 οὗ βίγεηρσίθ. 

ΘΠΙΏΡ, -- 50Γ. ἀὰ 1 “ἰγεησίδεπ ἐδες 3ῶὼγ σοοά. 

Βοίῃ {8656 ἰαϑί ὀχ ροϑιοΠ5 ἀσὰ ἄγαν ἔγοτῃ [ῃ 6 
ςορηδίο ἀϊαϊθοῖβ, ἀηὰ ποοᾶὰ σοπβτγηηδίίοη ἔτοπὶ 
(86 Ηρῦγενν. ῬΧΟΌΔΟΙΥ ἔγοπι [ἢ 15 ἀιβης Υ οὗ 
ἱπτογργείδίοη ἴπΠ6 Μαϑογιῖθβ βιυιϑευἱοα 45 186 

Κη ΠΥ Ψ,, 1 δαυε ἰοουεά ἐῤεε; Ὀὰι 81 [Ἔγοπηδ 
δηὰ βοπὶὸ οὗ [86 |[6νν8 πρκιϑίοοὶς ἐῃ]5 ἔοτ 
ΠῚ -Ξ- ἸΠυιν), ἐδγ γοριπαπὶ, ννθδηος (86 
τοηδογίηρ οὗ ἴῃ6 Α.ὔΥ͂. 

14. Νειῖμοῦ [ἢ6 τοπάσγτηρ οὗ ἴῃ ΑΟΥ᾿., ποτ 
[Παϊ οὗ ΚΕΙΙ, 1 ἐαιε ἐδν ἐπόρθει 10 ὀγίηρ ἐ, ἸᾺΥ 
ἰγϑάϑιγο, ἐπίο αὶ ἰαπά..., ἴα ἃ Ἰδρ: απιδῖο ΓΔ 5- 
ἰδϊίοπ οὗ {86 Ηδθῦτ., Ὡς ἢ 15, 1 «υἱδ ἐαιε 16 7 
ογδηγιὴσς 10 , ἐδγομσ ἱπ α ἰαμά ἐῥομ ηοαυενὶ 
ποί: Ὀυϊ ἰῇ6 1ΧΧ.. ὅγτ., απὰ Ταγρ., νὰ 
ΤΆΔΗΥ Μ55.. Πᾶνα 186 ΞΔ ΠῚ τεδάϊηρ (Ἴ ΠἼ2}Π}) 
85 ἴῃ οὗ, χνΐ. 4. ἃπὰ ἴΠ6 ΞΤΥΑΠΊΠΊΔΥ ΓΟ] ΌΪΓΕΒ 
Π15, 8ἃ5 ἴο ρᾶ55 ἡπίο ἃ ἰδῃὰ ἰ5 ποῖ 3, Ὀυϊ 

γὰὶ ὗν. 

2 Του 5Πμα1ς ποῖ ἴαΚε τες ἃ ν]ΐε, 
ΠΘΙΓΠοΓ 5841 του ἤανα 5βοῃ5 ογ ἀδιιρῇ- 
ἴΕΓ5. ἴῃ [15 ρίδςε. 

2 ἔοτγ τῆι 54 ἢ τῆ6 ΓΟᾺΡ οου- 
σαγηϊηρ ἴῃ6 80η8 Δηα ςοποεγηΐϊηρ τἢς 
ἀδιυρητοιβ τῃδς ἀγα Ὀογη ἴη τἢ]15 ρίδςε, 
Δηἀ σοηποογηϊηρ ΤΠΕΙΓ τηοΐῃεῖθ {παῖ 
Ὀαγα {Π6ηη, ἈΝ σοποογηϊηρ Πεὶγ [ἃ- 
{Πεῖ5 ἴηι Ὀεραῖ ἴῃ επὶ ἴῃ [18 ἰδπὰ ; 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῈ νγα5 νυσυθη δρουξ ἴῃ 6 οἸοβα οὗ ἢΪ5 
τεῖρῃ. Βιιῖ 566 ποΐθ οἡ ςἢ. ΧΥ!ϊ. τς. 

Ω. Ἴρομ «ῥα ποὶ ἰαζε ἐδέε ὦ «υ} 45 
ΤλΔΓταρὸ ννᾶ5 ΟὈ]ραίοσΥ ὑροὴ {μὸ [6ν.5, ἴῃ6 
Ῥγοδιοη οὗ ἃ ἴο [Ὀγθπιδἢ ννᾶ5 ἃ ϑίρῃ [δα 
(πὸ ᾿πιροηάίηρ σαἰΔΙ Ὗ ννᾶ5 850 ργοαῖ 85 ἴὸ 
ονοιτί 6 411] ογάϊ παι ἀυτ|65, δηὰ 1151} ΠΙπὶ 
ἰη ἐογεοροίηρ ἴἤοϑο ἤοροβ ψν ἰςἢ ἴῃ ἴη6 πιιπά οὗ 
ΟΥΟΓΥ [ονν νοῦ σοπηθοϊοα ΜῈ [ἢ 6 Ροϑϑεβϑίοῃ 
οὗ σΠ]άγθη. 

ἐπ τῤὶς ῥίαοο}] Νοὶ Πογαβαίεπι οη]Ύ, Ὀὰϊ ἴῃς 
ὍΠ0]6 οὗ ἀφ ὰ. (ρ. ςἢ. νἱ!. 2. 

8. εοπεεγηίης ἐδε σοπα...ἢ ὍΤὨΪ5 Γράϑοῃ ὁχ- 
ἰεηἀϑ ἴο (Π6 ΒοΪῈ οὗ ἴΠ6 ρθορὶθ. ὍΤῃο {{π|ὲ5 
ὍΘ δυο ἢ (δὶ ἔογ “"ἴΠ6 ῥργθβοηΐ ἐἰϑίγοββ ἡ 1ἴ 
ὙΔ5 νγ 1586 ἔογ 4}} ἴο δυβίδιηῃ ἔγοιῃ τηδιτίαβο, 
1 ΟοΥ. νἱϊ. ,ό : Μαῖίί(. χχίν. τς. [{ 5 Ὄχίσδογ- 
ἀϊπαγγ ἰῃδὶ (ἢ15 ρᾶβϑᾶρο βῃουϊά εὐὸσ ᾶνα Ὀδθη 
ἀγαρροαὰ ἱπῖο ἴῃς σοῃίγουθυϑΥ τοϑροσηρ (ἢ 6 
ἐπέογορα σε] ον οὗὨἩ [86 οἰογρΎ, Ὀὰΐϊ δυςῃ ἢΔ5 
Ὀδοη {πὲ σᾶδ5ο; δηά 1 νναβ δυάθητγ ἱπουρῆῖ 
ἃ τιδίϊοσ οὗ ἱπηροτίδῃος ὈγΥ 186 ἰγαηϑίδίοσγβ οὗ 
ἴῃ6. Α. Ν. ἴο τεργεβεηΐ παῖ θγεπλδῃ ΣΡΑΙΥ 



ν. 4-ι1] ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥ͂Ι. 
“αἰαρ.15. 4Ἃ4 ΤΠΕΥ 58}4}} ἀϊε οὗ “ ργίενοιιϑ 
δ εὗαρ. «5. ἀδδῖῃϑβ ; ΤΠΘΥ 54] ποῖ ὁ θ6 ἰδλπηθητϊαά : 
- ΠΕΙΈΒΘΓ 514}} τη γ θὲ Ὀυγεά ; ὀκμέ τῆ δ Ὺ 

804}} δὲ 245 ἀυὴρ ὑροη ἴῃς ἴᾶςε οὗ 
τηε δαπῆ : δηά τΠΕΥ 58514}} θὲ ςοη- 
δι πηθ ἃ ὈΥ τῆς δννογά, δηά ὃγ ἔδιηΐηε ; 
ΔηΔ {Π6ῚΓ “σΑγοᾶ565 5η4]1 θ6 πιοδῖ ἴὺσ 
ἴδε ἔον]β οὗ ἤξάνεῃ, δηά ἔοσγ ἴῃς θεδϑίβ 
οὗ ἴδε δδαγίῃ. 

413 
ἴο ἀτίηἷς ἴογ {πεῖν ἔΔΈ ΠΥ οἵ ἔογ τδεὶγ 
τπιοΐδογ. 

ὃ Του 5Π41: ποῖ αἶβο ρὸ ἱπῖο (ῃς 
ἤουϑβε οἵ δαϑιίηρ, ἴο 81} νγἢ τΠεηὶ ἴο 
οδῖ δηά ἴο ἀγίηκ. 

9 Εογ τῆ 54 τῆς ΠΟΚῸ οὗ Ποβῖβ, 
{πε (ὐοά οὗ [βγδεὶ ; Βεῇῃο]ά, “1 ν"}}] “ [ξαΐ. 54 
οΆιι56 ἴο οδᾶβα οιι οὐ τη ϊ5 ρίασε ἰῃ βαρ. 7.34 
ΥουΓ ΕΥὐΈ8.9 ἀπά ἰῇ γόιγ ἄδγβ, [(ἢς Ἐκεῖς. αδ, 

ς ἔογ τῆι 5411 τῆε ΓοΚ Ὁ, ΕΠΙοΓ νοῖς6 οὗ πιλίγίῃ, δηά ἴῃς νοῖςε οὗἉ ρ]λά- "5 
"0, ποῖ ἰηῖο τῆ6 δοιιβε οὗ | πιοιιγηϊηρ, Π658, ἴῃς νοῖςε οὗ τ1ῃ6 ὈγΙάερτοοπι, ἀπά 
Κα ἢ ἩΕ ΠΟΥ δο ἴο ἰαπίεῃζ ποῦ Ὀεπιοᾶη ἴῖδε νοῖςε οὗ τῃ6 ὕτίάε. 

ἴπεῖα : ἰοῦ 1 ἢδνὲ τἌΚεη ΑΥΑΥ ΠΥ Ιο ἢ Απά [ζ 5}|2}1] σοπιε ἴο 838, 
Ρεᾶςε ἔτοτλ [ἢ!5 ρεορ]ε, βατἢ τῆς ΓΚ, ψῃδη του 8ῃ4]ς 8ῃενν τἢ!5 ρεορὶς 4]]} 
εὐεη ἸονἹ Πρ Ἰκ πάπε85 Δ Πα πλογςί 68. {Π686 ννογάβ, δηά {Π6Ὺ 541] 54 υπῖο 

6 Βοῖᾷ τῃε ργεαὰῖ δηά τῇς 8π|4}} τῆες, ΛΟ μεγείογε πατῇ τῆς ΓΟΚΡ ρτο-  οἶμαρ. 5. 
8041] ἀ16 1ἴῃ [ἢ 158 ἱμπὰ : 1Π6Υ 5}}8}} ποῦ ποιησςεά Δ4]] [ἢ]5 ργεδῖζ εν]] ἀρδίηϑί 15 Ὁ ἃ 13. :5 
6 Ὀυτγιοά, ΠΕΙΠΘΓ 5841} πιόη ἰλιηθηῖ οὔ ννῃμαῖ 19 οὐγ πα ὃ οὐ ννμαᾶῖ ἐς; 

“ἴκν. το. [οΓ 16 πὶ. ποῖ “ςῖ {Παπηβοῖνθθ, ΠΟΓ ΟἿ 5ἰη τῃδλξ νναὲ ἤανε Ἴοιημτεἀ 8- 
Ὅευι, τ4.1. τῆλε {Πεπιβεῖνεβ ὈΑ]4 ἔογ τΠεπι: ραϊηϑὲ τῆς ΓΟΚῸ οὐγ (οἀ! 
'Ο τ, 7 ΝΕΙαΓ 588} γιοη δ τεαγ ἐῤέπι- 1ι ΤΏΘη 5}4]1 τῆοιι 54Υ ὑπο {ΠΕ ΠῚ, 
δνναά γον ΦΦἰυε: ἔου τῆ 6 πὶ ἴῃ πιοιγηΐπρ, ἴο σο- Βαοδιδε γουγ ἔδῖθειβ ἤᾶνε [ογβάκεη 
ἘΚ [οτῖ τΠεπὶ ἔογ τῆς ἀεδά ;" πείτθ ον 58.4}} πηδ, δα τἢ τῆς ΓΟΚῸ, 4π4 ἢᾶνε νναϊ κε 

πιθη σῖνε ἴπεπι ἴῃ σὰρ οὗ ςοηϑοϊατίοη δίζεγ οἴπεγ ροάβ, δηῃά ἤᾶνε 5εγνεά 

νγ͵5 πιαιτιοὰ, Ἐργ ἴῃ {πῸ πεδάϊηρ οὗ ἴμὸ σῃμδρ- 
ἴοΓ ννῈ τοδά, “"ἼΠ6 ρσορῆδὶ υὑπάὸσ ἴῃ ἐγρέ: 
οἵ αὐδιδιπίης ἔτοπὶ πιδιηαρε, ὅς.) ὙΠΕΓΟ 
σδῃ ὃ6 {π||6 ἀουδὲ (Πδϊ [Θγου δ δοῖι! }} ννᾶ5 
ὈπΙηδιτὶοά, Ὀὰΐ 1[ὴ6 ΥΟΓΥ ἔοσος οὗ [δ 5:5 [ΑΥ̓͂ 
ἴπ 115 Βεηξρ 8η Ἔχοθρίίοη ἴο [86 οσγάϊπασγ ργδς- 
τἰςε οἵ [Π6 ργορῃείϑ, 

4. ρτίουοις ἐξα! ΤΤ1,11. ἀεα!δὲ Ὁ ἀϊ- 
ἐῶ:::, ἀφῖῃϑ ΌὈΥ ἴῆοϑθθ ΠΊΔΩΥ πηδ 65 ἡ ΙΓ ἢ 
ἔο!]ονν ἰῃ ἴδ ἴγδεὶκς οὗ νγὰσ δηά [ὩΠΊΠῸ ; οΡ. 
ςἢ. χῖν. 18. 

ἐῤεν “ῥα]} ποῖ δὲ ἰα»"εηίε] ϑιυλ]ΑΥΪΥ ἴῃ 1ῃ6 
Ρίασξυεβ οὔ Αἰποηβ δηὰ 1 πάσῃ, ἴπ6 ργεαῖποββ 
ΟΥ̓ 1Π6 ζ,ΟΠΟΓΑ] ΠΊΙΒΟΓΥ σγ δηθὰ οὐἱδ {86 ῬΕΠΕΪοΣ 
βυτραΐῃ ο5 οἵ Βυπίδη παΐυγο. Ορ. ΤὭυς. 11. ς 2. 

δ. ἐδεὲ ῥοιμε Κ᾽ »ιομγηι}) [ῖἢ [6 ΟἿΪΥ 
οἴμοῦ ρίδςος ἰῃ νν Ὠ] ἢ {πῸ ννογτὰ γοηάογοα γηομγ- 
ἐφ ΟσσΓ5, ΑΠΊΟΒ ΥἹ. 7, 1ἰ 15 (Γδηϑαῖθα δαηψμεῖ, 
ἃπά 50 δῖ [εζοῖμ ἤδγθ, δορι σου. [ἰ 
ΙΘΆη5, ΠοΟνΟΥΟΥ, ΔΩΥ ἠομά ογ7, δπὰ ἴδ 57. 
υηάοχϑιδηάϑ ἰἰ οὗ ἴΠ6 Ρἱεγοῖὶηρ νν4}} γαϊβθά ονὸσ 
1η6 ἀεαὰ, ΔῈ 1ἢ]15 πλοϑῖ πηοάθτῃ ᾿ηἰεργοίοῦβ 
ἅξτοε. 

»ν ῥεαεξ....) Ἔνθ ἰουϊησλίπαάπεις ἀπά »πεγοὶε) 
ΤΟ οαυ56 οὗ [Δι 5 υἱίεσ τα ϊπ 5 (ῃ6 νυ τἢ- 
ἄγαν] οὗ τῃδῖ ρϑᾶςς γῆ] ἢ υϑοὰ ἴο τοβῖ ὕροη 
ΒΟΙ ἃ5 [Θπονδῃ 5 σονθηδηΐ-ρθορὶθ, δπά ψν Ὡς ἢ 
οη Ηἰ5 5ἰάθ υϑεὰ ἴο 5ῆενν ἰ15617 ἴῃ Ἰουϊηρ κἰπά- 
Ὧδ655 Δηά ΠΊΕΓΟΙ68. 

Θ. πον ἐμῷ ἐῤορισοίυει, ποῦ »ιαζε ἐδορινευεε 
δαίά ,ὼγ τθερ Βοῖῃῃ [Π686 ργαςίςεθ ννεῦδ 

ΒΕΓΙΟΌΥ ἔοσθϊἀάθῃ ἴῃ (6 ἴανν, ἴον. χῖχ. 28, 
Χχί. ς, ουϊ. χὶνο Ι, ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ 85 θείης μοδίῃθη 
συδίομηβ, 1 Κ. χυἹ. ,ϑ; [534]. χν. 2, Ὀμζ 566η) 
ἴο ἢδναδ Γοπηδι θὰ ἴῃ σοΟΠΊΤΠΟη 156, Πἢ. ΥἹ]. 20, 
Χ]Ι. ς ; 541. ΧΧΙΙ. 12; Εζεκ. Υἱῖ. χ8; Αἴθὸβ 
1}. το; Μιίςοδῃ ἰ. τό. Βγ »ιαζίηρ ὀαίά 15 
τηοδηΐ βῃδνίηρ ἃ ὈάΓὸ ρας οἡ [πε ἔγοηΐ οὗ (ἢ6 
δΒοδά. 

7. Ννειεδεν «“ῥαϊ τλθῃ ἐεαν ἈΠΘΠΊϑο᾽ν 65] ΤῊ 
ΤΑΔΓΡΊη 15 που δῖον ταὶ, Διο ἐρεγ τῤαλ! γιὸπ 
ὌΓΘΔΙΚ Ὀσοδὰ ,0γ ἐῤέρι; δῃὰ 580 ΕΧΧ., δγζ., 
νυϊρ., δὰ Ταγρ. [ἴ νγᾶβ οιιδίοπημασΥ ὕροη 
{π6 ἀδδίῃ οὗ ἃ τεοϊδίινο ἴο ἔδϑοὶ, δαπὰ ἴοσ 16 
[τοπᾶὰβ ἃηὰ ποὶρῃρουγα δῖῖοσ ἃ ἀδοθῆϊ ἀοἸΑΥ 
ἴο οοπιὸ δης σοπγίοτί [86 πηοιτηογ, δηά ὑγρὸ 
ἴοοά ὑὕροη πὶ, 2 8. ἰ. 129 111.. 2 ς, ΧΙΪ, χό, 17; 
ἴοοά νγᾶβ αἷϑο ἀϊβισι θυϊοὰ αἱ ἔπ γα ὶς ἴο (ῃ6 
ΤΟΌΓΏΓ5, ΕΖΕΚ. χχίν. 17; Ηοβ. ἰχ. 4, δῃηά ἴο 
ΟἾΠΟΙΒ, ἜΒΡΘΟΙΔΠῪ ἘΠ6 ροογ, ΤΌ ἵν. χ7. 

ἠδὲ σὠρ ο᾽ εοπσοίαἑοη) 866 ποίβ οἡ Ῥῖονυ. 
ΧΧΧΙ. 6. 

8. ὄδοιμε οὗ, ανην} Ἰμἱῖ, δοιμε οΥ ἀγίπξίμρ. 

10. ἐδεγ “ῥα! “αγ...71 16 τὴ6 ρϑορ]θ ἃσὲ 30 
Βαγάσηδα ἴῃ [ΠΟΘΙ 8᾽η5 85 ἴο ὀχροβίιυϊαῖΐθ ἢ 
(δε ργορῃεῖ, μὸ 15 ἰο ϑδϑῇῆουνν {ποπὶ {παί ἰῃ6 56- 
γΕΓῈ ϑοηΐθησθ ρᾷϑϑθαὰ ὕροῇ ἴἢ6πὶ 15 ἴπΠ6 σοηβ6- 
4υεηςε οὗ Ἰἀο]ΔΙΓΥ ρεγϑιοῖθα ἴῃ ΤῆγοΟυ ἢ ΠΊΔΗΥ͂ 
δεπογαϊίοηβ (11 1 Πᾶ5 ἤηΔΙΥ ἀθερεηοὰ ἰηῖο 
ὨΔΙΙΟΠΔΙ Δροβίαϑυ. 866 ποῖδϑ οἡ (οἷ. 1, 9, χὶ. 
1ο, χὶν, 2ο. Εσοτγ ἡγιασιπαίίοι ἴῃ Ὁ. 12, τολδὰ 
ΒΌΠΌΟΣΠΘΕΗ, οἷ. 11}. 17. 
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Πεπὶ, ἀπά πανεὲ ὑνογβῃ!ρρεα τἤεηὶ. 
δηά ἤᾶνε ἐογβακεη πὲ, δηὰ ἢᾶνε ποῖ 
Κερῖ τὴν ἴανν ; 

ξεμαρ, 7. 12 Αμπὰά γε μανε ἄοῃς ἔννογβε τῆδη 
γουγ (ΊΠεῖβ ; ἕο, Ὀεῃοὶά, γε ννδὶκ 

ΓΟτ, σέκὅ- ἘΥΕΥΥ 6 δἃογ τῆς ἢ ἱπιαρίπδίίοη οὗ 
π Ἦϊβ. αν} Πεατγῖ, τπᾶτ ΤΠῸΥ πΙΔΥ ποῖ 

Ποάγκοη τπίο πε: 
ΑΡαΣ ς 12. ἃ Ἰογεΐογε Ψ}} 1 σαβὲ γου οὐ 
δ4, 65. οἵ τῇ ϊΪ5 ἰδλπά ἱπἴο ἃ ἰαπὰ τῃαῖ γε Κπονν 

ποῖ, μεῤεῦ γ8 ΠΟΙ γοι ἔῃ οΓβ ; δηά 
{Πέτα 5}4}} γ8 βεῖνε οἵπεγ ροάβ ἀδῪ 
Δπά πἰρῃῦ; ψῆετε 1 ψ1}} ποῖ 5ῃενν 
γου νου. 

κελαρ, 53... 14. 4 Ὑπετγείογε, θεΠο]ά, τε " ἀλγ8 
ςοχηθ, 841} τῆς ΓΟΚ, τπδῖ 1 5}4]] 
ΠΟ πιοῖα ὃς 844, Τὴ6 ΓΟΚΡ ἰΐνεῖῃ, 
τη Ὀτουρῆς ὑρ τἢς ΤΠ] άγεη οὗ [8- 
γδ6] οι οἵ τῆς ἰΔπά οὗ ἔργρῖ ; 

18. απά ἐῤέγε «ῥα γε..}] ΤὍἘ6 ψοτγάβ 816 
ἸΓΟΏΙΟΔΙ, ἀπά ἐῤέγε 79 ΤΔΑΥ͂ ΒΟΥΥΘ οἱδέγ ρος 
ἀαν ἀπά πὲσδί, αἰποθ 1 Ὑ1Ι ΒΙΘῊῪ γοῦ πῸ 
,αυομν. Ἴδε βθῆβϑε «ὐὐεγό κίνθη ἴο ὝΝὠ ἴῃ 
ἴῃς Α. '΄. 15 ἱποάρδῦϊε οὗ ργοοῦ, Ὀυΐ ἴ οἴδη 
ΤηθΔη5 δεσιε, ἱπασημο ας, σἰπεε, 5εὲ6 Οδῃ. νἱ. 
4: ουῖ, 11... 24, ἄς. 

14, 16. δεῤοϊά, δε ἀκγε εογιθ...}ὺ Ὑἤοθα 
ἔννο νϑγϑθβ, ΟΥ̓ ῥγοτηϊβίηρ ἃ ἀθ] Ινογᾶποθ ῬΊΘδῖοΥ 
ἴλη (δαὶ ἔτοπὶ Ερυρῖ, ἱπλρ] θα Αἰθϑὸ ἃ οἤδ5- 
Εἰδεπιθπῖ πιοτὸ τογγιῦϊο (ἢΔηὴ [ἢ6 Ὀοπάδρο ἴῃ 
186 ἰγοὴ ἔιγηᾶσα ἴπογα, [ηϑἰοδὰ οἵ ἱπεὶσ Ὀείηρ 
Ρἰδοθά ἴῃ ομθ ἰδηά, ἰμοτα ννὰβ ἴο Ὀ6 ἃ ϑοδῖ- 
ζογίηρ ἰηΐο ἴπῃ6 πουῖῃ δηά στῇδηΥ οἴμοσ σουῃ- 
1Πε5, ἔο]οννοα Πη4}}Υ ὈΥ 4 τοϑίογαίϊίΐοη. Ὑν Ώ16 
ἘΠ6 ἀττ]ε5 οὗ Νίπονθῃ δαπὰ Βαῦγίοη στοιηά 
ΟἴΒΟΙ παίίοης ἰηΐο 4 σοηξιϑεὰ τλ8855, [υἀδ 
νγ5 ἴο σοπὴθ ἔογίἢ ἢ [15 ΓΘ 6]Ππρ5 οὗἉ πδίϊοη- 
ΔΙ δπὰ ραίστιοῖσπιὶ 50 ἀδεροποὰ 85 δἰπιοβῖ ἰο 
Ἰυ 5. }Ὺ [86 σοργόδοὺ (δι {πὸ [εὐν5 ψεγο Παῖουβ 
οὔτ ΒοΐΪο πυμλδη τάς. Βιῖ [15 ργοβρεςί οὗ 
ξαΐυγε τεβζογαίίοη ννὰ5 Ὀυΐ ἃ 51:}4}} σοτηογί ἴο 
[Εγοιλδῃ 5 σοπίοπιρογαιθ5. Ηἰ8 ννογάβ ἴο 
ἴδεπὶ ΟΘ ἃ ἀδηιποίαιίοη οὗ Θχϊθ, δπὰ ἴθ 
διιϑρεηϑίοη οὗ 4}} {ποὶγ σονθηδηΐ- ΙΝ] 6 65. 
ὙΠΟ 15 ὯῸ τστϑάβοῃ, πογοίογο, ἔοτ σοράσγαϊης 
ἴδεθε ἴννο υθῖβεβ ἃ5 Δ ἱπίθγροϊατοη ἔγοπι οἷ, 
ΧΧΙ. γ) 8, Τἰπουρἢ σοηπίρβϑθα Υ {ΠΟῪ ἀο ρῖνε ἃ 
βυάάδη ἴυγῃ ἴο {Π6 ργορμεῖ 5 αἰδοοιγϑο; Ὀυΐ 
ΟΠΪΥ ἴο ΚοΕρΡ ΡῬΓΟΓΆΠΘΠΕΪΥ ἴῃ νἱονν [ἢ σΟΠΙΓΑΙ 
ἀγα ἀδοϊαγοὰ ἴῃ οἢ. ἵν. 27, 1 ΜΜ11 ποῖ πηακο 
ἃ 111 επά.,᾽" 

16. ΒΒεῤοίά, 1 «υἱἱ “επά 3ῶγ »ιαηγ Μεδὲγιἢ 
ΤΠ 656 νϑῦβθ5 ἔο ον ουξξιο Ιάθα νυν ἢ υηάοΓ- 
Ἰ5 νῦ. 14, 1ς.ς. Ὅῃὸ βοδίίοτηρ οὗἩ {π6 ρθορὶθο 
5 ἴο Ὀ6 πκὸ τῃδῖ οὗ πιιπίοα Δη1Ππλ4}5, οὗ ννῃις ἢ 
Ὀυΐϊ ἔδνν ἐϑοαρθ, πὸ δηςϊθηξ τηϑίῃοα οὗ Πυπῆηρ 
δαοῖρ ἴο Θπο]οϑθ ἃ ἰᾶῦρο 5ϑρᾶςθ ΜΈ Ὀεδίοσβ δηὰ 
Ὠείδ, δῃὰ 80 ἀγίνε δνυθγυίης μη 1 ἴο 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥΙ. [ν. :2---18. 

ϊις Βυῖ, Τῆε Το [ἱινεῖῃ, τδδῖ 
Ὀγουρῆς ἃρ τῆς «ομ]άγθη οὐ [βγδεὶ 
ἔτοιῃ τῆς ἰληά οὗ ἴα πούῖῃ, δηά ἔτοτι 
4}} τῆε ἰλπ48 ννῃῆεγ ἢ6 Παά ἀτγίνοη 
(Βεῖῃ : δηὰ 1 νψ}}} Ὀτγίηρ ἴμεπὶ δραίη 
ἱπῖο τῃεῖγ ἰαπά τῆδῖ 1 ργᾶνε υπΐἴο [ΠΕΙΓ 
(Δι εΓ8. 

16 4 Βεμοϊά, 1 ν11}] βεπα ἔοσ πιδῃΥ͂ 
ββῃεγβ, δά τῃ6 ΠΟΚΡ, πὰ {ΠΕ Υ 
5804}}] ἤ5ἢ {ῃεπὶ; δηά δίζογ νν}]} 1 56 πά 
ἴου τΔΠΥ ἢυπίεγϑ, ἀπά Π6Ὺ 5}]} ἢυηΐ 
τ δπὶ ἔτοπι δνεγυ πιουηϊδίη, πὰ ἔγοπι 
ΘνεγΥ ἢ], δηα ουἱ οὗ τῆς Πο]65 οὗ τῃ6 
γος Κϑ. 

17 ἔογ πιῖπε ἔεγεβ αγέ ἀροη ἃ]] 2 1οὉ 34. 
ΠΕ Γ ννᾶγϑ: [ΠΕΥ γε ποῖ ἢ ἔἴοπΠὶ τον. 5. «ε 
ΠΥ ἔλοβ, πείτμθγ ἰ8 Πεὶγ ἰπφυ Ὑ Βα το 8Ρ' 35: 
ἴτοπι ΠΔ]Π6 ΘΥ̓68. 

18 Απά ἢιβθῖ 1 ν}}]} τεσοπηρεηβα 

8016 ρἷδοθ ΨΠογΟ ἃ νν88 ἀεβίσογθοα. 80 ἰδ 
ἀεϑιγυςίἊοη οὗ [Π6 ψἤο]α πλδ]θ ρορυϊαίίοηῃ νγᾶ5 
οπθ οὗ ἴμε Ὠοττίθ]ο συδίομηβ οὗ δπείοπε "γᾶ 
ἔλτε, ἀπά {π6 ργοσεβϑβ 15 σδ᾽ δὰ ἰπ Ηοτσγοά. Π|. 
149. “ϑυνθθρίηρ [ἢ6 σου ΓΥ ΨῈ ἃ ἀγαρ ποῖ." 
ἼῊΘ 54Π|6 ΔΓ ΠΟΥΙΥ͂, ΒΟΟΚ ΝΙ. 31, [6}15 ὺ8 
(Παῖ 1815 τηείπῃοὰ σου]ὰ ΟἿΪΥ Ὅε Θοἤεςτυ Δ] }γ 
σδιτιθά οὐξδ Οοἡ 8ηῃ ἰϑἰδπά. [6 ΓΑ ὑπάεοτι- 
βἴοοά, ἴΠ6 ἤϑῇογβ ἅσγὸ ἴῃ6 πιδίῃη Ἀσπλῖθ5 ννῆο, ἴῃ 
{Π6 ἴοννῃβ δηὰ ἰογίγεβϑοβ, σδρίαγε [πὸ ρεορὶθ ἴῃ 
σγοννάς 45 ἴῃ ἃ ποῖ, ἢ] 6 [6 υπίογβ ἅγὸ [ἢ6 
Πρ ηξ-αὐπιιοὰ ἴτοορθ, ῆο ρυγϑιθ {πὸ Γυὰρ αν ο5 
ΟΥ̓ΘΓ ἴΠ6 Ψνῆ0]6 σουπίγγΥ, δηὰ ἀγῖνο ἰῃθτῃ ουΐ 
οὗ {ποῦ Ια ρ ῬίΔοο5 τὶ ἢ 85 σαρετ ρἰδάσυτο 
ἃ5 Ὠπηίοιβ ἴγάσκ ουὐἱ {δμεῖὶγ ρᾶπηθ (ςρ. Απιοὸβ 
ἷν. 2; Ηδῦ. ἴ. 1ς). δριΠΌΔΙΥ (86 ἔλίΠοΓβ 
ὀχρουπὰ ἴἴ οὗ 16 Α 65 8ἃ5 “ἤδῃειβ οὗ 
ΙΏ6η." 80 Οτίρρη, "ὙΠῸ Αροβίϊοϑ δῖ ἴῃς 
ΕἸ5μοτβ, ῇο ἔγοπι [Π6 ἀϊνὶπο δογιρίυγοβ νεῶν 
16 ποῖβ ὙνΠΟΓΕΌΥ (πο ἀγαν τῆεη οὐ οὗ π6 
ὈΓΙΠΥ͂ 8568 Οὗ ἃ νου ϊγ [ἰ6, ἴηι Οοα ΠΛΔΥῪ 
ξῖνε {Ππ6πὶ ἃ Ὀοίΐοσ 1186, σνεπ ἀροη ἴδ6 τπουη- 
ἰδίηβ, ἢ [η6 Ρσγορμοῖβ δηὰ {μοῖγ ᾿οτά, ν ῃοῸ 
νγ45 ἰγδαηβῆρσυγοα ὕροη ἃ τπουηΐδιη, ληὰ ὑροῦ 
ἃ τηουπίδϊη ἰδιρηϊ ἴθ ρεορὶς Η15 Ὀεαττιαεϑ : 
δηά ἴπογὸ [Π6 Ὠυπίογβ ἄγ ἴΠ6 δηρεῖβ, ο σοπιθ 
ἴο τϑοοῖνθ {Ποῖὶγ 501}}5 ἃ5 ΤΠΟῪ ἀδραγί ἔτοπὶ με} Γ 
Ὀοάϊες " (Οτίξ. ἰπ " σδίεμπα Οἵ. Ο ιβιεστιὶ," 11. 
430). 

17. ον »εὶπε εσε:...ἢ ΤὙ818 Τσμαϑ ϑεπηθηῖ 
ΑΥΓΪ5ε5. ποΐ ἔγοπι Ἴσᾶρτῖςθ, Ὀιξ 15 ἀδογοθὰ ὑροη 
1] Κπουνθάρε δηὰ ὄχαπιιηδίίοη οὗ ἱμποῖγ ἀο- 
ἴῃ 58. 

18. “π4 Δγ: ἰ.6. Ὀεέοτο {86 τεΐυγη ἔτοπὶ 
ΟΧΪο Ῥσοπηιϑοά ἴῃ ν. 15. Ἐοϑδησῃ, δηά οἴϊρσβ, 
ΤΟΙ] οννηρ δϑηὶ, {γαπϑὶδίθ, 1 φυλἱ! γεοορηβεπδξ 
ἐδεῖγ ΡΟ ἀπά {δεῖν αἰεά ἐπέφμείῖφι ἀπά 
“ἰπ4,) Ὀὰϊ [86 τοηάοσίης οὗ {δε ΑΟὟΥ. 5 ἴω ὃ 
Ῥιείειτεα, 



Υ. 109-:1. 

(ἢ εῖγ ἰπί 4 Γ δηά τῆεῖγ 5᾽η ἀουδ]ε ; 
Ὀεσδιιβδα ΠΥ ἤᾶνα ἀεῇϊεά τὴν ἰδηά, 
τΠΕΥ ἢανε Π]]6ἀ τπλΐης ἱπῃετγίζδηςα νυ ἢ 
[ες σάγοδϑοβ οὐ {πεῖγ ἀδτοβίδθὶα δηά 
ΔὈοτ ΑΕ τῆϊηρ5. 

Ι9 Ὁ Ινοκν», ΠΑΥ͂ ϑ5ἴγεηρτῃ, δηά 
ΤΥ [ογῖγοϑϑυ ἈΠ ΤΥ τεΐαυρε ἴῃ τῆς 
ἀλγ οὗ αϑῃιοτίοη, {πὲ (σεπι 65. 5}2]] 
ςοπὶα ὑηῖο τες ἔγοαιλ τῇς ἐπαάβ οὗ 
τῆς ελγῖῃ, ἀπά 5}4]] δᾶ, ϑΈ γε Υ οὐγ 

1 «υἱ]] τεεογηβόησο {δεῖν ἱπίψιίγ.. «ἀομὀἰ]ε] ΓῺ 5 
νγ85 ἴΠ6 ΟΥάἀϊΠαγΥ τι] οἵ {Π6 ἰᾶνν, 566 ποΐθ οἡῇ 
ἴϑαϊ. χ]. 2. Βγ ἰδκίηρ ἴπεβο ννογάβ ΠΠᾺΟΓΑΪΥ, 
ΤΩΔΗΥ, 5845 δῖ (γυβοϑίοπι, ἤᾶνθ Ὀθθη ἰγου οὶ 
ἴῃ πηϊηά, ἃ5 ποι Οοὐά ἀϊά ποῖ ριυιηῖϑῃ πηθη 
δΔεςογάϊηρ ἴο {πεῚΓ ἀεϑογί, Ὀὰϊ πιογοὸ (πλη {Π6 ΙΓ 
ἀοβεγί. Βιιῖ γΘΔΙΥ ΘΥΘΥΥ Ρυηἰβηπηθηΐ 15 ἵννο- 
[ο]ά : ἔογ ἢγϑί, ποτα ἰ5 [ῃ6 1οβ5 οὗ ἴῃ6 ὈΪοσϑίηρ 
ὙΠ ἢ νου] πᾶν ἐο]] οννθὰ προ οὐδάϊθηςο, 
δηά 5ϑσοηάϊγ, [6 ργδϑθεηςς οὗ δοίυ] πΉ]5ΟΓΥ. 
80, Ψὸ ΤῇΔῪ δάά, ἰ5 δίῃ τυνοίο]ὰ ; ἴῆθγο 15 [6 
Ἰοανπρ οἵ σοά᾽5 νν}}} πηάοηῃρ, δηὰ {π6 δοΐυδὶ 
Ὑτοηρ-ἀοηρ. Ορ. ςοἢ. 11. 13. 

δεεαισο ἐῤὲν ῥαυε ἀεβίεά...1 Ἐδίμοσ, δε- 
ἐσ ες ἐδεν ῥαυε ῥγοζαρεά »ν ἰαπά «υἱὲ ἐδ εαγ- 
εαπες οΥ τδοὶν ἀείεείαὐΐϊε ἐῤίπισι, ἀπά ῥαυε δορά 
7 ἡἐπδεγέίαπος «οἱἠῥ ἐδεῖγ αὐορηρμαίίοσα, ΤῊΘ 
αἰν!Ξοη ἴῃ ἴπ6 Α. Ν'. 15 1Ἰῃ δοσογάληςθ νυ ἢ (ἢ 6 
δοςοπίυδίοη, δηά ἰ5 βυρροτίοά ὉῪ Εννα]ά; 
Ὀυΐ ἰμ6 Μαβογϊζεβ βδθθπη ἴο πᾶνε Ἴςπιοῆγ πδὰ 
ἴῃ νἱονν 1ηὴ6 ἀϊνιδίοη οὗ 1Π6 νϑῦϑο ἱπῖο ἔννο 
6414] ρογίίοηβ, ἀπά αν ἴῃ Ὀθθη Ἰοὰ ἴο 
Ππορίθοῖ ἴῃ6 πλοῦο ἡδίιγαὶ διγδηροηθηῖ. Τ7Ρε 
φαγοῶσε: οὗ ἐδεῖγ ἀείεσίαὐίρ ἐῤίηιρ, τθᾶτ5 ΠΘΙΓ 
ἸΠῸ|655 δηὰ ἢαΐοξωὶ ἰάοἱβ, ἔπ νοῦν τουςὴ οὗ 
ὙΠΙΟἢ ΡοΟ]]ΐο5. ἰκ ἴπαὶ οὔ ἃ σογρϑε, Νυτη. 
ΧΙΧΟ Στ: Ὀυἱ Βοβοηπι. τἱπάογϑίδπαϑ Ὀγ {πὸ ρῆγαϑθ 
υἱεῖ» οὔεγεά 10 ἑάοίς, ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ὠπείσαη ἀπὶ- 
γπαΐς, σΡ. [,δν. χχυὶ. 20. 

19. Ο 1 οκ»... [Ιῃ [Π15 δπᾷ {Π6 ἵννο 0]- 
Ἰοννὶη νϑῦϑοβ, υτὖ. 190---ι, ἴΠ6 ριοόρῆρέ τὸ- 
Ρθδῖβ ἢ]5 δῆϑννεσ ἴο ἴῃς ΟὈ]δοϊίοπ οὗ [ὴ6 ρβορὶς 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΝν]., 

ἔτει πᾶνε ἱπδεγιιεά 168, νδη τ. 
δηῃὰά ἐῤίηρε ψὨεγεη ἐῤέγέ ᾿ς πὸ 
Ρτοῆε. 

20 581} ἃ πηδῃ τηλίςζε ροάβ υηΐο 
Ὠϊπλ561[, ἀπά ἐδ Υ ἀγέ πὸ ρσοάϑ ΄ 

21 Τδετγείογε, δεμοὶά, 1 ννἢ} τη ῖ8 
οἤςα σδιι56 ἴδηι ἴο Κηονν, 1 νΨ1}}] σᾶιι88 
ἴπεπὶ ἴο ΚηΟΝ πλίης Παπὰ δηά τὴῪ 
τηϊρῆϊ ; δηὰ τῇ 6Υ 5}4}1} Κπον [ῃδΐ ΓὰΥ 
πδίηδ ἰς Τῆς [οκ. 

τηδάθ πῃ Ὁ. 1ο, Ὀχξ υγρὸβ 1 1π ἃ πδὺν ἔογπ. 
50 ἴδγ ἔτοπὶ Ὀείηρ ἱπηοςεηΐ, {ΠΟῪ ἢᾶνθ ἀθβο- 
ογαϊθὰ [πονδῃ 5 ἰδηὰ ΟΥ̓ {ποὶγ ἸἀοἸδίσΥ, δηά 
80 ἔαγ ἔγοπι ἀο δῖ γΥ Ὀεῖηρ ἃ ᾿ρῃϊ πγαίίογ, 11 15 ἃ 
τῆϊηρ Οὗ ΙΓ ἢ ἴη6 νΟΥῪ μοδίηθη νΥ1}} 06 ἀϑῃδτη- 
οὰ, ν. το. ΕοΥ ννῆδξ ΓΟΪΙΥ 18 ἴἴ [ῸΓ ἃ πιὰη ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΘ ἴῃδΐ ἃ (ϊηρ νυ σἢ 6 [45 πιδάθ σδὴ Ὀ6 
ἃ5 βοοά 45 ΠΙπΊϑοὶέ, της ἢ 1655 ἃ μγοά, Ὁ. 20. 
Βαϊ 45 ἴπ6 [οὺν8 ᾶνθ σβοβθῃ ἴο ριζ {Π6ῚΓ {ταϑξ 
ἴῃ ἴπ656 βϑῆϑϑίθβθϑ {Π]ηρ5, ὕεῤουαρ «υἱἱ! ἐδαεῦ 
ἐδορε 12 οποῦ, ἐν 6. ἴὰ ἃ 5 ΠΙΠΊΔΓΥ ΠΊΔΗΠΟΣ 
οηςδ ἔογ 811, ΌΥ ἃ ρυηϊβῃπηοπέ ν]ςἢ [ἢ6 παίίοῃ 
541} πονοῦ ἔογρεῖ, (μαὶ ἴδογο 15 ἃ αἰ δγοηςθ 
Ὀεΐννοθη Ηἰπὰ δπὰ 140]5. 

 σἰγεησίδ, σπά "πρ ϑογίγ] [Τἰῖ, ἣν 
σίγεη αγιά γη}7 ῥίαερερξοϊγεπσίδ, (Β6 Οἠδ ῸΣ 
αἴϊαςκ, δηὰ ἴΠθ οἴδμοὺ ἔογ ἀείξηςο. 

41. ῥὶς οπο ΜΝ μοῖβογ νγα σοηϑιθγ {πὰ 
δτεδΐποος οὔ [π6 πδίϊοῃδὶ ἀἴϑρταςθ δηά κιῆἜετγ- 
ἴῃ σαιιϑοα Ὀγ ἰΐ, ογ 115 οἴδοϊ ἵροη ἴῃ6 πιϊπά 
οὗ {πΠ6 [ενν8, ἴῃ6 Ὀυγπης οὗ ογυϑαϊεπὶ ὈΥ 
ΝΟΟυςΠδάποζζΖαγ, ἔο!]οννοά ὈΥ [86 σαρ Εν Υ͂ 
οὗ 16 ρεορὶὸ δὲ Βαῦγίοῃ, οἰδηάβ ουξ 45 
[πΠ6 στοαΐοδέ πηαηιοοΐδίιοη οὗ Οοάἷδβ δαπὰ 
ἴῃ 411 ΗΙ5 ἀθαϊϊπρϑ ἢ ἤε. ΝΟΙΠΟΓ πη [ἢ 6 
{ἰπλ6ὸ5 οὗἩἨἁ τὴ6 πιάρϑϑ, ποῦ ἴῃ [6 Ρϑυβθου τ οἢ5 
οὗ Απίοςοδιβ ΕΡΙρἤδη65, νγ45 ποῦ δηυίῃὶηρ 
σΟΙΏΡΑΓΔΌΪΕ ἴο [. ΟΠΙΥ οπα Οἴδεσ ὀνεπξ τη {ΠΟΙΓ 
ἨΙΒΙΟΓΥ 15 ΟὗἨ Θ4ι14] πχαρηϊζἀ6.----[ῃθ ἀδδιπιςζίοη 
οὗ [Ὀγιιβαίεπὶ ὉγῪ ΤΊΐα5, Ὀὰϊ τῃδί νγᾶ5 [Π6 ςἷοβ- 
ἴῃ οὗ {βῖγ Πβίογυ 85 {86 ργθρδγαΐοσυ Οδυσοῇ, 
Δηὰ ςοιηε8 {πογεΐογε ὑπάσσ ἃ ἀϊδγεηΐ σδίθρογυ. 

ΝΟΤῈΣ οἡ (ἨΗΔΑΡ. ΧΥΙ. 7. 

[{|5 ποῖ ὨροθβϑασΥ ἴο σἤδηρο ΠΟ ἰηίο ὈΠΌ, 
δου 115 15 1ἴπ6 τϑδάϊηρ οἵ {μ6 1ΧΧ. δηά 
νυ ϊρ., δπὰ 5 ἔουπὰ ἴῃ τῇδ Μ85. Τῆο ὅγυγ. 
δηὰ Ταῖς. βξυρρογί {Π6 οσάϊπαγγ γοδάϊησ. ὙὍΤΠῈ 

ἀγσυϊῃεηΐ [ῃδὲ [6 5ηρ. δχ ἴῃ ἸΌΠΟΡ, 20 ε0771. 

“ζονγι ῥὶ»ι, ἀοθϑθ ποῖ ἄρτθὲ ν ἢ ὉπΡ, ο ἐῤενι, 15 
οὗ τ||6 ννεϊσῃΐ : ἴογ ([ῃ6 Ηεῦγενν ἰδηρυάᾶρε ἰ8 
ΟΣ 03} ἱπαϊογοπε ἴο δυο (δίηγθ, Ενδῃ 

ἴῃ {Π6 ϑεσοηά οἴδιιϑθ οὗ (ἢ6 νϑῦϑο ὉΓἘνὲ, ἐδ ρρι, 15 
ΓΟ] οννοὰ Ὁγ δίς ἐδῖδον δηά δὲς πιοίῃεγ. ΕνεγΥ 
Πενν νουἹὰ υὑπάεγϑίαπά ννμδί νγὰ5 τηθαπέ ὉΥ͂ 
πείδον σαὶ! ἐδὸγ ὀγεαξ γῶν ἐδεηγε ἐπὶ ηογ πέγι, 

δηὰ ΞΌΡΡΙΥ ὉΠ, ἐδουφὴ ἴἰ ἰ5 υϊία ροβϑβίδἷδ 

ἰπαΐ ἔτοπι ἰ(5 βἰ μι ]αγγ ἴο ὩΠῸ ἐξ πΊΔΥ δᾶνα 
ἀτορροά ουΐ οὗ ἴδε ἰεχξ, 
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ὦ σἤαβ. 9. 
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ΓΠΗΑΡΤΈΚ ΧΥΙΙ. 
: 72: εαῤέίυτέν οὐ μα 0» ἀξγ εἰμ. κ 7γι 

ἐρε πα τς μιά, ἢ ἐπ Οοαά ἐς ὀῥοεσοά, ο 716 
ἄκεεέ ἀεδαγέ εαπροί αἰξεεῖσε Οοα. τὲ 714 
σαἠναδον Οὗ Οοά. 15 7.1ε 2γορλεί εογερία᾽- 
ἐλ οὗ 414εὲ σιοεξεγς οὗ λὲς φγοῤλέζ. τὸ 472 ἐς 
σερὶ 19 γέρε ἐδξ εσνεπαρέ ἐπε λα οιυέμ ἐδέ 
σαῤῥαϊλ. 

ΗΕ ἴη οὗ Τυάἀλἢ 1’ ντιτεη ἢ 
ἃ ἄρεη οὗ ἴτοη, σμά στ τὴς 

ἱροίηξ οὗ ἃ ἀϊαπιοηά : ἐῤ ἐς ργάνβη 
ἸΡΟη ἴῃς 140]6 οὗ τπεῖὶγ Βεαγῖ, δηά 
ροη ἴῃς Πογηβ οὗ γοιγ ]τλΓ8 ; 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥΊΙΙ. [ν. τ-τα, 

2 ΝΏΙ5: τῆεῖγ σμΠ]Πάγοη γεπλθηλ θοῦ 
{Ποῖγ δἰἴαγβ ἂἀπά {πεὶγ ὄρτγονεβ ὈγῪ ἴῃς ὃ ]υάξ. 5 
στε ἴγθθβ προὴ (ἢε Πίρῇ ἢ1115. ἴκαι. τ᾿ τῷ 

2. Ο πὶγ πιουπίδίη ἴῃ τῆς δε], “1 “ «βαρ. -ς 
1} ρῖνε τὴν ϑβυθδβίδπςα αϑμά 411 τὴγ ᾿ 
ἰγεάϑιιγοϑ ἴο ἴῃε 8ρ01], σπά τῆν ἢίρῃ 
Ρἶαςεβ ἔοσ βίῃ, τῃγουρβοις 411 ΠΥ θοτγ- 
ἀ6Γ8. 

4 Απάὰ ἴδου, ἐνεη τῆγϑε], 584] ΤῊ ΕΒ. » 
ἀἰδοοπτίπις ἔγοπι (πε Πεγταρε ται 
Ι ρανε ἴμεε; δῃά 1 ν"}}]} σδιιβε τῆ 6 ἴο 
βαῖνε [ἢϊπ6 ΘΠ 6 Πλ165 ἰπ ἴῃ ἰλπά ννῆϊς ἢ 

ΠΗΑΡ. ΧΝΤ]. 1. Τδε εἴπ οΥ σκάαρ... ΤῊϊ5 
δεςίίοη, σύ. 1----4. ἰ5 ̓ Πϑοραγδῦ]γ σοπποςίοα νυ] ἢ 
[86 ργοοθεάϊηρ. [0645 51η δὰ ὕδοη ἴποσὲ ἀ6- 
βου! θα 45 οὔθ οἵ νυν ῃϊσἢ [6 νοῦ Οϑης 65 νν}}] 
ὈοσοπΘ ἀϑῃαπηθά, δηά ἴοσ νυ ἢ 5ῃ6 νν}}} 5ῃογί- 
Ἰγ Ὀ6 Ρυπίδῃθά ὈΥ Δη ἱπίογνοπίίοη οὗ σοά β 
Βληάὰ ποστὸ πιαγκοὰ ἴπδη δηυτῃηρ ἴῃ ΠΟΥ ρτθὸ- 
Υἱοῦ 5 μϑίοσγ. ὟΝ ἢ ̓ποσϑδϑίηρ ᾿πάϊσηδίοη [6- 
τοι 4 τιον ἄννο}}5 Ὁροη (86 ᾿η46}10]6 πδίατγο οὗ 
ΠΟΙ 51η, δηὰ γερϑαΐβ ἴῃ στ. 3, 4 16 ρῥγραϊοίοη 
ΔΙγοΔαν τηδάθ ἴῃ οἢ. ΧΥ. 13, 14) 85 ἴο (Π6 Θχαςῖ 
Ὠδίιιγο οὗ ΠΟΙ ΡῈ ΠΙΒΏ ΘΠ, 

Ω ρέπ 9 ἰγομ] |. 6. Δ. ἸΓΟΠ Οἢ1156] ἔογ συ τπρ 
ἸΩ5ΟΓΙΡΌΟη5 Ὡροη [40 ]65 οὗ βκίοῃθ, Εχοά. χχχί!, 
1ό, ΟΥ Οἡ τΌςΚϑ5, ἰοῦ ΧΙχ. 24, ΟΥ̓ΓΟΣ δηρτανὶης 
οη ρῥΪδίθβ οὔ τηείδ],  Μίδςς. Υἱῖϊ. 22. 

ἐῤρε ῥοίπ 9Γ α ἀϊα»πομ4] 1ἰϊ, ἀπ ἰγοη παὶ] 
(ηρογ- 411). διράριγ, ΨΜὨϊς ἢ ἸΏ ΠΥ τρθᾶη5 ἃ 
(Πόγη, 5 ριΐ ἕοσ ἴῃς ἀϊαπιοηά 4͵50 ἰη ΕΖΟΚ. κἱ. 
ο; Ζεςῇ. νἱῖ. 12. Ρ]ΙΩΥ [6115 υ5 (' Ηἰκί. Ναῖ, 
ΧΧΧΝΤΙ. 1.) {παῖ [ῃ6 δηςϊθηῖβ ννογθ ννῈ}] δο- 
αιυδιηϊοά νυ ἢ [15 σα ΓΕ Πρ Ρονγεῦβ, δηὰ ϑϑάὰ ἴο 
56ῖ 1ἴ ἴπ ΓΟ 8ἃ5 15 ΠΟῪ ἄἀοῃθ ἔογ ἴῃ6 ι.56 οὗ 
Εἰαζίθυβ. 
γαυόη μῤοη ἐδὸ Ἰαδί οΥΓἹ ἐδεὶγ δεαγ] ἱ.6. 

ὈΡΟΠ {ΠΕΙΓ ἸΏΠΘΥΓ παίυγο. [αἀοϊαίγΥ παὰ ἱπὶ- 
ΡΙΘσϑθα [1561 πρόοη {ΠΕΙΓ ἡνῃ 016 πηογαὶ θοὴν 85 
ἀθορῚῪ 45 σοά β ἰανν 15 ἴο ἱπργοβϑ ἰἴ961 ἀροη 
16 ἢεραγίβ οἵ ἴΠ6 τοροποζαΐθ, οἢ. χχχὶ. 22. 

μῥο 1δὲ ῥογπς οΓ᾽ γομγ αἰϊαγ7] Νοῖ [6ῆο- 
γῇ 5 Οἠδ δἰΐαγ, δυιῖ [Π6 ΤΏΔΠΥ 4] ἴᾶγβ νυ Ὡ ἢ 86 
|6ν5 Πδά εἴ υρ ἴο Β48]1π|, ςἢ. ΧΙ. 12. ΤὨοΟυΡἢ 
Τοπδἢ δὰ ρΡυγροὰ {πὸ ἰδηὰ οἵ (Π656, γεῖ ἀουδθῖ- 
1655 ἰὴ {Π6 οἰθνθῃ γϑδῖβ οὗ [6Θῃο αὶ πλ5. σεῖρη 
{που δα πη} ΠΡ ]16ἀ ἀραϊη, δηα ννογὸ ἴἢ6 οχίεγς 
π8] ὑγοοίβ οὗ [υἀ δ} 5 ἸΔΟἸΔΊΓΥ, 89 16 [Δ0]6 οὗ 
ΒΟΥ ἤδαγί νν45 (ἢδ ᾿πίθγη 8] νυ] 655. 

2. ἩΡρι με τρεῖς ἐδ άγοη γοριοριδοῦ ἐρεῖν 
αἰϊαγ ἢ ὙΠοΓα βθεπι5 ἴο δ6 ἴῃ {Π696 ννογάβ 8Δη 
4]]δοη ἴο ΤΠΕΙ͂Γ 5δουῆςοβ οὗ σπμ]άγεη ἴοὸ Μο- 
Ἰεςῆ. ῬῬγεβδοηΐ ρογῃᾶρϑβ αἵ 5οπὶθ βιιοἢ Ὀ]οοά- 
βίαφιηρὰ σὶΐῖθ, [15 ἢοστόῦβ νοι] Ὀ6 Θηρτάνθη ἔῸΓ 
ΟΥΟΓ ὩΡΟῚ ἴῃ6 τηθπΊοΟΥΥ. Α45, δβονγονογ, (ἢ 6 
ςοππροοίίοη οὗ {π|5 νοῦϑο νν ἢ [Π6 ρΡτοσεάδηρ, 15 
ΠΟῖ ὙΘΓΥ ΟἰΘΑΓ, ΠΊΔΠΥ ΟἰΠΟΙ ἰγαηβἰδί! ἢ 5 ΠΑΥΘ 
Ὀδθη βιιρροϑιοά, νοῦ ἴαγη ΠὨΙΘΗ͂Υ ἀροη πλδλῖκ- 
ἴῃρ “δεῖν εὀἰἑάγεπ τ. δοςυβαῖνε δῇτοσ [86 νδὶ Ὁ 

γεριρριδεῦ ἰησιοδαὰ οὗὨἨ [15 δυῦ]εςῖ. ὙὌΠογὸ ἰ5, 
Βοννονοῦ, πὸ ἴγᾶσο οὗ 5ιιοἢ ἃ γεηάογίηρ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
οὗ [Π6 νϑγβίοῃβ, δὰ (Ὧ6 σοπίγαγΥ (ἔοσ {86 1ΧΧ. 
566 “ΟΠρβοη5 Ηοχ.᾽ εἄ. ΕἸοϊ, 11. διό, ννῆογο 
(Πε ἰγαπϑιδίϊοπ ἀργθοβ νὮ τῃδὲ οὗ πΠ6 Α. Ν.), 
ἃηά ἴἢ6 Ἐχροβιξιοηβ οὗ [ἴ ἅσγὸ ἑογοθά δηὰ υῇ- 
πδίιγαὶ. 

ϑ᾽ουο}) «““δέγαδε, ἰ.ε. σοοάθῃ ἱτηᾶροβ οὗ 
Αϑίδτ, 5.6 Νοῖθ οἡ ἔχοά. χχχίν. 11. 

ὃν ἐδε σγεεπ ἱγέθς προπ ἐδε ῥίσό, δ} [μῖ.ϑ 
“ῤοη ΘΔΟΝ σγέεπ ἱγέφ ἐῤοη δα δισρ δὲ. ΤῊΘ 
ΡΓΟΡ. ὠῤοη Ὀδρίογθ ἐγεξ 18 νΕΙῪ ἀἰβῆς]. ΚΕΙ 
δὰ ΝάξοὶϑΌ. σοπηθςὶ τ νυ ἢ χερεοηηδφγ, πὰ 
Εἶνε 1ἴ ἃ Ἰοσδὶ 56η56, υἱζΖ. [δὲ ΟΥ̓ ΟΥΕΓῪ βτθθη 
ἴΓδ6 δηά οἡ {πὲ ΒΙΡῊ 811}}15 τΏΟΥ {πουρῆς οὗἉἩ 186 
Δ]ίαγβ ἀηὰ Αϑῃογδῇβ, δηά 50 δϑῃϊ. Βιιι [ἢ ϊ5 15 
ΨΟΓΥ πᾶγϑῃῦ, Μοτε ργοῦδο]ν {πὸ ἤχβῖ μῤου '5. ΔΠ 
ΟΥΓΟΥ οὗ 5οπὶ6 σοργίϑῖ, νγνῇοϑθ ογθ νγᾶβ τηϊϑὶ ϑά 
ὈΥ ἴδμε6 βᾶπὶὸ ννογὰ τρρεαϊθα υ5ὲ αἰϊζογνναγάσ, 
δηά νἱἢ 18ῃ6 ὅγγ., Ταγρ., δηὰ Ασῦῖς, νγὰ 
5ῃοι ἃ τοδὰ ὡμπάφγυ. ὙΤὴθ |ΧΧ΄{ Βονόονοσ, 
Βαᾶνδ ἐπί ἴῃ ὈΟΙΉ ρἰδοθβ, 

8. Ο »":ν »ιομρηέαὶη ἐπὶ ἐξδὲ {4 1.6. Ϊογιβα- 
Ἰετὰλ οσ Ζίοη, ςδ]]]οὰ {πὸ Κοοςκ οἵ ἴΠ6 Ρ] δίῃ ἴῃ 
οἢ. χχὶ, 12. Α5 ἔδεῦθὸ ἃγὸ δοῖυδ! ὮΙΡΠΟΥ 
τιουηΐδίπ5 γουπὰ [ἴ, [ΘΓ 54] 6 πὰ 15 Πότ οδ]]οά 
ἐδε ριομπίαίη ἢοΐ 50 πη ςἢ Ὀδοδιιϑ6 οὗ "5 σοχη- 
τηδηάϊηρ ρμοβίοη (Ὀυζ 566 ποῖθ οἡ Ἂοἢ. χχὶ. 13) 
8ἃ5 Ὀδσδιι86 οὗὨ 115 5ρ: ΠΌΔ] ργν Προς. 80 εἶϑ6- 
ὙΎΠΕΓΘ 1ἴ 15 [ῃ6 ““ Μουηίδίη οὗ [εἐῃονδῃ" (Μ|- 
οΔἢ ἵν. 2). {2ε Μείά 1ῖ5 1ῃ6 ορεῆ υπὶπο]οβοὰ 
ΠΟΥ, Ὦσγ σοηϊγασῖοα ἢ [Π6 ρν] χοᾶ 
μεῖς οὗ Ζίοη. Κεὶϊ δηὰ ΝΆρεϊϑ. ἴδκὸ "7 
»πομἷ 85 ΔΠ Δοσυϑδίνο ἔΟ]]οννηρ 7. «υἱ] 
ξίυε, Ὀὰΐ 1Π15 τᾶ κοβ ἐῆ6 ργοποιῖῃ ἐῤν ἀϊ ἔῆςυ]ς 
οὗ οχρ᾽δηδίίοη. ὍΤῆδ ἀγρυπιοπὶ οὗ ΚΟ] τη δῖ 
οηθ ννου]ά οχρεςξ [πΠ6 ργοηουῃ ἴῃ 267 σμδείαηπες 
ἴο Ὀ6 ἔδπι. 1 [ΓΈ 54 |6 πὶ 15 τηθδηΐ, ἰ5 Πουξ 
ννεῖσῃξ; ἔῸΓ πδίυγα! νυ 1 ἀρστθθβ ἢ »πομπίαίῃ, 
ἢ ςἢ ἴη Ηδγ. 15 πλδϑς. 

ῥὶφ» ρίαεε.} 868 ποῖΐθ οἢ 1 5. κα. 
,)ῶγ “πὶ Νοῖ ἔοσ ἃ 51η-οΠδυιηἘ, ἰ. ε. ἔοτ υἱέος 

ἀεκίγυςξίοη (Η12Ζ.)}, Ὀυΐ Ὀδοδιδθ οὗ [ἢ 5ίἴη. 
Ἐχςερί [Π15 ἀπά [πε ργεσεάϊηρ ννογὰ ἴΠ6 τεϑὲ 
οἵ (Π15 εἶδι56 45 οσσυγτοά Ὀοΐογο ἴῃ ἢ. χν. 1 2. 

4. “2:4 ἐδομ, ευεὶ ἐῤγοῖξ δαί ἀϊπεσπο 
ἐπωώρ...]Ὶ ὙὍδα νεγὺ γοπάογεὰ δέρεοηζίημε 5 ἸἰμΔξ 



- ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥῚΪ. 

δγ τὲ ννδΐεγβ, δηὰ ἐαὶ βϑργελάβιῃ 
οὐυῦ ἢεγ τοοῖβ Ὀγ τῆς τγίνεγ, ἂπά 5884] 
ποῖ 5665 ἤδη ἢεοαῖ σοπιεῖῃ. δυῖ ΒΕΓ 
Ιεδῖ 58.411} θὲ ρύεεῃ; δηά 5ἢ4}} ποῖ 
θὲ σᾶγείι! ἴῃ τῃε γεαγ οὗ " ἀγουρῆξ, ᾿Ογ, εκ, 
ΠΕΙΠΕΓ 54} ςεβᾶϑεὲ ἔτοπχ Ὑἱεϊάϊπρ ' 
ἔτυϊε. 

9 πε μεατὶ ἐς ἀεςείτίι! ἀρονε 
411 εὐῤῖπρι, ἈΔπὰ ἀσβρογαῖοὶυ νι Κεά : κὶ ϑαα, 
Ψ ὴοῸ σαη Κπον τ τό. 7: 

ΙΟ 1 τῆε ΓΟΚᾺΡ “8ελγοῦ τῆς ἢρδατγῖ, τορι τες 
7] ἘΌΥ ἴδε τγεΐπβ8) ενβὴ ἴο ρίῖνε ἘνΝΕΓΥ͂ ἃ 30. τὰ. 
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“Ἄου Κποννεβὲ ποῖ : [Ὁ0γΓ γε ἤδᾶνε Κίη- 
ἀϊεά 4 γε ἴῃ τηΐμε δηρεῖ, τυῤίερ 584]] 
δώγη ἔογ ἐνεγ, 

ς 4 Τῆι δίῃ τῆς ΙΟΚ ; Ουτγοεά 
δέ τῆς τπδη τἢδῖ τγιιβῖθτῃ ἰῃ πιᾶπ. ἀπά 
το ἤσδϑῃ ἢ]5 ἄγη], δηα ννῆοβε ἤϑαγῖ 
ἀεραγίεῖῃ ἔτοπι ἴῃ 6 [ΟΚὉ. 

6 Εογ δε 5}4}} δὲ κε τῆε Ἀδδῖὴ 
ἴη τὴς ἀξβοῦῖ, δηά 5}4]] ποῖ 58εῈὲ νῆθη 
δοοά ςοπιεῖῃ ; δι 5821] ἱπῃδδίς τῆς 
ΡΑγοἢεά ρῥ͵δοαθβ ἴῃ ἴῃς νυν] εγπε 88, 17 ἃ 

ΦΡωϊ .. 841ῖ ἰλπα Δηὰἀ ποῖ ᾿πῃδΟθιῖθά, 
κ᾿ ν. 4 7 Ὁ ΒΙεϑβθά ἐς τῆς πιδη δῖ τγυβῖ- πηᾶη Δοςογαΐηρ ἴο ἢΪ8 ὙγΆγ5,) ἀπά ἃς- ΡΟΡΒΕΝΣ 
ἃ ἴ25. 1. 6ἴἢ Ιη [Π6 ΓΟΚΡ, πᾶ ννῇοβε πόρε ἴῇ6 σογάϊηρ ἴο τῆ6 ἔγωυϊς οὗ ἢ]8 ἀοίηρβ. γουι 
Ῥτον. τό. ᾿ . Ι .: τολτίολ σἂδ 
50. ΠΟᾺΡ 5. 11 “(ς τῃε ραγίγι ρα 3 8:6} 051 λανὰ κοι 
ΡΣ 8 Ἐοτ ἢε 5881] θὲ 448 ἃ ἵγεε ρἰαλπϊεάὰ ἐρρι, ἀπά μδίςμθῖῃ ἐῤεπε ποῖ; -9 πε ἔνι 

υιϑεά οὗἉ Ἰοξεηρ {Π6 Ιληά τοϑβὶ (Εχοά. χχῖϊ, 11) 
ΔΑ οἵ τεἸθδϑίηρ Ἵγοάϊίοτα (δι, χν. 2) ἴπ [ῃ6 
ΘΔΌὈΔΙΟΔ] γοᾶσ. Α5 [τάδἢ δὰ ποῖ Κορῖ ἴπεϑ8 
ΒΔὈὈΔΙΙΟΔΙ γεαγϑ 506 πλυϑῖ πονν ἀἰθϑοοηίϊηιιθ ἐῃ 6 
ἘΠ|αξὸ οὗ Οοά᾽ 5 ἱππογιίίδηςσο {Π] τὴο ἰαπά ἢδά 
᾿ι)δά 1ἴ5 γτεϑ, Τῆὸ νογὰ τοπάεγοα ευὸπ ἐῤγοε 
5 ἀΙΒδῆουο ἴο υπάοτθίδηά. [ἴ ΤῊΔΥ πιθδη αηά 
ἐῤαὶ Ἰδγομσ ἐῤγεεζ, τὴγουρἢ ΤΥ οννη Δ], ΟΥ 
ἃ5 {πὸ Ψυΐξ. [655 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἰγδηβίδίεβ, σίομο, 1, 
απά δαὶ «υἱἱ ἐῤγεε ἙοΥ ἴῃ τοϑὲ οὗ (6 
ψΟΓΞΟ 966 ςἢ. ΧΥ. 14. 

δ. Τρω αἱ ἐδὸ ΖΟΚὉ}] ἴμ 186 τεϑὲ οὗ 
(ἢ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ Ἐγεπ δῇ ἀννθ] 5 ἀροη [Π6 ΤΊΟΓΑΙ 
δυ}]ῖ5 πο ἢ δὰ Ἰεδά ἴο [45 τυ, ΤΉ656 
ψΈγῈ ΟΠΙΘΡῪ ΡγΟΠΕΠ685 ἴο ἔγιβί ἴῃ πιδη, συ. ς 
-8, (6 ἀδοοι αι] 655 οὗ ἴῃς Πεαγί, νυ. 9, 1ο, 
δηὰ ςονοίοιιβησδθ, ὕ. 11. ἴὕδροῃη 115 ἔο]οννβ ἃ 
ϑοθσηη ἱηνοσδίίοη οὗ Οοά 85 [6 [υάρο, ψῃο 
ταδί [ὉΓ 1151|ςϑ᾿ 54 Κ6 Ριιηῖϑῃ δνογσυίπηρ τῃδξ 
νυ άγανν5 πηδη ἔγοπη [οῃονδῇ, {Π6 5016 ἐουπίδιη 
οὗἉ Ἰϊνίπρ ννδίογβ, υὑτὐ. 12,13. ΕἸΏΔΙΥ, ἴΠ6 Ρτο- 
Ρἢεῖ ργΑΥ5 ἔοσ ὨΙΠΊ56] ἢ, ἀπά ο]αἰπηβ θ᾽ Ινογᾶηςοθ οἡ 
{πὸ στουπά [Π4ῖ δ δά ποῖ δουρῃΐ ἢΪ5 ΟΠ Θ, ποῦ 
Βροκοη ννογάϑβ ἴο ρίθαϑο ἢ πη561ξ, υὐ. 14---18. 

Θ. ἐᾷς δὲ ῥεα! δὴ Οὐ, ἠκε α ἀεί με ηαη, 
8ἃ5 16 ννοτὰ ᾿αγ᾽ αν 15 ἰγδηϑίδῖθα ἴῃ 5. οἱ]. 17, 
[Π6 ΟἹΪΥ οἴποσ ρίδος νγῆογε τ οσσιιγθ. Α 5:1η]- 
Δ Μοτά, ᾿αγοεγ, 15 4150 ἰγαπϑίαϊοά δεαΐδ ἴῃ 
εἢ. χ νι, 6, ὑνῇογα α'5σὸ [86 {γιὰ τοηάογηρ 
15 δες. ὙΤΠδ ννογὰ ςοπΊοθ ἔγοπ) ἃ σοοῖ 
βρη  ἔγίηρ “ο δὲ παεά, ἀπὰ ῬγοδΟΪΥ ἰΐ ννᾶ5 ἴῃ 6 
ΡΑΓΔ]16] 15πὶ νυν ἢ Ὁ. 8 ννϊςἢ συρρεσίεα (μα ἴἴ 
νγ85 ἃ ἴτ6. ὙΠῸ Ατδῦὶς ᾿'αγαγ 15 [86 7Π]ΡΕτ, 
Ὀυΐ {μ6 νεγθβ ἀκ ρα σεε (οὐ ἔθ8:) δηά «ῥαὶ 
ἐπῥαδὶξ Ρ]ΑΙΉΪΥ σἤονν τῆδί ἃ πβδη 5. ἤόσθ τηθδηΐ 
δηά ποῖ ἃ ρ]δηΐ. 

8. ἐδο γίυεγ) Οὐ", «υαίεγ-οομγιθ, 8686 158]. 
ΧΧΧ. 2ς, ΧΙν. 4. ΑΡΡΆΑΓΘΠΕΥ [ἰἴ ννγὰ5 δη δ.ίϊ- 
βοῖ8] ϑἰγθοασηϊεῖ πηδάςθ ἔοσ ρΊΓΡΟϑο65 οὗ ἱγτ δίίοῃ. 
Οὗ. ποῖδ οη 5. 1. 3. 

«δα]]} ποὶ “.6] «αὶ! ποῖ ἴθατ. ϑοῖμ ΟΧΧ,, 
ὃγτ.,) δηὰ Ψυϊξ. ὙΠῈ Μδϑοσί[68 σμῃδηρϑά "ἢ 15 

νοι. Υ. 

ἰηἴο “δα ποῖ τε ἴῃ οτάθυ ἴο πγᾶῖτθ 1ἴ ςοτγεβροπὰ 
ἢ ν. 6.0 Βυΐῖ ἴΠ6 σμδηρα 15 ποῖ τΠΕΓΕΙΥ 
ὈΠΔΌ ΠΟΥ Ζοὰ Ὀυὲ ΤΘΔΠΙηρ]655. Οοαδβ Ρθορ]θ 
566 ἴΠ6 ποδί ὑνπθη 18 σοτηθ5: [ΠΟΥ ἔδο] ἐγου Ὁ] 
85 πγιιοΐ ἃ5 ΟἿΠΘΓ ρϑορίθ, Ὀὰξ ΤΠΘΥ ἄο ποῖ ἔδαγ 
ἴι Ὀδοδυβα ΠΟῪ Κηῆον (1) ἰδὲ 1ἴ 15 ἔοσ τῆ 6 Γ 
βοοά, ἃπηὰ (2) ἴμαῖ Οσοὰ ν|}} σῖνο τἤθιὰ 
δἰ γοηρίῃ ἴο ὈΘΑΓ [{. 

(οΙάραγο [ἢ]5 νοῦθο ἢ Ρς, . 4. ΤΠΟ 
σοηίγασε ἢ (Π6 νυϊοκοὰ ἰ5 Βοσὸ σαγτιϑὰ ουξ 
ΤΏΟΓΘ οἰ οζαΐο!γ. 

θ. Τόε δεαγί 15 ἀδοείγμὶ αὖουε αἰ ΤῊΘ 
ργορ οί 5 ἰγϑίη οὗ ποι βῆ ἀρράγεπΕΥ 15 1815: 
1{τπ5 [Π6 πίδη 15 80 Ὀ]6βϑθά ννῇο {γιισίβ ἴῃ [ὁ- 
ἤονδῃ, νυν ηδῖ 15 [Π6 γδβάϑοῃ ΨὙΠΗΥ͂ ΠΊΘΗ 50 ΚΈΠΟΓΔΙΥ 
ἐηΔΚο Ποϑἢ {ΠΕΣ ἄγη ἡ [1 15 Ὀδοδιι56 τηδη 8 
Ὠραγί ἰ5 Ἰῃσάρδῦ]6 οὗ βϑοίης [Πηρβ 1 4 ἀϊτγοςξ 
δηὰ 5Ξἰγδιρῃιογνναγαὰ πηδῆηογ, Ὀὰϊ 15 Κηδν!5ῇ, 
[}} οὗ (ἢφὲ Ξῃγοννὰ βρῦὸ νηὶ ἢ ϑδογίῆσος (ἢ 6 
ὙνΠ0]6 ἴο ξαίη ἃ ραγί, πιάϊηρ [6 ἴγις παΐασο οὗ 
τὨϊηρϑ5 ἔτοπὶ (561, πὰ δυοσ βϑεκίηρ ἴο οἯνϑῖ- 
ΤΟΔΓΘἢ οΟἴΠοΙ5. 

ἀερῥεγαϊείν «υἱεζε4 ἈΔίΠοΓ, ΟΣ 811} δ΄ οΚ, 
ἑπεμγαόίε, 45 ἴῃ οἢ. χυ. 18. 

10. 71 δὲ ΓΟΚῸ “εαγορ ἐδ ῥεαγἢ ὍὌΠ6. 
ΔΉΞΜΟΥ ἴο [Π6 φυρδίίοη, φὐόο εαρ ἔποαυ 113 Το, 
ὨΙΠ56 1 ἃ τηδη᾿5 Προαγί 15 Δῃ ἰπϑογι Δ 0]6 τηγ5- 
ἴετγ : Οοὰ δἱοπο Ἅδη ἔδίμοπι 4}1 115 ρα δηὰ 
ἀσργανηγ. 

αερογάϊπρ 10 δἷ'ς «υαγε, δῃὰ...1 ἘΙΠοΥ, δε- 
εογάϊης ὁ δὶς ΦΥ͂, αεριογάξηρ 10 ἐῤεὲ Κμὶ οὗ ῥὶς 
ἀοίηρι. αν 15 βἴῃρ. δῃηὰ τηϑθδηβ ἢϊ5 σοῦγϑο οὗ 
ἴδ. [η)6 ἀπά τηιϑί 6 οὐ το, ἔοσ [86 ἰαϑὶ 
αἰδιι96 ὀχρ  ἰπβ ννῃδί 15 πηθᾶπί ὈΥ͂ ριῶπ᾿ς αὐαν, 
νγ ἤθη 6 σοπηθ5 Ὀείοτο Οοά ἔοσγ Ἰυάρτηθης, [ΐ 
ἰ5 δέ ζτωΐ, ἰΏ6 [ΠΑ] τϑϑιὶῖ ΟΣ δὶς ἀοίγφε, ἰ, . 
ἢϊ5 τθὰ] σμαγαοῖοσ 85 ξοστηθάὰ ὈΥ 186 δοίβ δηΐ 
ἢδὈϊ15 οὗ Π5 [1ξδ. 

11. Α5 ἐδεὲ ραγίίάσε ““11ε12..ἢ ἈΔΊΒΟΥ, 
“4. δὲ ραγιγιίάσο δαὶ σαϊῥεγεά ορθϑ «ὐίερ 1 
ἰαϊά ποῖ, “ο... Ἴμε γΟΓΌ 20 φαΐδογ οσσυτβ ἴῃ [Π6 
ΗἩφΘὍτ. ΟΠΪΥ ἴῃ 1538]. χχχίν, ᾿ς οἵ ἃ 5ηᾶῖε (ΑΟΥὮ. 

15] 



418 ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΊ.]. [ν. 12-οτό, 

οᾶυ86 {ΠῈῪ Πᾶνε ἰογβάκεη τὰς [,ΟΒΌ, 
τε Ἐξουπιίδίη οὗ ̓ ἰνίηρ νναΐῖεσϑ. ἃ ερ. 4 

14 Ηεδὶ πιε, Ο "οκρ, δηά 1 5841} ἢ 
θὲ Πεδὶβά ; βᾶνα πιθ, δπὰ [1 5}4]} ὃἊ 
βΑνΘα : ἔογ ἴῆου Ωγ ΠΥ ΡῥΓΑΙ86. 

Ις 4 Βεῇοϊά, τΠῈΥ 84Υ ὑπῖἴο π|ς, 
ἐ εΓα ἐς τῆς ψνογὰ οὗ τῇς ΙΟκῸ κἡὶ “1:1. 5. το 
Ιεῖ 1 σοπια ποῦν. δξῦκα τ, 

16 Α8 ἴοι πις, ἘἾ ἢδνε ποῖ μιαδβίθη- “ἄς 
εὦ ἔτοπι ὀδίρρ «ἃ ραβῖοσ. ᾿ἴο ἔο]]ον αὔεν ἐδαι, 

ἔδαὶ σείει τς ἢε8.9 δηά ποῖ δγ τρῃϊ, 
801] ἴεανα τῃθπὶ ἴῃ τῆς πιιάβι οὗ ἢϊ5 
ἀλγ8,) ἀπά δἵ ἢϊ5 εηα 53}4]] δ6 ἃ ἔοοί. 

12 4 Α ρἱοτγίουβ Πιρῇ τῆγομε ἔτοπὶ 
τῆς Ὀερίηηίηρ ἐς [ῃ6 ρίδςε οὗ οὔ δᾶης- 
[υΔΓΥ. 

12 Ο Ιμοκρ, τῆς Βορε οὗ [βγδεὶ, 
σῬιαὶ. 73. 44}} τηλί ἔογβακε τῇδε 5854}} θὲ δ- 
ἴϊαὶ, 1. .8. Ξηαπιοά, ἀπά (ΠΕ τας ἀερατγὶ ἔτοπὶ 

τὰ6 541} Ὀς6 νυ7΄ιτίεη τη τῆς δαγῃ, Ὀ6- 

ξΓεαὶ ο«υἱ, Ὀὰξ 566 ποῖς {Π6Γ6) ψαῖμοσίηρ ΠΟΓ 
γουπρ ἴο Κεοορ ἴποπὶ ννάγπὶ; Ὀυϊ [Π6 τοοῖ ἰ5 
ἔσυπὰ ἔΟ]Ό ΠΟΥ ἱπ [6 ΟΠδίάθθ 'π [Π6 56η96 
οὗ ᾿ἰαγίηρ ἱπ ἃ ἤρᾶρ, ἢ Ὄβρθοίδὶ γϑέδγθησθ 
ἴο Ὀϊτάςα., ὍΤδιυς ἰῃ [ἰοῦ ΧχχΙχ. 14 [86 ΟΞ ΟΝ 
ὶΞ βδἰὰ ἴο ρῥίδεοθ [15 θξ85 ἰῇ 84 ἤδᾶρ οἡ [6 
ἕτουπά. Ὑὴδ ϑθῆϑε {πογθίοτε 9566 Π|85 ἴο Ὀδ 
1ηδὲ αἰγὶ δαϊοαὰ ἴο ἴπ6 ργονογθ ὈΥ ΕΡΙρἢαπΙυ5, 
γγΠο, νυ τ ἢ τοίογεποθ ον ἰθητ]Ὺ ἴο [(ἢϊ5 ρᾷββαβό, 
βΒΆγϑ, “ὙΠΟ ρατί Πάρο ἰ5 ποῖ 5διἰϑῆϑά νυ ἢ [ἢ ς 
ἔγαϊε οὗ ΒΕΓ οννη ὑνοῦλρ, Ὀὰΐ 516415 (ῃ6 εξ οὗ 
οἴμοῦ δἱγάς, δῃηὰ σϑγθθ ἰπθπὶ ἴο ὮΘΓ τ6ϑῖ ᾽ 
(ῬὨγϑῖο].᾽ 9)ς. ὙΠ5 ποίίοη τηϊριξ θαϑγ δὲ 
ἴλίκθη ἔγοπι [6 στοδαῖ πυπῆροῦ οὗ ὀρὲβ ψνῃϊς ἢ 
16 ρατίγ ρα ἶᾶάγ8ι ΑἈποίδμογ ἱπιογργείδιοη 
5 δίνεη ΌΥ Ηἰρροϊγίι5, ννῆο β5ᾶγ5 ἰῃδί [Π6 
Ραγίἀρο ς41}}5 ἴο ἰξ ἴπ6 γουηςρ Ὀεϊοπρίπρ ἴο 
οἴδμον Ὀσοοάϑ, ἀπὰ ραίῃογϑ [ἢδπὶ ὑπέάοτ 115 ὑΊη 98, 
Ὀυΐ {παὶ ννἤρη ΤΏΘΥ ἤδᾶῦ (Π6 οΤῪ οὗ {Π6 {Π|6 
Ραγθηΐ [ΠΟῪ ἰεᾶνθ ἴΠ6 ἔ2|56 οπθθ. ΟἸγτηρίοάογιιβ 
ἢδς5 τηυςἢ ἴΠ6 5ᾶπι6, δηὰ οἵ (Γδηϑίδΐουβ ἤδλνθ 
δάορίεἀ (8 'ἰπ ἴΠ6 πιαγρίη, ὈυϊΪ ποτ ἰ5 
ἸῈπ|6 το 6 8214 ἴῃ [15 ἕδνουσ.0 Ὁῆὲ βόπογαὶ 
5656 15 ρ᾽αϊη {πδί (ἢ6 σονθίουϑ πιδῃ 15 85 506 
βηΔ}}Υ ἴο γϑὰρ οἠἱ]γ ἀϊβαρροίηϊπηεηΐ 45 ἴΠ6 ρᾶγ- 
{πο ν ΠΟ ἢ ρ1165 ῈΡ ἐρδ5 ποῖ οὗ Πετ οὐνῃ ἰδυηρ 
δηὰ ἴ5 ὉπΠ86]6 ἴο Παΐοῃ {πεπὶι. 866 Νοῖο δἷ οπά 
οἵ (μδρῖογ. 

“ῥα}} ἱεαυε ἐδενι...}Ὶ Α5. [Θμοῖα πὶ 15 ἀδ- 
δου ρεὰ ὈΥ [ογοπιϊδι 45 ἃ σονεῖουϑβ ἰγγάαηΐ (ςἢ. 
ΧΧΙΙ. 17), δηὰ ἃ5 δε ἀϊεά δ ἴπε δρὲ οὐ 18] γὶγ- 
Βῖχ, ἢ 5 ϑδυρροθοά ὈΥ ϑοπὶθ ἴο Ὧδε τείογγεα ἴο 
ἴῃ ἴῃ656 νγογάβ. Βιιΐ 586 ν. ὧς. 
σῥαδ! δὲ α ῶοῆῇ Α Ναδδὶ, 56ὲὲ ποίβ οἡ οἷ. 

Χῖν. 21. 

12. 44 αἰογίοια... ῊΪ5 νϑῦϑθ 15 ῬγοῦδὈΥ 
ἴο ὃς ἰάκοη ἴῃ σοηπεοίίΐοη ἢ (ἢ6 ποχῖ. 4 
ἐδγοπε οὶ φίογν “εἰ οὐ ῥίφ ον 1δὲ δεσίππίπς, 
δὲ ῥίαεε 9." ομγ ταπείμαγυ, ἐδ ῥοβε οὗ 1εγαεί͵ 
εῤουαῤ, αἱ εραϊ ζογταλο Τρεε, ςο. ΤὮΘ ργορῆεξ 
ςοποϊυο5. ἢἰ5 ργοάϊοϊοπ ἢ [6 Θχργθϑϑίοῃ 
οὗ ἢϊς οὐὐη γιὲ ἴῃ [ὁμονδῆ, δηὰ σοπῆάξηςθ 
1μαὶ τὴς ἀϊνὶπο }ιι511ς 6 νν}}} ἤπα}}Ὺ 6 νἱπαϊοφῖοά 
ὈΥ {π6 ρυπίβηπιθηΐ οὗ ἴῃ6 νν]οκοά, [ἢ 50 ἀοίπρ 
Βο ἢτϑοῖ ἀροβίγορῃϊ!ζΖθϑβ [Π6 [6πΊρ]6 85 ἴμ6 ϑϑαΐ οὗ 
]6μοναῃ 5 ΒΊουΥ ἰῃ Ζίοπ, ἂπὰ ἵπεπ σίβε8 ἴο 
ἴδο τπουρἢΐ οὗ ΗἾπιὶ ν᾽ Πο 5115 θη: ῃγοηθὰ {ΠΈ6ΓῸ, 
δεραγαῖθα ἔγοπι [θμόνδῇ [ἢ6 τοπιρὶε 15 ποιῃϊηρ 
(εἰ. νἱῖ. 4), Ὀυῖϊ ἴο πε ἔπι νυ Υσμρρογ [86 
οοιά οὗ δίογυ ονὸσ (ἢ6 πηογογ θοαΐῖ ννᾶ5 {Π6 

ὈΪεάσε οὗ Οσοάΐβ ργέβοηςθ ἴῃ [86 ρονογηγηθηῖ 
οὗ (6 νου], ὙΤΠδ “ Τῆσοπε οὗ ΡΊΟΣΥ ᾽ ἰ5 [ἢ 
εαυϊναϊεπί ἴο Ηΐπὶ ΨὮο 15 ἐπί ἢγοηϑά ἴῃ φίουγ. 

18. ἐῤεγ ἐδαὶ ἀεῥαγί ἤονι ρι6)] 11ϊ. (πὶ {86 
ΟἿ) »"ν ἀεεεγίεγα, ἃ ταῦθ Ὀὰϊ ποῖ ᾿ποχαπιρὶοὰ 
ἴογπι οὗ 5βιιρϑδίδηϊίνθο. ὍῊὴδ Τσογτγοοίοηβ οὗ [6 
Κτι, Ενναϊά, δηὰ οἴποιβ ἅτὸ ἴο δ τεὐοςϊοά, 
1πουρὴ (6 σἤδηρο οἵ ροόύβοῃ ἔτοιῃ ἐῤεξς ἴο »" 
" Ὀ6 βἴγαηψὸ ἴῃ ΔΠΥ ἰδησυδρο οχοερὶ Ηθ- 
τονν. 
σῥαΐ δὲ «αὐτί πὶ ἐπὶ ἐδεὲ εαγὶ )] 1.6. 18 

ὨΔΠ165 504}} αυϊοκΚὶγ ἀἰϑαρρθασ, ὑπ|1κ6 ἴἢοϑο 
ξύάνθη ἰπ [86 τοοκ ἴογ ούόσ, [οῦ χὶχ. 24. 
Εγοχὰ ἴΠ6 ϑοδγο Υ οὗ ντιηνρ πιδίετδ]5 ἃ θοατά 
“οονογοα νυν σδηὰ ἰς ιἰϑοὰ 1ῃ 186 Εδοὶ ἴο τἢϊς 
ΑΑΥ ἴῃ 5οῃοοΐὶβ ἔοσ ψίνίης ἰθβϑθοῦβ ἰπ ὑπ ηρ : 
ἀηᾷ {Π6 Αγαὺβ ἢᾶνο ἃ πηοίποά οὗ ἔογσίυπο- [6}1- 
ἱπρ, ἴῃ ἱηνεπίίοη οὗ νης [5 δϑογι θὰ ὈΥ {μοπὶ 
ἴο ἴῃ6 ραϊγασοῦβΒ Εποςῃ, ὑνΒιοἢ ΠΟΥ Ο8]] 
Ἀλπ}}, Ὀδοδιιθα ἢ 15 οἤβοίοα ΟΥ̓ Τςογίδίη ϑἰψηϑ8 
ἀγάνη ὕροη 5βαπά. Βιυΐ νυ ηρ ᾿πϑοσι θὰ ου 
ΒΌΟὮ πιδίογια 5 ννᾶ5 1ηἰοπάθα ἴο 6 ἱπηπιθά διε ὶΥ 
οὐ!τοταϊοά, δηὰ οαυδν βοοθίηρ 15 1Π6 Ἔχ ϑῖθηοθ 
οὗ ἴῃοϑο νῆο ἔογβακο σοά, Οτίξοη ρίνοβ (δ 
ννοτὰβ ἃ βοοὰ που ϑοσΟΠΟΑΥῪ πηρδηϊηᾷ : 
.ΑΧ4}1 πιθῇ δὲ νυυζθη βοιηθνῃογο, ἴῃ6 541η15 
ἴῃ. Ὠδάνθῃ, Ὀὰζ βίππογβ ΠΡοη ΘΑγίἢ.᾽" 

ἐδε γοιπιαἰη) 866 ποίδθϑβ οἡ (ἢ, 11. 1.2, ἰχ. 1. 

14. Ηρα] »ιε] Ἠανίηρ ἴῃ τῆς ρῥγεοδάϊπα 
ἴννο ψϑῦϑοϑ ὀοχργοϑϑοὰ ἢ5 βϑηθσγαὶ σοηβάρηςο ἰῇ 
[Π6 ͵υδῖῖςε οὗ Οοὐδβ ἀδαϊηρ, [ὀγοπλίδῃ ςοη- 
οἸυάεβ ἢ [πὲ ργάγογ ἴπαΐ δ ΠΊΔΥ ἈΠ Πιϑοὶ 
Ἔχρογίθηςς [δὶ ᾿δῦςο, ᾧ. 14. Ηἰ5 δῃοπηος 
τοργόδοῦ πὶ ΜΠ} ἴῃς ἐδιϊατε οὗ ἢἰ5. ρτὸ- 
ἀϊοῖ!οηβ, ὑ. ας, δυῖϊ 6 δρρϑδὶβ ἰοὸ Οοὰ 45 
νυ] η655 [δὲ ἢ6 ἢδ5 ποῖ δεῖδά οὗ ἢϊ5 οννη ν"]}}, 
α΄. τό, δῃὰ ΠΙΔΥῪ ἰπογοίογο οἰδίπὶ ἐδ νογδηςο 
ἴογ ὨϊπΊ96 1} 25 ἢϊ5 ἀυὸ δηῃὰ ᾿ς αδϑιϑοπηθηΐ ἔοσ ἢ 18 
ΘΠΘΠΊΪ68. 

156. ἤξεγε 15 δὲ «υογὰ οὗ 1δὲ Ζοκὺ Ὦ ΤῊϊς 
ἴδιιηΐ ϑῆοννβ {παΐί 15 ρῬγορῆθου ννᾶὰ5 ντιεη 
Ὀείοτγα ΔΠῪ ὑεγυ 5ίρηδὶ ἐ} Β] πιεηΐ οὐ [Θγοπιῖδ ἢ} 5 
ννογάβ ἢδά ἴακθϑη ραςθ, δηά ργίογ ᾿πογοίογο ἴο 
{Π6 σδρίυτο οὗ γι βδίοπὶ δὲ [Π6 οἴοβθε οἵ [ὁ- 
ΒοΙΑΚΙπ 5 16. Δοτυ δἵ ἴθ οηὰ οἵ {δδ οἰδιιϑὸ 
ἰδ ποῖ δη δάνεγο οὗ {ἰπ|6ὰ, Ὀπΐ πηρδη8 1 2727, 
ζ γοι ῥίεασε, διὰ ἰβ ἸΓομῖοδὶ. 

16. “Ζῶ ῦὈεϊηξ ἃ βασίον το γο ΐοαυ ἐδεε] ἘἈ2» 
{ποσ, ον δείης ἃ σρεῤῥεγά δἴϊτοι Ἐ}.99. "' 8ῃερ- 



Υ. 1η---21. 

ἴΠδε : ΠοῖΠοΥ ἢᾶνε 1 ἀεβίγεά {6 ννοῦ- 
ἴω] ἀᾶγ ; ἴοι Κηοννεβϑῖ : πὶ ψ Ὡς ἢ 
οᾶπη6 οὐ οὗ ΤΥ 1108 νγᾶ5 γίσδὲ Ὀεΐογε 
[Π66. 

17 Βε ποῖ ἃ ἴεγτοῦ υπΐο τις: δου 
ΑΥ̓͂ ΤΥ ὮορΘα ἰῃ ἴῃ ἀΔΥ οὗὨ εν]]. 

ἔρια. 3. [18 41,εῖἴ τῆδηλ δα ςοηίοιπάοαά τΠδῖ 
Σ 

δρ ἐοϑάνοιν Ρειβεσῖα τλ6, δι ἰεῖ ποῖ πὶὲ ὃὲ 
ὑΜενι ςοπίουπάσδά : ἰεῖ τἢδπὶ Ὀ6 ἀϊδηιαγεά, 
ἐγ τ τὐὐὰ Ὀυς ἰεῖ ποῖ πὲ 6 ἀϊδηγχαγεαά : δτίηρ 
ὁγεαεά. 
»Ὲ ΠὮΔΡ, 11. 
20. 

᾿ς 

προ {Π6πὶ [6 ἀδγ οὗ εν], δηὰ ᾿"46- 
β[ΓΟΥ͂ {Π6πὶ ν᾿ ἢ} ἀοι} ]ς ἀεβεγυστίοι. 

ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΙΙ. 
Ι9 ἅ ΤἨυ5 5414 τῆς ΓΆΡ υὑπίο 

ἴθ; Ον πὰ ϑ8ϊδπά ἰπ τῆ ραία οὔ 
τῆς ΤΠΒΠ]άγεη οὐ τῆς ρεορὶε, ὙγΒΕΓΘΡΥ͂ 
186 Κίηρβ οἔἱ [πάλῃ σοπὶε 'π, δηά ὈΥ 
(6 ψνἢ]ς}} τΠΕΥ ρὸ οὐ, δηά ἰπ 411 τῃς 
ρΑῖαβ οὗ [εἐγιβδίετῃ ; 

20 Απηάὰ 540 υπίο ἴδει, Ηδδι γε 
1η6 νογά οὗ τῆς ΙοΚΡ,, γε Κίπρβ οὗ 
]υάδῃ, διά 4}} [μάδῃ, δηὰά 4]} τῆς 
ἱπΠΠδὈϊτδηῖβ οὗ ]εγυβαίεπι, τΠαῖ επῖεγ 
ἰη ὉΥ τἢεβ86 ρδῖεβ: 

21 ΤὨιβ 581 τῆς ΓοκῸ ; “ΤΆΚο τ" 

Βογὰ " τηϑδη5 γωζεγ, »ιασὶ εἰ Γαίδ, 566 (ἢ, ἰἰ. 8, ἀπὰ 
ὈεΙοη; 5 ἴο {Π6 Ργορῇοί ποῖ 45 ἃ ἴϑδοῇου, Ὀὰϊ 845 
ΟΠ6 ἱηνοϑίοα νν ἢ δυο που ὈΥ Οοά ἴο ρυϊάα 
δηὰ ἀϊγεςῖ ἴῃς ρο] τς] σοιγϑαὲ οὗ ἴη6 ἡδίοη. 
80 [εῃονδὴ γσιϊάε5 Η!5 ρθορὶς, 5. ΧΧΊΟΙ, 2, 
δηά ἴπΠῸ Ρργόρῃοί ἀοθθ 50 αὔεγ Πίρι, ξΟ]]οννης 
ΟὈΘάϊοπίγ Ηἰ5 ᾿πβίπιςτίοπϑβ. πλΌγοι ̓5 γοπάθγ- 
ἴῃς, 7 βασε ποῖ Τογεεά »ριγ"ο  γαυαγά 109 ζοίοαυ 
ΤΡ α΄ ἃ σῥερῥεγά, Εἰνεβ ἃ Βοορά 56η56, 2.4. “1 
μᾶνο ποῖ ἔογοβά τηγϑβεὶῇ ἱπῖο ἴῃε οβῆοθ οὗ ρῥγο- 
Ῥεῖ," Ὀυΐϊ 1Π6 ργεροβίξοη ἥτονε Ὀδίοστο ὀείρ ἃ 
“ῥεῤῥεγά γϑθογβ 11 ᾿ΠιρΟ 5510 16. 

δε «υοοὐμί 44}}] 1,11. τθ6 ἐαγ οὗ νιογίαὶ σἱεξ- 
γιδ5:, 5866 Οἡ σ.9. Πα ἀδΥῪ 5 οὗ σοιιγϑο (Πα 
Οἡ ΠΟ ἢ [ΘΓ 5416Πὶ ννὰ5 ἴο δ6 ἀδϑίγογοά, δπὰ 
(Π6 ἰετηρῖο Ὀυχπξ. 

ἐραὶ «ὐδίερ εαγιρ ομἱ οὗ νιν ἰδὲ «ὐας τὶρσῆξ 
δεζογε ἐῤε}] Τῆς Α.ΨΝ΄. πηφογῖα (ἢ6 ντογὰ γίσϑὲ 
ἴο {Π6 5ρο ]ηρ οὗ 1π6 βεῆϑο. ν᾽ ῃαΐῖ [ϑγεπ- 
ΪΔὴ δϑϑογῖβ 15 παῖ πὸ βρᾶκα ἃ5 πὶ Οοά᾽β 
Ριόβοηςο, ὙΠΘΥ ΟΓΘ ΠῸ ννογάβ οὗ ἢϊ5 οννῃ, 
Ὀυΐϊ Παὰ {π6 Δι Ποῦ οὗ Ηἰπ Ὀδίογο νυ Πουὴ ΒΕ 
βίοοά, 5866 οἢ, χν. 19. [ἴ 15 ἃ οἶδίὶπὶ οἡ ἢ15 
Ραγί ποῖ ΠΊΡΘΓΟΙΥ (παῖ Οοὰ Κπονν 411 (αὶ ἢθ 
5βᾶ ἃ, τον. ν. δι, Ὀυΐῖ {παῖ [ἃ δὰ ΗἰΪ5 ἀρργονυδὶ 
Δ σοηῃουστθηςθ, 

17. Βε ποὶ ὦ ἐεγγογ μπίο »6] Ἐδίθοτ, ὦ 
είς Γ᾽ αἰ σηίαγ, ΟΥ σοηϑίογηδίοη, 566 οἡ ςἢ. 
᾿. 17. ΒΥ ποῖ ΓΙ] Πρ; [Θγοπ  Δ} 5 ρτοαϊςιίοη 
Οοά Ηἰπλβε ἢ ϑθοιπθά ἴὸ μι ἢϊπὶ ἴο 5ΠΔπ|6. 
ἼΠ6 νοῦ οσσιιγα ἀραῖη ἵν θ ἴῃ {Π6 βϑοοηά 
εἶδε οὗ υ. 18, Δηά 5 ἴΠογὸ γοπάθγοά δγρεαγοά. 

18. Ζεὶ ἐῤῥένι δε εοηομπίε] Β6 »αὺ ἴο 
ΒὮΔΙΩΘ. 

ἄξεῖγογ ἱδονι...ἢ ἘΑΙΠΟΥ, ὌΣΘΔΙς {π 91ὶ 
ΜΙᾺ ἃ ἀου 19 ὈΣΘΑΚΙπΕ. Ὑπὸ ἀουθ]ο 
ὈΓΘΆΚΙΠΣ ΠΊΔΥ ΟἸΓΠΘΓ πιρᾶῃ 4 σοιηρ]εία πὰ 
ὈξΐοΓ τυ ΐη : ΟΥ̓ πΊογα ΘΧΔΟΙΪΥ ἃ τυνοίο]ά Ρυπί5ἢ- 
τηρηΐ, 1ηὴ6 ἢἤγχϑί. {ΠΕΘΙΓ ΚΌΠΟΓΑΙ 5Πδτθ ἴῃ δ 
Τηΐ ϑεο5 δἰζοπάδηξς προη (Ποῖγ σουηίγυ 8 [Δ]} : 
ἴῃς ϑεςοπά, ἃ ϑρϑοῖαὶ ριυιηιϑῃπιθηξ ἔοσ ἘΠοΙσ Ξἰπ 
ἧπ ρογβοουζπρ ἀπά τηοςκίηρ Οοάἷβ ργορῃἢοῖ. 

ΕΚΕΜΙΑΗ 5 ΤΈΝΤΗ ΡΆΟΡΗΕΟΥ, 

ΟἸΠαρ. χν!. 19--- 27. 

ΤΡρε ϑαῤῥα!Ρ. 

ΤῊΪΒ ργόρἤῆθου πᾶ5 ἢο σοηποσηίοη ννῈ 8 νυ Βαΐ 

Ῥτγοσθάθϑ, Ὀυξ 15 ἴῃς ἤτβξ οὗ ἃ ϑογίθβ οὗ βῃοτγί 
Ῥγοάϊοϊοηβ, ἀγγδηρεά ὈγοῦΔΟΪΥ ἰη ΤὨγοηοΐο- 
Εἰς] ογάοσ δπιοηρ {ποηηϑεῖνος, δῖ ἰῃ ΟἾΠΕΟΓ 
τεβρεσίβ ἰηἀδρεηάεηϊ οὗ οπε ἀποίβεγ ([πίγοά. 
Ῥ. 321). [15 ἴοῃθ 15 τά, δηὰ αἰϑϑιιαϑῖνα γαῖμοῦ 
οὗ διΐυτε περίεςϊ ἴπΔπη σοπάσιηηδίοτυ οὐ ραϑί 
Ττηϊϑδοοπάϊςοί. [Ι͂ῃ Ὁ. 2ς ἴἴ βρϑᾶῖκϑ οὗ [Π6 ροϑβδϑιθὶ- 
᾿γ οὗ {Π6 σοπίϊπυδηςε οὗ ᾿λανι 5 [ἤγοπθ, δπὰ 
οὗ Δη εὐὰ οὗ βαυτΠ]Υ Ργοβρευγ. 45 ΗΙΕΖίρ τε- 
τ ΔΓΚ5, [η6 Ὀα]δηςο 15 5111} ὀνθῇ : ποι ΠΟΥ 5:46 γοῖ 
ΠΟ] Π65:; δηά νγὲ δὴ ἢδνθ Ἱϊπε|6 ἀουδὲ τπογθίογθ 
ἴη ββισηϊπε 115 ἀδίθ ἴο [δὲ σοτηπιθησοηθηῖΐ οὗ [6- 
ΠοΙακὶ πλ5 γοῖρῃ Ὀοίοτε ἢθ δὰ [ἄγοννη {π6 ἕαταὶ 
ἀϊθ. [1{ πιᾶΥ ποννονοσ ἤάνο Ὀθδη θαυ] εγ, [ΠΟ Ρἢ 
115 βιπ}Π]τιγ ἴο [Π6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ σοηδϊπεά ἴῃ οἢ. 
ΧΧΙΙ. 1--τ- ς ΠΊΔΚΟ5 15 ργΟΌΔΌΪΟ {πᾶὶ ΓΠΕΥ ννεῦα 
ΠοΟηϊΘΠΡΟΓάΠΕΟι5. 

19. ἐδὲ σαΐο ὁ 1δὲ εῤίἸ ἄγει οὐ ἐδὸ ῥεοῤ 
Α5 (ἢϊ6 ρψαῖθ 15 ποῖ τῃηθηιοηθά ἴῃ ἴΠ6 ΘΠ ΠΊΘΓΑ- 
Ποη ἴῃ Νεοῆ. πὶ. σοπ͵δοΐαυγο ἢ85 Ὀθθη ὈυδΥ ἷπ 
ξιυιοδϑίηρ ν ΠΙ ἢ ἃ πιρῃς θ6. Α5 “1Ππὸ βοηβ οὗ 
{πε ρεορ]ε " πιᾶὺ τηδδῃ [Π6 σοπηπηοη ρθΟρίδ, ἃ5 
ἴξ 15 ἰγδηβϑιαιθά τη ςἢ. χχνὶ. 23 ; οὐ ἴΠ6 ἰδ! γ ἰη 
ΟΡροδίτίοῃ ἴο 1ῃ6 ρυϑβίβ (5θε ᾧ (το. χχχν. 9); 
ἴξ ννᾶ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ 4 βαίθ οὗ {Π6 ἰθπιρίθ, ἕογ ἴξ 15 
βοδΎ Εἶν σγε]Ὁ]6 Πα ΔῊΥ ΟΥ̓ ξαΐε ὈΥ ννςἢ 
{Π6 Κίηρβ ννϑηΐ ἴῃ δηὰ ουῖ ᾿νοι)]ά ἴδ 15 ὨΔΠΊ6 
ἔτοσῃη [ἢ6 σοηπηοη ΡΘΟρΪΘ: Ὀυΐ 1Ε “1π6 ἰᾶγ- 
τηθη 5 ραΐθ᾽" ννᾶ8, ἃ5 ΚΟ] βιιρροβθβϑ, ἴπ6 ρτίη- 
εοἶραὶ ορηΐγαηςθ οὗ {π6ὸ οὐΐοῦ σοιιγί οὗ {Π6 [6Π|- 
ΡΪθ, {η6 Κίπρδ ννου]ὰ πίῃ γα! ν πλακε υ56 οὗ ἰἴ; 
ψἢΠ6 (Π6 ῥγίθϑῖβ οηϊογοὰ δὶ ἴΠ6 5:46. ΨΕΙΥ͂ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ πέτα νγᾶβ ἰγϑῆῆς ἵπεγθ, 85 'π οὐῦ 
Ιογά 5. {π|6, ἰῃ ἄονοϑ δηὰ οἴ βοὺ τοηυϊϑἰξος ἴοῦ 
Βδοιῇςο, δηάὰ 50 [ῃ6 νναγπίηρ ἴο Κϑὸρ ἴῃ6 
ΒΑΌΛΔΙΝ ννὰβ 85 ΠΟΟΟΘΘΑΓῪ ἴδογε 85 δ {Π6 ΟΥ̓ 
Βαῖεβι Ὗνὲε οδη ἱπηλρῖηθ ΠῸ σϑδϑοη ὙΜΩΥ͂ ΟΠ6 
Ῥαγτου]αῦ ΟΥ̓ γαῖς βδῃοι ά 6 ϑεἰεςϊθά ἔογ 
Θϑρθοῖδὶ πιθηίοῃ. 

941. Ταΐε δεεά ἰο γομγαείυε ἢ 1,1ΞὌι Ταξε 
ῥεεά ἐπ γομγ σομές, ἱ. 6. ᾽πὶ γομγοοίυες, 566 ςἢ. 1]. 
24. Το ΑΝ. ]Ἰοϑὸ5 πιυςῇ ἐπι ρδϑῖς ΌΥ 5ιῦ- 
δ. [6 ΟΥΑΙ ΠΑΙῪ Ρῆγαθα 10 γομγεοίυει, 
ΤΎΠΟΥ νος ἴο Ὀ6 οἡ ἐδεῖγ σιδγὰ ἔγοπη {Π6 
ἀθρῖῃ5. οὔ {πε Γ οὐνῆ σοηϑοΐθηςθ, {ΠΟΧΟ ΡΥ 
πα οη σοηνίςίοη, 

022 

419 



4:0 

9 Ἐχοά, 
ἂἃ 23. 

Ὠεεά ἴο γοιγβεῖνεβ, δηά ῬΘΑΓ πο διιΓ- 
ἄεῃ οὐ ἴῃς βαρ ἀδγ, ποῖ δγίηρ 
ἐξ ἴῃ Ὀγ τῆ6 ραῖαβ5 οὗ [εγυβαίθιη ; 

22 ΝεΙΠΕΓ ΟΆΓΓΥ ἔοσἢ 4 δυγάδη 
οιξ οὗ γουγ Ποιιδ68 οἡ ἴῃ6 βαδῦδτῃ 
ἀλγΥ. ποιῖθεῦ ἀο γε ΔΠΥ ψγυγκ, δυῖ 

5ο. Β4]}1ὸνγ γε τε βαρθδτῃ ἀδγ, 85 1 “σοπι- 
ὃξ 31. 15. Πηληθ6α γουΓ [Δ[ΠεΓ8. 

εἷς. 

ῥ΄ οἶδ. 22. 
4. 

20. 23 Βυῖ {δὲ} οδεγεά ποῖ, ποῖ ποῦ 
πο! πο τῃοὶῦ θἂῦ, δυῖ πιδλάθς {ΠΕῚΓ 
ΠΕΟΚ 51|  τιδλῖ {ΠΕῪ πιρῃϊ ποῖ ἤθαγ, 
ΠΟΥ τεςεῖνε ᾿πβιγΓαςτΊΟη. 

24 Απά [ἰξ 5}4]1] σοπια ἴο ρ4388, ἰἢ 
γε ἀἰΠρεπογ ἢθάγκεη υηΐϊο πι6, 8411 
τῆς ΓΙΟΚΡ, ἴο δυίηρ 'ἱπ πὸ Ὀυγάδῃ 
τῆγουρῇ τῆς ραῖεβ οὗ [ἢ18 οἰ οἡ τῆς 
ΒΑ θδῖῃ ἀδν, Ὀυΐ Βαίΐονν της βαρρδῖῃ 
ἄδγ, ἴο ἀο πο ψγνογκ τῃεγείῃ ; 

25 2 ΤΏδη 5}8]] ἴπθγε δηῖεγ ἰηῖο (ἢς 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΥΊῚ]. ἷν. 22--27. 

δΑῖεβ οὐ [18 οἱ Κίπρβ δη4 ρυγηςαβ 
δ᾽ ἀροη τῆς τδγοης οὗ Ὀανίά, 
Παρ ἰῃ σΠδΠοῖϑβ διά ἡ ἤογβϑεβ, ἴΠΕΥ, 
Δηά τ Ε]Γ Ργίησθ8. ἴἢ6 πιδη οὗ Ἰδαΐν 
Δηά τἢε ἱπηδθίτδηΐβ οὗ [εγιβα πὶ : ἀπά 
[58 ΟΥ̓ 584] γεπιδίη ἔοσ ὄνϑυ. 

26 Απά τΠε6γΥ 5841] σοπιθ ἔτοπι τῃ68 
οἰτίεβ οὔ [υάλῃ, δπὰ ἴτοπι τῆς ρἷδςεϑ 
ἀθους [εγυϑβαίθπὶ, δπάὰ ἔγοια τῆς ἰδλπά 
οὗ Βεαη]απιη, ἂπὰ ἔτοπι τῆς ρ]δίη, 
ΔηΔ ἔγτοπι [6 πιοιιηΐά!η85, Δπἀ ἔτοπι 
[6 βϑουῖῃ, Ὀγίηρίηρ, Ὀυγης οβεγίηρβ, 
δηά β8δογίῆςεβ, δηά πλεῖ οἴεγίηρβ, δηά 
ἰῆσεηβθ, ἀπά ὈΠηρὶπρ ϑ8δογιῆςεβ οὗ 
ΡΓΔ186, ὑπο ἴῃς ἤοιιβε οὗ τῆς Γ.ΟΚ. 

27 Βυῖ τ γε νν}}] ποῖ μδαγκεη υπῖο 
τὴ ἴο ἤδίονν (Π6 βαθῦδῖῃ ἄδγ, ἀπά 
ποῖ ἴο ὉΘΑΓ 4 διιγάδη, ἀνθ δηϊεγίπρ, 
ἴῃ δὲ τῆς ραῖεβ οὗ επιβαίεπὶ οἡ {ῃε 

δὲγδασγ πὸ δωγάφη οα ἐδε ταὐδαὶῥ 4α“7})] Αρρᾶ- 
ΓΟΏΓΥ ἴΠ6 βαδιἢ ἀδγ ννᾶ5 ηοΐ Ἰοῦς υποὈδϑογνοά 
ΌΥ ἴῃς Ῥϑορῖθ, Ὀυϊΐ νγαβ Κορί ΠΥ πορ] ΡΈη]γ. 
Το ᾿ποϊάδηϊαὶ πιοπίϊοη οὗ 1 ἴῃ ρᾷβϑαρεϑ 50 ἢ 
8ἃ5. Κι. ἵν. 23, Χί. ς; [52].1. 12: Ησοϑβϑᾷ ἰ!. σὰς 
ΑΤΟ5 Υἱ. ς, ἴδϑιιῇοα ἴο 15 σοῃβίδηξς πι81η- 
ἴοπδποο; νυ ἢ 116 οχροϑίι]δί!οηϑ διυισἢ 85 [58]. ἵν]. 
4, 6, ἵν}. 13; Εχοκ, χχ σό ργονὸ {6 ἱτὴ- 

γτίδηςθ διίδοῃδά ἴο ᾿[ἴ ΌὉγ ἴπῸ ργορῃεῖβ. Τὸ 
7υάρε ΌΥῚ νυῇῆαῖ 15 βαϊά ποῖδ, {π6 σουπίσγ ρεορὶβθ 
σνογα ἴῃ [Π6 ΠΑὈΙΕ οὗ σοπγίης ἴο [Θγιϑδίθπὶ οα 
[86 βαῦθαίῃ ἴο αἰΐδηὰ {Π6 ἰδ ρ]6 βοσγνίςθ, Ὀὰζ 
πλϊηρ]εα ἰγαῆῆς ἢ {πεὶγ ἀονοίίοηβ, ὈΓΠΡΊηΣ 
πε ρὑγοάιποθ οὗ {ποῖγ βοὶάς δηὰ ραγάθῃβ νυν ἢ 
1δοτὴ ἴοσ ἀϊβροβϑαὶ. ᾿Απὰ 85 ἴῃ6 ρβθορὶϑ οὗ |6- 
ΤΑ θη Δ1Ὸ ἀδβοσι θὰ ἴῃ τ. 22 ἃ5 Ὀαγγυις 
γι δωγάεης ομί οὗ ἐῤεὶγσ ῥοισος, ἸΏΘΥ 56 ἴο 
ἢανο [Δ κοὴ {ΠΕΣ ννᾶγοβ ἴο [06 γαΐθ5, ἀπά ςδζ- 
Το Οὐ ἃ ὈΓΙΘΚ ἰγαῆς {ποτ ἢ (Π6 ν]] ρΌ 5. 
Βοίἢ! μαγίίεβ ϑθοπὶ ἴο ἤανθ δὐϑίδιπθα ἴπτοπὶ 
τ Δηυ8] ἰαθουγ, Ὀὰῖ ἀϊὰ ποῖ σοηϑιάογ ἰμδῖ Ὀυγ- 
ἴῃς δηὰ 56]}1}ὴΡ ννεσγο ὑγοῃιιεα ὈΥ [ῃς ἔουτίῃ 
ςοπηπιδηἀτηοηῖ. Ορ. Νβῆ. χὶϑ. 1ς----22. 

δ. φγίποες ἰδ εἶπς μῤοη ἐδὲ ἐὄγονο ἡ Παυϊη 
ΟὈ]Θςξίοη μ45 θθεη ἴδκεη ἴο ἴΠ]15, Ὀϑσδιιϑθ ΟΠΪΥ͂ 
(86 Κίπρβ 5δί οὐ αν! ἀδβ ἰἤσχοπο, δηὰ 1 ἢδ5 

ἔαγίμοῦ ροϊηῖθα οὐκ (Παξ {Π6 ΡΓΠΠΟΘΘ ἃΓῸ 
ποΐ πιεητοηδά ἴη ςἢ. χχὶ!. 4. Βυΐῖ 186 οὈ]οςῖ 
οἵ τῇς ῥγορῆεῖ ἱπ τῃ15 ρίας 8 ἰο ξῖνε 4 ποῦϊα 
Ρὶσίυγε οὗ παίϊοηδὶ σταπάθισ, δπὰ ἱμογοίοσγο Β6 
ϑϑοοίδίοβ νυν 186 Κιηρ [Π6 ρῥγίποθς οὗἩ [Π6 
᾿ανϊάϊς ᾿ἰποαρθ, ῆΟ ἴῃ τηλρηῆςσοηξ ρῥγοςδ5- 
ϑίοῃ ἴῃ σμδγοΐβ πὰ οὐ ἤογϑοβ, δἰίοπάθαὰ ὈΥ͂ 
ΟἾΒΟΓ ὈΓΙΠΟδ5 οὗ Πέρσου γαηὶς δηά τυ ἰυἀ68 
οὗ ρεορΐθ, Δοσοιάρδηυ (ἢ6 Κίηρ 8ἃ5 ἢδ βοδβ ἴῃ 
Δηά ουξ οὗ [ΘΓ 5416 πὶ. 

ΟΥ, “}α}} 
[1 ὺὖῦ 15 ποῖ ΣηΟΓΟ 

«δὲς εἰν “ῥαϊ γοριαίη ΚῸΓ ευεῦ 
ὍὯ9 ἐπδδολιθὰ ,0, ευεγ. 

εχ ϑίθπος ψὩ]ΓΝ 15 ῥσγομιιϑεά, Ὀπϊ Ρορυϊους» 
655. 

2Θ. 4 εν “ῥα! εορἢ ὙὍὙΠὲὸ τεννατὰ ἴος 
Κεορίηξ ἴῃ6 ΞΔ ἢ ΟΑΔΥ ΒΟΙΥ σοποὶβίβ ἴῃ [Ὦγθο 
(Ὠϊηρϑ : (1) ἴῃ ζγοδῖ πδίϊοηδὶ ργοβρεγίυ, ἱπαϊ- 
οδίδά ὈΥ {6 σοπίϊπυδησα οὗἨ {1μ6 ᾿ἴπθαρὸ οὗ 
᾿ανὶὰ δῃὰ [15 πιαρηϊἤςεηςο, (2) ἱπ [πε ᾿αϑίϊπρ 
νο γο οἵ [ογυβαίοπι, ἀπά (3) ἰπ 186 τνρδ ἢ 
δηά ΡίεΥ οὗ ἴῃ6 ρθορὶε ρβϑποσα νυ, ἱπάϊςδίθα ὉΥ͂ 
{ΠΕΟΙ͂Γ πΠυπίογουβ 580 ἤσο8. 6 8δογιῆςοβ 
ΤΠ] οηθα Πόγδ ἅσὸ ἴῃ6 ᾽Ο]ἸΔἢ, οὐ Ὀιγηϊ-»οἴετι- 
ἵπ5 ΘΠΕΓΟΙΥ σοπϑιυπιθά προ {πὸ δία ; (Π6 
ΖεῦδοΝ, νυ ]ς ἢ νγᾶ5 ἃ ἔδαβί 4150 ἔογ ἴῃ οἤξδχοσ, 
(86 βοβῃ οχοθρίϊηρ [μ6 ργοϑὶ 5 ρογτίοῃ δοΐπα 
ςοηῃϑδιιπηρα ὈΥ Β]πὶ δηὰ ἢ!5 ἔγιθπάβ; [πΠ6 ΜΙΠΟΠδῆ, 
ΟΥ ὑπΌ]ΟΟ  οβθηπρ, Ὀείηρ Ὧη δυςμαγιϑὲ οὗ 
εταϊτυάς ἰο Οοά ἔοσ Ηἰβ Ὀουπίοουβ γ᾽ 5 ἴῃ 
Ὠδίαγο ; πὰ ᾿Δ5Ε}Ὺ ἔγαπ Κι ποθηβο, ἡνῃ] ἢ αἰννᾶγ8 
Δοσοιηρδηϊοα ([ῃ6 ΜιΙίησβδηῃ. 866 [ηἰστοαυςίίοη 
ἴο 1 ον! ςι8. 

ὀγίπσίη “αογίδεξε οΓ ῥγαμο] Ἐλίδου, δγὴπρ- 
ἐπο Ῥτϑαῖϊβο. ὍΤῆθ υπδιτπογιζοὰ ἱηίγοάιϊο- 
[ἴοη οὗ {π6 νογὰ «ἀεγίβεες Ἰἰπῖ5 [Π6 96η5θ. 
ἈΘΑΙῪ 1815 οἴδυϑε σονοῖβ 411] ἰῃδὲ ργθοθάσϑ. 
ὙνΒεῖμοῦ ἴἢ6 ρεορὶε Ὀγουρῆς ᾿οἰδῆβ, οσὐ πη - 
ΟΒδῃ8, ὑυνβαίονοσ 1ἃ ταὶρηϊ Ὀ6, [ΠΟΥ σᾶπιο ἴο 
Ὀσηξ ργαῖθο ἴο [ϑῃοναἢ. 866 ποῖδ ου “58. Γὶ- 
ἤςο ῥγαῖϑο᾽ ἴῃ Ῥς, 1. Χ4. 

ἼῊΘ νϑῖβα 15 ΓΙ ΠΟΥ ἱπιογοδεϊηρ 45 βροοϊ γὶπα 
(Π6 οχδοῖ [᾿ἰπ||15 οὐ {86 ἀοπιηίοηβ οὗ (6 
Πανϊάϊο Κίηρϑ, πονν σοηῇποά ἰο [ιἀδἢ ἀπά 
Βεη͵απιῖη. ὍΤῆόδε ἵἴνο {γθεὲ5 ἅτὸ αἰνὰ 2ς- 
σογάϊπρ ἴο {Ππεὶγς ρηγϑιςδὶ σοπέοτπηδίίοη ἰηΐο 
[η6 δῃολῃ, οὐ ονν σουπίγγ, ᾿γίπρ Ὀεΐννθθπ 
(6 τηουηίδπϑ δηὰ (6 Μοάήϊογγαποδη : ἴΠῸ 
τηουηϊαίη, ν ἢ ἔοττηθὰ 1ῃ6 σϑηῖσγαὶ τοξίοῃ, 
οχίεπαϊηρ ἴο [6 ν]Πἀθγηθβ8 οὗ [υάδἢ, οἡ [Π6 
Πελὰ 868; δῃὰ ἴπ6 Νορθῦ, οὔ ἁστίά τεξίοῃ, 
ὙὮΟΝ Αγ ἴο ἴΠ6 δου οὗ [υἀδΔῇ. 



Υ. 1τ---".] 

ΒΑὈθΑῖ ἀλΥ; τἢεπη νν}}} 1 Κιπάϊε ἃ 
ἔγχε ἰπ τῆς ραίεβ τῃεγεοῖ, δηά ἴτ 5}4]] 
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ἀδνοιγ τς ραΐδοθβ οὔ [εγιβαΐεπι, δηά 
ἴ 804}} ποῖ θὲ φιεηςῃαα. 

47. ἐξεη «υἱὴ[1 ἀἰπα α γε... ὭὌροη ἀϊ5- 
οὐδάϊοηςο ἔο]]οννΒ (6 δῆροσ οἵ Οοά, ψῇηϊςἢ νν1}} 
σοῃβυσης ᾿ἰκθ ἃ ἔγχε 4}} [86 βρίθμπάουσ οἵ [6 

οἴεπάϊηρ εἰγ. Ορ. νἱῖ. 20, χχὶ. 14; Ηοϑδοᾶ 
Ὑ1}}. 14; ἀπιοϑ ᾿. 14. 

ΝΟΤΕ, οἡ (ΠΑΡ. ΧΥΙΙ. 11. 

πη τῆς Ταάγζυπὶ [οὉ Χχχῖὶχ. 14 ἴἢθ 1,διίη 
σεϊβίοη οὗ ἽΔἽἼΠ 15 ὥουεί, πὰ Κοὶὶ 5. πηϑϑὰ 
ΟΥ (Πἰ5 τοπάσεγηξ. ΕΟΣ ἴΠ6 ποι δὲ} οσουγα 
ἈΠΟΓΟ 50 σοῃϑίδη!ῦ ἴῃ ἴπ6 οἠθ τηθδηϊηρ οὗ ἃ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΠΙ. 
ὕγαίρ» ἐἀε ἐγῥό οὗ ἃ δοίϊεον ἐς τἀξιοειΐ Οοαὶ᾽: αὖ- 
σοὐμέξς ῥοτυεν ἐπ αἱδῥοσίνι οὐ παίίοημς. τ ὅιζρ- 
»ιϑιίς ἐλγεαίεροα ἐο “ μάαλ ,0ΟΥ ἀξρ σίγαμρε 
γε οὐ, τ8 εσερείαλ 2γαγείά ἀραΐπδέ ἀΐς ἐ00- 
“2 γα2075. 

ΗΕ νοτὰά νηοῦ οᾶπὶς ἴο [6γο- 
τηϊδἢ ἔγτοτη τῆς ΓΟΚΌ, βαγίηρ, 

2 Ατίβα, δηά ρὸ ἄοννῃ ἴο ἴῃε ροῖ- 
ἴογ᾿85 ἤουβε, δηά ἋΠπεγὰ 1 νν}}} σδιιβα 
{Πε6 ἴο ΠδΔΓ ΠΊΥ γογάϑ. 

ἰ« 

ΤΕΚΕΜΙΛΑΗ 5 ΕΜΕΝΈΝΤΗ ΡΕΚΟΡΗΕΟΥ͂. 

ΟΒδρ. χνυιὶ. 

Τό Ῥοϊίεγ. 

ἴπ {}15, [η6 βοσοπά Ῥγορῆθου οὗ [Π6 96 γ68, 
[Πογο 15 4 πηαυκοὰ δάνδηςε ὕροη (ἢ ἢγβί. [π 
ἰς {1Π6 ἔαίε οἵ 6γιιϑαιθη ννᾶ5 51}}} υπάοδίογς 
τηϊπεά ; ἃ ἰοῃρ ᾿τπὲ οἵ Κίηρβ τι ῃΐ γεῖ τεῖρῃ 
ἀπο Γ6 ἰῃ ϑρίοπάοιγ, απ ἴπε οἰ ὕες ᾿πῃφὈϊϊοὰ 
ἔογ ονοῦ. Ρ]δῖη]ν [Π15 ννᾶ5 ροϑϑι]δ ΟΠ]Υ 50 ἰοηρ 
85 ᾿ξ ννᾶ5 5{1}1 υπάοςιϊάθα νυν οῖποσ [᾿ϑ 8} 8 εοτγίϑ 
του ]ά οπὰ ἴῃ ἃ παίϊομδὶ σοίογμηδίοη οὐ ποῖ: 
δΔηά 50 ὑεΐογε ἰ[ϑῃοϊακίπη ἴἤγενη [Π6 τνεῖρῃΐ Οὗ 
(Πε Κιηρὶ)ν οδῆςς ἰηἴο (Π6 ορροϑιζθ Ὀφίδηςθ [ἢ 
(Π6 ργεϑθηξ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΠΊΘΓΟΥ ἰ5 5{}}} οβεγεὰ ἴο 
1Π6 ᾿ηΠ δ Δηῖ5 οὗἨ ἁ [ογιιβα]θπι, Ὀὰξ (ΠΟΥ το)οςῖ 
τι “ὙἼὮΘΓΟ 15 ΠΟ ἤορα,᾽" {Π6ῪΥ̓ 54; "“Ὀυΐϊ ν 6 
1} πναἹκ ΠΟΥ οὐγ οὐ ἀσνίσοϑ, ἡ νῦν. 11, 12. 
ΤΎΠΟΥ ἢᾶνα πηδάο ἔπεῖγ ἤπαὶ οῃοῖςθ: δηά ἴπογε- 
ὩρΟΩ ἔΌ]Ιονν5 πὸ τπϊγὰ ργορῆθου οὗ “ἼΤΒὸ 
Βτοκοη 6556] ςἢ. ΧΙΧ., ἴῃ ψ Ὠϊοῆ [Π6 υἱοῦ 
ονογίῆγον οὗ οἰἵγ δπά Κιηράοπ) 5 ἔογείοϊ]ά. 
Ἅνε ββουϊὰ ἔπ5 ρἷδοθ πε ργορῆθου οὗ (ῃ6 
Ῥοιίοῦ νΕΓῪ ΘΑΥΪΥ ἴῃ 1Π6 τοίρῃ οὗ [πο δκίπι:; 
δηά {Παῖϊ οὗ [6 Βτοκθη 6556] αἱ {π6 σοϊη- 
τηθηςοτηθηΐ οὗ Πὶ5 ἔου ἢ γοαγσ. Βιυῖ Ὀεβι 65 
(ἢ ϊ5 ᾿ἰπίογηδὶ ον! ἄθηςθ ἴΠογῸ 15 ὀχίθγῃδὶ ργοοῦ. 
[πη δηροῦ δὲ {ῆε ἰαϑῖ ργορῆθου Ῥαβῆυγ ρῥυῖβ5 
7]ογεπηῖαῃ ἴῃ (Π6 βἴοςκϑ, ςἢ. χχὶ 2, γγῃῆο {πετὸ- 
ὭΡΟΠ ΡΓΟΡἤθοΙο5. παῖ ἢ6 5}4}} Ὀ6 σαγτιθὰ σδρ- 
ἔνα ἴο Βαθγίοη, νυ. 6. Νονν ἴῃ Ζεάοκιδῃ 5 
τείξῃη Ῥαϑῆυτ᾽β ΟβΊςΘ ννὰ5 μοὰ Ὁγ Ζορῃδηϊδῃ, 
εἰ. χχίχ. τό, 50 ἰῃδΐ Ῥαϑῆιγ τηιιϑὲ ἤάνὸ ὕθθῃ 
ελττίο ἰηΐο σἀρινιν δϊει [ἙῃοϊαΚὶπλ 5 ἀθαῖῃ 

δεαρ οἵ 5βἴοῃοϑ, ὅζε., (πδὲ ἔμοτο σδη Ὀ6 πο ἀοιυδὲ 
ἃ5 ἴο 15 ἔγιιο σἰρπιποδίοη. Ορ. Οδη. χχχί. 46: 
Εχοά. νυἱῖ. 14; [οδῆ. Υἱῖ. )δό:; 2 8. χυ!ῖ, Σ7, 
2 Καὶ. χ. 8, ἃς. 

42 Ἴπεη 1 ψεης ἀονχη ἴο (ἢε ροῖ- 
τεγ᾽᾿5 ἤοιιβε, δηά, θεῃοά, ἢς νγουρῃξ , ος 
ἃ οῦκΚ οἡ τῆς ἢ ψῃθεΪβ. βαρεος, 

4 Απά τῆς νεββεὶ "μας ἢς πιδάε ἔκ 
ΟΥ̓ ΟἷΑΥ ννᾶ8 πιαγγεὰ ἴῃ τῆς παπᾶ οἱ ἐμ ἐὲ μα 
τῃς ροῖῖεγ: 80 ἢξ ᾿'πιδάβ ἰξ ΔΘΔΙΠ »παγυνώ, 
ΔΠΟΙΠΕΓ νεβ86]. 245 βεεηηθά ροοά ἴο ἀκελκηα, 
(ες ροῖζζεγ ἴο τπηᾶκα 121. ΠΕΣ 

ς Τπεη τῆς ννοτὰ οὗ τῆς ΙΟΚΡῸ !ΗεὉ. 
: γείμγηφαὶ 

ζςαπΊο ἴο της, ΒΑΥΙΏΡ, απα ὦ 

ψ ἢ ]οσοηΐαῃ. Βιι 85 5 οἢ πη Ουΐγαρε Ὀροὴ ἃ 
Ργοριεῖ 45 (παῖ σοπητη6ἀ ὈΥ Ῥάβῆυγ ὑροῃ 
Τογοιδῃ, ννουϊά σογδ]Υ ποῖ αν Ὀθθη Ρθγ- 
ταιϊ[οὦ ἴῃ [οϑιδῃ 5 ἴππὸ: δά 5 δῇεογ (ἢ6 
βτϑῖ ἔουΣ γοαῖβ οὔ [εποϊδκὶπι, θγοπλ Δ ἢ ννᾶϑ8 
ἴῃ διάϊης, δηὰ ἀδλγοὰ ποῖ σῃονν ἢ: πΊ56}{ {1}} }ι5ῖ 
αἱ ἰασῖ νηθη τπἢ6 ΟΠαϊάσσδῃβ ννογα πλάτος 
ὈΡΟῚ [ογιιβαίθπη, πὸ Οἴποσ ἀδίε ἴοσγ ἴῃ6 ὑγὸ- 
ῬὮΘΟΥ 15 ργοῦδ0]6 οχοθρί {παῖ φίνθη δῦουθ. 

2. κχὸ ἄοαυη ἰο ἐξδε ῥοίίογλ δομς 6] ἱ.6. ΜΟΥ α 
5ῆορ. Ὅ8ὸ οεἷἶδν- βοϊὰ νυβεγὸ (Π6 ροζίουβ ὄχοῦ σ- 
οἰβοά {πεῖν σταῖς Αγ ἴο ἴη6 βου οὗ [6πι54]6Πὶ 
Ἶυ5ῖ Ὀογοπά {π6 νοῦ οἵ Ηϊηποπὶ. [ἰ ννᾶ5 
αἰζογνναγάβ τηδάς ἔδιποιβ ἴῸΓ δυο Ὁγ ἴἢ6 ρτο- 
ΡΒδΟΥ οὗ ΖεςΗῃ. χὶ. χ3, [1 Π]|1οὰ Μαίζ. χχνιῖ, το. 

8. 1ὲ «αυῤεε ἡ 1.1ἴ. ἐδὲ ἑαυο «υῤεες. ὍΣ 
ὅγτ., ΤΑγρ., δηὰ ν ϊξ. ἀρτοὸο ἢ τπ6 ΑΨ. ἴῃ 
ἰλκιπρῦ ἴῃ ννογά δ5 ἴῃ6 ἀν4] οἱἁἨ οδερ Έ: οἵδ 
ἃ ΜἘὮΡ6Ι], Ὀυΐϊ (Π6 ΠΧ Χ. τοπάργ ἴἴ σἐογιος, ἔχοι 
εὗεηι ἃ βϑῖοπθ. Οὗ [ἢθϑ6 ἴννο ννθ6]5 (Π6 ἰοννοσ 
οπα ννἃ5 ννογκοὰ Ὀγ ἴπο ἔδεῖ (Εςς]5. ΧΧΧΥΠΙ. 
29) ἴο ξβῖνθ πιοίΐοη ἴο ἴῃ6 ὈΡΡΕΓ οπο, Ὡς ἢ 
νν85 ἃ Παδὶ εἴθε ΟΥ̓ ρ]αῖο οὗ ννγοοά, οἡ ννῃ)ςἢ ἴδ 
Ροϊζοσ ἰαϊά {πὸ οεἶαγ, δηά τηου]άθα ἴἴ 45 ἴὲ 
ΓΆΡΙΟΪΥ τενοϊνοά ἢ ἢϊ5 ἤπρογβ, [πη Νν)}}}- 
Κίηϑοη β " Μίδηποιβ οὔ {Π6 Αποιεπῖ Εργρίϊδηβ᾽ 
111. τό4, ἴῇογδ 15 ἃ ρ]αῖθ τεργεϑθητίηρ [Π6 νν ΠΟΪ6 
τί οἵ ροζζογγυ 45 5σῆδννῃ ἴῃ {πΠ6 ραιηζπρϑ οἡ {Π6 
ννγ8}}5 οὔ (Π6 [ϑτρῖες. Ὑ ΠΘΙΕ 15, ποννθυθῦ, θυ ΟΠ6 
ννῆθε] ννογκοά ΌὈΥ οπα μαπά, ννἢ1]6 {86 Ροίϊεσ 
βῆδροβ (ἢ6 οἰαγ νυ (Πς6 οἴοΥγ. 

4. “πώ ἐῤὲ τυτ.5ε] ἐδαὶ δὲ πιαάφ οΥ εἶα7}] 8668 
Νοῖδ αδἱ ἐπὰ οὗ (βδρῖεσ, 
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“ ἴξαϊ. .. 6 Ο Βοιιβε οὗ [Ξγδεῖ, “Ἵοδηηοῖ 1 ὅο 
ὑνικα, ις.7. γν (ἢ γοιι 45 τῇ 18 ροῖῖεγ ἡ βατῃ τῃς 
Κοσν θυ δος ΣΟ, Βεμοϊ]ά, 45 τῆς οἷἂν ἰς ἰπ τε 

Ροτίεγ᾽ 5 ἢδηά, 80 γέ γε ἰπ πιὶπθ ἢδηά, 
Ο δΒοιβε οἔὗἉ [5γδεὶ. 

7 4“ τυὐδαὶ ἰπϑῖλπῖ 1 5021] βρεαῖς 
Ποποογηίηρ ἃ παῖίοη, δηά ἐπε ΠΙΠῈ 
ἃ Κιηράοπι, ἴο ὁ ρίιιοΚ ὑρ. Δπά ἴο ρυὶ 
ἄοννη, δηἀ ἴο ἀεβίγου ἐξ; 

8 [{ ται παίίοη, δραϊηβῖ ψνῃοπὶΪ 
πᾶνε ρτοποιποθά, ὥχγηῃ ἔτοπι {Πεὶγ 
αν}, 1 ν}}} τερεπὶ οὗ τῆλε εν] τηδῖ 
Ιτπουρῆς ἴο ἀο ὑπο τΒοτη. 

9 Αῃπά δὲ ὐῤαὶ ἰηϑῖδηϊ 1 5}4]] βρεακ 
ςοποογηΐηρ ἃ παίίοη, δηά ςσοποογηΐπρ 
ἃ Κιηράοπῃ, ἴο Ὀ0114 ἀπά ἴο ρίδηϊ ἐξ; 

Ιο {{1| ἀο εν!] ἰῃ τὰν κρῖ, τῆδῖ Ὁ 
ΟΌὟΕΥ ποῖ ΠΥ νοΐςθ, ἤδη 1 ν}}} τα- 
Ρεηῖ οὗ τῆλε ροοά, ψπεγενν ἢ 1 5414 
[νου] Ὀθεηεῆι τἢεπι. ͵ 

δ ςἜλλΡ. τ. 
1οΟ. 

ἐ Τομδὴ 5. 
10. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΥΊΙΠΙ]. [ν. 6---14. 

11 4 Νὸον τδεγείοτε ρῸ ἴο, ϑ8ρεὰξκ 
ἴο τῆς πηεη οὗ [άδἢ, δηά ἴο τε ἰη- 
ΠδὈιτη5 οὐὗὁἨ ΪΘγιυιβΆίεπι, βαγίηρ, ΤΉ 
β ἢ τς ΓΟΚΡ ; ΒεδοΪά, 1 ἔγδις ον]] 
ἀραϊηδῖ γοῖι, Δη4 ἀδνῖβα ἃ ἀδνίςς ἃ- 
ραϊηϑὲ γου: “γεΐιγη γὰ8 Ποὺ ΘΥΘΙΥ 4. Κίπ. 17. 
οὔθ ἔτοπι ᾿ΐ8 εν} νγᾶγ, δη4 πιᾶῖκα εἶν. 7. 9. 
γουγ νγᾺγ8 Δη4 γοιγ ἀοἰπρβ σοοά. τ ΟΝ 

12 Απά τῆεν 8414, “Ἴ Πδγα 18 ΠΟ “ «δλρ. -. 
Βορε: δυῖ ψὲ ΨΠ1 νγαὶκ δῇεγ ουγ᾽ ἢ 
οΥἢ ἀενίςεβ, ἀπά ψὲ ΨΙ] ἜνεσΥ 
οης 4Ὧο τῆς ἱπιδρίπδίίοῃ οὐ ἢ18 εν}]7 «μβρ. «. 

[Οσ, "“""» μοδγί. 

13 Τεγείογα τπιι8 βαῖτἢ της ΓοκῸ; δος 
ΤΑΡΘΚ γε πον ἁπιοὴρ πε Πεδίμεπ, ἤν 
ψ ὴο Βαῖῆ ἤεαγά βιιςσῇ τῆϊηρβ: τ86 «ἀαὰ ἐὰε 

γμπρεύι 
νἱγρῖη οὗ [βγδθὶ μαῖῇ ἀοπθ ἃ ΡΕΓΥ͂ ταν: ὅσ 
Πογγ]ς τῆϊηρ. ἡβντράᾳ 

14 ΜΊΙ] ἃ πιαη ἰεανε τῆ 6 5ΠΟΥ͂Σ εέγανξε 
οὗ [εράποη «τυῤίοῦ εορισί ἕτοιμη ἴῃε ναιοιαῦ 

Θ. «ὁ ἅτδ γε ἐπ γπο ῥαπ ΔΝ Ὦρη του ἢ 
[86 οἶδ ποῖ Ὀεϊηῃρ οὗ ἃ Ῥῦορεγ σοῃβϑιβίθπου, οἹσΣ 
ἰμογννϑο ἡοΐ δηϑυνοτῖηρ ἴο (ἢ6 ροίοΥ 5. νν}}}, 
[86 νΈ556] [5 5ρο}]ῖ, ἢς ἀοοβ ποῖ ἴῆγονν 1ἴ ἀννᾶγ, 
Ὀυΐ ΟΥ5η65 11 τορϑίδογ, ἀδϑῃθβ 1 Ὀδοῖ ὑροη 
[Π6 νν ἤθε], πὰ ὈορΊη5. 15 ννοῦκ αὐγοϑῃ, {Π] [Π6 
ΟἸΑΥ͂ ἢ85 ἰάκθη ἴῃς ρῥγοαοίογπιηθα 5ῃᾶρο. 80 
ἴπεη 1[ἴ ννὰ5 οὐ β ρυγροβε ἰῃδί [υάπα 5μουϊά 
Ὀδοοπθ ἴπ6 ΡΓΟΡΕΙ 5οθης ἔογ {Π6 πηδη  ϑίδ !οη 
οὗ (ῆς Μεοκβϑιδῆ, δῃηὰ 115 8ϑοη5 ὃῦ6 ἢϊ ἴο τΌοοΙνΘ 
ἴΠ6 ϑανιου δ ἰοδοῃϊης ἂῃὰ σΔΙΤῪ ἴδ6 σοοά 
Ἐιἀηρ5 ἴο 411 Ἰαηάβ. [1 {μογεΐογο δὲ ΔῃγΥ βῖδρο 
οὗ {πὲ ργοργδίίοη ἴθ [ϑνν 5} πδίίοη ἴοοκ ἴῃ 
115 ἔτθε ν0}}} δυο ἢ ἃ σοῦγϑο 45 νγοι]Ἱὰ ἢδνο ἔτγιιϑ- 
(ταϊρὰ [Π]5 ρυγροβθο οὗ Ῥσγονιάθηςθ, 1 νγᾶβ 
σιϑῃοὰ Ὀγ διςοη ἱπίο Δῃ ᾿γΓοϑιβίϊηρ, Πλ853, 

. ἴῃ Μ ΒΙΟἢ [86 ἔοστηδίίνε ὑρσοςεβϑ ἔοσϊ νυ ἢ Ὀθζδη 
δξαϊῃ. 

7. Αἰνδαῖ ποία ΤὍΠ15 τηυβὲ ὃς ἴακεη 
ἴῃ σοηποοίίοη 1 Ὁ. 9. ὙΠΟ 5118] τηεδηΐϊης 
ἰ5 σμά επί, 11ϊ. “1η ἃ τηοτηθηῖ.) Ηστε 1 πΠΊογο 
ῬγΓΟΌΔΟΪΥ 5:51 65 αὐ ομε {Ἴγι6----αἱ σποδοῦ ἐἰ)16. 
ΤῊ νογῸ5 πρὶ ογοὰ ἴῃ 15 ἀπὰ {Π6 οἵἢ νοῦϑθ 
ἅγ6 {Π6 54Π16 85 [ῃο56 υϑεἀ ἴῃ (ἢ, 1. το. 

8,10. 7 φυἱἱ] γερεηπὶ οὗ ιδε ευἱ]...1 «υἱ]} γε- 
2εμ οὗ τδὲ φοοἢῇ ΑἹΙ (οὐ ἀδθα] ηρ5 ἢ 
ΤιΔηΚΙηἀ ἄγ μόγὸ ἀδοϊαγοὰ ἴὼ 6 σοπαϊεϊοπαὶ. 
ον {Π|5 γράβοηῃ ἴῆς ϑογιρίυγοβς ἀγὸ οδ θὰ [Π6 
ΟΙὰ δῃὰ Νὸνν (ονεπδηΐβ, Ὀθοδιιδο {ΠῸΓῸ ἰ5 
ποίδίηρ ἴῃ {ποτὶ ἀυϑοϊῖϊο απὰ ἤμδ!γ ἤχοα, 
Ὀαΐ {ΠΟΥ δεῖ ξοσίἢ ἃ χοἰ δεϊ οηβαρ Ὀοίμ όοη Οοά 
δηκς πιδη, ἴῃ ννῃ]οῇ, ἃ5 Οοὰ σμδηρϑίῃ πυΐ, 8]} 
ἀερεηβ Ἰροη πηδη δ σομάιϊπςί, 81 ΗΠ Π]ΔγΥ (οι 
ΡΞ, 11. 9) 5ᾶγ5, {πὶ }ιι5ῖ ἃ5. [Π6 ροῖζογ, νυ ποθὴ ἃ 
νΕ 556] 15 τλδυτοὶ ἴῃ ἴῃ τηδκίηρ, χη τοβίογο ᾿ξ 
ἴο 115 οΥἽΙ ΠΑ] βῆαρο, ΟΥ̓ ὄνθὴ σἤδηρὸ ᾿ἴ ἴο ἃ 
Ὀειϊΐετ, δ8ὺ Οὐὰ τρομ τηοη 5 σορεπίδῃοθ σδη 

σἤδηρο ὄνθη ἴῃς ἱπηρίουβ ὑπίο Ρ]εΥ (θά. Ῥᾶγ, 
Ιός2, Ρ. 674 Β). 

11. Βεῤοϊά, 1, α»»6] ἼΤῆε ψογὰ τοπάεγοὰ 
3 ανιε 5 ἃ ργεδθηΐς ραγςρῖο, δηα 15 (Π6 584Π|6 
ὙΒΙΟἢ 85 ἃ ἤοιη τηθ4Π5 ἃ ροζίογ, 11{, ἃ σῥῶρεν", 
ΟἿΘ ὙΠΟ 5}Πᾶρε65 νϑβϑϑοΐϊβ'ι. ΒΥ (ἢ6 υ86 ἴδῃ οὗ 
[Π|5 ἴογπὶ Οοά ἀδοϊαγοβ {πΠαὶ (μὲ ἔβεΐ οἵ ΗἹ! 5 
ῬΓΟΠΊΪ565 Ὀδίηρ σοηά!!Οη4] ἀοοβ ποῖ Ἰπιϊὶ Η5 
Ροννογ, Ὀὰῖ ἐπα Ηθ [5 45 ἔτεα ἴο ἀο ννῆδί Ηδ 
ΜΠ] ἢ [6 [νν5 85 ἴῃς ροίζογ 15 ἔτθε ἴο βῃδρθ 
85 6 ν}}}} 106 οἶδγ. 

απά ἀευμε α ἀευϊοε] Ἀδίδον, 7 νη ῥεγροεὶης; 
Ω ῥωγβωε. ΤὨδ νεγῦ ᾿π|ρ}165 ἀθ}} ογαίοη. 

γηαξε γο αυαγ... σοοά] ὅ866 οῃ (ἢ. ΥἹἱῖ. 4. 
12. “42:4 1δὲγ «αἰ Βεῖϊοσ, Βα ΠΟΥ 

ΒΑΥ. ΤΠο νογῦ ἴῃ Ηεῦτ. 15 ἰῃ ἴδ σοηϑθου- 
Εἶν ρογέοςξ, Ἔχργεβϑῖνο οἵ γορϑαϊθὰ δεϊίοῃ, ἀπά 
τπογείογε ᾿π ΕΗ Ρ] Ι5ἢ ταιιϑὲ Ὀ6 ρυζ τη (6 ῥγοβϑθηΐ, 
ἃ5 ἴῃ Εχεῖκ, ΧΧΧΙ. 17, 2ο. (ρ. 58]. χχχ. 1ο. 

Τρενε '5 πὸ ῥορε] 866 (ἢ. Ἰ1. 2ς. 
ἑνιασίπαί ἰοῦ} Β Ὁ ΟΣ π 988, 566 ΟὮ. 1. 17. 
1383. “4: γε ποαὺ ἀγριοηφ δὲ ῥεαί δε] ἰ.6. ἴῃ 

πδίΐοη5. ὙΠῸ ππηδίιτγα] σοπάμπςϊξ οὗ [ἀδὴ ἰ9 
ἀοπγοηϑίταϊθα ἴῃ [ἴῃ6 54Π|6 ὙΥΑΥ͂ 85 ἴῃ (ἢ. ἱϊ, 
ΙΟΙ ΙΙ. 

τε υἱγχὶπ οὗ Τεγαοῇ ὅ86ε οη ςἢ. χίν. 17 δηά 
ςΡ. [541]. 1. 8. ὙὮδ σοηίγαϑι Ὀοίννθθη ἴῃ ομδϑοῖθ 
Το γοπηθηΐ οὗ 4 νἱγρίη, δηὰ [άδῃ 5. δΆρβογηΘϑς 
ΔΙΟΓ ἸΔΟΪΔΙΓΥ, βοῦνοβ ἴο Ποιρίθι [86 Βοῖτὸσ δ 
ΠοΓ ςοπάιιςεῖ. 

14. ἢ] ἃ τὰδῃ ἰόαυε ἐδ σποαὺ 7 Ζ,εδάποη 
ὙΒΙΟὮ σοπΊθίἢ “ον 16 γοοξ οὔ ῤε πε) ἘΔ- 
{Πογ, ἢ] δὲ “ποκα Γ᾽ Σεόαποπ γα} 3 ονι 1δὲε 
γοχῖ οὗ δε Με 3 ὙΠῸ πηοδηΐϊηρς ργοῦδοὶν ἰς, 
“ ἈΜῈ]| 6 5σηονν οὗ [εὈδηοη 21] ἔγοπι [5 τος κα 
ννῃς ἢ ἴοννοῦ ἀῦονε ἴῃ ἰδηὰ οὗἉ 15γδὲ}}" 1,0. 
Ὀάποη, 2.6. {π6 «υῤίῥξε πιομπίδίη, ἰ5 80 οδἰϊοά 



ν. 15---ἰῇ.] ἸΕΒΚΕΜΙΑΗ. ΧΝΊΠΙ. 

τος κ οὗ τῆς βοϊά ὃ ογ 31.411 τῆς ςο]4 
βονίηρ νναΐογβ, [πλὶ σοπὶθ ἔτοπὶ δη- 
οἴδπεγ ρίδος ὃε ἰογβαϊζεη ὶ 

:Ις Βεοᾶδυβε ΤΥ Ρῥβορὶς ἢδίῃ ἔου- 
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ὁ δῃοίεπε ρϑίῃ8, ἴο ναὶ ἱπ ραῖῃβ, ἐπ ἢ βαρ. ὁ. 
ἃ: ΜΆΥ ποῖ οαβ ἃρ; 

1Ι6 Τὸ παῖε τἢεὶγ ἰαπὰ “ ἀεδϑοΪδῖα. ἐΛμαρ. ν0 
απά ἃ ρεγρεῖιιδὶ ἢϊβϑίῃρ ; ΘνΈΎΓΥ οπα ὃ ῳ 3. 

Κ᾽ εἶαρ. 1. 
13. ὃ 17. 
τ 

δοίζεη ἔπιε, {πεν πᾶνε δυγηθά ᾿ἱποθῆβ6 
ἴο νδηϊγ. Δπά ἴῆεν πᾶνε οδιιβεα τἢδπὶ 
ἴο ϑἴυπιδ]ε ἴῃ τΠεῖγ νγᾶγ8 ,ηοσι ἴῃς 

δεσδιιθο ἴΠ6 ΘΠΟΥ ΠΟΎΘΙ αἰἰθάρρθδιβ ἔτοπὶ [5 
Βειρῆϊ5. ὙΠῸ Βοϊὰ 15 ἴπ6Ὸὸ ὀρϑῆ σουηίσγυ (566 
ςἢ. ἱν. 172), Ὀυϊ ΒοΙδ πηθδὴβ ἴῃε ΨΠΟΪ]Ὲ ἰδηά. 
Ηρ, Ὠονγθνοσ, ἀὔριθ5 {παἰ ἐῤὲ γχγοεξ ἡ 1ῤὲ 
Μείά ῖ5 ποῖ 1μορδποῃ [ἴ56}, Ὀυϊ ΘΓ 5Ά] 6 πὶ, 
“δ᾽ θὰ ἴῃ οἰ. χνὶ!. 3 γ»} πισμπίαὶη ἐπὶ ἐδε βείά, 
δηὰ ἰπ ςἢ. χχὶ. 11. δὲ γοοῖξ 9 1δὲ ῥέαϊπ. Ἠδ 
4130 ϑῆοννβ ἴδ 16 ἀδονν οὗ Ηεογπιοη, οπο οὗ 
(Π6 ργαπάδοϊ τηουηϊίδιῃ-Πλᾶ5565 οὐ 1 ΘὈδποπ, 
στον πο νὴ ἢ ἃ ννῇο]ς ογοβϑί οὗ ϑυπ)π 5, 15 
βδὶ ἃ ἴῃ 5. σχχχῇ!. 2 (ν Πεγὸ 566 ποῖθ) ἴο ἀδβοθηά 
ἀροη (δὲ Π}}] οὗ Ζιοη. Ηδ 5ιρβεϑίθ {πογείογο 
[δὲ {Π6 νναΐεγβ οὐ Οἴδοη ἴῃ [Θγυϑα]θπὶ, νν ἢ] ἢ 
ὙΕΓΕῈ πονοῦ Κηοννῃ ἴο [2]], πιῆ Ὀ6 Ξυρροϑθὰ ἴο 
Ὅδ δὰ Ὀγ [6 πιοϊπε 5ηονν οὗ ΓΘθάποη. Βυῖδ 
ς00] ννἱηὰ πισἢϊ ΘΑ 5} Ὀ6 συ ρροϑθά ἴο ὑσγίηξ {ῃ6 
ἀεννοοϊουα ἔγοπι [Θῦφποπ, νν 8116 ἴΠπ6 ηοίοη 
1μδΐ [Π6 βργίῃηρβ οἵ [δγυβαὶοπ) τὸ ἴδθά ἔγοπι 50 
ὙΕΓΥ ἀϊδίδηϊ ἃ ϑοιγοῦ ἰ5 ἱπιργοῦαῦϊθ. Αἀὰ ἴοο 
τΠδῖ τἴ 15 245 παΐυγαὶ ἴο σδὶ] 1,Ἔραποη “ὁ [ἢ6 τοςκ 
οὗ τὴς βεϊὰ ᾽ 85 1 15 ἴο ρῖνε [δὲ ἤδπὶθ ἴο ΖΊοη, 
δηά ἴῃ 5. Ἔσχχχῇ. 6 15 Ἰοννοῦ 5]0ρ65 ἀγὲ ς δ᾽] ϑά 
“(ῃ6 βεο]άς οὗ [6 νοοά." Τῇ ἀρρϑαὶ ἴπθη 
οὗ ἰῃ6 ργορῃδὶ 15 ἴο ἴῇ6 ὑπομδηρθαῦ]οΠ685 οὗ 
πὸ οὗ παίυγο 5 τηοϑί θοδυ] ρῃεποηηθηδ, [ἢ 6 
Ῥεγρεῖιδὶ ϑῆονν ὕροῇ {86 ὈΡΡΟΙ βιυπηγα5 οὗ 
Ιοῦδποη. 
σδα δὲ εοἰά,. δὲ ϑογταζεη ἢ 11|| «ῥα 1δὲ 

σίγαπσε, 1.6. ἔοτειρη, εοοἱ ἀοαυηοαυδηφ «υαἱονς 
δὲ ρίμεζεά μΡξ Οὐ ρίμοξεά μῤ, 5εὲ6ὲ Νοῖε δἵ 
εηάὰ οὗ σμαρίοτ. δέγαησε, ΜΝ ὨΙΟΙΒ 15. ον ΜῈ }} 
ῬΑγδργαϑοά ἴῃ ἴῃ6 Α. Ν. ἐῤαξ οορι 3,0») απο- 
ἐδεγ ῥίαρε, 1.6. ἔτουλ δίδυ, 15. δὴ δρ ποῖ νυ ΒΙς ἢ 
85 Δρρ] θά ἴο [Π6 5ίγοαιηβ [δὲ ἀδϑοθηα ἔγοσῃ [ἢ 6 
ΤΟ] ἰπρ 5σπονν5 οὗ 1ϑΌδποη 15 αἰ σι] ἴο ἀπάεγ- 
βίδηά. Ροββίθὶγ, μΒοννθνοῦ, ᾿Ε ΠΔῪ ἤᾶνο ὈΘθη ἴῃ 
ΓΟΙΓΏΟΗ ι156 ΟΥὗἩἨΤΠ6 νυδίθυ.ΘΌΡΟΪΥ οὗ [ἐγ 5δ τα, 
Δη ἃ Θοροοίδ!γ οὔ ἢ ἐουπίαϊη οἵ δι]οδπι, οὗ νυν οἢ 
ΘΓΟΙΊΘ Οὐ 1584]. ν1]. 6 σαγϑβ [ἢδί [5 ννδίουβ ὑνο γα 

ἱπίεπηοηΐϊ, 85 15 5111 [ῖἢ6 οδϑθ, Ὀυτγϑίηρ 
ἔογῖἢ δ ἰπΐογνδ]ς ἔγογῃ ϑυίοσσδηθδη ραϑϑᾶρο5 
Δηἀ σλνόγηβ ἴῃ ἴῃ Βαγὰ τοςῖκ. ὙΠ6 [οννβ ΤΛΑΥ͂ 
Βᾶνο δοςοιιηϊθα ἔογ [15 ῬῃεποπΊθηοη ΟΥ̓ 5105 
Ροσίπρ (παῖ [ΠΟΥ σᾶπηε ἔγοπι ἃ ἀϊδίδηϊ ϑοῦγοα, 
Ἐννδϊὰ δπὰ Ογαῦ δονενεῦ υπάογϑίδηἀ φγωσε 
ἐογεῖ δεν", ἰ. 6. βοννὶηρ ᾿ῃχου ἢ πᾶγγονν βογρεβαπὰ 
Ὀεΐνγθεη τοςκβ. ΤῊΪ5 ρῖνοβ ἃ ροοά 58θηϑ86, δυΐ 
ἴΠογὸ ἰβ πο 5Πιοϊοηξ ρῥγοοῦ {παῖ τὴ6 ννογὰ σδῃ 
μᾶνο {Π15 ππιοδηΐηρ. Οἱ [ἢ6 Ξίγθαπβ οὗ ᾿θθδηοη 
866 ϑοηξ οἵ 580]. ἱν. τς. ὙΠ6 βοπογαὶ 56Π56 15 
Ρἰαὶπ. Οὐοά ἰ8 5γδε}᾽5 γοσκ, ἴηε Κοςκ οὗ ἅΡ65 
541. χχυΐ. 4 τηλΓΡ.), ἔγοπιὶ νποπι [Πδ6 πονεῖ - 
Πρ ννδῖογϑ ἤονν (εἶ. 11. 12}: Ὀμϊ ΠΊΘΠ ΠΊΔΥ͂ 

δηὰ ἀο δραηάοηῃ ἴδο (00] ννᾶΐθυγϑ νν Ιοἢ ἀεθοθπηά 

τῆδξ ράϑϑεῖῃ τπογεῦυ 5}4]} θὲ δϑίοῃ 8}-' 
εἀ, ἀπά γϑε ἢ18 Ποδά. 

17 1 ν}] βοδίζεσ τμεπὰ 45 ἢ δη 

ἔγοτῃ δῦονς ἴο 5θεκ (Πεὶγ Παρρίῃθϑβ 'ῃ σῃδηηοῖὶς 
οὗ {πεῖὶγ ον αἰ βείηξ. 

156. Μεισι 6] ἘἈλίμοτῦ, ῬΟΣ. ογοπη δῇ ἢονν 
ΤοϊυΓη5 ἴο, Δηἀ σοηίηι65 (ἢ 6 νγογάβ οὗ, υ. 13, 
1Π6 ᾿Ἰπϊογτηθάϊδῖο υδβίϊοηϑ δοίη ραγοπί μεῖς). 

ο τσαη|.}}] Νοῖ [86 ογάϊηασυ γογὰ ἔοι 
τπηῖΐγ, 1.6. ΜΥΟΤΙ]οβσθηθθθ, Ὀὰϊ ΟἿ τηρδηΐηρ, 
αεῤοοά, υϑρὰ αἶϑο ἴῃ Ἄς. 11. 30. 'ν. 20, Υἱ. 29. 
[τ 5:5 η1ῆ65, (ῃογεΐογθ, [ἢδὲ ἴπ6 ννουϑῆ!ρ οὗ ἰάοἱϑ 
15. ποῖ ΠΊΘΤΟΙΥ υιδεῖθϑϑ Ὀὰ1 ᾿Π] υΓΙΟΙ5. 

ἐῤεν απ ἐαιεά ἐῤενι ἐο σἰμριδίρ)] ΤῊΪ5 15 
ΕἸ ΠΟ ῥὰξ ἸΠΙΡΕΓΒΟΠΔΙΠΥ, ἀπά γιθη »ιαζε ἐῤεηι 
σίμηιδίς, οΥ ἴπ6 μαΐε χοάς ΤΠΙΆΥ ὉὈδ 5υρρ)!οά 
ἔἴτοπι ἴῃς ἰάθα ἱπ {86 Ῥγεοθάϊηρ οἰδυϑθ. ΤῊΘ 
ΟΙΤΏΕΓ 15 Ὀεοβῖ : ἔογ ἰἴ ννὰ5 [υὐδἢ᾽ 5 ῥγορμοῖβ 
Δηά ρῥγίεϑίβ (δὲ πηδάθ ἤδθσ ἴο οὐγ (ςἢ. ν. 31): 
{Π6 Ἰά40]5 νγϑῦθ ρούνγϑυίοβϑ ἴογ βοοά δηά ἔογ ον]]. 

ἐπ {δεῖν «ὐαγε ἴτοτα ἐδε απείομπί. ραΐδε...ἢ 
ΟΥ, ἐπ ἐῤεὶγ «αὐαγο, ὍΔ 6 ΟΥ̓ΘΣΙΔΒΌ πα ῥαΐῤε, ἰο 
«αυαίξ ἐπ ὈΥΎΒΔΥΒ, ἐπ Ω γοαά ποὶ εαςὶ Ῥ. 
ΗΙϊζὶς αὔρυθ5 {πὶ [86 δηςίθηϊ ννᾶγϑ8. πλιϑῖ 
(η6 θδὰ δχαπλρὶθ οὗ {ποῖ ἐογοίδί ῃουβ, δηὰ 
{πεγοίογο πηακοβ 1 [Π6 βυδ]οςΐ οὗἉὨ ἴΠ6 οἴδιιδο, 
δηα ἰγϑηβιδίθβ, ἐῤε αμεΐφξ ῥαϊῥὲ ῥαυες ἐαμσοά 
ἐῤερι 1ὁὸ ἐγγ. Βιυῖΐ 1δὲ ῥαΐῥιε Ο7 εἰθγη ἢν ΟΑΤΥΥ 
Ὀδοκ [πὲ πιηὰ ποῖ ἴο [Βδ ἱπιπιθάϊαία θὰΐ ἴο [Π6 
αἸδίδηϊ ρᾳϑῖ, αηὰ ουρροβί [ἢ6 ροοά οἱὰ ννᾶγϑ5 
ἴῃ ΒΟ [Π6 ρδίΠγ ἢ 5 ιϑοὰ ἴο νναῖκ. Τδα 
οἷά ἰννδὺβ 566 Π|5. ἴὸο ὑ5 ἴῃς φοοά, Ὀεοδιι56 
“ ΈΠ6 ΠΙΘΙΏΟΥΥ οὗἉ [Π6 υ.5ῖ 15 Ὀ]οβϑθά, νυ ῃ "6 [ῃδὲ 
οὗ ἴπΠ6 ψνὶςκοὰ ἀοίῃ τοί " (Ρτγον. χ. 7). ΤῊβ 
γοσά εασί μὸ ΤλθᾶΠ5 ΟἠΘ γαϊϑθά 50 ΠΠἸ ΓΙ ΠΕΪΥ ἴο 
ΚΘΟΡ ἴἴ ουᾷξκςΠ] ο οὗ [Π6 τοᾶςῇ οὗ βοοάβ, ἄς. Χ'νῈ 
511} σ4}} οὐγ σμιεῦ τοδας. ῥίψῥαυαν:, Ὀδοδυθ6 
ὙΠθη (Π6 σουπίγυΥ ννὰ5 ὑπαάγδιπθα 1 ννᾶ5. Π6- 
ΟΡΟΘΑΤῪ ἴο Γαῖδο {Π6πὶ αὔονθ ἴπ6 ἴονοὶ οὗ (ἢς 
Δα]οϊηϊηρ δβοϊάς. Ορ. 541. ἵν|}. 14, [Χ}}]. 1ο. 
Οὐ ΒἰξῆνναΥ 15 Ογιϑῖ, [μη χὶν, 6. 

16. ἐδεὶν ἰαμά ἀεεοίαϊε.. “ρα! δὲ αείοηἑεδεά 
Ι͂π ἴἢε Ηδοῦγσ. ἴπ6 ννογάβ γοπάθγοά αυοπίσῥε, 
δηὰ δενοίαίς τὸ ἴῃ 5βᾶπιθ. ΕΟΥ [Π6 ΓηΘΔΠΙ ΠΡ 566 
ποΐῖδ οὐ εἢ. ν. 2.οϑθ. νι τς Ιάρᾷ οὗ ζέγγον 
ςοηίδιποὰ ἴῃ [ἃ [Π6 ννογὰ δένπς ἀρτοθθβ, νης ἢ 
τηθλη5, ποΐ ἀογίϑίοπ, διῖ ἴ[η6 ἀγανῖηρ ἴῃ οὗ 1Π6 
Ὀγοδίῃ 4] ΚΙΥ 45 πλθη ἄο τνμεη [ΠΟΥ 5ῃυἀ άογ, 

αὐαρῪ ῥὶς ῥεα] ΟΥτ, βΒδ]κ6 ῥὶς ῥεαά, ἃ 5ῖρτι 
Διηοηρ {Π6 [ονν5 ποῖ οἵ βοοόγῃ διυῖ οὗ ριγ (ςἢ. 
ΧΥΪ. ς, ΠΟΥ 10 δεριοαη ἐξερε 15. 11ϊ. 0 “ῥαξε 
,ν 1δορι). Τὸ ννὰρ 16 Πποδὰ 1π|ρ|165 πάϊς: 
(ες ἀεσϑοϊαιίοη οἵ ἴῃς ἰδηά οὗ [5γδεὶ 15 ἴο ΕΗ]]} 
τήθη ὙΠ ἀἸΞΠΊΔΥ. 

17. α΄ «υἱἱῥ απ δασί «υἱπ] ἈΔΙΒοΥ, δή4ε 
ἐδὲ εα:} «υἱπά 1 «υἱὲ “εα! ον ἰῤέηι ὃς Ὅγε ἐδε 



ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΨΝΙΠΙ. [ν. «8--- 43. 
θείοις {πες ἴο βρεὰκ ροοά ἔογ {Πεπὶ, 
απά ἴο ἴυγῃ ΑνᾺΥ ΤΥ Ὑγγαῖθ ἔτομι 
{Πεπι. 

21 Ὑβεγείογε ᾿ἀε]ΐνεγ αρ {πεῖν ςἢ1]-- ἐ Ριαὶ. το 
ἄγεπ ἴο τἢε ἐληχίπε, ἂδπὰ ἴρουγ ουξζ  Ηςβ. 
{Ποῖγ δίοοά Ὁγ τῆς ίοτος οὗ τῆς βννογὰ μαθριά 
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ελυῖ νγὶπα θείογα ἴῃς Ἔδπεγ; 1 νἹ]]]} 
8δῆηδενν τΠδπὶ τῆς Ὀδοκ, δηά ποῖ τἢς8 
ἴλςε, ἴῃ τῃ6 ἀδγ οὗ τΠ6ὶΓ σα ΠΥ. 

18 4 Πεη 5414 τῃεγ. (ὕοπια, δπὰ 
Ἴεῖ ὦ5 ἀενίδε ἀδνίςεβ ἀρδίηδε [εγε- 

ὁ Μαὶ. 5. 7. τι ]Δῃ ; ἢ ἰοσγ τῆς ἰανν 8}4]} ποῖ ρεγιβῇ 
ἔτοπι ἴῃς ργίεϑῖ, ποῦ σομηβεὶ ἔτοπὶ ἴῃ 6 
ννῖ56,) ΠΟΥ ἴῆς ννοτὰ ἔτοπὶ τε ρτορδεῖ. 

 (ὐοπιεα, ἀπά ἰεῖ τ1ι5. 5πιῖϊε ἢἰπὶ " ψντῃ 
τῆς τοηριιθ, δηά ἰεῖ ιι5 ποῖ γίνε Πεεά 
ἴο ΔηΥ οὗ ἢ]5 ννογάϑ. 

10 Οϊνε Πεεὰ ἴο το, Ο [οκΡ, δηά 
Πεάγκεη ἴο τῆε νοῖςς οὗ τῆδβηι τῆδῖ 
ςοηϊεπα ννἢ της. 

20 8411] εν} θὲ τεσοπιρεηβεὶ ἰοῦ 
ἀμθ ἴογ τπεὺ πᾶνε ἀϊρρεά ἃ ρὶζ 
ΟΥ̓ ΤΥ 8ου]. Ἐοηηοιιθογ τῆλε [, βτοοά 

ἐπορν. ΜΆΠΥ Μ55. Ποννόνοῦ τγοδα «υϊί απ 
φασὶ «υἱπά (ΤΥ ἴογυ ΠῚ Ὡ). Εογ τῃ6 εβεςῖβ 
οὗ Π6 οαϑὶ ννἱηὰ 566 [οὐ Χχν!]. 21, ΧΧΧΥΠΙ, 24; 
Ῥ5, χῖν!!!. 7. [54]. χχυῖ 8. 

1 αὐ ἀρέαυ ἐβορι ἐῤὸ δαεῖ] ΑΑ5 Οοάς 
τηδκῖηρ Η!5 ἔδοο ἴο 5ῃϊη6 ὕροὴ Η!5 ρθορὶε 15 1Π6 
δτολίοδε οὐ Ὁ] ϑϑίηρβ (Ν πι. Υἱ. 2ς), 50 186 
Ὠιάϊης οὗ Ηἰξβ ἕδλςθ Ἰπλρ] δὰ ἴῃ ἰυγηϊηρ Ηἰ5 θαςκ 
ὩΡΟη {δ6π|, ἰ5 [6 δι ισγὸ βίη οὗ Η!5 εἰβρίθαϑιγο 
(1541. 1. τς, ᾿ἰχ. 2). Ομ. αἷϑὸ {86 σοπάμςξ 
ΟΥ̓ (6 ρεορὶδ ἴῃ (ἢ, 11. 27. 

18. νε δᾶνθ ἴῃ [Π15 σεσϑθ δὴ δοςουηΐ οὗ 
1η6 οβθοϊς νι ἴἢ6 ἔοτεζοίηρ Ρσγορῆοογ δά 
Ὁροη ἴἢ6 [δν 8, Ὑὴο ὑγογα ΟἾΪΥ παγάθηδα ὈγῪ 
ἰῖ, δηὰ ἀοίογπλίηθα ἴο σοπιρᾶ85 [ὈγΘΠ ΙΔ} 5 
ἀοραίῃ. ὍΤΠῖ5 ἰ5 ἔο]]οννοὰ ἴῃ (Π6 τοδί οὔ (ἢ6 
σμαρίεσ ΌΥ ἢ15 νεῃοπηθηΐ ργαγοῦ ἰο Οοά ἴογ 
ἀε]ϊνογάηςε ΠῸΠπι ΠεῚ Ρ]οῖβ. [{ 15 ρίδίη ἐμαὶ 
[Π6 ἔογθροῖπρ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ννᾶ5 βροίκθῃ 1ῃ ρυ  ]ς, 
Δηά (δὶ νν ἤθη [Θγογλδῃ δίπστηρα {Πα (ῃ6 πδίίοη 
νου] 6 5οαϊίογοα Ὀοίογο ΠΟΣῚ ΘπΟΠΊ165, {Π6 
ΤΑΒῈ οὗ ἴΠ6 ρϑορὶθ ὕγοῖκε ουζΊ ἱπῖο ὀρθὴ [ἢτγθδίβ, 

ἰρέ τῷ ἀσυμε ἀευϊεε: ἰ.6. ἀεἰδεγαίείν ζγαριδ 
Ω 2 ο ἴου Ὦ15 ΓΌΠΙΏ, 566 Οἢ σ᾿. 11. 5 

δὲ ἰααυ «ῥα ποί ρεγεθ, ες. Α5 τυςῇ 45 
ἴο 54Υ, Υ͂ παῖ ποοὰ δαᾶνὲ ννῈ οἵ 1ἢ]5 [ΘγεΠΙΔἢ ἡ 
Ηδλνε νὸ ποῖ ρηοϑῖβ ἢ (ἢς Τ ογδῇ, ἴῃ 1ἃἂνν 
οὗ Μοβοβ, νγ156 ϑἰδίϑπιθη ἴο ρῖνθ ι.5 σου ηβεῖ, 
δηὰ ργορποῖβ ἴο ἀδοΐαγο ἴο ι.5 “πὲ ννογὰ ") 
Νοῖ ᾿πάρεὰ {ῃ6 ννογά οὗ [6 μονῇ, ννἢϊςἢ νγᾶβ 
ἴοο αἰἰδαρτθθδῦϊο ἔογ τΠθπὶ ἴο νυνδὴ ἴο ἢᾶνδ 
Ἰοσο οὗ 1, Ὀὰχξὲ (παῖ ρ]θαθαηξ νγογά-- [6 
Βιῃοοίῃ {πηρ5 οὗ [54]. Χχχ. 10.--ννῃςἢ [4156 
ΕΓ Ε ΚΠΟΥ 50 Ψ Ὲ}} ἢονν ἴο ἤδνοιγ ἴο 51 
ὈπᾶπΠ ΔρΡοιϊο8. Α8 ἴῃ Τόγαῃ ννᾶ5 [π|- 

ΡΕΓΙΘῃΔΌΪ]6, {Π6 ΡΘΟΡ]Θ Ργο Δ ΌΪΥ ἄγον (Π6 σοῃ- 
οἰυδίοη τπδἴ {πῸ 1, δντς4] ργοϑιπῃοοά πιιϑῖ 4]50 
δηάυτο ἔοσ ονοσ, δηά πογοίοσε (ῃφξ [Θγοπλ! ἢ 5 
Ρτοαϊοιοη5. οὗ πδί!οηδὶ τη ννεσο Ὀ]ΔΘΡΠΟΠΊΟΙ5 
(ςΡ. Αςῖβ νἱ. 13, 14). 

ἐξὲ μ σρηΐο δέπι φυϊδ ἐδὲ ἐοηφιο)] ἘἈϊρδῖ: 
(Ποτὲ 15 ποϊμίηρ ἴῃ [86 Ηεῦτ, ἴο 1151} }Ὑ } (ῃς 

ἀπά ἰεῖ τῆεὶγ ννῖνεβ δ6 Ὀεγεανεὰ οὗ 
(Ποῖ ΤὨΠ]Πάγεη, δπὰ δὲ ψϊάοννβ ; δπά 
ἰδεῖ τπεὶγ πιὲπ θὲ ρυξ το ἀδαῖῃ ; ἐξέ 
ΤΠ 6ΙΓ γουηρ πγεη δέ 8ἰδίη ὈῚ 1} 6 βυγογά 
ἴῃ Ὀ41|6. 

22 [,εἴ ἃ ΟΙΥ̓ δε Πεαλγά ἔτοπι {Πεὶγ 
Βοιι8685. νγῆεη ἴδοι 5ῃ4]τ Ὀγίηρ ἃ ἴΤΌΟΡ 
5 ΔΘ} 7 ἀροη τῃ6πὶ: ἔογ {ΠΕΥ̓ Πᾶνα 
ἀϊρρεὰ 4 ρὲ ἴο [2ΚῈ πι6, δπά διά 
ΒηΔΓΘΒ (ῸΓ ΠΩ͂ ἔεεῖ. 

22 Ὑεῖ, ΓΙ͂ῸκΡ,, ἴδοι Κηονγεβῖ 41] 

Δἰϊοιδέϊνο ρίνθεη ἴῃ [86 πιᾶγρίη. ὙΠογ ρὺγ- 
ΡΟ56 ννᾶβ8 ἴο ΟΔΥΓῪ ἃ τ] 1ςοι5 τορογί οὗ ννμδί 
ἢς δά 54! ἃ ἰο Κίηρ [Ἐμοίδικιπι, δΔη 50 δ! γὰρ 
Π15 ΔΏΡΕΥ αρδιηδὶ πη. ΟΡ. ἰδθ Ὀοδανίουγ οὗ 
Απιαιείδῃ, ΠΕ μτρτοβὲ οὗ Βεμεῖ, ἰονγαγάβ Α ποθ 
(Απιοβ ΥἹ}, το, 11). 

19. Οἵυε διε) Α5 ἴὸ ἴετγβ Μ|} ρῖνα 
ΠΟ δορά, [θγοπλ δῇ ἀρρ6415 ἴο σοά, δῃηὰ ργᾶγϑ 
Ηἰηι ἴο Ἰιδῖθη ἴο αηὰ ποίϊσθ ἐῤε “υοίεε, ἐ. 6. ἰὴΘ 
Ἰουὰ ουΐογγ «πὰ τΠγοαῖβ οὗ ἴῇοϑθ ῆο νγεγα 
σοηπίρηάίηρ νυν ἢ ὨΙΠῚ, 

240. δϑδῤῥαϊ σευ δὲ γεοορηροησεά ΚῸΓ ροοά 7) 
]ογοπαῃ μδὰ Ὀδθῃ ἰαθου τη ΘΑΓΠΟΒΕΪΥ ἴο 
ἀνογ [Π6 συ ΐϊη οὗ 5 σουπίγγΥ, δυῖ Ἰηϑιοδὰ οὗ 
Ποαγίης ἰπὶ [Π6 [ἐνν5 ἰγοαῖοα ἈΪπὴ 85 ἴδε ἢι.5- 
Ὀαπάϊπμθη ἀὸο ϑοπὶὸ ποχίοιιϑ δηϊπιαὶ υν ἢ ῖςἢ 
ννλϑίθϑ {Ποῦ ἢοὶάβ, δηὰ ἔογ ψ οἢ {ΠΕΥ ἐϊς 
Ρἰϊ- 4115. 866 5. Ἱν1!. 6. 

Κεριοηιδεγ] Αἡ δἰ υδίοη ἴο [86 τορϑαίοα 
ἱπίογοθβϑίοη [ἢ ἴῃς ἀϊαίοριο ἴῃ οἢ5. χῖν. χν. 

21. οι ομἱ ἐδεῖγ Ὀϊοοὰ ὁγ ἐδε Ὥγες οΥ 1δὲ 
“αυογ] [11ἴ. ῥομγ ἐδέηε ομέ ὠροῶλ ἐῤε δαπάς οΥΚΓ 
ἐῤε “αυνογά, ἰ.6. εἰ γ9 ὈΠΛΘπι ΠΡ 0 ὉΠ0 ΒΌΥΟΣά, 
ἼΠα ΠἸΕΙΔΡΠΟΓΙ 15 8 ΥΘΓΥ δίγοηρ ΟΠΘ6, Δηὰ πηθ8ῃ8 
ἐἐ ρ585 {πδ6πὶ οἷἱἱκ [ἰκΚὸ ἀγορδ ἔγοπιλ ἃ νϑβϑοὶ ἴο 
{ΠῸ συνογά." Εογ 226 ῥαπάς οὗ 1δε “αυογά 568 
5. [χ}!. χὸ πιᾶσῷ. 

ἰδέ {δεὶγ γιό δὲ ῥμὲ ἰὸ ἀεαϊ 8] Ἐλδῖδογ, 
ἰδ {Ππθὶῦ θη Ὁθ β1δὶπ οὗ ἀθδαῦ!. ὙΠ ρῥτο- 
Ρδοῖ 5 ρἤγαβθ ἰεᾶνθα 1 δητ γον ἱπάθβηϊῖε ἴῃ 
ὙΠδΐ ννΑΥ (Π6 πηδῇ ἀγΓὸ ἴο ἀἰθ6, 

ὯΔ. 71“, ἃ εγ}] ὕροη ἀεῖξαϊ 'η Ὀφί|6 δηά 
(Π6 τανᾶρὸ οὗ ἔλπηιης [Ὁ] ονν5 δῖ Ἰθηρτῃ ἴδ βδοὶς 
οὗ {π6 εἰἴγ ννΠ 411 (ῃ6 ΠοΥτὉ]6 στιιθ 65 ργᾶς- 
ι5εἀ δ βιυςἢ ἃ {{π|6. 

28. Υ7εῖ, 10Κ}0} Βεϊίεγ, Βα, ζοκυ. Τἢν 
ΔΗ 6515 15 ἴὸ 1η6 δία ἑν ΟΥ̓ 5Βπᾶγοβ ἴῃ ἴῃ6 ργδ- 
σραϊηρς νοῖβθ. ὙΠΟΥ σοηςραὶ τπεῖγ ροἱοῖβ, Ὀξ 
Οοά Κπονν8, δηὰ μεσγοέογε πιυδὲ ρα πιβἢ, ΟΡ, 
ςἢ. ΧΥΙ, Ιο. 



ν. 1. ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΝΙΙΠῚ. ΧΙΧ. 

ΡΟΣ ας, ὑΠεῖγ σου π5861 ἀραίηϑῖ πΊ6 ἴ το 5]ΑΥ σι τἋἢδπὶ δὲ ονεγίῆγονγη δείοτε [ἢδε ; 
ἔοτρινα ποῖ {Πεὶγ Ἰηἰ 4. ποῖ τἤογ δος ἀεὶ ἐῤδως ἢ τῆσπὶ ἴῃ τῆς εἶπα οὗ 
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ουξ τΠ6ῖγ 81η ἔοτῃ (ΠΥ βἰρῃς, Ὀὰῖ ἰεῖ τἢϊη6 δηροζ. 

δὲ ἰκὲ ἐδένι δε συεγ!δγοαυ"}) ΤῊΪΒ 5. ἴΠ6 
ἐγδηϑβίδίίοη οὐ ἴῃς Κυὶ, νης ἢ τρᾶκοβ (ἢ15 ἃ 
ϑεραγαίθ πρτεσδίοη. ὙΤμὸ ΟΡ, Πουνονοσ, 
ΤΣΏΓΥ σοηποςίβ ἃ ἢ [ἢ6 ῥγθσθάϊηρ οἸδ056, 
ὀίοί ποῖ οἱ ἐῤοῖν σἱπ ον δεΐόγε Τὸν ὕες ὑπαῦ 
ΌΠΘΥ ΣῪ ὯΘΙη8Δά9 ὕο αὐ 1119 δεΐογε Τότε. 

ἀεα! ἴῃ5 «υὐὴ ἐῤερ!}] ὌΠ ἱποογίθα ἐφ 
ΒΡΟ1]5 1Π 5θη56, οὗ νος ἢ [Π6 ἔογοο [165 ἰπ (86 
Ϊλϑδὲ ννογάβιυ Α5 ἴδογε 15 8ὴ δοσορίδοϊς {ἰπὴὸ 
δηᾷ ἃ ἀδὺ οἵ 5αἰναίίοη, 50 ἴπογὸ 15 ἃ {ἰπ|6 οὗ 
ΔΏΣΕΙ, δῃηὰ [Ἐγοπη δ 5 ὈΥΔΥΘΓ 15 {παῖ Οοά 
νου] ἀθ4] νυἱῖῃ δὶ5. δηθπηθ5 αἴ δυςῇ ἃ {{Π|6, 

ἃηὰ ψβεη {δογεῖοτο ὩῸ ΠΟΙΟΥ͂ ψουὰ ὃὉδ 
5ῆθ νη. 

Οἡ ἱπιργθοδέϊοῃβ βυςῇ 845 {Π656, 566 (ἢς ποίΐδ 
οῃ Ρ5. εἶχ, ὙΠουζἢ ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ ἢονν ἴτοτι 
ῬΘύβοηδὶ νϑηρόδηςθ, Ὀυϊ ἔγοπι 8 Ριιγε 268] ἔο στ 
Οοὐ δ Βοηουγ, γεῖ ἔπογ Ὀεϊοηρ ἴο ἴπ6 Ἰοραὶ 
βριγιΐ οὗ {86 [ον ϑἢ σονθηδηῖ. 'ε πηιβῖ ποῖ, 
Βοννόνοσ, Ὀϑοδιιϑὸ ννὸ ἢᾶνθὸ Ὀδθη δϑθθονη ἃ 
ἐς γηογὸ ΘΧοο]]θηΐ νναγ.,᾽) σοπάεσιηη ἴοο ΠΑΓΞΗΪΥ 
[αἴ ϑἴθγμοσ βρὶ πὶ οὗ 7υῖῖςς, νυ ςἢ δηϊπιαῖοά 
850 ΙΏΔΩΥ οὗ ἴδε 5Δι1ηἴ5 οὗ [86 ΘΑΓΠΪΟΣ ἀἸϑρθηϑα- 
κίοη. 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ἬΑΡ. ΧΥΠῚ. 4, 14. 

4. Τῆς τεδάϊης ἽὯΠ2 ἐπ ογ 97 εἷαγ 15 ἰουπά 
τη Βῆγ-οιρηῖ Μ55., δηά ἴὴ Αα4., Τποοά,, [ἢ6 
Τατξ., ἀπὰ ὅγτζ., δηά ᾿5 ςοηβιπηθά Ὀγ {πε Μα- 
ΒΟΓΆ ΟἹ «. 6, δΔηά οἡ ἰοῦ χ. 9φ. Τῇδ οἰΠΟΓ 
τοδλάϊηρ ἽΙΓΖ ἀ- εἰαγ 15 Δῃ Ἔγγοῦ σδυϑοὰ Ὁγ {ΠεῈ 
σοΡγίϑὶ μανης Ὀδδη πη] ὈΥ σ΄. 6. 

14. Μορὶ ςογίδιΥ [ογοπια μαά {Π6 γοδάϊηρ 
2", ἔογ ἢ6 τοηάθιβ ἰἃ ευε δὶ ῥοστμπὲ; δηά 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΒΚ ΧΙΣΧ. 
ὥριο ἐλε ἐνῥὲ ο7 ὀγει ζίηρ α ῥούίογ᾽ς ὑδεδοῖ ἧς 
“οναλειυεά {ἀξ ἀἐτοίαέίο» οὐ ἐέ εις γον ἐῤεὶν 
φέρ. 

8580 Ααυὰ εἰ ἐκκοπήσονται ὕδατα ἀλλότρια 
Ψυχρὰ καταρρέοντα: [1 15 τεδάϊηρ Ὀ6 γὸ- 
ἰαϊηθὰ 1π6 ὀχρίδηδίίοη οὗ [86 ϑυγίδς 15 ἴΠ6 
ΓΡΠ οτος, απ ἐῤὲ σἰγαησε εοοἱ αὐαίεγς ἐξ «Ἰαγεά 
«υδίιερ ἥοαυ ἄοαυπ (ἔτοιι 1 ,ορδποη)ῦ Βαΐ πιοϑβέ 
το ΔΌΪΥ {πὸ ἰεΐϊϊειβ Φ δηὰ Γ᾿ ἤανα ςπδηρεά 
Ρίαςοβ, δπὰ {πὸ στρῃξ τοδάϊπρ 15 ἈΠ 0933») «δαϊ 
0 .Χ7 δὲ ἀγίεά με 7 566 1541. χίχ. ς. 80. Οὔϑοηϊυϑ8, 

ΗΘ 94 τῆς ΓΟΚΡ, Οο δπά 
δεῖ ροζϊζεγ᾽ 5 δαγίῃμβη Ὀοῖ]α, δηά 

ἐαξε οἵ τε δηςϊβηΐβ οὗ ἴῃς ρεορὶε, δπά 
οὗ τῆς δποϊεηῖβ οὗ τῆς ργιεβίβ; 

ΤΕΚΕΜΙΛΗ 8 ΤὙΜΕΙΕΤΗ ΡΚΟΡΗΕΟΥ. 
ΟΙᾶρ5. χίχ., χχ. 

ΤΡε Βγοζεη Κ:ε, 
«υἱ! ἐδὲ ευεπί: «υδίερ ζοἰ]οαυεά ἐῤεγεοη. 

ΤὨΘ ργεϑοπξ ργΟρΡἤΘΟΥ 15 ἴο Ὀ6 δκδη ἰῃ οἷοϑθα 
σοππροῖίοῃ ἢ [Π6 ργεσθάϊηρ, οπὸ ροσίίοη οὗ 
(Π6 ἰοφοῆιης οὗ ννυῃϊοἢ τ Ὀσππηρ5 οὐ ἰηἴο οἰραγοῦ 
νίεν. θη (ἢ6 ροζίοσ 5 ἔουπηηρ ἃ νϑ 556], 
ΜΠ (ἢς οἰὰγ ἀοδθβ ποῖ δῆϑννοῦ ἴο δί5 ρίδη, ἢ 
ΟΥ̓ 5ἢ65 1ἴ ἰοροίῃοῦ ἀπά ἔογμηβ 1 δῆθνν. ΝΟΥ 
(06 ΟΙΑΥ ἰ5 [86 [νυ ιϑῆ παίίοη 8ἃ5 ἃ ὍΏΟΪΟ, 
ψΠσ ἢ ΠΏΔΙΙΥ πιιϑὲ ρεγίοτπὶ [5 δρροϊηϊεά 
οἶος ἰῃ (ἢ6 ψο]ὰ. Βυΐ ννῃδῖ 15 πηεδηΐ ὈΥῪ 
[)6 στγιδηιηρ οὗ (Π6 ||] οπηεὰ νϑβϑο] ἡ ἴῃ 
[15 ῬΓΟΡΒΟΟΥ ΜἘῸ ἃγὸ ἰδυσίῖ {παὶ ἰδ Πηθδῃ5 
1π6 ἀοοίγυςοη οἵ ἰμδξ ρεπογαϊίοη, οἵ {παῖ 
δίαίθ οὗ τπϊηγδ, νος ἢ ορροβοα [501 ἴο {Π6 
ν}}}} οὗ σοά. [ὀγοπιίδῇ, ἴῃ ογάθιυ ἰο Ὀτηρ 1815 
ἄϑροοῖ οὗ {δίηρ8 αἰαὶ ἰο τῆ νίθνν, πον 
σἤοοϑοβ ἃ νϑ5561} Ὀακοὰ ἴῃ ἴῃς ἤγο, δηά {Ππογοίογο 
ἐποάρδῦϊο οὗ Ὀείηρ γεβπῃαροά. [1 5 ἴΠ6 ϑυτηῦο] 
οὗ [ῃ6 οράιταῖο, οὗ ἴῇοϑὸ ννῇο ἤδνο ἴλκθϑη {Π6ῚΓ 
βηΔ] ἔογπι, φηὰ "" δεΐηρ πΠ}1158 ἀγα ἴο Ὀ6 τη] 5 
811} (ον. χχῖϊ. 11). [π ϑοϊθπηη ργοζθβϑίοῃ 
ϑοςοπιραηϊεα ὈΥ [Π6 δπεϊθηϊβ οὔ {π6 ρεορὶθ 
δηὰ οὗ ἴδε ῥχιθϑίϑβ 6 πγιιϑίὶ Ὀθᾶγ [6 ν 6556] ουΐ 

ἴο {π6 ρίδοεθ οὗ ἀοοπι, ἴθ νου οὗ Ὀεη- Ηΐη- 
ΠΟΠῚ ΟΥ Οδἤδηπᾷ, νυν ῇογο {Π6 δ]ἴδτϑ οὗ Μοϊθςο δ 
μδὰ Ὀθθῃ ἱσιρυγρὶοὰ νυν ἴΠ6 Ὀ]οοά οὗ ἱππο- 
σδηΐδ, ἀηὰ ννῆθγο 1Πεὶτ οὐνῃ ΚΌΠΕΥ σάγοᾶθθϑ νυ ΓΘ 
500ῃ ἴο [ἰδ 50 {π|οκ ὕροη ἴΠ6 στοιπά (ἢδέ 1ἴ 
γνοιυ]ά 6 ο4]]οὰ “Τἢς Ψ Α]1Εγ οὔ 8] ἢ στ." 
ΎΤΠογΕ μὲ νγὰβ5 ἴο Ὀγθαῖς [Π6 νθ556], δηά 1ι5ξ 
85 411 (ῃ6 τί οὗ ἴῃς ροϊζοσ ννου]ά Ὀδ οὗ πο 
ἃνα}} ἴο τεβίογε ἴπ6 Ὀγόκθη ἔγδρτηθηίβ, 50 ἀϊὰ 
Οοά ρτοοϊαίπι ἴπθ ἤπηα] ἀδϑίγιςςοη οὗὨἨ ΪΘγὰ- 
54 61 δι ἢ 845 1 {Π6ῃ ννᾶ5, ἀπά οὗ ἰῃδὶ ξϑῆθ- 
τῖοη νν ΒΙςΠἢ ᾿πῃδΟΙοὰ Ιἰ, 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1. ὍὋὸ αμά ρβεὶ (1.6. ρῬαγοῇ 56) 
α }οίϊεγς σαγίρεη ὀοἑ.ἰ.}] ὙΠ6 ροϊίεῦ ἰ8 ἤοΓδ 
ς4] δὰ α “ῥαρεν οὐ εαγέρεπαναγε (566 οἡ (ἢ. ΧΥΠ. 
11) ἴο 5δῃενν οὗ νυν δῖ τηδίογιαὶ ἴῃ 6 ὈοίΕ]6 ννᾷϑ ἴο 
Ὀ6, Τὸ ΑΟΥ. ἀοεβ {Π15 ΌΥ ἰπϑογίης σαγίϑεα 
αἴἰϊογυνατάς, ὙΠῸ δοέίίρ, ΗΘῦτ. δαζόμα, ννᾶ5 ἃ 
Παβκ ἸὮ ἃ ἸΙοηρ ποοκ, πὰ ἴοοκ 115 πδᾶηλθ ἔτοσα 
186 ποῖϑε πηδάθ Ὀγ ᾿Ι4υἀ5 ἴῃ τυηηϊηρ οὐΐ, 

ἀπά ἴακο οΥ᾽ ἐδὲ αρεϊεη.] ὙΠῸ ΧΧ. δηὰ 
ϑγγ. Ὀοΐἢ 5ῈΡΡΙΥ ἴδε ἰδσαπά ἰπ ἴπὸ βᾶπιθ ννᾶΥ, 
ἀπά ἴΠ6 5θῆ86. γοηυγοβ ἰἴ, (ΠουΡἢ ἰξ 15 ἃ ψεΓΥ 
Ὀο]ὰ σοποίγυςσίίοη. ὍΠ656 δἰήσγι ννοῦὸ ἴῃ6 Γδ- 
ξυ αγὶνγ σοηδίϊζυϊοα τερτεβθηΐδίινοβ οἵ ἴη6 ρθὸ- 
ΡΪδ (5 6 οἢ. χχίχ α; Ναυπὶ, χὶ. τό: [οβῇ. νυἱῖ!. 6: 
Σ Κι. νἱ. σ, δίς.), ἀηὰ [Π6 ογρδηϊ ζαίίοῃ ἰαβίοὰ 
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2 Απά ροὸ ἰοπῇ ἀπο τῆε νΔ]ῈῪ 
οἔ 186 βδοη οὗ Ηΐπποπι, νῃϊςοἢ ἐς ὈῚ 

μἰ ρα (6 ΘηΓΥ οὐ [τῆς ολϑὲ ραῖε, δηά ργο- 

οἰδίπλ τῆεγα τῆς τννογάβ. τῆλι [1 5}2]] 
[6}1] τἢδε, 

2 Απά 520, Ηδλγ γε τε νογά οὗ 
(ἢς ΓΟΚΡ, ὃ Κίπηρβ οὗ [υὐλῇ, δηά ἰπ- 
Ὠδυιδηΐϊ8 οὐὗἨ [εγιυβαίεπὶ; ΤὮι5 β4 ἢ 
(ἢ ΓΟᾺΡ οὗ Ποβῖβ, ἴτε Οοά οὗ [53- 
το] ; Βεῇο]ά, [1 νν}}} Ὀγίηρ εν} ὑροη 
(15 ρίαςε, τὴς ννῃϊςἢ νῃοβοενοῦ ἢθδγ- 

Ὁ τ δατα, 3. Θ(ἢ,, ἢ8 ΘΔΓ5 541] 4 τἰπρὶε. 
8 Κίη. οἹ. 4 Βεοδιιϑε {ΠῈΥ πᾶνε ἔογβακεη π1ε, 

ΔηΔ4 πᾶνε αδβίγαηροα [Π]85 ῥΪδοβ, δηά 
ἢανα Ὀυγπεά ἰποεηβε ἴῃ ἰ ὑπο οἴδεγ 
σοάβ. ννῆοπη) ΠΟΤ ΘΓ ΠΟΥ ΠΟΙ {ἢεὶγ 
ἔλῖῃθτβ ἢλνε Κποννη, ποῦ τῆς Κίπρβ οὗ 
]υάδῆ. διὰ ἢανε Β]]εἀ (15 ρίαλςς ννῇ 
1(ἢς Ὀ]οοά οὗ ἱπποςοηΐβ ; 

ς ΓΠΟΥ πᾶνε Ὀυ1] 4150 τῆς δρἢ 
Ρἶίλοεβ οὐ Βαδὶ, ἴο Ὀυγῇ τπεῖὶγ 8018 
νὴ ἤτα 3ῶὋγ Ῥυγηΐ οἰξεγιπρβ ὑπἴο 

ἄονη ἴο οὖ ϑανίοιυγ᾽β {ἰπ|ὸ (Μδι. χχνῖ. 47). 
δι. Π]ΑΥῪ 1Π6 ρτοϑῖβ δαά «90 ποῦ τοργεβοηΐϊδ- 

, νος (2 Κ. χῖχ. 2). Ασοοπιρηϊβα ἴΠ5 ὈΥ͂ [Π6 
Τοργοϑοηϊδίνοσ οὗ Ομυσοῦ δπὰ ϑίδίθ, ἴῃ6 ργοὸ- 
ῬδΠοῖ ννᾶβ ἴο σᾶΥΓῪ ἴῃ6 οαγίμθη Ὀοῖ]θ, {π6 ἢπ- 
Τα δε 5Υ πιο] οὗ {πεῖς τηθδῃ οὐ ρίη δηὰ ἔγαι] 
Θχίβίθηςθ (Ο θη. 1}. το; Ὠθυξ. Χχνυϊ. ς; [54]. 
Ἰϊ. χ), οὐϊϑίάθ [Π6 νν4}}5 οἵ [εγυβα]όπ. 

ῶ. δὲ υαἱίον 97 1δε “οπ 97 Ηϊιπο} Οτ, οΓ, 
δὲέ"- Πίπηιορι. 866 ποῖδ οἡ Ὁ. ΥἹἱῖ. 21. 

ἐδὲ απ σαΐφ, πλᾶτῃ. ἰδὲ σμπὶ σαὶ] ὍΠῈ γαῖα 
ἰ5 ς]]οὰ ἴῃ [6 Ηθῦτ. ῥαγσωρ, ἃ ογὰ νυν ῃ]ςἢ 
ΠΟΙΟῚ τπῃ6 ΠΧΧ. ποῖ ἴπ6 ὅυγ. δἰϊεπιρὶ ἴο 
ἰγαηϑίδίθ, δι Τογοπηθ τεπάθγβ 1 [Π6 ΡΟΙΙΕΓΥ͂ 
βαῖθ, δηὰ {πὸ Ταγρ. πὸ ἀπε ξαῖθ. ΤΠ ΑΟΥ. 
ἀογίνος 1 ἔγοπι δεγες (ΘΠ), δὴ ἅγοῆαὶς ννοτγά 
ἔογ {μὲ ϑιιῃ (866. ου ἰοῦ ἰχὶ 7), Ὀυΐ εροπὶε 
ἔγοπηι δεγε: (Ὁ ΥΊ), οατῖβοηνσαγε. ΓΒ 15 ὑγο- 
ῬΌΪΥ ται, 45 φάγε, ἴῃ ἔοττη δάορίδά ἴῃ {Π6 
Κτί, οσσυῖβ ἴη {με Ταϊπιυά ἴογ ροϊζεγ᾽5. οἷαγ. 
ὙὝνο ρδῖεβ ἰεά ἱπίο {ῃ6 νυ] εν οἵ Ηϊπηοπι, ἴπ6 
Ἑοιηίαίη-ρ ἴα δἵ ἴῃ6 βου ἢ -οαϑί σογπεῦ, ἀπὰ [Π6 
Ῥυηρ-ραῖς οἡ πὸ βουϊῃ-νγοβῖ δάς οἵ Ζίοη. 
νοι οὗ ἴπε56 15 πιθαπί ολπποῖ ὃ6 ἀεοϊἀ θὰ 
(Κεῖ). Κιπιςδί τπΐπκ5 ᾿ἴ νγὰ5 πείἔπετ, Ὀυΐ ἃ 
5Π18}} ΟΥ Ῥοβίετῃ ραίθ, ϑοὰ ἴῸγ [γον ης ουΐ 
τυ ὈΙ5βἢ, (Π6 νδ] εν μανίηρ Ὀδοη Ρὰΐ ἴο [15 ἀε- 
στιλάϊηρ υ56 ἔγοπι ἴῃς {πη ἴπαϊ [οϑίδῃ ἀεῇ]θά 1 
( Κ'. χχίϊ, το). Απά ἴδιι {πε πλεᾶπ βυπιδοὶ 
οἵ ἃ ργοιὰ παιΐοῃ νγᾶ5 σαγτίθά οἷἱἱ ἱπγουρῃ ἃ 
Ὀδςκ ἀοογ ἴο ἢ6 Ὀγοκθῃ ὑροῦ ἴΠ6 ἤθᾶρ5 οὗ σὸ- 
ἔυϑε Αἰγοδάυ Ἵοδϑῖ {Πεσα. 

8. 0 κἴηρε 97 σμάα}} ϑροζκθϑη ἴπ ἴδε ρ]ὰ- 
ΓΑ] Ὀδοδιιθο ἴῃ6 Πηοβϑᾶρθ, ὑν. 1--τ-9. Γεϊαϊθα ποῖ 
δροοΐδ!ὶγ ἴο ἐδε τεϊκηίηρς Κίηξ, Ὀυΐ ἴο [δε 

ΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΧ. [ν. 2--Φ. 

Βλαδὶ, ὅ ψ Ὡς ἢ [1 σοπιπιδηἠεά ποῖ, ποῦ 
δρᾶκε 110 ΠΕΙΓΠΟΓ σαπλθ 12 ἰπῖο ΙᾺ 
ΓΑΪηα: 

6 ῬἸΒεγείογε, Ὀε ἢ], (ἢ ἀδγϑ8 σοπΊα, 
δα ἢ τῆς ΙΟΚΡ, τῆδέ {Π18 ρίδςα 5}2]]} 
ΠΟ πογα δε Τ4]1ε4 Γορῆεῖ, ποῦ Γἢς 
νΔ]]Ὲ} οὗ τῆε 8οη οὗ Ηϊηποπι, διι 
ΤῊς νιον οἵ βἰδιρῇηζογ. 

ΑΠπά 1 ν}}] πλᾶκε νοϊά τῆς σοιιη- 
86] οὐ Τυάλῃ Δ4π4 Τεγυβαίεπη ἰῃ τῇ 8 
Ρἶδοε ; δηά 1 νν}}}] σαυβε τπεπὶ το (1]} 
ΌΥ τῆς βννογά Ὀδείογε {ἢεὶγ ἐπεηλίεϑ. 
δηὰ Ὀγ τῆς Παπάβ οὗ τῃδπὶ ἴπδῖ 5εεὶς 

ον 2 
3Σ, 38. 

(Π6ΙῚΓ ᾿ἵν65: δηά (ἢθὶσ ἐ ολίοδβοβ νν}}] “ εδλρ. 7. 
Ι ρἶνε ἴο θὲ πιϑαῖ ἔογ τῆς ἔον]5 οἵ τῆς ἢ 
ἤεάνθη, Δπα ἔογ τῆς δελϑῖβ οὗ [ες δίῃ. 

ἃ τά ς 

8 ΑΠπά4] ν"}}} πιαίε τἢ}8 οἰγ “άε5ο- ν ἴω 18. 
ἰλῖς, δῃά δὴ ἢ βϑίηρ ; ἘνεγΥ οπς [δῖ ἃ 
Ράββεῖῃ ἘΠΕΓΕΌΥ 5041] θὲ δϑιοηίβῃβά ὃ 
δηἀ ἢϊ885 θεσδιιδα οὗ 411] τῆὴ6 ρΐδριιεβ 
τΠεγθοί. 

9 Απάϊ ν}]] σδιιβε τλεπὶ ἴο εἴ τῆς 

ὙΒοΪΘ το γα] ουθθ. Νὸ Κίηρ οὗ αν ἀκ ᾿ἰπὸ 
ννᾶ5 μβεησοίοσί ἴο σἱξ ὑροη {πὸ ἴσους 1}}} Ηδ 
σΑΠΊΘ6 νγῆοϑ8 ἰ5 ἴῃς ἔγιια Κἰηγψάομι ( [οἢῃ χυὶὶ!. 
37). 

ῥὲ ἐαγε «ῥαὶ! ἐπν ἰ] ὍΘ χεΐδγεησε ἴο σ 8. 
1. 11 5πόνν5 (παι ἴῃ6 ἱΒουρῆϊ οὗ 5810 ἢ νγᾶϑ ἴῃ 
[οτγευλδῃ 5 τη. δεε οἡ ςἢ. Υἱΐ. 14. 

4. απά ῥαυνε εὐἰγαησεά ἐῥὶς ῥίαοε} ἴΙῃ Ἰοὺ 
ΧχΙ, 29 [5 νοτῸ ἰγαηϑίδιϊθα γε ἀο ποὶ ἔἄποαυ 15 
ιιϑοὰ ἴῃ ἴδ 56ῆϑβδ οὗ ποῖ γεσορηϊζίηρ. 80 ἤοῖδ 
ΠΟΥ πάνθ ποῖ στοσορηϊζΖοὰ [86 βδησ γ οἵ τἢ]5 
Ρίαςα, δῖ Πᾶνο ἰγοδίθά 1 ἃ5 ἃ βἴγδηψε ρἶδοθ, 
ἀου Έ1655 ὈΥ ννογϑρρίηρ ἴῃ ἰξ σἴγδηρε ροάϑ, 

ἐδε ὀίοοά 9 ἱπποιθη! 9] 1.6. οἵ φ  |655 ρος 
50Πη58, 8566 (ἢ. 11. 24. ΥἹ!. 6, ΧΧΙΪ. 3, 17, δΔηά ἃ Κ. 
Χχί. τό. ὙΠὸ βδςσγιῆςθ οἵ σι] άγοη ἴοὸ Μοϊθοὴ 
ἔοιπῃβ ἃ πενν σουηΐ ἰη ἴῃ ἱπάϊςἐπιεηξ, ἀηὰ ἀοε8 
ποῖ σοτηδ {1} (Π6 ποχί νϑῦβϑθ, 

δ, 6. Ἴδ6ϑ6 ἴννο νϑύϑοϑ τὸ δἰπχοϑὲ 146 ηξ- 
ς4] νυν ἢ ςἢ. Υἱῖ. 21, 22. Βδὶ 15 Μοϊεοϊ, 866 
Ὡοῖθ οη (ἢ. [Ϊ. 22. 

7. 14] »ιαζε σοἱΠἹ] ΤὌῆδ νεσὺ υϑοὰ ΒεΙΟ 
15 (ῃαϊ ἔγοτῦ νν ΠΏ] ἢ δαῤξδιᾷ, δολίΐς (. 1) 5 ἀ6- 
τίνοά, δηά 85 1 γεργοβθηΐβ {π6 βοιυπα τηδάθ ὈΥ̓͂ 
(ῃ6 νγδῖοσ τσυπηΐϊηρ οὐ, τ ψουϊὰ 6 Ὀεξον 
ἰγδηϑβίαϊθα, 7 «υἱδ ῥομν οἵ. Νεουπηδηη 510- 
ῬΟΒ65 παῖ Τογθπηδῇ οαττιθὰ {π6 οί] ἴο Τὸ- 
Ῥπεῖ [1] οὗἨ ννδΐοσ, ἴῃς βυπῖροὶ ἴῃ 186 Εδϑὶ οὗ 
᾿δ (1581. χχχν, 6, χὶ, 18). ἀπά δ {Πεϑεὲ ννογὰβ 
οηρ θὰ τὰ Ὀεΐογο ἴἢ6 Δ55θι Ὁ] 6 6] 65. 

8. 1 «υἱ]] »παλε ἀεεοία! 1 866 οἡη οἢ. ΧΥΙ. τό. 
δέοι ΟΥ αἱ τε ρίασμεε ἐλόγεο  1.1ϊ, δὲ- 

ει 6 9 αἱ! δὲν ὀίιοαυς. Ῥίαφιιο 5 ἃ Οτεοκ 
ννογά βιηγίης ἃ Ὀϊονν οΥ 5ιρϊτίηρ, Ὀυϊ ἰδ 

40. 13. 
50. 13. 



4 Ἶκν. α6. 

ὥκας. 48. 

ἐλ τα 

ν. 1ο---1 5. 

4“ βεβῃ οὐ {πεῖγ 8οη8 δηά τῆς ἢεβϑῇ οὗ 
{ΠΕῖΓ ἀδυρῇϊζεγβ, ἀπά ΠΕῸΥ 5}|4}} δῖ 
ΘΥΕΓΥ οἠς (ἢς ἢἤεβἢ οὗ ἢ18 ἐτίεπά ἴπ 
τε 5δ'ερα δηά βιγαϊζηςεββ, Ἡνεγεν τῇ 
{ΠεῖΓ δηθηλῖθθ, δηά τΠΕΥ τῃδῖ 5εὲκ 
{ΠεῚΓ ᾿ἰνς8. 5}4]]. ϑιγαϊτεη τἤθηλ. 

10 ΤΏΘη 5δΑϊς τποιι Ὀγεαῖς τ[ῃς Ὀοῖ- 
τἰε ἴπ τῆς εἰρῆς οἵ τῆς πιὲπ {παῖ ρὸ 
ἢ τἢες, 

11 ΑΠπά 53}Π411 βδὰΥ υπῖο τπεπ), ΤΉι5 
βαιῖῃ τῆς ΙΟΚῸ οὗ δοἌρῖβ; Ενδθη 80 
ΜΠ Ὀγεαῖκ (8 ρθορὶε δηά τἢ}ϊ5 οἰτγ, 
ἃ5 ὁ 6 ὈΓΘΆΚΕΙΝ ἃ ροζζογ᾽ 8 νεβ8ε], τῆδϊ 

" Ηοῦ. ,(δηποῖ ἵθ6. πιδάβ ννῇῆοϊβς ΠΗ απὰ 
Ἴεμαρ. ,.. ΤΠΕΥ 5}}8}} Ζθυγγ ἐῤσηι ᾿πὰ ΤΌρπδεῖ, 1|}} 

ἐῤόγέ ἐδ πο ῥΐδεςε ἴο ὈυτγΥ. 
12 Γἢι5 0} 1 ἀο υπῖο τἢ]5 ρἷδςε, 

841 τῆς ΓΟΚΡ. ἀπά ἴο τῆς ἱπῆδθὶ- 
τληῖ8 τπεεοῦ, ἀπά φύόμ τλᾶκε [Π]5 
ο 48 Τορδεῖ: 

δοθοτγα  γ σοηβηθσά ὈΥ υ. ἴο ροϑΕ]θησοθϑ, 45 ὈΪονν8 
1μαῖ σοχθ αἰγεςῖ]Υ τοὶ Οοά. 

9. ΤΠΙ5 νοῖθο 15 ιοΐοα «αἰπιοϑδὲ [ΠΟ Γα 
ἔτοιῃ ΤΠ οιζ. ΧΧΥΪ. ς2, ΠΟΘ 11 15 [ΟἹ] οννθὰ ὉΥ 
ἃ υἱνιὰ ἀεδοτπρίίοη οἵ {μ6 ἰογΪ]6 εἰεςί5. οὗ 
Βυηροῦ ἀυγίηρ ἃ δῖε. Εογ ἴῃς ΠιΙ]Β]πιοηΐ 566 
1, Ἅτη. 11. 2ο, ἱν. 10. 

11. ἐῥαὲ εαπποὶ δὲ »ιαάΐε «υδοΐε ἀσαϊμ] 1,11, 
ἐραὶ εαπηοὶ ὁφ δεαίεά, [τὰ 115 1165 [186 ἀιβίηο- 
τίοη Ὀοΐννθθη (815 συσηῦοὶ δηὰ {πὲ οἵ οςἢ. χΥ]. 
4. ὙΠῸ ρ]αβῖίις οἶδ σα Ὀ6 5μαροὰ δηάὰ τὸ-: 
βῃδροά {11 {π6 ροίίεσ ἔοσπηβ ἢ 1Ε [ἢ ν6556] 
Π6 Πδά ργϑάριοστηιπθά : ἴπ6 Ὀγόκθη Ὀοΐ]6 15 οὗ 
ΠΟ ἔμ Πογ τι56, Ὀυΐ 115 ἔγαρτηθηΐβ ἃγὸ σαϑὲ ἀυνΑΥ͂ 
ΤΟΥ Ἔνοσ ροὴ ἴπθ ποᾶρϑ οὗ γι Ὁ ]5} ἀεροϑβιϊθα 
Ἰη Τορβεοῖ, 

ΤῊΘ δεῖ οὗ ὀγεαξίησ ἴῃ Ὀοι(]Ὲ ννοι]Ἱὰ 6 
ΤΟΙ πυρβοβίίνα οὗ ἃ Ὡδί!οηδὶ σϑαγΥ ἴο ἴἢ6 
7ενν5 ἴῃδῃ 11 15 ἴο 5 Ὀδοδι56 ᾿ἴ ννὰ5 ἴπ6 ννογά 
ΠΟΥ υϑοὰ ἴογ ἃ. [Ιη (86 ΑΟΨΝ. {Π6 ξ]]ονν- 
ἴῃ Ρἤγαϑοθ, “ὁ ριοαΐ ἀδβίγυςσίοη," “Πυτί," 
ἐἰγγουηά,᾽) ““Ὀγοδᾶςῇ,,") ““ΔΠΠΙοιοΙ,᾽) δηὰ ““ἀ6- 
δίας οη,᾽") ἅγὸ 4}} ἰὴ ἴῃ6ὸ Ηδῦγονν 5ΏΡΙῪ 
“ἰ Ὀγραϊηρ." 

12. «πώ ονεῃ »ιαζε ἐῤὶς εἰΐγ α. Τοῤῥει] 1, Ε. 
85 ἃ ρἷδςε ἴο ὈῈ βρᾶΐῖ ἅροῦ, 566 οἢ. ν]}. 31. 

18. “1Ἵπ4 δὲ δοιμέ:.. “θα! δὲ ἀοβίοά ὧς ἐῤε 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΧ. 
12 Απά τε Βοιι8ε8 οὔ 76ι1ιι5416Π|, 

ἀπά τῃ6 ἤουδε8 οὗ τῆς Κίηρβ οὗ [υ- 
ἄδῃ, 514} δε ἀεῆ]εὰ 2485 τῆς ρΐαςε 
οὗ Τορδεῖ, θεςσδυβε οὗ 411 τῆς ἢοι68 
Ὁροη ἡνῆοβε δ τοοίΐβ τον ἤδνε δυγηεα “ οἶαρ τα 
ποθηῆβε ὑπῖο 4]}1 τῆς Ποβῖ οὗ ἤδάνθη, ἢ 
δηά ἢλνα ροιυγαά οι ἀτίηϊς οβξεγίῃρϑ8 
πηῖο οἴδαοῦ ροάβ. 

14 ΓΏἬΘρη οᾶπηε Γεγεπλίδῃ ἔγοηι Τὸ- 
ῥεῖ, ννιτῆεγ τῆς ΠΟΚῸ δά 5εηῖϊ ἢΪπὶ 
ἴο ΡΙΌΡΠΘΒΥ ; ἀπά ἢε βῖοοά ἰῃ τῃε σοιγῖ 
οὗ τῆς ΠΟΚ᾽ Ποιιδα ; δηά δά το δ]] 
τἢε Ρεορὶεο, 

Ις Τωβ 541:1ἢ τῆς ΓΟΚῸ οὗ Ποϑῖβ, 
τῆς (ΠΦοἀ οὗ [Ι5γδε]; Βεῇοϊά, 1 ν]}} 
δγίηρ, ροη τ 5 οἰ δηά ὑροη 81] ΠῈΓ 
ἴοννῃβ ἃ}} τῆς εν} τῆλ 1 ἤἢᾶνε ρτο- 
Ποιηςδά ἀρδίηβῖ 1ἴ, θεσαυβα {Πα Πᾶνα 
Βαγάδηςά τὶ γΓ πθοκβ, τμδῖ {Π6Υ τηῖρῃϊ 
Ποῖ ΠΘᾶΓ ΠΥ ῬΜΟΓά58. 

}ίαες Κ᾽ Τοῤῥοι)]ὴ οὐ «αὶ δὲ αν ἐῤὲ ρίαεἊ 
Τοῤῥεῖ ἐῤε ἀἐρήίεά. 866 Νοῖβ δῖ επά οὗ ἕδπδρ- 
ἴον. 

δεεαιε οΓ᾽ αἰ Ἐμοῦ, ονϑα αἱ, ἸἸογΑ 
«υἱὸ γργεπες ἰο αἱ, Ἰιταϊτης {Π6 ἀοπιηςίαιίοη 
ἴο ἴποϑ6 ἤουδθ5 οβο τοοῖβ δὰ Ὀθθὴ ἀθῆϊοὰ 
ὙΠ δἰία 8. 

μοῦ «δου ΓΟ ἐδεγ δαυε δεγηεά ἱπεθη9ε 
566 ποῖθ οῃ 2 Κὶ. χχὶ!. 12. ὙΠῸ ἢδι τοοῖβ οὗ 
οτίθηΐαὶ Ὀυϊ ]άϊηρα ννοσὸ υϑοα ἴογσ βίο ῃρβ αἵ 
ἔδβιινα!5 ([υἀν. χν!, 27). ἴοΣΓ Θχοσοῖβα (2 8. χὶ. 
4), ἴογ τῆς ογοσξίοη οὗ Ὀοοίῃ5 δ {Π6 ἔραβδὲ οὗ 
1ΑὈΘΓ 460 165 (ΝΕ ἢ. Ὑἱῖϊ, το δῃάὰ ἔογ ρυῦ]ῖς 
τηθοϊπρ5 (Μαῖῖ. χ. 22). ὙΏΘΥ ϑθοῖὴ ἃ͵50 ἴο 
αν Ὀθθὴ ἴΠ6 ξανουχιο ρίασα ἔον δίδσ- Οσβ ἢ 
(Ζερῇ. 1. 4). 

14. ῥὲ «ἰοοά ἐπ ἐδὲ εοὠγὶ οὗ δὲ Σοκοἷς 
ῥοιεΕ] ΑΒ ἰἴ ννᾶ5 [ἢϊ5 σϑρειοη οὗ {Π6 ῥὑτο- 
ὨΘΟΥ͂ ἴῃ [Π6 [ΘπλρΡ]6 νυ ἢ 50. βυθΕΥ ἱττιϊαϊοα 
ἈΒΠΌΥ, ἴΠ656 ἴννο νθύϑεβ οὐ ρῆϊ ἴο Ὀ6 ]οϊηεὰ ἴο 

[6 ποχὶ σμαρῖοσ. 

16. ΜΒεῤοίά, 1 «υἱ] ὀγίπρ, δς.] ΜΝ γὑγτο- 
ὈΔΌΪΥ πᾶνδ ἴῃ 1815 ΟἿΪΥ ἃ 50 1ΠΠΊΔΥῪ οὗ [ε6γθπΊ- 
145 νογάβ. ουὈ[1655 [Π6 βυτη 0] 104] ἃςξ ἴῃ 
Τορδοῖ ννου]ὰ ἔουτῃ 85 ᾿ξ ννογὸ {(Πὸ ἰοχί, δηά 
{πὸ ργορδοῖ νου ]Ἱὰ πονν ἔΪΠῪ ἀδο]αγε 115 πλθδη- 
ἴπ5 ἰῃ ἃ ΘΡρϑθο ΒΒ δαάγεβθοα ἴο [6 δϑϑοι) θά 
τυ τυ ά65. 

ΝΟΤῈ, οἡ (ΗΑρ. Χιχ, 13. 
ΤῊΘ ργασηπιαγ οὗ ἴπ6 ψογὰ Ἅεβίρα 15. ὙΕΥΥ͂ 

ἀϊδίου: 186 ἀγτῖοϊο ξογθϊἀ5 115 Ὀεΐης [Π6 Ὀγθ- 
ἀϊεοδίο ςοηείπιοὰ ἢ ῥοώσεν, ἡ 8116 θείης ρΡ]1- 
ΤΆ] ἴξ 15 ΒΑγϑἢ ἴο οἵη 11 ἴο [Π6 5ηρ. νγογά φήαεε. 
ὙΤδο Ηεοῦγεν ἰδησζυδαρα 15 ΠΟΎΨΘΥΘΙ 50 ἰᾶχ ἴῃ 115 

σοῃοογάϑ μαι [ἢΪ5 15 [Π6 πχοϑὲ ῬΡγΟΌΔΌ]Θ, δηά τγὸ 
ΤΩΔΥῪ 5Όρροϑο [παῖ 1 ννᾶβ ρυῖ ἰηἴο [Π6 ρΡ]υγαὶ ὉΥ͂ 
αἰἰγασίίοη ἴο ἴπ6 βυθ]θοϊ οὗἨ ἁ {Π6 ργοροβιοη, 
δοιμε. Ἐχλναϊὰ 5 βιιρροϑίίἼοη {πᾶς [86 διξςδ 
βῃουϊᾷ 6 κοΐ τὰ οἵ Ὀγ αἰϊδοβίης ἴὶ ἴο ἴδ6 
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Ῥιεοοάϊηρς ψοτγά, δπά 90 τοδάϊηρ ΤΟρηϊες 45 
πε Ηθοῦγ, ἴῃ [54]. χχχ, 32, 15. ὑυπίρηδῦϊθ. Α5 
ΚΟ] οὔϑογνοβ, ΤΟρἢϊθἢ πηθᾶηβ ἃ ΤΟρμοί-ἰκὸ 
Ρίαςθ, δηά, Ὀοϑιάθβ, ἴπ6 πιοδηΐηρ 5 ποῖ {παῖ 
1 πουδβ65 5}4}} Ὀ6 ἀθῇ]οά, Ὀυΐ, 45 ἔῃ Ταγρυπὶ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧ. 
: ατλιν, τρεῖς δ σεριίαλ, γεκείσείᾳ ἃ πιξῖῦ 
μας, ἀπά α μαγμε ἀοογε. ἡ γορίαλ ἐογε- 
32ἰαἱρεσίλ οὗ εονέερεβί, τὸ οὔ ἐγέεαελεγγ», 14 απάᾶ 
ΟΥ̓ λὲς ὀένλ. 

4 τ (βτοῦ. ΟΥΝ Ραβῆυγ τῆς 950οη οὗ “[π|- 
ΠΊΟΓ ἴῃς ρῥγίεβδῖ, νγῆο τὖσς «͵50 

οἤϊεε ρονθγηοῦ ἴῃ τῆς δοιβα οὗ τῆς 
ΓΆΡ. Πεαγά τῆδὲ [εγεηλίδῃ ργορῆε- 
δε τἢ686 {Π|ηρΒ. 

2 Ἴδη Ραβῆυγ 5πιοῖς [ἐγεπλδῃ τῆς 

σηαρ. ΧΧ. ΤΤῇο Ὀγοακίηρ οὔ (ἢ6 Ὀοί]6 
Πιδὰ Ὀδϑη ἄἀόοηθ 350 βοϊθπληυ Ὀδέοτγο νν]ποϑϑθθς οὗ 
50 Γ ἢ ΠΙΒῊ Ροβιτίοῃ, δηά 115 τπποδηϊηρ ἢδὰ ἤδθη 
80 ὈΠΙ]15ΓΔΚΕΔΌΪΥ γος διπηθὰ ἴῃ [6 ἰθῃρΪο, 
{παῖ (Ποβθ 1π δυϊβοῦΥ σοιϊὰ οπάσγε δυςὴ 
ῬΙοσθθάϊηρβ ἢ Ἰοηρετ. Εοιοά {πογοίοτο ἴο 
ΔΏΒΟΓ ὈΥ ἴῃε δἰρῃς οἵ ἴθ ]ιςϊεηϊηρ Ἴσγοννάϑ, 
Ῥάβῆυγ, (Π6 ἀδρυτν ὨΙΡ ἢ -ΡΙΘϑῖ, σδυδοά [Θγετη- 
ἰΔἢ ἴο ὕδ διτεϑίθά, ἱπῆιοϊθα Ὡροὴ ἢϊπὶ ἴπ6 
Ἰεραὶ ἔουγ ϑἴτιρεβ ϑᾶνθ οὔθ, δηὰ πηδάθ ἢϊπὶ 
Ρᾶ55 ἃ πιρῇϊξ ἴῃ [Π6 βἴοςκϑ, θχροβϑά ἴο ἴθ 7665 
οἵ ἴῃ βοοβοῖβ, δῖ [86 πιοϑὲ ΡῈ Ό]ς ραΐθ οὗ [6 
ἴεπιρίθ. Αρρδυθπῖν ἴἴ νγᾶ5 [Θγεπλ Δ 5 ἰαϑί 
ΡυθΪς ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἱπῃ [ΘΠ οἱ αἰκἰ π᾿ 5 γοῖση, δηὰ ννᾶ58 
πὸ σδιι56 ΨΥ ἴπ ἴδς ἔυγ ἢ γοᾶγ οὗ (μαξ Κὶπρ 
ἴἴ νγᾶϑ ΠΟ ἰοῆϑοσ 5816 ῸΓ ἢϊπὶ ἴο ρΡὸ ἴο (Π6 
ἤοιι6 οὗ Ϊεμβονδᾶ (ςἢ. χχχνυὶ. ς). [{ ἰ5. ργο- 
Ὀ40]6 4150 {πὶ [εῃοἱακίπι᾿5 το] ὁπἀδὰ νυ [η6 
ΡῬΙΓΟΡἤΘΟΥ οὔ δα ροξίοῦ᾽ 5 νϑβϑοὶ, δηὰ ἴΠ6 δεσουηΐ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 σοπίυμηθ}165 ἴο ἢ ἢ (Π6 ργορῆθὶ δὰ 
ἴῃ σοπϑθα θηοθ Ὀθθη ὀχροθοά. ΟἿα ΡΥΟΡΉΘΟΥ, 
Βονγόνογ, δὲ Ἰθαϑέ ἴῃ οὐἱγ ργθϑεηΐ Ὀοοῖς, 15 οὗ ἃ 
ἰδίοσ ἀδίς, ἰδὲ οὗ [86 ᾿Ἰηθη σίγαϊθ, ςἢ. χὶὶ!. 

1, ῥᾳαδωγ ἐδὲ “οη οὗ ρωπεγ] Ῥαβῆυσ, (6 
ἔλίΠοῦ ργοῦδοὶν οὗ ἴῃ6 Θεά] δ ἢ πηοπίϊοποὰ ἴῃ 
Ἑἢ. ΧΧΧΥΣ, σ (ΗΠ12Ζ.), ννᾶβ ἴῃς Ποδὰ οἵ [6 5ἰχ- 
ἰδοηῖ σουτες οὗ ρῥγεϑῖβ (1 Οἶτο. χχῖν. 14) 
ΓΑ] (ῃ6 5οὴ5 οἵ [πιπιοῦ, ἰμοῖγ δησοβίοσ ἰῃ 
Ὠανὶ 5 {ἰπλθ, νυ ἢ}]6 [86 οἴμεσ Ῥαβῇῃγ πιθηίοη- 
οἀ ἴῃ ςἢ, χχί. χα Ὀεϊοηρθὰ ἴο ἴπ6 ΠΡ σουβο, 
ἴΠε ϑοη5 οὗ Μεὶομίδῆ. Βοίῃ ἴμοϑθ ἤοιιβθβ τὸ" 
ἴυγποά ἴῃ κγεδί βδἰσεηρίῃ ᾿τῸπὶ ἴπ6 οχι δ, [86 
ξοΓΠΊΘΥ ΠῸΠΙΟΓΙΏΡ Ιος 2 ΠΊΘη, ὙΏ16 [Π6 Ὠοι56 
οὗ Μεϊοδίῃ, σλ] δά ἴῃ ΕΖγας ᾿ἰσῖ (ἢ6 βδοηβ οὗ 
Ῥάβῆυγ (Με Πα 5 σοη, τ ΟἾγο. ἰχ. 12), Π1Π|- 
Ὀεγοὰ 1247. 866 Εγγᾶ 11. 37, 18. 

«υδο ννᾺ5 αἰφο οδίοῦ ξουεγπογ ΟΥ̓, αὐο «υας 
ἄορ ρσουέγπογ ἐπ ἐθο ῥοισε οΥ᾽ ϑεῤουαῤ. ΤῊΘ 
Νάκι ἃ ογ ξούδγποσ οὗ {Π6 ἴθιηρὶθ ννᾶ5 ἴῃ ΒΙ5ἢ- 
Ῥτίοβδὶ (ι ΟἾτο. ἰχ. χα; 2 (ἶτο. χχχὶ. 12: Νϑἢ, 
Χί. σα), Δηα ῬΑΞΠῸΣ ννᾶ5 ἢἰ5 ΡάκΙα, ἐ.6. ἀθρυῖγ 
(8εε Ὠοΐα ου (ἢ. ἰ. 10). ν᾽ ε ϑιιθθθη 6] 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧ. 

ἴῃ 4 ἀιϊδίογί θα ροβιτιοῃ. 

[ν. 1---. 

ΤΊΡΒΕΙΥ κίνοϑ [ἴ, (Πδὲ (ΠΟΥ 5}|411] Ὀοςσοπιρ {|Κὸ ἔπ6 
τὑποϊοδη Τορμδεῖ, Αδε ῶ οὗ τυ ϊϑῆ. ΤΟΥ Βδὰ 
Ὀδεη ἀε]οά αἰγοδάυ ΌὉΥ θεῖπε υϑεὰ ἔοσ ἰάοἰΔ- 
ΓΟΙΊ5 ΡΌΓΡΟΞΘΒ. 

Ῥιορῃεῖ, δηά ρυῖ ἢϊπλ ἴῃ τῆς ϑ8ἴοςκϑ8 
(Πδς τό ἴῃ τῃ6 ΠΙρΡῊ ραῖς οὗ Βεη- 
͵Απιῖη, νυ ῖσ ἢ τὐας [ἃ τη6 Βουβὲ οὗ 
τ6 ΟΡ. 

2 Απά [ἴ ςᾶπιὲ ἴο ρᾶ885 οὔ ἴδε 
πιοῦγονν, (δὶ Ῥαβῆυγ Ὀγουρῆς ἐοστῇ 
]Τετεπηίδῃ οὐἍ οὗ τε βἴοςκβυ ΤΊ θη 
8414 Τεγειδῃ ὑπο ἢϊπι, Τῆς ΓΙῸ ΚΡ 

ΕΜδροτῖ- τ 5880. 

Βηὰ Ζορμαπίας ποϊάϊηρ (5 οβῆοεα (ςἢ, χχίχ, 
26), δηὰ ἢ15 σγοϊφιίοη ἴο {86 ΒΙΡὨρτοδὲ 15 ὁχ- 
ἃςῖΥ ἀεβηρὰ ἴῃ 2) Κ. χχν. 18; [6γ. 11]. 4, 
ὙνΒοτο ἢ 5 σδ]]οὰ ““(Π6 ϑοσοηά ργ]οβϑί." ΕΗ 
1Πθη ῬΑΞῆυΣ 15 οα θὰ Ῥακίᾷ Νανσὶά, ἰηςιοδὰ οὗ 
186 δοςοπά ἴθοστῃ Ὀοίηρ δὴ δχδοίεσ ἀδβογριίοη 
οὗ {Π6 ἢγβῖ 8ἃ5 ἴΠ6 γα ηπΊδΓΒ 5ΞΑΥ (Ο 5. ὃ 113, 
Ἐννδ]ὰ ὃ 2876), 1.6. ἱπβϊοδά οὗ ἴῃς ἔγϑξ ἴθ 
Ὀοῖηρ ΤὨΘΑΠΗΊΡΊε55, ἰ ἀοῆπος ννμαΐ βοτί οὗ ἃ 
Ναριὰ Ῥαθῆιυγ ννγὰϑβ. ὙΠῸ Ναριὰ δἱ (ἢϊ5. ΌΠῚΘ 
ννὰ5 ϑογαιδῇ ἴἢ6 Πρῃρηοβί, {π6 σταηάςοη οὗ 
ΗΠκίαἢ (ΟΣ ῬΟΞΒΙ ΡΥ Αζαγίδῃ, ΗἩΠΚιδἢ 5. σοη 
Δηὰ [ογοη Δ ἢ 5 Ὀγοΐῃοῦ, σ ΟἾτο, νἱ. 132, ΕΖγα 
ΥἹΪ. 1), δῃηὰ Ῥαβθιγ νγᾶ5 ἢϊ5 υἱοερογεηῖ. 

2. οεγεριίαρ ἐδ ῥγοῤῥε ᾿ΑΔΔ5 Ἰογεπηδῇῃ 15 
ΠΟΥΥΒΟΓΘ 50 σδ] θά τη {86 ἢγϑί πποίθθη σμδρίευβ, 
ΤΏΔΗΥ ΟΥΕΟ5 ᾶνὸ τρραγάθα (15 δρρο!]διΐοη 85 
ἰηϑογίεα δέου ἢ15 ἀθδίῃ, δηὰ ἱπεγοίοτε ἃ ὑσγοοῦ 
οὗ [6 ᾿δίοσ οἀὐϊμρ οὗ ἴῃς τοϑὶ οὗ ἴπ6 ὈοΟΚ. 
Βυΐ ποῖμπίπρ 15 ΙΠΟΓῸ Γραϑοηδῦϊ ἔπαη τῆδὲ 
Τογεπιδῆ 5 οι τη [Π15 ρΪδοθ ἴῃιι5 σμαγαςίογΖ 
ΔΙ πη56 1, Ὀδοδιιϑς 1ἴ ροϊηίβ ουἵ {πὶ Ῥαϑῆυτ᾽5 σοῃ- 
ἀιυςῖ νν45 ἃ νἱοἰδίίοῃ οὗ ἴΠ6 τεβρεςῖΐ ἄἀι ἴο [86 
ΡΓΟρΡΠοέῖοδὶ οβῆοθ. 

ἐῥὲ «Ιοὐ] ὍΤὨ5 ἰποίγαπηθηξ οὐἨ [ογίῃγο, 
ἢγϑὲ πιθη οπθὰ ἴῃ 2 Οἶγο. χνΐ. το (Ἁ. Υ. 2γ- 
σοπαῤοια6), σΟΠγ65 ἔτοπι ἃ σοοῖ 5:5} ὙΠ 19 
δαυσί, [ἴ 15 ἱπΊρ]165 [Π4ΐ [ῃ6 θοάγ νγὰβ Κ 

Ῥδὰ] δηὰ 51148, 31:χ 
σρηζυγο5. δηά ἃ ἢ] Ἰδίοσ, βυβογεὰ ἰῃς 38Π|6 
Ῥυηϊϑηπιοηΐ δὲ ΡΠ ΡΡΙ, Αεἰβ χνὶ. 24. 

ἐῤὲ ῥίφ χαίε.. Ἀδίδοῦ, ἐδο ὌΡΟΣ γσαΐε 
97 Βεηγαρεὶπ ἀπ τε ῥομς οΓΓ υεῤῥουαῦ. ὙΠῸ 
ἰδ ννογάβ δῖ δἀ δὰ ἴο ἀϊβ ηρυ ἢ [τ ἔγοιῃ (86 
ΟἿ μαῖο οὔ Βεηϊαιηϊη ἰοδάϊπρ τονγαγάς [ἢ 6 
πούῖῃ. ὙΠΙ5 ννὰβ ἴπ6 πογΐδογη ρμαῖὶς οὗ ἴδ6 
ἵπποῖ σοιτί οὗ [Π6 [ΘΠ Ρ]6, 15.}4}}γ σ4]]θὰ ΞΡ Υ 
[6 ἀρρεγ βαῖθ, δηἀ ννβ Ὀ}}} ὈῪ [οἵδδπὶ (2 Καὶ. 
ΧΥ. 3ς. Οὗ. Ετ6Κ. νι, 3, ς, ἰχ. 2). 

8. Τρε ἔοκρ δα! ποὶ εαἰεά ἐξγ παρ Ῥασδω, 
ὁμ αφογ-»ι “αὐ Ὁ} ΑΔ5 1ἴ 15 παΐυγαὶ ἴο 5" 
Ρυϑὲ ἴδαῖ ἴμογθὸ νουᾶὰ 6 δοπὶθ ὈΪΔΥ ὕροδ 

Πδῖῃ ποῖ οδ]]1εἀ (ΠὟ πηὶς Ῥδβῆυτγ, θυϊ ΠΑΣΩ͂Ν 



δ.) Ἐ1η, 20. 
17. 

υ. 4-}} 

4 ἔσογ τἢιι8 βα ἢ τῃς Ποκ, ΒεδοΪα, 
Ι νν}}}} πιακα ἴδε 4 ἴεγγογ ἴο τῆγϑε]Έ, 
ἃπὰ ἴο 4]} τῆν ἐἔτγίεπάβ: δηά {πε 
88}1 (2}} ὉῚ τῆε βυνογτὰ οὔ {ῆεὶγ επε- 
ταΐεβ, δπά τῆΐϊπε εγε8 5}4}} θεδοὶά 
ἐδ: πὰ 1 ν}}}} γίνε 41} Πυάἀδῃ ἱπῖο 
(ἢς παπᾶ οὗ τῆς Κίηρ οὐ Βαῦγίοπ, 
ΔΠα ἢδ 3}4]] ΟΔΙΓΥ͂ τῆθπη σαρτῖνε Ἰηἴο 
Βαδυίοπ, δπά 5}4}1 8ἰδγ ἴμεπὶ νι 
τῆς ϑυνοτα. 

ς Μοζγϑονεγ ῖὶ ὄν} ἀε]νεγ 411 τῆς 
βίγεηρτη οὗὨ {Π]8 οἰτγ, δπηὰ 411 τς ἰδ- 
θουΐβ τπεγεοῦ, δηὰ }} τῆς ρῥγδοϊουϑ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧ. 
(Πίηρβ τπεγεοῖ, δηά 11] τῆς γεδϑαγες 
οὗ τῆε Κίηρβ οὔ Τιυάδῃ ν}}}} 1 ρἷνε 
ἴπῖο τῆς Πδηά οὗ [ῃοῖγ δπθιηῖθβ, νυ σῇ 
56} 5ρ01}1 τἢεπι, δηά ἴακε τμεπὰ, δηά 
ΟΑΥΓΥ ἴῆαπὶ ἴο Βαδγυίοη. 

6 Απά τοι, Ῥαβϑῆιιγ, δπά 411] {παῖ 
ἄννε!! ἴπ τϊπα ἤουβε 8341} ρὸ ἱἰηῖο 
σαρτν Ὑ : ἂπά τῆοιι 8ῃα]ϊ οοπὶς ἴο 
Βαῦγίοη, ἂπὰ τεσ τπου 58}4]1 ἀϊ6. 
δΔηά 5Π411 δε δυτγίεαἀ {πεγε, που, δηά 
41} τῇγ Πεπά8, ἴοὸ ψἤομι που ἢαϑβῖ 
ΡΙΓΟΡΠ βία 1168. 

η 40 ΙμοκΡ, ἴδοι! μαϑὲ ἀεςεϊνεά 

ῬΑϑἢιτ 5 ΠΔΠΊ6, στοδί ρΑ1η5 ἢαᾶνο Ὀδοη ἴάκοη ἴο 
ἰηνοηΐ Δη ΕἸὙΠΊΟΪΟΘῪ ἕο '. ΤὮι5 Εννα]ὰ ἰγδη5- 
ἰαίθβ 1 007 αγομπά, ἀπὰ ππθγοις ον ὰγρ αηά 
ᾳυἱάρ. Βαϊ ΘἜΥΘΤΥ 5ἴορ ἰπ ΠΕΣ ργοόσθϑβ οὗ ἀδγῖνα- 
τίου 15 ὑποογίδίπ, ΠΟΓ ἃ1ῖῸ Οδϑοηϊυ5 δηά ΕΠτϑί 
ΠΊΟΙῈ βιισοδϑϑῆ. Οἡ Μαξογ- τ 55 Ὀ]Ὁ 566 ποῖθ 
οη ςἢ. νἱ. 25. ΕΓοΠ Δ 1865 ᾿ἴ ΠΟ [655 [ῃΔη ἥνδ 
{{π|65, ἰπ οἢ. Υἱ. 25) ΧΧ. 3, 10, Χὶνὶ. ς, ΧΙΙΧ, 20, 
δηὰ ἴῃ οἱ. 'ἴπ [,3π|. 'ϊ. 22, Πδυϊηρ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
«ὐορίοα 1 45 ἢ15 νναϊσῃννοτγά ἔγοπι Ρ5. χχχῖ. 13. 
[τ οσσυγβ πονγῆογε εἶβθ, ἀπ ἔνθ γιαφου ἴῃ (ἢ 6 
γοβὶ οἵ ἴμ6 Β:Ό]6 15 οἡἱγ ἔοιιηά ἴῃ 1534]. χχχὶ. 9. 

4. 4 [ΕΓΓῸΓ [0 {ῤγεε, ἀπά 1ο αἱ  10γ 7 Ἴοπάς) 
ὙΠΟ τιραηΐϊηρ οἵ Μδβοσγ- 55 010 15 ΤΘΙΤΟΓ 
ΘΟχἰϑίβ 41} ἀτοιπά : δυΐ [ἐγεπλδῇ ρΙδγ8 ἀροῇ , 
βαγὶηρ ἴμαῖ Ῥάβῃυγ ννουϊὰ 6 4 ἴοτοῦ ἴο ἃ]]} 
διουπά. [{ ἰ5 τετηδύκδοϊς {παῖ Ἔχε θα 45 νυ Γα 
Π18 ἔρο! πρ5 ὈΥ ἢὶ5 ᾿πϑιυϊίηρς ἰγεαϊπγεπῖ, γεῖ 6 
ῬΓΟΡ 5165 ΠΟ εΥἹ] οὗ Ῥαβῆιγ. Ηἰ5 ννᾶ5 ἴο ὃ6 
16 τ] ον ἕλε οὗ θείην σαγτὶ θὰ ἱπίο σδρΕ ΝΥ 
ν ἢ [6Ποϊδοδίη, δηὰ ἀὐιηρ ΡΟΔΟ ΔΌΪΥ δἱ Β8- 
Ὀγίοπ, συ. 6, ϑνογθαβ ἢ15 δι σσθβϑοῦ Ζορηδηϊδῃ 
ννᾶβ ρυῖ ἴο ἀφδῖῃ δ ΕἸΌΪΔἢ (ςἢ, 11. 24, 27). 
Ἐτοπὶ ΒΑΌΥ]Οη ἢΪ5 Βουι56, 45 νγὸ πάνθ βθθῇ, γὸ- 
τυγηδὰ ἴῃ σγοαὶ ϑἴγσεηρίῃ. Δ Βογείη (ἤθη ἀϊά 
ἢΐδ Ῥυπιϑῃπηθηΐ σοηϑιϑ ἡ ῬτγΟῦΔΟΪΥ ἴῃ [Πϊ5, Ηθ 
ννᾶ5 οπ6 οἵ ἴῃ ἰοδάϊηρ ΠΊ61), ννῆο, ἴῃ ΘποοΌΓΑΡ- 
ἰηρ [εῃοϊακίπι ἴο ἐπῖεγ ἀροη παῖ σου Γθ6 νυ ΒΟ ἢ 
ἐπάσά ἰη 1ῃ6 σαΐη οὗ [υἄλἢῃ, δὰ ““Ῥγορμοϑιθὰ 
1165.) ὙΨΜΏΠδη [ἤθη Πὸ οἂνν ἴΠ6 ἀγοδάξι] 5] ρ ἢ.» 
ἴοσ οὗ δῖ5 σουητγγπηθη, [θῃοίακιπὶ ρυΐ ἴω ἀθδίῃ, 
815 γουηρ 5δοὴ ἀγαρρεὰ ἱπίο σδρέϊνγ, πὰ ἴῃ 
Ἰτε δἰ Πρρβθά οὗ 4}} (παῖ νν 45 Ὀοϑῖ, ἢϊ5 σοῃ- 
ΒΠΊΘηςΘ 50 σοηδετηποα πὶ 845 ἴῃ 6 κα} ΠΥ σαι 56 
οὗ 5ιςῇ ριοαξ ΓΊΒΟΓΥῪ (μαὲ ἴῃ [06 Δβοπίθβ οὗ 
ΤΟΠΊΟΥΞΟ ἢ6 ὈΘΟΔΙΊΘ ἃ (ΟΓΙῸΓ ἴο ὨϊΠΊ5Ε] δηά ἢ 8 
{τὶοη 5, 

δ. αἱ] εδε τἰγεη δ] «41 ἐδ βϑοτ θα, ἐνοῖγ«- 
Ἐηρ Ἰαϊὰ Ὁ Ρ ̓ π [Π6 πλαραΖίη65. 

ἐδε ἰαδοιγε ἐδέγερ }) 1.6. 4}} ἴῃε φγοάμπος οὗ 
τἢο Ἰλθουγ οὗ [6 οσἰΠΠΖοηϑ, μεῖς ρδίηβ. 

6. ἐδοω ῥδαϑὶ ῥγοῤῥειεϊεά 05] Ῥαβῆυγ, 85 νγὸ 
διᾶνο 566, νγᾶ5 ἃ ρδί οἷϊς πιδῃ, ννῆο Ὀεϊοηρθὰ 
ἴο [ἴΠ6 νγαῦῖκα ρατῖγ, ψἤοϑο στοὰ ᾿ἴ νν85, (ῃδῖ 
νάκα ὉΥ ἃ οἷοϑβε δ] δηςε ἢ Εργρί ταρῃῖ 

Γοβῖσέ {πὸ ἀστῆς οἵ Αϑϑυτία. ΑΡρραγεηῖὶγ ἢς πα 
Ὀόθη ᾿οά αὐνᾶὺ ὈΥ 15 Ζ64] ἴο ρῖνθ ἢ ΠΊ56} οὐ 
85 Ἰηνοβίρα ἢ ργορδοῖῖς ρόννοῦβ. ἴῃ ογάογ ἴο 
ξΑϊῃ δγοαίοσ Ἴσγθάθησθ ἔῸΓ 15 νἱοννβ. ὍὕΠ18 
ὑνου]ὰ ΠοΙ͂Ρ ἴο δοσουπῖ ἔοτ ἴμ6 Θχέγεπιθ νἱοϊθηοθ 
ἢ νν σῇ Πς ἰγοαϊεα [εγοτηδῃ, δηὰ ννου]ά 
αἶϑο 'πσγθαϑο [Π6 ὈϊΓἴΘΙτ655 οὗ ἢ15 ΔηρΊ 5} ἤθη 
ἢ6 8ᾷνν ἴο νυν ῆδῖ ἃ σεϑ] ἢ15 σοιη56}5 δηὰ ἔδ|56 
Ὀγεάϊςξίοηβ δὰ Ἰρὰ “ἢἰ5 ἔπε 5," 2.2. ἢἰ5 ραγίϊ- 
ΖΔΠ5. 

7--18. ἴΙη [ἢ τοϑί οἵ ἴθ σῃπαρίου νγὸ ἤᾶνθ 
8Δῃ ΟὐΓΌγοακ οὗἨ ἄδὸρ οπηοΐίοη, οἵ νη] ἢ {Π6 
ἢγϑὶ ραγί δηάϑβ ἰῃ ἃ εὔὺ οἴ ορο, συ. 12, ΤΟ] οννοά 
πονογίῃοῖοθς ὈΥ̓ συΓθο5 ὉΡοὸΠ᾿ ἴπ6 ἀδγ οὗ ἢ18 
Ὀϊῃ. Μ Δ5 [ἢ|5 ἴΠ6 σϑϑυ]ξ οὗἁὨ ἐδο ηρ5 ννοιπά- 
οὐ ὉΥ {πὸ ᾿πάϊηϊ!ο5. οὗ ἃ ρυῦ]ῖς βοουγρίης 
δηά ἃ πΙρῃΐ σροπῖ 'π ἴΠ6 βἴοοκβδὶ ΟΥ̓ ννδϑ ἴἴ 
ποῖ (Π6 τῃηθηΐ8] ΔΡΌΩΥ οὗ Κπονίίηρς ἴπαϊ ἢὶ5 
ἘΡΡΟΥ α (85 ἰξ βθεπηθα) ἔθ ἡ Ηδ βἰδηάϑβ 
ἱπάοοα Ὀείογο ἴπ6 στ] τυ 65 ἢ ἀποηάϊηρ 
βίθηρίῃ, νναγηΐηρ ΡΠ ΠςΘ δηἀ ροορ]ο νυ ὑΠ- 
ὙνΑΥΘΤΙΠΡ σοηϑίδηου οἵ 6 παίϊομδὶ τη ἴῃαΐ 
νου] ἔοΠ]ονν ὨΘΟΘΘΘΑ ΤΥ Ὁροπ ΤΠΟΙΓ ση8. Β6- 
ἔοτε Οσοά δε 5ἱἰοοά ογιϑῃοὰ ὈΥ {86 Γπουρῆϊ 
(Πδαῖ Π6 δὰ ἰαρουγοὰ ἴῃ ναὶπ, δηὰ βρεπί ἢἰ5 
βίγοηρίῃ ἔογ πουρἢϊ. 

{15 ἱπηρογίδηϊς ἴο ποίϊςθ ἴδϊ ἢ [Π15 ουϊ» 
Ρουγίηρ οὗ ΒΟΓΓΟΥ [γε 14,5 ΠῚ ΠΙ5ΊΓῪ νἱγῖα- 
ΑΙΪΥ εἰοϑοά. ὙΒουρῃ ἢ δρρθαγοὰ ἃραᾷὶπ δἵ 
7]ογυβαίοπὶ ἰονναγάβ [Π6 ἐπα οἵ [6 οἰ πὶ 8 
τείξη, γεῖ 1ἴ νγὰ5 ΠῸ ἰοῆξεοῦ ἴο ΒΑΥῪ ἴπαΐ ὈΥ τὸ- 
ΡῬεοηΐδησθ ἴῃ6 πδίϊοηδὶ τυ ΐϊη ταῖρῆς Ὀδ ἀνεγίοά. 
θυπης {πὸ ἔουσττ γοᾶγ οὗ [θποίϊδκιπὶ {Π6. ἀϊδ 
85 ᾿σαϑέ, δηάὰ 4}}] ἴπ6Ὸὸ ργόρῇῃοῖ ἢεηςοίογνυναγά 
σου!ά ἀο. νγᾶ58 ἴο δ)]θνϊαίθ ἃ ρυπιβῃσηθηΐ [ἢδϊ 
νν85 ΠΟΥ ἱπου! 406. 

7. ἐδοω αν ἀξεενυεά »πο..ἢ Οτ, ΤΡοι ῥασὲ 
»εγεμαάεα πιο, ἀπά 1 «υα: ῥεγεμαάεά,. ὙΤὮς ννογά 
ΒΡΕΠΊ5, ΠΟΥΨΕΥΟΥ͂, ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ υϑοὰ ἴῃ ἃ Ὀδά 5εῆβδ 
ΟΥ̓ πιϑιοδ πᾷ ἃ Ῥούβοη (566 1 Κ. χχίδ 22: 
Ἐγχοκ. χὶν. 9). ὟΝ Βαῖ 7εγεπιιδῇ γοίογβ ἴο ἷβ 
{86 ἸΟΥ͂ ΨΠΠ Μ ΠΟ ἢ μα μδὰ δοςερίεά [Π6 ρος 
ἤδῖὶς οΠςς, εἢ. χν. τό, οσςαϑιοηθα αὐ κὸ 
γΥ τακίηρ 1ῃ:6 ῬΓΟΓΉ 1565 ἰὴ οἢ. ἱ. 18 ἴοο ᾿ἰΠἰ6ΓᾺ 

ἃ5 ἃ ρἰδάξε [μὲ ἢ ννου]ὰ βιιςςοθά, 

420 



430 
"Ογ, 
φαξεσραῖ. 

ΙΠ6. ἀπά 1 νυαβ δ ἀεςεϊνοά : ἴδοι! ἀτί 
Β[ΓΟΠΡΕΓ ἴηδη 1, ἀπά ἢαβῖ ργενδί!εά : 
Ι ἀπὶ ἰπ ἀοτιίδίοῃ ἀλ117γ.0 Ἔνθ υ οπε 
τροςκΚεῖῆ πης. 

8 Εογ βἰπος 1 βρᾶζκε, 1 Ἵτεά οιἝῖ, 
Ι ογἰεά νἱοΐδπος δηά 8ροὶ] ; Ὀδοδιιβα 
(ἢς νοτά οὗ ἴε [ΚΡ ννᾶ5 πιδάε 
ἃ ΤΕΡΓΟΔΟἢ ὑπίο π|6, δηὰ ἃ ἀεγβίοη, 
ἀδιγ. 

9 Ἰδεη 1 864, 1 νν}}}] ποῖ πιᾶκε 
πιεπίίοη οὗ Ὠΐηλ,) ΠΟΙ 8ρ6 ΑΚ ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓΕ 
οἷ ἢ]58. πληῖθ. Βυῖζ ῥὲς τυογα νγὰ8 ἰῃ 

ΡΤ 39 Ἰηΐης. Πελτῖ 25. 4 “δ ιυιγηΐπρ τε 8δυῖ 

ανὸ Ππἰὰ ἰῃ ςομηπλοη. 

ἐῤοι γί εἰγοησεῦ ἰδαη Π ἘἈδίμοσ, Τδοι δας 
ἐαζεη ῥοίά οἱ »ιε. Οὐοἀ Πδὰ ἴδίοη [θγεπγδῇ ἴῃ 
50 ἥστῃ ἃ βΊγδβρ [δῖ ἢ6 σςου]ὰ ποῖ Θβϑοᾶρὲε ἔσγοπι 
[6 ποορϑϑυ οὗ ργορἤροϑγιηρ. Εν ἀ ΠΕῪ {Πδη, 
[πε ῥγορδοῖ (οἰξ ἐπδῖ (δ6 ς“4}} σάπηὸ ἴο πὶ ἔγοπὶ 
ψπουϊ. ἩἨς νουὰ πᾶνο γεϑβιβίθά, Ὀμχῖ (ἢ6 
Βαπὰ οἵ Οοά ρτγενδιϊεά. Οἡ [πε νεγῦ ῥγευαι ρά 
ςΡ. «ἢ. 111. ς, ΨΥ ΠΟΓΟ 1 15 γτθρηἀογοα εομῤίε:ΐ. 

7 αν» ἐπὶ ἀδγίσἴοη ἀαἰ} [ἰξ. 1 ἀγι ὀεεοηηδ ἃ 
ἰαμσῥίηροσίοοῖ αἰ δὲ ἄαν, ἰ. 6. ροτρείιδ!!γ. 

8. 1 ογίρά ομῖ, 1 ἐγ] ὝΠοθε ἔνγο τϑγθβ 
Τῆς ἢἤγϑε πηθᾶῃβ ἴο 

Πφοπιρίαίῃ ΟΥ̓ Ἰαπιεηΐ (566 οἢ. χχχ, 15), [86 
βοοοηά 15 ἴο 08]}] ουὐἱ. ὙΤτδηβὶαίο ἰπογοΐοτο, 
Τὸν ας οὔεπ ας 1 “ῥεαῖξ 1 πεῖ εοπρίαίη, 1 οαἱὴ 
ομΐ «υἱοίεπες αηδ “ῥοὶ. Ἐτοπὶ ἴπο ἴἰπλ6 [Θγογλϊδἢ 
Ὀερᾷπ ἴο ῬΙΓΌΡΠΟσΥ, ἢ δᾶ8 Παὰ γϑδϑοῃ ἴοσγ 
ποῖδιης Ὀυΐ ᾿απιοηϊδίίοη. ΔΠῪ ἢ Ἰουά θοῦ 
νοῖςα δηὰ πλοῖο ἀοβρεγαῖθ ΘΠΕΓΡῪ ἢδ τηϊϑὶ ς(Δ]]} 
οιιἽξε͵ υἱοίσηιες «πα “ῥοϊἑ; ποῖ τηϑδηΐϊηρ ἵΠογοΌΥ 
ταδί Πὸ μαὰ Ὀδθθη (86 οὐ͵]εςξ οὗ ρορυ δῦ νϊοϊθηςθ, 
δυϊ (ῃδΐ ἢ6 Πδὰά ρεογροίυδιν ἴο ργοίοβδε ἀραϊηϑβέ 
1Π6 ΤΔΏΠΟΙ ἴῃ ννῃιςἢ [86 ἰαννδ οὗ ̓ ιϑιςσ 6 ννθῦδ 
νἹοϊαίοά ὈΥ̓ ροννογία! πλοπ δπιοηρ ἴΠ6 Ρθορὶθ. 
866 (ἢ. ν΄. 26---8, Υἱῖ. 9, 1Χ. 4,) ζζς 

9. Τδερη 1 «αἰά.. 
γᾶ 5655, [εγετηϊα 
ἔγοχῃ [{. 

Βιωε ᾿ἰ5Θ ψογά «υα:...7] Βείζογ, Βμέ ἐΐ «υα! 
ἐπ ρεπο ῥεαγί, ἄς. Ηΐ «υογἱ ννᾶ5 δὐἰάρα ἴῃ 
{π6 Α. Μ΄. ΡῬγοῦδθΥ ἴο ἁνοϊά ἃ ϑταπιπιδῖῖο δ] 
αἰ ΠΠου]γ. ὙΤΠῈ ἢγβὶ δά]. ὀμιγπέμ 15. ἔεπι. ἴο 
5 τθα ὙΠ ἔσο, νγἢ1}6 ἐδαὲ μὸ ἰΒ πιᾶϑο, Βαΐ ἴξ 
6 1η6 ἰάϊοπλ οὗ 1π6 ΗδεΌ. ἰαηριᾶρθ, βανίηρ 
τηαγκοὰ {ΠῸ ζθηάοσ οὔδο ἴο 6 ἱπάϊβεγοηΐ ἴο ἰξ 
αἴἰἴογννατάϑ. 

] «υα. «ὑεα}7 «υὴόὸδ7λ8  γδεαγιι} 866 (ἢ, νἱ. 
ΓΕ 
1 εομϊά ποι ϑἰ4γ] Ἀδίμοσ, Ζ γευαίϊε ποῖ, 

ἀϊά πο βιυςςθθά. ὅ866 ἄῦονθ, συ. 7. 

10. ἔογ 1 ῥδεαγά 1δὲ ἀεγανεῖπς 9 »ιαμ}} 
Ἀλίμοσ, ἐῤε ἑαἰξίησ. [ἴ 15 ἃ αιιοίαδτιοη ἔτοιη 8. 
ΧΧΧΙ. 11, δηά ἴἢ6 νγογὰ γϑίεγα ἰὼ ρόορὶθ νυ ἢ ]}5- 
Ὁδγηρ ἴῃ ἴννο5 δά [ἤγθοϑ δραγτῖ, ϑδυςῇ δὶ κα 
ἴῃ 15 5ι.Γτ6 ἴο Ὀ6 πηδ]σίοιι5, ὈμῈ ῥ᾽ ΑΙ ΠΥ Πόγὸ τὲ 

ἢ δεοῖηρ ἰῃδῖ ἢ]5 πηίϑϑίοη 
ἀείογπποὰ ἴο ΜΠ Πάγανν 

ΤΕΚΈΜΙΔΑΗ. ΧΧ. ν. 8---ττ. 

ἪΡ ἰπ ΠΙΥ Ὀοπαβ, δπά 1 ννὰβ νγεᾶ 
ΜΠ} ἐογρεαγίηρ, ἀπά 41 οου]ά ποῖ 4 οὺ 3. 
“147. 

ΙῖΊο  ΕογΙ μελγά τῆς ἀείλπιϊηρ οὗ 
ΠΊΔΠΥ. ἔδαγ οἡ ϑο 8:46. Ἐεροτγῖ, 
“αν ἐῤόγ, πὰ ννα ν}1}} γεροτὶ [{. 

σαγίησ, Ῥετγδάνεηζιγε ἢθ ν"}}}] θὲ δη- 
τἰςσεα, «ἀπά ννὲ 804}} ργεναὶ δραϊηϑβί 
ἢϊπι,) ἀπά ννε 83}4}1 ἴα οὐῦγ γθνθηρε 
οη Πίηι. 

11 Βιῖ τς ΙΟΚΌ ἐς νι πὶ 48 ἃ 
ΠΡ τογγὉ]6 οἠθ : τἢδγθίογα ΠῚΥ͂ 

ἀοδβ ποῖ τηθδῃ 58ϊδηάογ, ῸΣ [ογοπλδῃ ρῖνεβ 5 
Βροο τη 5 οὗ νμδΐῖ ΠΟΥ͂ 5ΔΥ, ἀπὰ νγὸ βηὰ {Ποπὶ 
Ῥἰοίεης ἀραϊηϑί πὶ. “1,οἴ υ κεῖ τὰ οἵ (ἢϊς5 
γοϑοπλο ργορδεῖ οὗ 61]. 441,6ἴ υκ οδίςἢ Πμο]ά 
οὗ Πἰ5 ννογά 5.) {1 εξ ὃ ἰπέοττη δρδϊηϑέ Ὠἰπ|." 
“1 δἴ 15 161] ΟΌΓ τυ] εΓς οὗ ἢΐβ ἐγθρᾶϑοη." 80 ἴῃ 
Ματκ χὶν. ς8 νγὸ δηὰ [Πδῖ οὖν [,οτὰ δ ννοτὰς 
δὰ Ὀδθθη (δἰ κοὰ οὐδοῦ ἂἃ5 ἰγδϊζογουϑ, δηἃ ννθγο 
50 τεξαγάθὰ ΟΥ̓ {με δΙξἢ Ρυϊεβῖβ. Ορ. ςεἢ. 
ΧΧΥΪ. ΧΙ. 

Κεορογί,. αδά «υε «υἱ]] γορογ ἢ ἘἈδίμεγ, δὸ 
οι γερογί, ἀπά αὐὸ «υἱϊ γερογὶ Ἀλτα: ἱ. 6. ΠΟΥ 
ἐῃσουγαρα οπῈ ἃποίμπεγ ἴο ρῖνε ἱπέογτηδιίοῃ 
δξαϊηϑί [εγοτηιδῃ, 

“1 »η αν αγ] ΤΛῖ, δὲ νιϑῆ ΟΣ» βεάᾶεε, 
ἃ Ῥῆγαβα ἰάκθη ἔτοπὶ 5. χ]ὶὶ, 9. [ἢ {Π6 Εδϑὲ 
[Π6Ὸ ιϑι.4] σα! υἱδίϊίοη ἰ5 Ῥθᾶςθ δ6 ἴο {π66: δηὰ 
(ἢ6 ἀῃϑννοσ, Απὰ ἴο ἔπθε ρεᾶςθ. Τῆι ἤθη 
1Π6 ρῆτδϑθ ΓΑΙ ΠΕ πηρᾶπβ 8]} ΤᾺ Ἀσαυλίπίδηρε, 
1ῃδη 41]1 ΓᾺΥ ἔδυ δῦ ἔπ εη 5. 

«υαἱερεά 70 γπρ ῥαίμα] Οτ, ψαῦοδ ῶῶ γ 
,} δαίμηφ, ἃ ῬΆΓαΒΘΕ ἡ τὴ ες, χχχύ. ες, 
ΧΧΧΥΠ. 1)... ΑΘ. ἐμοα᾽ «αἷδο σρθδηβ Ζῤε «ἱάξ, 
50Π16 γαπϑίαῖο ἐῤε εερεγ: 9 »ρ οἱδε, ἰ. ο. τῇο056 
ὴῸ οὐρῆξς ἰο 5ἰδπά δὶ ἴᾺΥ βἰάς. ἴο ΠΟΙΡ 
τὴθ, διιξ 106 γεμάτη οὗ (δ6 Α. Ν. 5 ὥσ 
Ὀεῖζίοτ, 

ῥε «υἱ]! δὲ ἐπεε ἢ 1,1. ρογεμαάεά, νερά, 
{πΠ6 ννοστὰ ἰγδηϑίίοα ἀσεείυεά ἴῃ τ. 7. 80 
(6 ον οὔἴἴθη ἰγιθὰ ἴο ρογϑυδάθ οὐὐγ [ογά 
ἴο 54Υ ϑοπιθίῃιηρ ἰῃδῖ της ἔοττῃ στουπά οὗ 
δοσυβαίίοη ἀραϊπβὶ Η πὶ, ἐν. Μαγκ χιϊ. 12-- 
17. 

11. 4: ἃ »ιἱφρὶγ ἐογγίδίε οπε]ῇ Ἐλδίμον, ἂν 
Ω ἱογγίδίρ αὐανγίογ. [πὰ ςἢ. χν. 2: ΤἸεγεπηίδῃ 
δὰ [86 Ῥγοπηῖϑο οὗ Ὀείηρ ἀο]νογοὰ ἔγοιῃ ἴῃ 6 
ἴεγΠΌ]6 : Π6. πονν ἔε]5 ὑπαξ (ῃ6 παρ Οἠδ 
[54]. ἰχ. 6) ννῆο ἰ8 ὁπ 15 ϑἰάθ 15 ἃ ἰθττοσ ἴο 
6πι, Βιυιῖϊ ννῆθηςθ ολπιθ [ἢ 15 γον] ϑίοη οὗ ἔδοϊ- 

Ϊηρ ὴ οβϑβίΪΥ ἔγοπι ἰοαγηΐηρ {παῖ ᾿Ἰπουρἢ ἢὶ5 
ἸΔΌΟΙΓβ ννου]ὰ ποῖ ἀνογῖ [Π6 ΒαυἹοηίδη ὀχῖϊθ, 
[πογ ννουἹὰ ργενοπ 11 ἔγοπι Ὀεῖπρ [86 βη4] γαὶῃ 
οἵ [ἢ6 παίίοη. Μὸοτὲδ ργοῦδοΙΥ 1 ννὰ5 ἴΠ6 εἴς 
ἔθοϊ οἵ δι ἢ. ὀπαθιηρ πϊτα ἴο Ὀ6 σοηΐοηὶ ψ ἢ 
σα αν ἀοιηρ Π5 ἀιιῖγ, απο ᾿ρανίηρ {ΠῸ6 γοϑυϊὲ 
ἴο Οὐα. 

ΑΙ Εἰ ἀῤι 

ΠΥ ἔΆΠΑ ΑΓΒ νγαῖο με ἔογ πὶγν Παϊείπρ, κατ 



ν. 12---τ8.]} 

Ρεγβεσυῖοῦβ 5[|2}} βἴιπθ]6, δηά τΠΕΥ 
ὁ (ΒΑΡ. τϑ. 5[4}} ποῖ “ρΓενΆ]] : {ΠΕΥ̓ 5}4}} δῈ ρτεδῖ- 
ἃ 17. .τ8. γ Δ5ΠΔπΊδα ; ἔογ ΓΠ6Υ 5}4]} ποῖ ῥγοβ- 
7“ ελρ. 53. ρεῦ: 2ῤε17 7 ἐνετδβιηρ σοηξιβίοη 5[21} 
᾿ πενοῦ ὃς ἰοτγροζίεη. 

12 Βυῖ, Ο Ιοκ} οἴ ΠΒοβῖβ. τῆδῖ 
4 «ἰαρ. τς. δ {γίοϑξ τῇς τἱρῃΐζθοιβ, ἀπά 8εεβϑῖ τῇβ 
Δ 17.1ο. Γεΐπ8 Δηὰ τε Πααγῖ, ἰδεῖ πῆς 866 τῆν 

νϑηρδᾶποθ οὐ ἴπεπὶ: [ῸΓ ὑηΐο ἴπες 
δανε 1 ορεπεά ζτὰῪ οδιιϑ6. 

123 ϑίηρ υπῖο ἴῃς ΠΟΚΡ, ῥγαῖβε γε 
ἴτε ΙΟΚῸ: ἕἴογ πε δδῖῇ ἀεϊϊνετεά 
τῆς 50} οὗἩ τε ροοῦ ἔτοπλ ἴῃ6 ἢδηά οὗ 
εν} άοετβ. 

᾿Α7.0 33 14 4 ἀ(ιυτθεά δέ (με ἀδὺ ψπετείη 
τοὉΠὉΟᾷΑξ1 νψὰ8 θογη: [εἴ ποῖ ἴῃε ἀδὺ ψῃμεγείη 

ΓΩΥ τλοῖπεῦ θᾶγα πη ὃ6 Ὀ]6556α. 

ἐδεγ «ῥα δὲ σγεαιν αὐδαπεά; ῶῶγ...7ὺ ἈΔ- 
ἴδετ, ἐδ “δαὶ δὲ φγεαΐγ ααῤαμπεά, ὈΘοδ πα 859 
ἐδεγῦ δυο ποῦ δοῖθά 1801, τῸῈ δὴ 
ευεγίασίι ἀϊδαέτδοθ ὑμπδαὺ «ῥα ΐ πευὸγ δὲ 
ΤΠ ξοηεπ: Εογ ἴῃ ἀουῦο πηραπὶηρ οὗ ἴῃ 
νοῦ 9 φεὶ αυἱείγ, 566 ποῖΐθ οἡ ςεἢ. Χ. 21. 
ΤΠςε ᾿ἰαϑὶ σψογάβ ἀγὸ ποῖ ἃ βεραγδίθ εἴδιιϑθ, Ὀυϊ 
ΔΙΔΡΙ δηὰ οχρ] δίῃ [Π6 βιαπθ νἢ νυ ΒΓ ἢ 
ἘΠΟΥ ννοσγα τὨγοδίθηθα 5 Ὀεΐοσο. 

1Δ. ὝΤΠΙ15 νοῦθα ἰ5 γερραίοαὰ δἰπιοϑὲ νϑῦ- 
Ὀαί!πὶ ἔγοπλ οἢ. χὶ. 20. 

18. διηρ μπίο ἰδὲ ζ0Κ0}] ὙΠουρῇ ογοπι- 
1Δ}. 8 ουϊννατὰά εἰγουχηθίδηςοα. σελ πθὰ ἴἢ6 
54ΠΊ6, ἢῈ σουϊὰά πονν δἰπρ ἴογ ἸοΟΥ, Ὀθοδιιδ6 ἢθ 
ἔοιιπὰ ρϑᾶςθ ἱπητηθάϊδίοὶυ {πδὲ ἢ6 σουϊὰ ἰοανα 
ἢ15 σδυι86 ἴῃ ἐδ ἰο σοά. 

14. ΟμνεΠ 866 ἰοῦ 11]. 3, χ. 8. [ἰπ 
ςοιηραγίπρς ἴἢθ56 ραϑβαρεβ Κεὶϊ ροϊηΐβ οι [(ἢδῖ 
7005 ννογάάβ ἂγὸ ποθ νυἱοϊθηΐ δηὰ ραϑϑϊοπδίθ, 
δηὰ πηοϊὲ ἀϊγοςῖΥ ἀϊγοςῖϊοα ἀραϊηϑδὲ (ὐοὰ ἴδῃ 
7δγοπ 85. Βυΐ ὕροὸῃ ἴδεθα συγϑοθ 566. Νοῖθ 
δἱ επὰ οὗ (πδρίογ. 

16. »παλίησ διηρι ττρῦ σία ὙΤῆδ ἰογ οὗ 
[Π6 ἐδίδου ἴῃ ἴπ6 ροβϑιθ]α δυΐυγα οὗ 15 σῃ]ὰ ἰ5 
ςοηίγαοίοα νυν} [Π6 στρα] Πυΐαγα Ἰην νη 50 
δτοαΐ ΤηΐίϑοιΥ ἴὸ {86 ΤΠ] Ὠϊπηϑο]. ΤῊ]5 ἰ5 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧ. 431 
15 Ουτβεά ἦε τῆς τηδλῃ ννδο δγοισῆς 

(ἀἸηρβ ἴο ΠΥ ἔΔΓΠογ, 9 γηρ, Α πιδῃ 
ΟἢΠ]4 18 θογῃ ὑπῖο τ 66 ; πγακίηρ; Πἰπὶ 
ΝΘΓΥ ρἰδά. 

16 Απάᾶ ἰεῖ τῆλ ππδη δὲ 48 ἴῃς 
οἰτἰε5. ννῃϊς ἢ τῇς ΙΟΚΡ ᾿ονεγίθγενν, ἐῦσα, 9 
δηά γερεηϊεά ποῖ: δηά ᾿εῖ ἢϊπὶ ἤθδγ 
τῆς ΓΙῪ ἰη τῆς πιογηΐηρ, δηά {πὸ 5ῃοιῖ- 
ἱηρ δ ποοηῖίαςα ; 

17 Βεοδιβε ἢε 8ενν πΊὲ ποῖ ἔτγοπι 
{Π6 ψοιηῦ ; οὐ ἴῃδλῖ ΠΥ τηοῖδεῦ πιὶρὴϊ 
ἢᾶνε ὕθθη ΠΥ ρῦάνθ, δπηα ἢδγ ννοπὶῦ 
ἐο ἐδ αἰνγγβ ρτεδῖ τυ ππξ. 

18 ὁ Βεγείογε σδπλα 1 ἰοστῃ οὐ 379} 3. :ὦ 
οὗ τῆς νοῦ ἴο 566 ἰάθοιιγ δηά 9οτῦ- 
γον, ἴπαῖ πν ἀδγβ βϑῃοιϊά δὲ ςοη- 
βΒιι πιο νι ἢ 5ῃδπιο ἡ 

ΡοδίϊςΑΙΪΥ εχργοϑϑοά ΟΥ̓ ἱπιργοοδίηρ ἃ Ου186 
ὑροη 186 τῇδη νν ῃῸ Ὀγουρΐϊ (Π6 Ποννβ. 

16. δὲ ῥὲ»νι ῥέαγ {δὲ ἐγγ...} 1.6. ἰοὲ ῥὶγε 
ῥεαν ἐῤὲ ἐγγὶ ἴῃς. βουπὰ οὗ {ῃ6 ἰαπηθηϊδίίοῃ, 
566 τ΄. 8, ἐπ δὲ νιογτιηρ, ἀπά ἐδ σῥομένιρ, ἴῃ 6 
Αἰάττη οὗἩ ννᾶῦ, αἱ ποοριίϊαε. 

17. Βεραμεε δὲ εἶα γιὸ ποὶ ὅο»π δὲ «υο»ιδ; 
ον ἰῥαὶ...}ὺ Ἐνναϊὰ ἀρργονθθ [Π15 σοπάογίηᾷ, 
Ὀυϊΐ πιο ῬγΟΘΔΌΪ [Π6 ϑοοοηᾷ οἴδιιϑθ 15 Δῃ 
Θχρ δηδίίοη οὗ 6 βιβί. ἔγορι ἐῤε «υο»ιὸ 
Τθ8ΔΠ5 «ὐδεη εοριλρ ὕγορι ἐδὸ «υογιό, Βο ᾿.8ῖ 
»} γιοῦ δεν ῥαά ὀφεη γι σγαῦε, απά ῥὲγ «υο»ιὸ 
αἰπυανς ῥγπαπὶ. ὙΠῸ Θχργοββίοη 5 ΠΙΡὮΏΪΥ 
βρυτγαῖνο, Ὀμῖ τρθδη5 παῖ [Θγοπ δ ἢ νυν ῖϑῆθς 
(δῖ 5 ποῖ Ποῦ 5 ννοπὶῦ πδὰ Ὀδθη δὲ ὁῃςο ἢ 5 
ὈΙΙΏρΙΑοα ἀπά ἢ5 γγᾶνθ. Ὑὕῆδ νοῦ δὲ σίκευ, 
Φ͵τΑΓΑτη ΟΠ βοῖθ Ὀδοκ ἴο ἴΠ6 πιᾶὴ νῆο 
Ὀγουρῇῃΐ (Π6 πον οὗ ἴθ ὈΙΓΉ : Ὀυῖ {15 ψῖνοβ 
Δ ὈποΠυΓΑὈ]6 το πηρ. ὙΠῸ ργορῃοὶ ἄοος 
ποῖ νυἱϑ [6 ΠῊΘΘΘΟΠΡΟΓ ἴο ἢδᾶνθ σοτηπμ ρα 
ταυγάοσ, Ὀὰϊ {παῖ ἢ6 ὨΙπΊ561] Ε δὰ πονοῦ θθθη 
Ὀογῃ. Βαυΐ 6 ϑἰγαπρθηθβα οὗ ἴΠ6 τπϑίδρῃουσ, 
δηά {Π6 Ἰπσοηδοσυςτνθηθ85 οὗ [Π6 βταπΊΠη ΔΓ, τὸ 
ὈΟΘΓΝ ἴῃ Κοορίηρ ἢ (Π6 ἀδορ πηεηΐδὶ δηρι πῃ 
ὙΒΙςἢ ἔοσγοθα ἔτοπι ἴπῸὸ ὑσγορῆθίὶ ἴποϑ6 τουτὶ Ὁ] 6 
ννογάϑ. 

18. ῥεγεζογε...} (ρ. ]οῦ χ. 18, 19. 

ΝΟΤῈ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧ. 14---18. 

ΤῊηϊ5 βυδάση ουΐρτγοακ οὗ ἱπιραίίθηος τοῦ 
[ε΄ ΠΑΡΡΥ Ἃ41ἢ οὗ τ΄. 13. [45 Ἰοά ἴο πιυιςῇ ἀϊ5- 
συδοίοη 85 ἴο [ογεπ} ἢ ̓ 5 σοηάιϊιςξ Πεγοῖη. ϑΟΠΊΘ 
σοπηπηδηϊδίογα ἤᾶν ἐβοαροά {πὸ αἰ σα Ὑ ὈΥ͂ 
Ρυξίηρ {Π656 νογβθ5 ἰηἴο {π6 του ἢ οὗ Ῥαβϑθυγ: 
Οἰδοῦβ, 845 Ενναϊά, ἐπάρανουγ ἴο ἢπὰ ἃ ποτ 
Βιης ρίδοθ ἔοσγ ἴῆοπ. Οἴδεῖβ, ἀραίη, {Πἰη}ς 
(δῖ νψὰ ἢάνθ πεῖ ἃ {τι6 δοσουηΐῖ οὗ [ΘΓο Δ} 5 
τηθηΐδὶ σοπάϊτίοπ, ἂπὰ τμδὶ δ6 Πυςτυδίοά Ὀ6- 
ἔπεςη {τιβὶ ᾿η Οοά δηὰ ἀεβραῖσ. [{ [5 ἰῃ {πεῖς 
γἱ ον ποῖ “πὸ ψοτγὰ οὗ [επονδὴ," Ὀυζ ἃ 51π|- 

ΡΪΘ βἰδίοπιοηΐ οὗ [Π6 ὑγορἢοι᾽5 διιπιδη ἔρο]πρϑ, 
Ἰηνοϊνηρ πλςἢ παῖ ννας ϑἰπῆμὶ, δηὰ πιιςῇ 
Ιήοτο ἴΠλὲ ννᾶβ ἔγδι]ὶ δηὰ ἱπῆττη, [πιῦτείϊξ, 
δδαῖη, {π|πΚ5 {παῖ {Π656 γεῦϑθθ νοῦ ἃ ροθπὶ 
ννγτθη ἴῃ 50πΊῈ ροποὰ οὔ ἀοργεββϑίοη, δηὰ 
δάάἀοά Πεῖθ δήοσ {πὸ ργορμοὶ παὰ διϊαϊποὰ 
ἴο ἃ ΠΑΡΡΊΘΙ 5ἴδία οὗ πηϊπά, 85 ἃ πιοπιδηΐο οὗ 
Θπιοίοη5 ἔτοηὶ νυ Πςἢ Π6 ῃδά ἐβοαροὰ. ἀαὶ]νίῃ 
ςοηάεπηη5 ἴῃ ργόρῇοῖ ἔογ υυϑἱηρ᾽ σιιο ἢ ννογάβ, 
Δηἀ 5405 ἢ6 ννᾶ5 δ} ὴγ οὗὨ βϑογίοιιϑ ἰηῃ πὰ σοῦ- 
[υΠΛΟΙγ ἀραϊηϑὲ Οὐά ἴῃ ἴδιι5 συγϑίηρ, [Π6 ἀδγ 
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οὗ ἢὶς δῆ, δὰ 90 [2γ ὄχουϑθς5 δἰπὶ (Πα ἰξ τνᾶς 
ποῖ ἔργ ννογ ἀν σου δϊ]ς σις ἢ 45 ἴπδὲ νοὶ 
ταιϑθὰ [οὉ᾽5 δῆρεσ, Ὀυῖ Ὀεσδυϑο (ἢ6 τνογὰ οὗ 
Οοά ννὰ5 δεῖ δ πουιρῆῖϊ. Βιυιῖ ῬοΟΞϑΙΌΪΥ {ΠΟΓῸ 
νν85 ΠΟΤ οὗ β5οῖτονν ἴῃ ἴπ6 νγογάβ ἴῆδῃ οὗ ἰπ|- 
Ῥαΐίϊθσηςθ. Α5 [Θγοπλῖδῃ Ἰοοκοά Ὀδοῖκ προη ἢ 5 
ΤῊ Ἰβ8ΙΟἢ ΠΟΥ ΟΥΟΙ, δηὰ ἴδε! ἰῃδὶ ἴῃ 5ρ116 οὗ 
41} ἢἰ5 εἴογίβ. [25 ἀδὺ οὗ ζστδσθ δβδά ραϑϑρά, 
Μνουϊά Οοά, δὸ ογίθβ, [δὲ 1 δὰ πονοῦ Ὀθθη 
Ὀογῃ ἰο 566 1ῃδί, δρδίηϑὶ νῆϊοῃ 1 ἢδνθ 50 
Ἰοηρ κἰπυρεοά, Ὀδσοπηθ ἱπονυ 4016} Ηδὰά 1 
ῬοΓ5ῃρά ἴῃ [Π6 ψόοπρ, Οοά νοι] πᾶνθ σἤοβθῃ 
80ΠΊ6 ΟἾΠΟΥ ῬΕῸΡ τὶ 6 τιρῃϊ ποῖ ἢᾶνο συς- 
σορράοα Ὀεϊίζογ, Ὀμχῖ 1 5πουϊ]ὰ ἢᾶνς Ὀδοη βανοά 
11]|58 524 εἰρῆϊ. ἴ ϑῃοιϊά ποῖ ἢανθ ἔθ! ἃ5 1 
ἴδοὶ πονν [πὶ [πὸ οαγησβί ἰάῦοιυτσ οὗ ἃ 118 Πᾶ5 
Ὀδδη Ἰη νδὶπ. 

Υοὶ 186 ἔοστῃ οὗ [6 ὀχργοβϑίοη 15 ἤοῖοο δπὰ 
ἱπάϊξπδηϊ, Ῥοβϑι Ὁ [Θγοπηδῃὴ ἀϊὰ ἱπηᾶρῖηθ 
(δῖ Πὲ δά ποίῖμεσ τηεῖ ψ ἢ τδδὶ ουϊννατά 
τοϑροςοῖ, ποὺ ἢ [ΠΔῖ πηθδϑιγο οὗ βιισσθβ5, δηὰ 
ὄνθη οὗ δοςορίαποο ἢ Οοά, νῆϊοῖ Πδὰ δῃ- 
σουγαροὰ οἵδε ργορῃεοίβιυ. ΝῸ πηίγαοὶθ δὰ 
ΟΥΟΥ ξίνοῃ ρσγοοῖ οἵ [ῖ5 δυ που Υ ἴο 5ρϑαῖκ ἴῃ 
᾿μώνῥοον ὨΔΠΊΘ: ΠΟ ῥγϑαϊοϊοη ᾿δὰ 45 γεῖ 

νοβεοῦ. ὅδϑ0ς8β ἰπουρηϊβ ννογα στοης 
Δηὰ 5ηῆι}, δηθὰ {πὸ ἱπηραίίθηος οἵ [ογοπι!1 ἢ ἰ5 
τΠδλί ρατγί οὗὁἩ Πῖ5 σμδγδςίοσ ννὩ]Γἢ 15 πλοδῖ ὀρθῃ 
ἴο ὈΪαπιδ. ὙΠουΡἢ νγῈ δάμη γα ΠΙΠῚ 845 ἃ ΠΊΔΏ, 
ΠΟ ἴῃ ϑρὶἴο οἵ ὀορροβιοη ἔγοιπι νι πουΐ, ἀπὰ 
(ἢ6 ἀεβροηάθπου οἵ ἢὶ8 ον ῃδίιγαὶ ἀΐβρο- 
ΒἰΟη, αἰννᾶγβ αἀὰ ἢ15 ἀυῖγ, γε ἢθ δίΐδ! 8 
Ὠοΐ ἴο 186 ον] οἵ [86 ἰεδοδίηρ οὗ {π6 Νὸν 

ΤΕΚΕΜΙΑΉ. ΧΧΙ. 
Τοβίδιηοηῖ. 51} 1695 ἀοεβ δὲ γτοδοῖ ἴο [δι:ὲ 
οἰοναιίοη τυ ἢ ἰ5 ϑεῖ Ὀεέοσε υ5 ὉγῚ Ηἰπὶ ννὯο 
15 ἴδε ρογίεςϊ ραίζογῃ οὗ ἃ]] τ ῃθοιιδηεββ. ΟἹ 
Ι1ογὰ νᾶβ ἃ ργορμεοῖ νγῆοϑεο τηϊβοίοη ἴο [Π6 
τῆθῃ οὗ Ηἰξ ξεπογαϊίοη Θ4 04} [8116 ὰ, δηὰ 5 
ΒΟΙΤΟΥ νγᾶϑ ούδὴ τότ ἀερ. Βιυῖ 1 ὕσγοκα 
ἔοσῖ ἴῃ πὸ ἱπηργεςδίίοηβ. “" [65:15 Ὀθ με ὰ [ἢ 
ΟΕ «πὰ ννερῖ ονδγ ἰξ, βαγίηξ, { ἴἢδου μδάϑε 
Κποόνγῃ, ονθη μου, αἵ ἰθαϑῖ ἴῃ [ἢ15 [ΔῪ ἀδγ 
({υκΚε χῖχ. 41, 42.) 

ὝΠΟ656 ἱπηργθοδίοηβ, ΠΟν ΤΠ 61655, σε ποῖ 
Ρ]δοθὰ δἱ ἴπ6 οπὰ οἵ Τϑῃοίακιπι5 ΓΟ] νβουΐ 
ἃ Ῥυγροβο. ὙΠαῖ τὸ] ννὰ8 ἴῃ6 Ὀγορ θεῖ ̓5 ἰαϑὲ 
ἄρρθαὶ. [Θγοπι δ ἢ 5. ρα ]1ς πιηἰδίγας[Οη5 νγεΓα 
ΠΟΥ ἔογ ἃ {ἰπὶ|6Ὸὸ ἴο σϑθᾶϑϑ, δηὰ δῇοσ [Π1]5 ἴΠοτγο 
νοι ά 6 ἃ ἰοηξ δηὰ οπιίποι5 8ιΐοποθ. [{{Π6 
μοατί οὗ {Π6 Κίπρ δπὰ ρτίποοβϑ εουἹὰ θὲ γοδοῃεά 
7εΓιβαίοπὶ παῖρῆϊ ἔνθ γεῖ θὲ ϑανθά, Νοῦν ἴῃ 
ἴΠ15 τοσοσγὰ οἵ ογοπλίδἢ 8 ϑοῖτονν δπά τηθηϊδὶ 
σοηῆιςοῖβ ΠΟῪ πλϊχῃϊ δὲ 411 ενοηΐβ πάνθ 8δθπ 
{παῖ ἢο δά πο ρ]δάβυγε ἰπ ργοάϊςξηρ ον}, θὰ 
δοϊθὰ ἔγοπὶ ἃ ἄδθερ Ἴσοηνϊοϊίΐοη δηὰ 86η86 οὗ 
ἀνγ : πογ παά ἢὸ δουρῃῖΐ (Π6 ΟΗοΟ οὗ ρσγορμεῖ, 
δι Πδά Ὀδεη σοπιρε] θὰ ἴο ὑπάοτγίακο . ΨΝΈΟ 
οδη [6}} ννῃδί οἴθοϊ {ῃ15 ργοοῦ οὗ ἴῆς ργορῃεῖ β 
{γυ Π 1] π655 τῆς ἤᾶνὸ δὰ ὑροὴ ἴπ6 Κίηρ 5 
ταϊηά πὰ ἢὸ τεδλὰ 1} Βυΐὶ ομοϊδικῖπι ννου!ὰ 
ποῖ ὄνϑῃ ψῖνο Ὠἰπιϑοὶ  (πΠ6 σθδηςο οἵ Ὀεϊηρ σοη- 
γἱποοὰ ὉΥ Οοὐΐἷβ πιοββαρθ. “"Ώεη [ομυά! 
Πιδὰ τοδὰ ἴῆγεθ οὐ ἔουγ ᾿θᾶνθϑ, [πὸ ἰτηρ σὰΐ 1 
ἢ (Π6 Ροηϊκηδ, δηὰ οδϑί ἰξ ᾿πῖο ἴδ ἤτο [πᾶ 
ννᾶ5 ἴη {186 Ποασ ἢ, ὉΠῚ1}] 41] 186 ΓΣΟῸ]] νγὰ8 ςοῦ- 
5: πιὰ " ((ἢ. ΧΧΧΥΪ. 22). 

(ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙ. 

1 Ζοίώεζίαλ τκπείλ ἰο ονονιίαλ ἐσ 
εὐθρ οὗ Διεύμελασνεκεαν»᾽: τυα. 

ὑγρε ἐλ 
1 γοορνίαλ 

ΕΚΕΜΙΑΗ ΒΒ ΤΗΙΚΤΕΕΝΤΗ ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ. 

Οαρ5. Χχ!.----χχίν. 

Ζεάεξίαρ᾽. ΚοΪ]. 

ὙΠ τὲ 1αϑὲ νοσϑὸ οὗ Ἄς}. χχ. οπάρὰ {Π6 
ΤΟΙ οὗ Πεῃοϊα κί: ἢ {ΠῸ ἢτϑε νοῦβο οὗ 
οἢ. χχὶ. Ὀδρίη5 ἃ ἀϊρεϑὶ οἵ νδγίουβ ὑγορῃδςοῖοβ 
δααάγοβθοα ἴο Ζεαάθκιδῃ ἰῇ ἢ15 πη γοᾶσγ, πὰ 
ἐπογεΐοσε Ἵδ] θὰ Ὁ Ενναὶὰ Ζεαοι δ 5. το ]]. 
Η!5 δοσομπηῖ οὗ [ἴ 15 50 ρΡγοῦδ]ο πδὶ ννὲὰ σδὴ ἀο 
ὯΟῸ Ὀεῖίοεγ ἰπδὴ δοσορί δ15 ϑἰδίοπηθρηῖβι ΤῊ6 
οςσδϑίοη ἴμθη οὗ [Π15 ργορἤθου νγᾶ5 [86 6Π|- 
Ὀασ5ογ 9ϑοηΐ ὈὉγ Ζοάθκιδῃ ἴο [τοπιδη, δϑκίηρ ἢΪ5 
Ριᾶγοῖθ ννῆθοη {π6 Πα απ ΔΙΤΩΥ νγᾶ5 δὲ- 
νδησίηρ ἴο σοηπΊεπος ἴΠ6 5ἰορο οὗ [γι δ θτη. 
80 αΟἸεαγΥ αἰά 1Π6 ργορμοῖ ἔογοϑεθ (Π6 γϑϑ]ὶ οὗ 
ἴηδῖ 5ϊοῦζὸ 85 νν6}] 25 {Π6 σδιι8ὸ5 [ῃδὶ δά ᾿ϑὰ 
ἴο 1ἴ, τῃαξ ΒΘ σου] ρίνθ ἴ[η6 Κιηρ πὸ ἢορθο, 
Ὀυΐ καϊπογοὰ ἱπῖο ομδ 4}} ἴποϑθ ραῆβαροβ ἴῃ 
ἢϊ5. Ῥγονυίοιθ Ῥγορθθοῖθα νυ ἢ ἢ Ὀοτο ἀροη {86 
ςοοπάιπεϊ οὗ ἴῇοϑ6 νῆο ννοσὸ {ΠῸ Ἰοδάθγβ οἵ [6 
πρς δε σανν Κίηξϑ, ργοϑίβ, δηὰ ργορἢοί5---ἰἢδξ 
6 πὴ γῆϊ 5ῃονν ΜῈ} νοὶ ἴἢ6 σα οὗἩ [Π6 

Ὠδιίίοη᾽» γυΐῃ ἰϑγ. 

,)ρ»νεοίλ α λαγα ᾿τίορο ἀπα »ριερογαδίς ἐαρ- 
σιν. 8. 27ε εομμ εἰ οίλ 1Δς 2σοῤίε ὁ ,μαἷ] τ 
τᾷ. Ολαϊάεαμς, τι αμα μῤόγαξάσίά 1Δε ξἰηρ᾽: 
λσομε. 

Ναΐυγα!γ ἱπογοΐίοσο 86 ΓΟΪ] αἰν! 68 5] 
ἰηΐο ἴννο ρᾶγίϑβ, ἰὴ {πὸ βγϑὶ οὗ νυ ]ςῇ, “ἢ. Χχ--- 
ΧΧΙΙ,, 186 ργορῆθε τστενίεννβ ἴπ6 σοηάιυςῖ οὗ [6 
τογαὶ ἤοιϑθό. Κιπηρ δῇει Κιηρ ρ85568 1: 
διισςοοβϑίοη, δηά 15 σοπάοπηποα. Βιυῖ ΠῸΠι 
ΘΑΥΠΙΥ Κίηρχσϑ {ΠπῸ Ῥγορποῖ τΊθ65 ἴο π6 {γΓτ6 βοοὰ 
οὗ Ὀανιά, [θπονδῃ οὐὖγ ΠΡῃϊοουϑηθβ5, νγῃο 15 
ἴΠ6 5016 σοπηξοτί οἵ Ηἰβ ρεορίθ 'π ἱγουδ]οὰ 
ὈΠπ|65, δηὰ ννῆοϑε ἤορθ ςοιυ]Ἱά δίοπθ 5:51: 
τηδη 5 ποαγίβ ἤθη {86 δα γ Κιπράοπι νγὰς5 
ρδϑϑίηξ ἀννΑΥ, Ἃἷ. ΧΧΙΪ, 1---8. 

Ιη τῆ ϑοσοηά ρατί, εἢ. χχὶϊ, 9---Χχῖὶν., τα 
Πανὸ ἢγϑὲ {πὸ σοπάιοϊξ οὗ {Π6 Ρι]ε5ῖ15 δηὰ Ῥγὸ» 
Ῥδοῖβ γουϊοννοά, ςἢ. χχῆ!. 9---40. ἴῃ ἩΠΙΟΒ [6- 
τοι ἶδἢ Θροϑῖκϑ νν ἢ ρϑου Αγ νναστηῖῃ, 85 που ἢ 
6 νᾶ5 ὀχργεβϑίηρ (οι ἢ 5 νῃιοἢ δὰ Ἰοης 
γουδ]οὰ ἢἰ5 πηὶπά. Νοίμίηξς σοἂπ Ὀ6 πλοτὸ 
νἱξογουϑβ (ἤδη [Π6 ὙΑΥ ἴπ Ὡς ἢ ἰπ σῦν. 9---24 
με ἀλϑῆθϑ ἴο ἴπ6 στοιηά ἴῃ6 ἴ]56 ργορῃεῖβ δηὰ 
(Ποῖγ [οἰ οννοῦβ : ποίπης τογὸ ἱπογου βρῇ ἤδη 
[6 ροποϊγατιοη νὰ νυν ἢ ἰπ τ. 2ς--- 45 ΠΟ 
ΒΠΔΓΡΙΥ τοδιΐοα ἐΠπεῖγ ργεοίοχῖθ δηαὰ οἰτοηθοῦβ 
ΠΟΙΙΟΠ5. 

Απὰ δεῖ βυγ ΕἸ ἴΠ6 τοὶ] πλρμς πλνε ομίθα, 



Υ. 1--.} 

ΗΕ νογά ψῃϊοἢ σάπια υηΐο 6- 
γα δῇ ἔγοηλ (ἢς ΚΡ. ἤθη 

ἰΐηὴρ Ζεάεϊκιίδῃ βεπῖ υπῖο Πΐπὶ Ρδ- 
δῆυγ τῃδ 5οὴ οὗ Μεὶςῃίδη, δπὰ Ζε- 
ρῃδηίδῃ τε 8οη οὗ Μάδβείδῃ τῃ6 
ῥΓαϑῖ, βδγ!πρ, 

2 ἰπαιῖγε, 1 ΡγᾺῪ ἴδες, οἵ τῇς 
ΚΡ ἔογ υβϑ; ἔογ ΝεβδυςμδαγοζζΖαῦ 
Κιίηρ οὗ Βαδγίοῃ πλακεῖῃ νγᾶγ δρδὶηϑῖ 
ι5; ἰξ 80 ἐς (δ τῆς [κ ν]]] 
ἀεαὶ σὰ ὦ8 δοοογάϊηρ ἴο 411] ἢ]8 
ννοηάτοιιβ ννοῦκβ, ἴἢλξ ἢ6 ΠΊΔΥ ρῸ ἃρ 
ἔτοτπλ 8. 

4 4 ΤΠ εη 5414 [εγεπιίδῃ ππῖο [ἢ 6Π|, 
Ήι5 5}.4}} γε ϑὰγ ἴο Ζεάεκίδῃ : 

4 ΤῊ ι5 βατἢ τῆς Γοκ (ὐσοά οἔ [5- 
τοὶ Βεμοϊά, 1 νν}}} ταγῃ θάςκΚ τῃε 

Ὀυΐϊ [ετεγιϊδῃ δά ἀβ ἴο ἴΐ ἃ νἱβίοπ, οἰ. χχῖν., ἴῃ 
ὙΠΟ δ 5ἤθνν5 ἴΠ6 ρΡΙ(ἰΔὉ]6 σοπάϊτοη οἵ Ζεοάοσκ- 
ἰΔἢ δηὰά ἢϊ5 ρεορίθ. ὙΠΕΥ τὸ δι (Π6 γοέιιϑο οὗ 
ἃ Ὀαοκοῖ οὗ ἔγυϊο ἴοο ὈΔὰ ἴο Ὀ6 δδῖθη, ἂπά νυν ιςἢ 
τηυϑὲ ἱπογείογο δῈ ΤΠ γοννῃ ἄνγᾶν, Ὀθοδιι56 ΘΝΘΓΥ͂ 
ΟΔΥ ΠΟΥ ΟΠΪΥ Ὀδοοπιθ πιοῖὸ οἤξησῖνθ. ὍΠδῖ 
ΤηΔῃ νγνᾶ5 ῃ0 ςονναυὰά ψνῆο σουϊὰ δάάγοββ ἴο ἃ 
Ἰἰνίηρ Κίηρ δηὰ τῆ ρεορῖὶθ, ἀιηοπς μοπΣ ἢ6 
νγ5 ἀννθ! ηρ, 50 σοηϊοπηρίμοιβ ἃ τοργοοῦ, πὰ 
νγ οδηηοῖ ννοηάογ [Πδὶ ννὸ πὰ δίτα Ποηςεῖοτγα- 
ννδτὰ ἃ ρυβοποῦ, δηὰ βςανθὰ ἔγοπι ἀθδίῃ οἡἱγ ὉΥ͂ 
(ἢ6 νδεϊ]]αϊίοη οὗ Ζοάοθκιδῃ, ννῆο πδά ἰδαΐ κΚπὰ 
οὔ δ ῦ]6 ςοπϑοϊθπίϊουβηθθ πνσἢ, Ἰπουρ 1ἴ 
ΠΟΥΟΓ ΤΆ Κ65 ἃ πηλη ἀο τἱρῃῖϊ, γεῖ ἄοθ5. πηᾶκθ 
δ]πὶ ΟσΟΔΘΙ ΟΏΔΠΪΥ σἴορ 5ῃμοτγί οὗ ἴῃ ρεγρεϊγδοηῃ 
οὗ ἀοννηγσῃι νγοηζ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΕ 1. ουδὲ ἀίης Ζεάεξία “ἐπὶ 
μπΐο ῥί»ρι] 866 αἷςὸ οἢ. χχχνυ]. 23. ΒΥ 56ηά- 
ἴηρ 1}15 δπιθαϑου ἴδε Κίηρ δοκπον])οάρεα (Πδὲ 
Τογοπλιδῃ ποῖά [Π6 5: πὶ6ὸ ροβι(ίοη ἴῃ ἴ(πς Κὶπρ- 
ἄοπι ννῆϊο ἢ 5αϊδῃ μδὰ ποὶὰ υπάοϑγ ΗδθζΖοκίδῃ, 
ὦ Κ΄ χίχ. 2. Τἢδ ΘΠ ΑΞ5Υ σοῃϑισίοά οὗ πιθη 
οὗ 1ῃ6 Πρῃοβί γδηκ, Ῥαβῆυγ [π6 ποδά οὔ ἴδ6 
ῬΓΙΟΒΕΙΥ ἔλα οὗ Μεὶοδιδῆ, ἀπά Ζερμηδηϊδῇ, 
οΔἸ]οά ποτὲ ἰῆς ρηεϑῖ, Ὀὰϊ ΠΟ πιοῦα ἜΧΑΟΙΥ 
ννᾶ5 “6 δοςοηα ρῥγίθϑὶ,᾽ 566 οἢ. 11]. 24, γ ΠΘΓΘ 
νγὸ Πηά [Πδΐ ἢε ννᾶ5 οὔθ οὗ ἴποβε ρυΐ ἴο ἀθδι ἢ 
Όγ Νεδυςπδάποζζαγ δὲ ἈἸΌ]Δῆ. να γρδίῃογ 
του (ἢ15 [ῃδὲ μα Ὀεϊοηρεὰ ἴο [6 ραγίυ ννῇο 
ὙΓΟΓῈ ῸΓ τοϑιϑεϊηρ ΝΘΌΙΠ ΟΠ Δ Π6ΖΖΑΣ ὉΥ ἔογοε οὗ 
ἅΓπη5, δΔηἀ ννὲ ἰθᾶστι [ἢ6 5λπὶ6 οὗ Ρδβῃυγ, ἔγοηὶ 
μὲ Ὀεοὶπρ οπο οὗ ἴποθα ψγῆο δηάοανοιγοὰ ἴο 
Ρειβυδάθ Ζραδκιίδῃ ἴο ρυΐ [ογοπ δ ἴο ἀρδίῃ 
85 ἃ (ΓΔΙΟΥ ((ἢ. ΧΧΧΥ. σ, 4). 

ὥ. Μνεὀμεῤαάνγεςκαγ)}] “ΤῊ Ϊ5 γΥΑΥ οἵ 5ρ6 11 πν 
ἴδο Ὠάπ|6, 45 νγῈ τη ἢ Θχρθοῖ ἴῃ ΟΠ6 ΡΕΓΒΟΠΔΙΪΥ͂ 
δοηυδιηίοὰ νὰ ἴΠ6 ΟΒδ]ξ8η5, 15 ποτ σοσ- 
τεςί [π4πη ΝΟΌυς ΒΔάποΖΖδσγ, Ὡς ἢ Ὡθνο 6 1655 
Ὀδοδπιθ ΠΏΔΙΥ ἴἢ6 οὐγτοηΐ ἔοττη δπιοηρ 86 
]ενϑ, πὰ 85 δυο ἰ5 υϑοὰ ὈΥ [εγοπγδῃ; ςἢ. 
ΣΧΧΙ͂Υ. , ΧΧΧΙΧ, ς, Δηἀ ὄνον ὈΥ ζδηϊεὶ. [ἢ 

γον. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙ. 
ὙΘΆΡΟΠΒ οὐ νγὰγ ἴπδὶ σγ ἴῃ ΥΟᾺΓ 
Πδηά8, νγῃογανν ἢ γε ἤρῆς δραϊηβὲ τῆς 
Κιηρ οἵ Βαῦγίοη, δηά ἀσαΐπε τῆς ΟΠ Δ]- 
ἀφθδηβ, ννῃϊςοἢ Ὀεβίερε γοιι νους [ἢ 6 
γνᾺ}15, ἀπά 1 νν}]}}] δϑ8θιλθ]ς τ δηλ ἰπῖο 
(δ πιϊάβξς οὗἉ τἢϊ5 οἰ. 

ς ΑΠά4 1 τλγϑε]Γ νν}}]} ἤρῆτ ἀραϊηϑβῖ 
οι νν τῇ Δπ 4 ουτβίγεῖς πεά Ἠδηά δηά ς Ἐχοά. 
νν ἢ ἃ βίγοηρ ΔΓπλ, Ἔνθ ἴῃ δηρεῖ, Δηά 
ἴῃ ἔτγ, ἀπά ἰῃ ργεδῖ ννγδῖῃ. 

6 Απάϊ ν1}} σι ῖε τῆς ἱπῃδλθὶτδηῖς 
οὗ 1τῃ15 οἷἵγ, Ὀοῖῇ ππᾶη δηὰ δοδβῖ: 
{ΠεῪ 58}4]] ἐς οἴ ἃ ρτγϑδλῖ ρεβί!εποα. 

Απά δἰζεγνναγά, ξΞ4:ἢ τῆς. [ᾺΟΚΡ, 
Ιν}] ἀεἰίνεγ Ζεαεκίδῃ Κίηρ οὗ [υάδῃ, 
ἀπά ἢ!5 βεγνδηῖβ, δηά τῇς ρεορὶς, δηά 
δ Οἢ 45 γα ἰθῖς ἴῃ τἢ!]5. σγ ἔἴοσι τῆς 

{πΠ6 ογ] πάρος 1ἴ 15 νυτιτίοη Νιαδωςζμάμγτίτεσ εν, 
ψ Ὡς Ῥγοῦ. Ἀδν)]ηϑοη ἐχρ]αὶηβ 45 Νεόο Ργο- 
ἐεεῖς ἐρε ἰαπναγζ: (᾿ Αποϊοθηξ Μοπάγοῃιθβ, ΠΙ. 
80). δϑεβγαάύοσ, 16 ΚΟ ϑοὮγ, αι. ἀλ5 Δ. 
Τοβῖ.,᾽ Ρ. 22 ς, [Γδηβϑίδίοβ Νγεδο, ἀο ἐδομ ῥγοίεεί 
ἐδὲὸ ἐγοαυη, ἀπὰ Ορροσί πον ἄρργονοβ οὗ [ἢ ]5 
τοηἀοσίηρ. Βιυξ ἴῃ {π6 " Ζει(ϑο τς ἃ, τότ. 
Οεβο ]ςοἢ.᾽ ΧΝῚ. 487, ϑοῃθιςῆΖοσ ννγιϊος ἴἴ 
Ναδιιεεοάςγοσον, δηὰ ἰΓδηϑ]αΐε5 Εῖγε ἐδ σῤὶπίρς 
σοά. 

αορογάϊηρ ἰο αἱ] δὲς «υοπάνομς «υογἢ.}1 ἘΒοῖῇῃ 
(ἢ Κίηρ δῃηά ἢϊβ δῆνογβ Ὄχροοϊοά βοπὶδ διςἢ 
ΔΏΞΨΜΟΥΙ 45 ἰβαδῇῃ δά ρίνθῃ οὔ ἃ ἔουπιοσ οσσδ- 
βίοη ([538], χχχνῖϊ 6), δἀηὰ ΡὈΓΟΌΔΟΪΙ τγεῦο 
ΒΥΘΔΙΪΥ Ἰποθηβοὰ ἢ Θγοιηδἢ ἴοσ ποῖ δ ἀϊπρ 
θη ἴῃ {πὸ ἀδέρηςσε οὗἉ ἴῃ οἰ ΓΥ͂ ΌΥ είνίηρ ποπὶ 
51:Π}1}14Γ ννογὰβ οὗ δποοιισαρθηθηΐ, 

4. ευἱέδοιὲ δὲ «υαἱ ἢ ὙὝδοδα ννογὰς δῖα 
ἴο δε )οἰποὰ ἴο «υδεγεφυΐ γε βαῥὲ, δῃὰ ποῖ ἴο 
«υδίοῤ δεείοσε γο. Α5ιθρδ 15 ουεῦ θη [ἢ6 
ΘΠΘΠΊΥ δ6ῖ5 ΜΈ ἴπ6 νν4115. [1 15 ἱπηροτίδηξ 
ἴο ποῖϊςθ (ἢ ϊ5, 45 ἰξ ἄχοϑ {π6 {Ἰπ|6 νγἤθη [Π6 ὁπ. 
ὈΑϑ5Υ σᾶπιθ. [ἴννᾶβ τ ροη (ἢ τοι ρργοδοῇ οὔ ἴδ 
Ομαϊάσρδη δίτν, νυ ἢ 1] 6 Ζοιάοθκίδἢ 5 ἔογοθβ νοῦ 
5{}}} ἴῃ 186 δεϊά, οπάδανοιτγίηρ ἴο Κϑὸρ {πμοῖτ᾿ 
σοπηπη πη σδίίοηβ ορθη δηὰ ἴο μᾶγαββ [Π6 Θ ΘΠ. 
ψνΒοη ἰακῖηρ ὉΡ δὶ5 ροβιίίοη δηὰ ςομητηθπο- 
ἴῃ Π'5 ννοσκβ. [ποίοδὰ {πθπ οὗ ρυϊζίίηγ ἃ 
Ὀγά]6 ἱπΐο ΝεθυςδάποΖΖζΖαγ᾽β ᾿ρ5 845 ὃς δά 
ἰηΐο ἴποϑο οὗ δοπηδοδοσγ, ἴο "ἴαγῃ Ηἰπὶ Ὀδοὶς 
Ὀγ ἴ86 ΨΥ ὈΥ ννΒῖο ἢ ἢδ σατηθ᾽" (581, ΧΧΧΥΙ,, 
49), ἴ86 ργορῃεῖ ἀθοϊαγοβ {παὶ σσοά νν}}} ἴυγη 
Ῥδοκ ΤΠΕΙΓ εΆρου5 δηά χυςεριῤίς {ξέρη ἰ.Ἔ. 
ξαΌΒΟΣ ἐδεένι, ἰηῖο {Π6 ΟἸΕΥ ἴο ῬοΓΙΞἢ ἴῃοτθ, 

Θ. 4 κπγεαὶ ρέει ίρηοο] ΑΡΡδγθηΕν (15 
Ὀγοκο οὐ δἱ 8ῃ ΘαγῪ ραγί οὗ ἴῃ6 ϑἴοζθ, δηά 
νγ5 ἴῃ6 σϑϑυξ οὗ [6 δχοθϑϑοῖνο σγοννάϊηρ οὗ 
Τηθη δηά δηϊπηδὶβ ἰπ ἃ σοπῆηρα 8ρᾶος νυ δἱὶ 
ΒΔ ΔΑΓΥ τορι ϊδί]οη5 υἱζου! πορίθεϊθα, (ρ. 
[86 δοςουπῖ ἴῃ Τυς. οὗ [6 5ἰορε οὗ Αἰδοθηβ, 
11. 52. 
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Ρεκί!]επος, ἔγοπι (ἢς βυγογά, δηὰ ἔτοπι 
τῆς ἔπτηίης, ἱπῖο τῆε Πλπηὰ οὗ Νεδυ- 
ςβλάγεζζαν Κίηρ οἵ Βαθγίοη, δπά ἱπίο 
πε Παπά οὗ {πεῖσ δηθπηεβ, δηά ἰπῖο 
τῆς Παηά οἵ Ποβε {Παῖ 5ςεεΐκ τῃεῖγ [πξ : 
Δηά πε 53Π4]1] 5δπηῖῖε τῆεπὶ ἢ τῆς 
εάρε οἔ {δε δυνογά ; ἢε 5}4}} ποῖ βρᾶγε 
1Πεπὶ, πεῖῖθεῖ Πᾶνα ρΓΓ. ΠΟΙ ἤᾶνα 
ΠΊΕΓΟΥ. 

8 4 Απά ιυἱμπο {815 ρεορὶε ἴδοι 
8ῃλίι. σἂν, ΤΉι5 βλτἢ (ἢς Οκ ; Βε- 
ΠοΪά, 1 βεῖ θείογε γοιι πε νΑῪ οἵ 
[πἶἰτ, ἀπά τῆς νγὰὺ οὗ ἀεδιῇ. 

ΙἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙ. ἰν. 8 --- 12, 

ἢς τῇδῖ ροεῖῃ οὐυΐ, ληά (Δ]|᾿εἰἢ τὸ τῆς 
(δ  ἀεδπβ δὲ βεβίερε γου, ἢς 5}]} 
᾿νε, ἀπά “ἢ 15 [Π{ὸ 584}} θὲ υἱπῖο ἢ!πὶ ἜΡΙΝ 
ἴογ ἃ ῥγεν. 

Ι0 ἔογΪ πᾶνε 5Ξεἴῖ πιγ ἔδος δραδίηϑβί 
1}}8 ΟΥ̓ ἔογ εν!], ἀπά ποῖ ἔογ ροοά, 
“Α'ἴἢ (Πεὲ ΓΟΚῸ : ἴ 5}}} θὲ ρίνεοη 
ἴηῖο τῆς Παπά οὗ τῆε Κίηρ οὗ ΠΑΝ 
ἰοη. δηά ἢς 5}4]}1] θυγη τ τῇ ἢγε. 

ι1 4 Απά τουςδιηρ πε ἤοιι5ε οὗ 
τῆς Κίησ οὐ [ιάλῃ, :“αγ, Ηξεᾶγ γε ἴῃς 
ψνοτά οἵ τῆς [ΟΚὉ ; 

12 ) Βουβε οἵ λαν!ά, ἴῆιι5 532:ῇ 
ϑ εξαρ. γΆ. 9 Ηε τρδῖ ὁ δϑιάειἢῃ ἴῃ {818 οἷ 

82}} ἀΐα ὈΥ τἢς βϑυνογά, δπὰ δγῪ τῆε 
[λπιίης, δηά ὉΥ τῆς ραβίϊεηςε: δεῖ 

τῆς Ι͂ΟΚῸ ; 4 ἔχεσυῖε Ἰυάρπηεπι ἰπ “ «"5ρ. :-:. 
τῆς πιογηΐῃρ, δπαὰ ἀο] νοῦ ῥέπι ἐδαὶ ἱς ἔμευ. 
8ρο ]εἀ οὐκ οὔ τῆε Πδηὰ οὗ τῃε ορρτε5- 7." 

7. δὲ “δαλ ποὶ “σῥαγε ἐδε» 
10, 27. 

8. ἐδε «υα7 97 7, απά ἐδε «υαγ7 97 ἀεο’5"] 
ἴη 1815 25 ἰπ (ἢ ἰογοχζοίηρς νϑγϑὸ5 [γοπίίδῃ δά 
[Π6 ννογά5 οἵ ει ἜΓΟΠΟΙῚΥ (ςἢ. ΧΧΧ. 190) ὈΓΟ- 
4Φρῃΐ [ἴΠ ἢ᾽5 πη, Ὀυϊ ἴπότο τ ννᾶς (ἢ σποῖςδ 
Ὀείννεθη ἃ [16 Ὀϊοβϑοά τῇ [εἤονδ 5 ἔδνοιΓ 
δΔηά ἃ ἀδδίῃ [ἢ 51: ἤοσο [ἴ 15 16 πη 5ΟγΔὉ]6 4]- 
ἱεγηδῖίνο οὗ ἃ ᾿|{ βανθά ὈΥ ἀεβεπίίοη ἴο {πὲ 
ΘΠΕΙΏΥ, ΟΥ̓ ἃ ἀδδῖῃ Ὀγ ἕδπηηθ, ροϑΌ]!εηςο, δηά 
{πε δυνοτὰ τυ δίη (ἢς νν4}15. 

Θ. δε ἐδαὶ.. γα] σε ἰο δὲ Οδαϊάξαν».} "ΓὮ5 
νγ)25 ἴο σοιϊιη56] ἀ6ϑογΏ ΟΠ, δηά 50 ἴο ἀο ψουϊά 
Πᾶνο Ὀδεη ἰγεάϑοη ἴῃ Δ οὐ ΠᾶγῪ πιᾶη: ἕοσ ἰΐ 
5 ποῖ ἴΠ6 ἀν οὗ Δηὴ ογάϊπδγυ πιδῃ ἴο ἀδοϊάς 
νν ΒοῖΠοΥ 186 ΘΠΟΠΊΥ 5141} Ὀ6 γοϑιϑίθαὰ ογ ποῖ, 
Ὀυΐ οὗ ἴπ6 πιετβ, Βιυζ (ἢ6 ῥγορῃείβ βροῖο 
ν ἢ δὴ δι Βου Υ δου [πδί ὄνθη οὗ πο ἰκίηρ, 
Δηἀ σοπϑίδπαυ νγὸ βηὰ {ποπὶ ἱπίετέετηξ ἴῃ Ρο- 
᾿ς 4] πιδίίογα νυ] ἢ 50 ΠΙΠΊΑΓΥ ἀδοϊϑίνθηθϑθ 566 
ποῖΐο οῃ ςἢ. χχχυῇ. 4. 

Νοῖϊςε {μδξ οζγ 1 ογὰ 4[5ο σοπιπηδηάοά ἢ 5 
ΟΠυγοἢ ἴο φυξ [οιβα]επὶ νυ ἤθη ὑπ ἘΟΠΊΔΠ5 
ετε δρουΐ ἴο Ὀεβίερε ἰ( (Μαί(. χχῖν. τό), ἂπά 
ἴο ίάκο ποηδ οὗ {Πεῖγ ροοάβ ψ ἢ ἴΠοπὰ (10. 17, 
18), ὙΠΕΟΥ ννεσα Ποννόνοῦ ἴο ἤθε ἴ(ο ἃ ρῥίδοθ 
οἵ γοῆιξο. 

δὲ ὰ «δα! δὲ ἐσιίο δίρ Ὁ α »γ)] Α 
ΡΠ 15 ϑοπ] ἢ Ποῖ ἃ ΠΊΔη 5 οὐ, Ὡροη νυν ῃϊςἢ 
6 561165 ἴῃ (6 πιιάϑξί οὗ ἀδηῆξογ, ἀηὰ δυττίοβ 

ἌΝΑΥ ὙΠ ἴ, 80 πριισί [Π6 [ονν ΒΌΣΤΥ ἄννΑΥ 
ἢ {ΠΟΙ͂Γ 1᾿Ιν68 5 βοηθοί ῃηρ πιοῦὸ [ῃΔη ΠΟΥ 
ΠΔά ἃ τίρῃξ ἴο, ἀπά ρίδοε τμεπὶ 'π ἐπε (Π4]- 
ἀλη ΤΑΠῚΡ 88 ἴῃ ἃ ρἷδος οἵἉ βδίείυ. 

11. ΜΠ υ. το, (ἢδ λῆϑννοῦ ἴο ἴΠ6 Ἐπ  ὈΑΘΘΥ 
οἵ Ζοάοκιδηῃ οπάθά. Ψν Παὶ ἔο]]οννβ 15 ἃ 58:1π|- 
ΤΏΔΥΥ Οὗ Ργόορθθςοῖθ5 ργοραῦ  Υ οὗ ο᾽άεγ ἀδίο, δῃὰ 
δοηῖ ρογΠΔΡ5 ἰῃ (Π6 ἤγϑοϊ ἰπϑίδποθ ρηνδίε Υ ἴο 
16 Κιηρ ἰη ἴΠ6 Βορο (δὲ [ΠΟῪ πιρμὲ ᾿ηΠπθηοδ 
ἢΐ9 Ποατγί, δηά 50 βαὶῃ ἔοσγ ἢἰπὶ πα] ἀογ ἰγοαϊ πηθηΐϊ 
ἔτοπι {86 (Πα ἄσσραηβ. ὍὙῊ8 Δρροπαϊχ ὈΕρΊἢ5 
ὙΠ ἵν ργορῆθοῖϊοθ τοδί ἴο [Π6 Κίπρϑ 

Ορ. ςἢ. [|. 

-““-“-... 

ἘΕΠΟΙΔΙΥ, ΧΧΙ. 11---14, ΧΧΙΪ. 1---ο, ἕο] ονσοὰ ὉγῪ 
δρ6ς3] ᾿υάξπηιδηῖβ γοϊδι!ηρ ἴο 582} πὶ, 1ο---12, 
]θμοίαλιπτι, 13---το, απὰ Τοῃοϊδοδβίη, 2ο-- 30, 
116 Ζοαοκιδὴ 15 ραςβοα ονϑῦ ἰὴ σοηϊεπηρίιϊοιιβ 
5:|6πςρ, Δπὰ 'π ἢ!5 ρδοςθ νὸ ἢᾶνθ εμονδὴ Ζιά- 
Κοηι, ἴπ6 [ογὰ οὐγ τρῃϊθοιιθμοσς. Τῆς ἢγοῖϊ 
οὗ [Π656 γουγ8] μγορἤθοιοβ ργοῦδΪΥ Ὀοίοπρβ ἴο 
[Π6 σοπιπηεποετηθηΐ οὗ [πὸ τείξη οὐ ᾿ϑῃποιδκίπι, 
Ὀεοίοτο πὸ Πδά σἤονῃ (Π6 ἀλτγίηρ νἱοϊοηςο οὗ ἢΪ5 
σπδτασίογ ὉΥ πιυγάεγιηρ {τ (ςἢ. χχνὶ. 2.) 
δῃᾶ ννου]ά ἴπι1ι5 Ὀ6 σοηιορογΓΥ ν ἢ οἢ. ΧνΠ. 
19---2). [{|58Π ΔΡΡΘᾺΔΪ ἴο ἴπ6 Βοιιϑε οἵ Ὠανιὰ 
ἴἰο τγοῖρη 7.5: }γ, ἰΠ νυ ςἢ σᾶ56 [6 παῖίοῃ τὶ ρ ἢν 
γοῖ Ὀς Ξανϑά. 

“Ἵπ"ά4 Ἰομερίπρ ἐδὸ δοισό 9 ἐδὲ ζιίπο ΟἹ ὑμάκδ, 
5840] ἈΔΙΠοΥ, “πὶ αἍ 1Ἰο ἐδὲ γογαΐ ῥοιως οὗ 
ἡμάαθ, σαν γε ὙΠ ἰηϑογίοα “4. 15 ΘΠΗΓΟΙΥ 
ψτοηΡ. ΤΠ ψοτάς ἃ΄Ὸ ὯῸ σὈΠΙΠιΔηά ἴω (6 
Ργορδεῖ, δι ἔοττη ἢϊ5 ἱπίγοάἀυς(ίοη ἴο δε ἀϊ5- 
σουγβα νυν ἢ οχίοπαάς ἴο ἴπ6 επὰ οἵ ςεἢ. χχὶ!. 
8. ΤῊς Κιηρ διιά ἢ15 οῇῆσοιβ ἀγὸ ἴο ἤθᾶγ ννῆδῖ 
7εοβονδὴ 85 βροκοθη ἰουοδπίηρ ἴΠ6 σοπάπςξ οὗ 
[86 ταιϊογϑ: ποῖ ΔΠΥ͂ Ὠδνν Π]685ΔΡῸ Ϊιι5ῖ τονολ)οὰ 
ἴο ἴδο ργορβδεῖ, Ὀυῖ {86 γίϑὶ οὗἉ 41} [ἢ6 πηοϑβᾶροβ 
βοηΐ ἴο ἴΠ6 γογδ] ποιιϑὲ βίβοε [86 δοσεβϑίθοῃ οὗ 
76 δβοιϊακίπι. 

12. Ἐκχεομίς ἡμάσ»εη} ΙΤιτ. σμάφε ἡμάσο 
»οπί, 1.6. Θχοσυῖο τῆς αἀμ|65 οὗ ἃ Ἰυάρο 
τ ῃϊοουσῖὶγ. ὙΠῸ Βρμοβὲ ἀυγ οὗ Κιηρε ἰ5 ἴῃ 
δαπιριηϊπίγατιοη οἵ ̓ ιι5ῖς6, δηὰ 25 15 ννᾶ5 ρεοῖ- 
ἰοππιδὰ ἰπ οἱ {ἰπ|6 ἰῃ ρεύβοῃ, ἴΠ6 ννϑᾶὶ οὗ 86 
Ῥόορὶο ἀορεπάρά ἴο ἃ στοαὶ ἄδρτοθ ὑροὸπ {86 
Ῥογβοηδὶ 41.2}1{|65 οὗ ἔπ Κίπρ (566 2 8. χν. 4). 

ἐπ δε γιογπίπ) ΤῊ15 νγᾶ5 [86 {πιὸ νυ Βεη 
ΚΙ 8 ϑαΐ ἴῃ Ἰυάρτηοηΐξ, 85 ονὐγίηρ ἴο [Π6 πη ΔΎ 
πῦρ ἢ ποίμίης ςουἹά 6 ἀοπθ δὲ ποοη (2 8. 
ἷν. ς). 

ἀείνυεν ᾿ἰπι τῃαΐ 15 “ῥοίϊεα ομἱ οΥ δε ῥδαναῖ οὗ 
δε οῤῥγε:.90γ7}] Α5 ἴΠ6 Ορργέϑϑοσ ν" 85 βΈΠΟγΑ ΪΥ 
ΒΟΠΊΘΡΟ ᾿ποΌ ]ο, 1ξ ννᾶ5 Θβρθςῖδ!γ {πὸ Κίπς 8 
ἀυΐγ ἴο 566 [πδὶ ἴπΠῸὶ συρά κοῦ τοι Γ5 οἵ {πὸ 
ΠΟΠΊΠΊΠΙΥ ὑογα ηοΐῖ ντοηροά, 



ν. 11-6.] 

8ΟΓ, ἰε8ῖ ΠΥ ΠΙΓΥ ρὸ ουἱ [κε ἔτεα, ἂδπά 
θυγη τῃλῖ ποῆθ δῇ 46 ΠΟ ἢ 1270. δ6- 
ςᾶυ8ε οὗ ἴῃ 6ν]] οὗ γοὺυγ ἀοίϊῃρϑ. 

12 Βεμο]ά, 1 {πὶ τ νων ἕῆες, Ο 
[Ἠεῦ. [ΙΠΒαδιᾶπε οὗ τῃ6 νδ]]εγ, αμά τος 
πον οΓὶ τε ρἰδίπ, 84 τῆς ΓοκΡ ; ψπίςἢ 

β8Υ. ΝΟ 5}4}} σοπὶὲ ἀοννῃ δραϊπϑβῖ 
1.5} ΟΥΨῆὴοΟ 5}4]1] δπῖεγ ἱπῖο οἱἱγ ἢδ- 
ὈιϊδίοΠϑ8 ἡ : 

Ηεδ. 14 Βυῖ 1 ν}}} " ρυη!δἢ γου δοςογά- 
ΤΡ ἴῃρ; ἴο τῆς “ ἔγυϊς οὗ γουγ ᾿βιαμα 8411ἢ 
ἘΣ τὴς ΚΟΚῸ : Ὧπά 1 νν1}} [κί π4]ς ἃ ἤγε ἴῃ 

(ἢς ογεβί τογοοῖ, δηά 1ζ 5}4}} ἀξνοιιγ 
411 τῃ!ηρ8 τουπὰ δϑοις ἰτ, 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙ]. 
: 27ὲ ἐχλογέσίά το γεῤεκπίαρεε, τοίϊὰ Τγορεῖδες σμαᾶῖ 

ἑάγεας. τὸ 71ε )μαίργνεεη οὐ δλαίδεγε, 13 οὗ 
ελοίαξένε, 20 απα ο7 Ορρέαλ. 

ΗΘ ςΞαἰτἢ τῆς ΠΟΚΡ ; ὅσο ἄονη 
ἴο ἴῃς ἢοιιβε οὗ {πε Κίηρ οὗ [υ- 

ἀδῇ. δηὰ βρεὰῖκ ἤθε 1ἢ}5 ννογά, 
2 Αμπᾶ 8ᾶνὺ. Ηδθδαγ τῆς νογὰ οὗ τῇς 

ΙοΚΡ. Ο Κιηρ οὗ Τυάλἢ, τῆδι 5:{τεϑ8ῖ 

138. Οἐπραῤίῥαπί οΥ 1δὲ σαἱίογ, ἀπὰ γοοῖ οὗ 
ἐδε ρίαἰπ)] Ἱπραῤίίαπι 15 ἔετη., [86 ρορυϊδίίοη 
οἵ [ογυβαϊοτη Ὀεῖπεὶ αἰννᾶγϑ ρεβοπηι θά ἃ5 ἃ 
ψνόοπίδῃ, ἴῃ6 ἀδιρῆῖοῦ οὗ Ζιοθ. ΑἾ5ο οὐ [6 
απά. 7οτυϑδίοσῃ ἰ5 ἃἴ οῇσθ ἃ ν᾽ θυ δπὰ ἃ σοὺς 
(866 εἶ, χΧΥΙ. 3). (Οοηϑιάογοα ἢ} τείεγθηοθ 
ἴο ἴπ6 δίχθεῦ τηουηΐδιη5 ἢ ῖοἢ δηςσίγοὶς [ἢ 
(5. εχχν. 2) ἰξ 8 ἃ υδι]ϑυ, ἔογ ψς ἢ τθάθοῃ 
[ΞΔ] 8} 6815 11 ““1Πε νδι]εγ οὗ νυἱδίοῃ ̓" ἐξα: ΧΧΙΪ. 
1, 5}, ἀπά Ϊοῃονδῇ ἰ5 8341: ἴο “"ἄννθὶ! Ὀεϊννθθη 
Βοη)απλη 5 ϑἰοιυ]άογο᾽" (Βθυϊ. χχχὶ. 12). 
Βυῖ ἤθη ἀρργοδοβϑά ἔγοπι ἴθ δϑουτῃ- ννοβῖ [Π6 
1} οὗ Ζίοπ ϑϑόπηβ ἴο σῖϑα ρ ΔΌΓΙΡΕΥ, ἀπά 
πΊΔΥ ἴμεη Ὀε ἀεβογ θεὰ 85 ἃ τοςκ ϑβἰϊυδίθα οἡ ἃ 
Ρΐδιῃ, ἐ. Φ. οα ἴδ ἰϑενθὶ σγοιυηὰ τυπηΐϊηρ πουῖῇῃ 
δηά Ξουίῃ. 866 Ἀοδίπβϑοῃ, “ ΒΙΌ. 65. 1. 289. 
[η {Π6 τοβὲ οὔ [86 νοσβὲ [6 ρθορὶθ ἅγὸ ἀθϑου θα 
ἃ5 ργ]άϊπηρ {Βεπλβεῖνεβ ο {8ε ἱπιργεξ δ Ὀ }γ οὗἁ 
{Ποῖ οἰ. 

14. 1] «υἱ]]} κἱ πάϊς α ἤν ἐπ ἐδ ζογεσῖ ἐδέγες 7] 
Ῥαϊδϑιῖπο ἴα ποῖ 4 νγεϊ!-ννοοάοα ΟΠΠΕΤΊ Ὀυΐ 
(ἢε [ἐνν δά ἃ ἴΠ|6 ἐγ ἔοσγ ἴΠ6 πηλρηϊΠοθηοα 
οὗἩ παΐιτο, ἀπά ἃ ἔογεβί συρροϑίοα ἴο ἢἰπὶ {Π6 
ἰάρα οὔ δνεοσυίϊηρ βτιαηά δηά ἰδίου. 80 
Ιβαιδῃ (οἶδ, χ. 34) σοπιρᾶσεϑ ϑοηηδομογῸ δηά 
ἢ5 ΔΙΤΩΥ͂ ἴο ἃ ἐογεϑβῖ, ἀπά ἴῃ {86 πεχῖ Ἵμδρίογ 
7ογεπλιδὴ 58γ5 ἴο 1ῃ6 Του γὰ] ἤουβθ, Του αὐτί ἃ 
ΟἸεδὰ υπίο πιε, ἃ νεγυ [εὈδηοη βυπιπι ((ἢ. 
Χχὶ!. 6). (Οοπιπηεηϊδίουβ ἤᾶνα πηδάθ ἃ ἀ1Ε[{ῃ[0- 
ΟΠ ΠΟΓΘ, 5: ΠΊΡΙΥ ἔγοπη ποῖ γοποοτηρ [86 
(οἰ δι νμιςἢ [6 [νν5 ἢδά ἴῃ ἴΓΘ68. 

σηαρ. ΧΧΙΙ. 1. Τρ «α΄ δὲ 7050] 
ΤὨΐβ ργορῆθου, συν. 1--θ, 5 οὗ {Π6 58πι6 ξῈπε- 

ΤΕΚΕΜΙΑΉ. ΧΧΙ, ΧΧΙΠ. 
προη τῆς τἤτοης οὗ αν! ά, ἴῃου, δηά 
ΤΥ βεγνδηΐβ, δηά (ἢγ ρβορὶς τἢδῖ 
ΘηΐΟΓ ἴῃ ὈΥ τἢε86 ραῖαϑβ: 

3. ΤΏ βά 1 τῆς ΠΟΚῸ ; 5 Εχεραίε ος 
γε Ἰυάρηπχοης δηὰ γρῃτθουβηθβ88, δηά 
ἀεἰῖνεγ τῆς βροι]δά οὐκ οὗ τῆς Πδηά οὗ 
(ἢ Ορρύδϑβϑοῦ : ΔΠ4 ἀο πο Ψψτοηρ, ἀο 
ΠΟ νἱοἰεηςα ἴο [Πε βἴγδηρε, ἴῃς [- 
{ἢ 6 1688, Ποὺ τῆς νν]άονν, πεῖτῃογ 5ῃη6ἀ4 
Ἰηποςεηῖ δ]οοά ἴῃ τἢ]5 ρίαςε. 

4 ἔογ ἰῇ γε ἀο τῇϊ8 τἈϊηρ, ἱπάεεά, 
δζἤδη 5}4]} τοῖα δηΐοσ ἴῃ Ὀγ δε ᾿ 
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οΒαρ. ὅοὲ 

οἤαρ. χῷ. 

δϑῖεβ5 οὗ τἢϊ5 ἤοιι88 Κίπρβ 5ιτίηρ ἴπροη ΓΉε5. 
[η6 τῆγοπα οἵ αν, τγἱἀϊηρ ᾿ῃ οἢα- ἐεοδῳ 
Γοῖβ ἀπά οἡ ἤοζϑεβ, ἢδ, δπά ἢΪ5 86Γ- 
γδηῖβ, ἀπ ἢ]8 ΡεορΙε. 

ς Βυῖ 1 γε ν]] ποῖ ἤδᾶγ τἢ6βϑε 
νγογάβ, 1 ϑνγεᾶγ ὈΥ πλγϑο]ῖ, 88} τῆς 
ΓΆΡ, τῃδῖ τῇ ϊβ ἐϑὼς 5041} Ὀεσοπης 
ἃ ἀεϑβοϊδιίοῃ. 

6 ἔογ τῆυβ8 84 τῆς ΠΟΚΡ υπῖο 
(6 Κίηρ᾿β ουδὲ οὗ [πάλῃ ; ΤΠοι 
αγί (σελά υὑπῖο πιε, σπά τῇς Πελά 

ΤΆ.) ἱπηροτί 45 (6 ργοσθάϊηρ (οἷ. ΧΧΙ. 11---14) 
ἔογ ἰΐ οσἰδίθβ [η6 σοῃάϊτἰοηβ ὕροη ννϊςἢ 1Ε ννδβ 
511}} ροβϑι ὉΪ6 ἔογ (86 ἢοιι9εὲ οἵ αν ἃ ἴο δηβιιγο 
ἃ Ἰοηξ ἐγὰ οὗ ργοβρεγιἑγ. [1 θεϊοπρβ ἱπεγείογα 
ἴο 86 Ὀερίηηιηρ οὗ [ΘΠ οΙ ΑἸΚἰ πλ᾿5 γοῖβη, δηὰ ννᾶ5 
ΒΡΟΚδῃ ἴῃ ἴΠπῸ γαῖθ5 οὗ ἢ15 ρ]δςθ. 

Οο ἀοαυπ] ἐ.ς. ἔτοπι ἴῃ6 ἴοτρ6 ἴο ἔδδ Κιπρ 5 
Βουβ6. (ΟΡ. 2 Οἶτο. χχιϊ. 2ο. 

2. ἐδιό ρα] Α5 ἴῃ6 ορδῇ 5ρ806 δῖ [ἢ 656 
ξαῖοβ ννδδ [ῃ6 ρίδοθ ψἤογο [86 Κίηρ δα πλ! ηἰσῖογ- 
οἁ 7υέῖςο, [ΘΠοϊδκιπν νου] ργΟ ΔΌΪΥ θὲ {Π6ΓῸ 
ἷπῃ ρεγβοὴ διιτοιηάθα ΌΥ ἢί5 σουτ δηά 86 
Ῥόορὶθ, [ἰ ννᾶ5 ἴδιι5 (6 ἀρρτοργδίθ ρίας ἔογ 
1ῃ6 ὀΧμογίδιοη ἡν Ὡς ἢ ἔΟ]]ονν5. 

8. Ἐχεομ γε ἡμάρ»ηο] Νοῖ τῃ6 ψνογὰ 
υϑοά ἴῃ οἢ. χχὶ. 12, Ὀυϊ ομδ 5ἰρηϊγιης 120 γε 
ἡισείοδ, 40 γε «υδαὶΐ ἐς ἡμοὶ ἀπά γίσῥρι. ΤῊ ννοτὰ 
ἴογ ἼΡΡΤΩΕ ἰ5 ἱπΈσυϊαγ, δὰ [Θγεγηϊδῃ .565 ἃ 
5: ΠῚ} ἔογηι ἴῃ οὗ, 11]. 7. 
ο πο «υγοηρ}) 1.ε. ἀο πο ψτοηξ ἴο Π6 

βίσγδηρογ, ἄςς., ἴΠ6 ογάογ ἴῃ 186 Ηδθῦγονν Ὀείηρ, 
αηδ ἃ “ἰγαηροῦ, απ ογῤῥαπ, ἀπά ἃ «υἱάοαυ, 40 
ποὶ οῤῥγενς, ἀο ποὶ ἐἠϊέγεαὶ. 

4. Οὗ. οἢ. χνίϊ. Ὡς. 
ῥὶς ῥεορί] Νοῖ ἢϊ5 τεϊζίπυθ, δὰ ἢΪβ ᾿Ιορε5. 

[τ ἀοδογίθοϑ {Π6 ξϑπογαὶ ργοβρουν οὗ (πε ἰδηά, 

δ. ΟΦ. εἢ. χνὶϊ. ,27. 
1 ταυεαγν ὁγ »νιγ"ο7 ΟΡ. ποῖθ οἡη Ὠδθυΐ. 

ΧΧΧΙΪ, 40---42. 

Θ. Τροι ατὶ Οἰεαά μηπίο πιο, πιὰ ἐδὲ δεαά... 
ΤἼο αη4 τισί θ6 οὐ το. {Τοι αγὶ α Οἰεαά 
τωὠ:10 λα, ἃ “»»4} 7 1ιεῤαποη, ὮΏΕΓΟ 15 ργὸ- 

ΞΒΕ2 

ΤΟΝ. 
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ε Ὅευξ. .ο. [ἢ 5 οἰἴγς Δδηά τἢς 
κα, ς.8. ΠΔΔΠ ἴο ἢϊδ πείρῃδοιγ, “ Ν᾽ Ὠεγείογε 

οὗ 1 ,εδάποη : γεῖ 8 γεν 1 τν}}} πιᾶκε 
[Πε6 4 ψν] ἀογηθ88, ἀπά οἰτε8 τουῤῥεῦ 
ἅτε ποῖ ἱπῃδριῖεά, 

ἡ Απά [1 νἹ]] ργερᾶγε ἀδβίγογεγβ 
ἀραϊηβί ἴῆ 66. ΘΟΥΟΙΓΥ οὔς ψν] ἢ 15 ννεᾶ- 
ΡΟΠΒ: δπά {ΠΕΥ 583Π4]] ουὐδ ἀονψῃ (ΠΥ 
ΕὍΜΕ οδάλγϑβ. δηά οδϑί ἐῤερι ἰηῖο (ἢ6 

ΓΕ. 
8 Απά πιδηΥ πδίϊοπϑ 54] ρ858 ὉΥ͂ 

58}1} 58 ΘΥΕΙΥ 

ὈΔΌΪΥ πο Ὀοοΐκ 50 Μ1}} οὐὗὁἨ ρᾶϑϑᾶρθβ ἴῇ ργαίϑθ οὗ 
ἴῆς ὈδΔΙΥ οὗ πδίυσο 88 ἴἢ6 Β:0]16. ΤὮι5 
Οἰϊεδὰ 15 Ἵχίο θὰ ἔοσ [15 ἀγοπιδίϊς ρ]δηΐϑ ἴμς 
Ὑ]1]. 22), [15 ΚτΑΞΞΥ υρ]Δ πα 5 ννβετο (Π6 ξοδίϑ 
(δοπξ οὗ 80]. ἱν. τ, νἱ, 9), δηά οπε ἀϊϑίσιςϊ οὗ 
τ, Βαβῆδῃ, ἔογ 1[[8 ϑῆθερ (ΒὨευϊ. χχχὶϊ, 14), [15 
ΠΟΌΪΘ Ὀγεοὰ οἵ σδέις (58. χχῇ! 12), [[5 βΌΠΟΓΑΙ 
ΤΟΥ Ή ΠΥ (1541. χχχῆϊ. ο; Ναπυπὶ ἱ. 4), δηὰ 
ἜΞΡΘΟΙΔΠΥ ἴογ 118 5ρ]θηάιὰ οαἰκ-ἰογοϑίβ ([58]. 1. 
13; Ζεςῆ. ΧΙ. 2). [(ΘΌδποῃ ἰ5 (ῃ6 ι.50.8] πλοίδ- 
ῬὮΟΥ ἴοσ δνεγγίπηρ οὗ ϑιιγραβϑίηρ πηᾶρη!ῇ- 
σρηςθ, δι ἰξ 15 4150 ργαιϑεα ἔοσ 115 βῆηονν8 (ςἢ. 
ΧΙ. 14), [15 ἢτβ ἀπά Ἴδάδγβ ([538]. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 
24), [5 ννΑυπρ ἰοτεϑί (5. Ιχχῇ. 16), 115 ννθϑ! ἢ 
οὗ ϑβργίηρβ (ϑοηρ οὗ 80]. ἵν. 1ς), 115 ἤόονγοῖ5 
(Νδῃ. 1. 4), δπὰ 118 ϑυγεεῖ ϑοεηΐβ (δοηξ οὗ 
80]. ἰν. αι: Ηοϑβ. χίν. 6, 7). Ϊεογθιηδῃ οδη 
Πηά ποιῖμίπς ποῦϊοσγ ἴο νυν ῆῖο ΒΒ πο ΠΙΑΥ Τοοπὶ- 
Ῥᾶγε ἴδ6 Κιηρὶν πουϑο οἵ 1λαν!ά. 

γεῖ σωγε [1,1ἴ, ἐΥ ποῖ, ἴῃς ἔοτπηι οὗ δὴ οδίῃ 
τὑιτἢ [Π6 ἱπηρτεοδίοη οχθα : ἤῚ]}]γ, ἐγ 1 40 
ποῖ νησξο ἐῤε ὦ «υἱάογηεξι,,) γιαγ.... ἼΤὨδ [}]}} 
ἔογπι ΠΊΔΥ Ὁς 56θη ἴῃ ΝΌΠ,. ΧΙΥ. 22. 

α «υἱ άεγηεις, πὰ εἰ) 91] ὍΤῆΘ σπά 5ῃουϊά 
Ὅδ οπλοἀ. [6ΘΓεπλΔἢῃ δοςογάϊηρ ἴο ἢ]5 ςιι5- 
ἰοτὰ διά θην ἄγορξ 15 τποίδρθμοῦ δηὰ ρῖνοβ 
ἢ5 τηδδηΐης. [{{πῸ ἢουϑὲ οὗ αν ἀοες ποῖ 
ἤρᾶσ Οοάδβ νογάς, ἰπουρῇ 1 Ὀ6 πονν ρταπὰ 85 
1 Όδποῃ, Οοά ν}}}] πιδὰθ 1ἴ ἃ νυ]άθγηθϑθ, θνθη 
ὈπΠΙΠΠμαὈϊϊοὰ οἰἴἴ65, (ἢ6 Βουδε οὗ Ὠανιὰ Ὀεΐην 
τοραγάθα δϑϑημυναϊθηΐ ἴο {Π6 Κίηφάοτῃ οὗ [ἀδῇ. 

7. 1] «υἱὲ ῥγεραγε 1.6. δοπ βθοσϑδῦθ, 566 
ςἢ. νἱ. 4, δηἀ ΤΡ. [54]. ΧΙ. 2. 

ἐδν εροῖεε «ραν ὙΠ πιρίαρῃοσ οὗ [,6Ρ4- 
ΠΟη ἰ5 γοϑιιπιθά, δηά [86 οἢϊοῖ πιο θοῖβ οὗ {Π6 
τογδὶ ᾿ἰποαρε δηὰ {πὸ ἰεδάϊπρ οὔοοῦβ οὗ 5ἰδῖβ 
416 σοτηραγοά ἴο [15 σδΠοῖςθ ἴγθ65. 

8,9. Ο. δευῖ. χχῖχ. 24---26. 

10---1ὼ. [Ιπτῃδ ἔννο ἐοσθροϊηρ ργορἤθοῖθα 
7]οτεπλίδῃ ϑἰδῖθα [6 βθποῦδὶ ργποῖρία οἡ νυ ς ἢ 
ἀερειὰ (π6 τῖϑο δηὰ αἀοννη}}] οἵ Κίπρβ δηά 
Ὠδιίοηβ. Ηδ πον δάάϑξ ἴογ Ζράθκιδῃ 5 ννδγῃ- 
ἴῃς ἴΠ6 ΠΙΒΙΟΣΥ οὗ ἴῆγθο [γοπεβ νυν] ἢ τνεγα 
ποῖ 65.415 δὰ. 
Τα ἢγϑὶ 5 [ῃδί οὗ [ομποδῆδΖ [6 ϑυσσεβϑοῦ 

οἵ [οϑίδῆ. Ψνὲ βηὰ [μαΐ 6 ννᾶβ ἴννο Ὑϑὰγβ 
ἩΏΡΟΓ ἤδη [θῃοιϊακὶπὶ (2 Καὶ. ΧΧΙ]. 41, 26), 
ἃ {πἰτίθθῃ γϑᾶγβ οἱάθσ ἴλη Ζεαοκίδῃ (ἰὃ. 

Ο ΪΤΕΒΚΕΜΊΙΑΗ. ΧΧΙΙ. ἷν. 7--το. 

δῖ τπε ΓΒ ἄοπε τἢυ8 υὑπῖο τῆ] 8 
στολῖ οἰτγ 

9 ἼΠΕεη ἘΠΕΥ͂ 5}|2}1 δῆϑνγεσ, Ββοδιι88 
ΠΟΥ ἤἢᾶνε ἰογβακεη τς σονεπδηΐ οὗ 
της ΓᾺΡ τπεῖγ (σοά, ἀπά νγογβῃϊρρεά 
οἴδεγ ροάβ8, δπηά βεγνεά τἢ δηλ. 

Ιο ἢ Ὗνεερ γε ποῖ ἔογ τῆς ἀεδ4, 
ΠΟΙΠΕΓ Ὀεπηοδῃ ἢϊπὶ: κέ ΣΕ ῈΡ 80 Γ6 
ἔογ Ἀϊπὶ τῃδιῖ ροεῖῃ ἀννὰῦ : ἔογ ἢβ 8}4]]} 
ΓΕϊΌΓΩ ΠΟ ΠΟΙ. ΠΟΙΓ 866 ἢῚ8 πδῖϊνθα 
ΠΟΙΠΊΓΥ. 

Χχῖν. 18). Οη οοτηραγίηρ ἐπογεΐοσο ἔπ δς- 
σουηΐβ ἴῃ {Π6 ὈοΟΚ οὗ Κιηρθ ν ἢ τἴὴ6 ρμοηθα- 
ἸΟΣῪ ἰῃ σ (ῆἤγο. 11}. ας 11 5 δί οὔσθ οὐϊάθης [μδὲ 
ἢθ6 σάπηοῖ δ6 {πΠ6 584 |}πὶ ΠότῸ στηθηκοηρά, 
ἀηὰ ρ͵ἱασοά ἔουγίἢ αἴοῦ Ζεάοκιδῆ. Βυΐ ποὶ- 
ΠΟΥ 15 1ἴ ργοῦδ]6 {δἰ Πα ννᾶϑ οὐ δά, 50 (Πδὲ 
Π6 τηιϑὲ θὲ ἰἀδης σαὶ ἢ [6 [Οἤδηδη, ᾿νῆο 
ἌΡΡΘΔΓΒ {Π6Γ6 85 [᾿οϑδῃ᾽ 5 ἤγβίρογσῃ. Νοῖ ἴδδί 
Π6 νγᾶ5 50 ᾿ἰϊζεγα!γ, Ὀὰζ ἴῃ ἃ ᾿οζαὶ 56Ώϑὲ ΟΠΪΥ, 85 
Βανίηρ Θπη]ογοά 6 Πρ ἢϊ5 οὗ ρυϊπηοροηϊζυγο ἴῃ 
Ὀαῖπρ σμόβθη [οϑίδ ἢ 5 ϑιισσεβθοσῦ, οβϑιὈΪΥ [0- 
81Δῃ οἡ ἰεανίηρ [οπιβαϊοπὶ ἴο ἤρδί στ ΡΒ δ- 
ΤᾺΟΠ.-ΝΟΟΒΟ Πδα δρροϊηϊοα πὶ τ]ογ ἴῃ ἢὶς 
ΔΌΞβοηοΘ, δηἀ ἴῃς ρθορὶε σοηβιτηθὰ ἢἷ5. ἔλι Ποτ᾿ 5 
σμοῖςθ, ὙΝΒογευροη [οδμοϊακίπι, ἱπάϊρτιδηϊ δ 
ἃ γουηροῦ Ὀγοῖπεσ Ὀεΐηρ ργείοχτεὰ Ὀεΐογε ἢ πὶ, 
Ἰοιηοὰ [86 Εξγρίϊδηβ, ἀπά νγᾶβ ροη ἴποῖσ σοῦ- 
αυοκί οὗ [Θγαβδίοτα τηδάς Ὁγ ἐπεπὶ Κίηρ. 

Βυῖϊ ΜῈὮΥ ἰ5 ἢδ οδ] δὰ δ] υπιὶ ΨΝῈ ΠΊΑΥ͂ 
ἀἰ5π||55 ἃ5 ὑ1η58{|5[Δοογυ 4}} [Πο5ε ἐχρ ηδίοη5 
Ὑ Ὡς ἢ Πηά {Π6 ἀπθννοῦ τη [δ πηραηΐϊηρ οὗ ἴῃ 6 
νογὰ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἢ15 ΓΘΔ] πᾶπὴθ ν"ὰ5 5}|4]]1πΠ|, 
δηὰ [ἢ ἕδεϊ [μδῖ γα δηά 5ποίμοσ 584] 1] ἴῃ 
[οϑιδῖλ 5 ἔΑΠΉΠΥ 5 πο ἀϊβῆήςυγ. Εδοΐ οἵ [86 
ΚΙΉ Κ᾽ 5 ΓΊΔΩΥ ννῖν65 ΡγοῦδὈΪν “4116 μεσ μι] άγθη 
αἴϊοῦ ΠΟΓ ονὴ ἴδῃου. Ουἡ δοίης πιδάς Κίηρ, 
5} πὶ ἴοοκ ἴΠ6 πάπηθ [ο δ Π42, ἰ. 6. ὕεδοταῦ 
σ ῥα]! ῥεῖ. Βιυῖ Οοά ἀἱϊά ποῖ δΒοῖρ ἢϊπὶ, δηὰ ἰξ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἴπαὶ ἴῃ Εδγρί ἰπ Ηἷ5 Βυμλ δ οη ἢ 
ἔουπά ΠΊΘΓΟΥ 4ηἀ δοοσθρίδποθ, δὰ τοοὶς ἔδα 
Ὡδπι6 οὗ [οἤδηδη οὐ [οἢη, 1. ε. ὕεδοναῤ ἐξ σγα- 
εἰος. Βυῖ [Θγοπ ἢ ρ45565 ὈΥ ὈΟΪΌ πΑπΊδϑ, 
(ἢς ἢγϑι Ὀδθοδιιϑο 5Π4] ]}ὺπὶ ὈογΘ ᾿ξ ΟὨΪΥ ἰπτθὸ 
τλοπίῃβ, (ὴ6 βδοοοπὰ 845 ἃ πᾶπηθ δ3ϑιπηθαὰ ἴῃ 
Ἐξγρί ἂπὰ ποῖ ψΨῈ}]}] Κηονῃ δ 7ογιι δ ΠΏ, 
ΘΟ ΘΘα] ΘΉΓΥ ἴῃ (Π6 ὈΟΟΚ οὗ ΟΠτγοηΐοϊθα (Π6 
ΠΑΙΊΘ5 ΔΡΡΘΑΓ 85 [ΠΟΥ νοῦ ἴδίκθη ἔγομῃ ἴῃς ρθ- 
ποδΙορίθ5 ργεϑογνοὰ ἴῃ {πῸ ἀοπιοβίῖς σοοογάς οὗ 
[Π6 56  ΓᾺΪ ἔΆγ,1}165. 

Εογ 1π6 σιιδίοπι οὗ Ηρῦτον υνοπιθη σίνίηρ 
ὭΔΙΏΘΒ ἴο {ΠΕῚΓ σμ]άγθη, 566 ἴΠ6 Θχαρ]6 οὗ 
[Ἀ6ο᾽5 νυῖνεϑ, 4Αἰϑο 1ἵ 8. 1, 2ο, σ Οἤτο. ἰν. 9, 
ΥἹ]. τό, Τὺκο 1. όο. ἼΤΒ6 ἐδ οΥ πουθ το ο55 
νγϑ ἴπ6 ἤηδ] δυϊπογυ, θη. χχχν. 18, Πυκ6 
Ϊ, ό, δῃά ςρ. 2 8. χὶϊ, 24, σ (ἴσο. υἱῇ. 22. 

10. ἥεῶῤ γε ποὶ 2ῶγ δὲ ὠραα] ἰ.ε. ἴοσ ο- 
βῆ. Δ 8 Ἰοαῦῃ ἔγοπι 2 Οἤτο. χχχν. Ὡς ἰδὲ 
[Π6 συίοπι ἰοηξ σοηἰπυθά οὗ πιλικίηρ ἂἃπ δῃ- 
Π0.4] Ἰαπηοηϊδίίοη ἴοσ 815 1035. 



τ᾿ ταττις ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΠ. 

11 Εογ τῆι 5δ ἢ τῆς ΓΟᾺΡ τουςἢ- 

ἱπρ 5}Δ]1}ὰπὶ τῆς 8οη οὐ Τοβίδῃ Κίηρ 

οὗ 7υάφι, νος ἢ τεϊρπθά ἰπϑιεδά οὗ 
7οβίαῃ μἰβ βαῖμεγ, νυ μίςῃ ψεπὶ ἔσῃ 

οι οὗ τῇ 15 ρίδος ; Ηε 5}4}} ποῖ τεζυγῃ 

ἘΠ ΠΕΓ ΔΠΥ ποῖα: 
12 Βιυῖ δε 5}8]} ἀϊε ἴῃ τῆ ρἷδος 

437 

ιἷβ σμαπιθεῖβ ὈΥ ψτοηρ ; ἐξαί ἀϑεῖἢ 
15 πεῖρηθουτ᾿β βεγνίςθ νντπουῖ νγΑρ 8, 
δηά ρἰνεῖῃ Ἀϊπὶ ποῖ ἔογ ἢ ]5 ννοῖκ,; 

14 ΤΠαῖ βαῃ. 1 Ψ1]1 θυ} 4 πια ἃ 
ννἱάς ἤουβα 8πά ᾿]αγρε σμαπΊθ ΕΓ, ἀπά πω Ἢ 
οὐτιότῃ πίπι οὐ ᾿ ννιπάοννβ ; δηά 2: 1ς σὐναά. 
οἰεἰεά νυ οθάδγ, δὰ ραϊπιθά τυ τη τοὐεασων 

ΜὨΝΠΟΓ ΤΕΥ πᾶνε 1εά ἢϊπὶ σαρτῖνα; 

“ἴων. ν}. δηά 584} 566 [ἢ!]5 ἰδλπά πο ποία. 

ψεγΠΆ]Ἰοη. 
Ις ὅ8δῖς τῆοιυ τείσῃ, θεσδυβε ἴῃου 

ἴχωιν.. 1 4 οε υπῖο 4Πἰπι τῆς Ὀι114- οἰοβεϑὲ ἐῤγεείγ᾽ ἴπ σεάαγ ἡ ἀϊά ποῖ (ἢν 

ἢλρῦ,. χ εἴῇ 5 Ποιι86 ὉΥ υῃγρϊδου8η 688, δΔῃὰ ἐδῖμεγ εαὶ δπὰ ἀτίηκ, δπὰ ἀο [υἀρ- 

͵ςὉὈὉὃὉὃὉὃὉὃὉὃὉὃὉὃῤὉῤΦφΦῤΦῤΦἨ͵τ.΄΄ὄ--.-- ------.--οο-οΟ'΄-ο--.--ο-ρ-----.-------- 

ἐδαὶ χοείδ ααυα»}] Ἐαΐβετ, ἐδαί αι βοϑπε σαυαγ. 

50 {πὸ ργεϑεπὶ ραγοῖρὶς γεσπίης ἰ5 ΓΙΣΒΌΥ 

{τδηϑἰαϊοά «υὐέε᾽ γεϊστισα, ἴῃ Ὁ. 1Ἱ. 

11. ἀἰπσ οΥ σμάαὉ}}] ὙὉΐβ θεϊοηξ5 ἴο 85}41- 

ἴαπι, πὲ 45 1π6 {π|6 ἐῤὲ φγίεσέ, ἴῃ οἢ. ΧΧΙΟΙ, 

Ὀεϊοηρϑ ἰο Ζερῃδηϊδῆ. 

13. ἥοε μπίο ῥί»ι, ζο ἢ Ἐδὺ γοῦϑε 15 π6 

«εςοπά δχαηρῖθ. ὙΠΟ πὲ δοσοιιηὶ Εἴνθη 

οὗ [ἐμοδμα2 5μοννβ ἴμδὶ με ἀϊὰ ποΐ Ὀθρη 15 

τείχη ΜῈ }} (2 Κ. χχίϊ. 32), γεῖ ΒΕ ννᾶβ ΠῸ 

ΠρΑγ 655 ἐγγαπί κα [6ποίδκιπι, ψγμο ἰϊνθά ἴῃ 

βρίεπάοιγ ἁπιϊὰ με πιίβεσΥ οἵ ἴδε πδίϊοῃ, 

διαυσοά Πἰπιϑοὶε ἢ ὈυμΠάϊηρς ραϊδσθθ. νγβεη 

(π6 ψνΒοῖο ἰαπά 'ννα5 στοιιπά ἀόννῃ ΟΥ̓ ΠΕΑΥΥ 

ἰλχδίίοη, ἀπά ρεογίϑῃεά πιἰβογδΟΪῪ δὲ 86 ἂρὲ οὗ 

(Ὠἰτίγ-σῖχ, 50. πππ||6 σαγοά ἔογ 1μαὶ Π15 ὈΟΑῪ νγᾺ5 
οδϑὶ δϑίάθ ψουξ ὈυΓΊΔΙ. 

ῥίε ερανιδεγ ἈΘΑΠΥ, δὲς ἌΡ θ᾽ ραπιδεγ. 

Ῥτοπὶ 86 ἀῦϑθηοθ Οὗ τηδοδίπογυ ἴδ6 ταϊβίηρ οὗ 

τηλίουἑα]5 ἔοσ ἴπΠ6 Ὁρρογ βίογίεβ νγὰ8 ἃ αἰ βίσυ] 

ἰἈ5!κ, Ἔβρθο δ! ν νυ ἤθη πιᾶϑϑῖνα βίοπεϑ ϑγεσε υιθὰ. 

{παῖ τε δὲς πεὶσῥῥομγ. τογυΐος «υἱδοιὲ 

«υαφε} ὙῊΐ5 ἐχρ δἱπϑ [Π6 μηγίσὀιεοισπεςε ἃηᾷ 

αυγοης 5ΡΌΚθὴ οὗ ἰπ {πε ἰογτηεσ ῥατί οὕ {86 

νεῖθο. Αἴ ἃ ἔπι ψβεη ἴδ ρθορὶ σου]ά 

ΘοδΊΌΟΙΥ ΡΑΥ {δπ ἰγϊδαῖς ἴοὸ Ῥμάγαοι, [6μοῖα Κὶ πὶ 

οχαςϊοὰ ἔοτοθὰ ἰαδοὺγ ἔστοπι ἴπθπὶ ἴο δυ]ὰ 

Ηἰπὶ ἃ βρίοπάϊά ραῖαςε. Ενεπ ἱπ ϑοϊοπιοῃ 5 

εἶπιο, δπὰ τμουρὴ πὸ πιὰ Ἰαὰ {πε Ὀυγάεῃ ἙὨΙΘΗ͂Υ 

οη ἴδοςο ποῖ οἵ ἰϑγδο 5: Ὀϊοοά (2 Οἶτο. 1]. 

17, 18), γεῖ [8 νγᾶβ σι οῆγ ἔογοοά ἸάθουΓ Ὡς ἢ 

εδυοραά τδ6 ττουῦ]ο5 οὗ [5 ἰδίεσ. γϑαῦβ, δηά 

τλδάο ἴοῃ οὗ {πε {π᾽ε58 τενοῖ ἔγοπι ἢ5 50ῃ. 

σίσειδ δῖνε ποὶ 70 δὶς «υογὰ) Οἱ εὲρ ῥί»ε 

ποὶ ῥὲ᾽ ψαᾷθ8. 8966 ]οὉ νὶϊ. 2. ΟΒΘΙΌΪ, 

ὄυθῃ ἰπ ἴῃ ςᾶϑὸ οὗ ἔογοθά ἰδθουτ 11 ννὰ5 υϑιιδὶ 

ἴο ξῖνα βϑοῦῖε ϑψᾶρεϑ, ἀπά ποΐ ἔοοά ΟὨΪγ. 

14. « «αυἱάε ῥοι.4] 1ι1ῖ. α βοιψε 9 αἰὑγιεπ- 

σἴογις, 886 ΝΌπι. ΧΙ. 32: [58], χὶν. 14, ὙΥΒΟΙΘ 

ἴδο Α.Υ. [845 “ἐαέμγε. 
ἰαγχε ερα»νδεγ.} ἷ.6. “ραείοιις ἌΡ ΘΥ εϑανι- 

δέγ: ἴον δἰδῖο οσοδϑίοηβ. ὙΠ ΕΓΕ 5 Π0 βιιβιοϊεηῖ 

Δ ΒοΥ Υ ον {πὸ ἐγαηϑἰδίίοη ξίνεῃ ἴῃ [πε πιᾶτ- 

εἴη, ἐῤὀγοισ -αἰτεά. 
ἐμδο ῥὲρε ομἱ αυἱπάοαυ ὙΠῸ νει υϑεὰ 

Ποῖ [85 ΔΙγοδυ ὕδεη ὀχρὶδιποὰ ἰπ οἢ. ἵν. 30, 

ὰοτο ἰξ 5 υϑοὰ οὗ νυἱάδπίπρ ἴπ6 ογθβ ἢ 

δηϊίπιοηγ. 80 δεῖ ἴξ τηϑᾶπϑ δὲ »παάείθ ὀΐῃ 

«υἱάε «υἱπάοαυ.. ΟἹ ΓΙ 566 Νοίε δὲ επά οὗ 
ΟΠδρίογ. 

απά ἰὶ 8 εἰεί ἢ Ἐαῖδεσ, σοοῦπα “9 ὅεεῚ 
Κ. νὶ. ο, νἱῖ. 3, ἅπὰ ἔογ [Π]5 ι)86 οὗ (Πε ἱπέ. Ἑἢ. 
Υἱ. 9. 866 4͵50 Νοίε δῖ επά οἵ (παρίογ. 

«εγηιλοη} 1.ε. τοὰ βυϊρμανεῖ οὗ ΤΠἘΓΟΌΓΥ, 
[6 ρίσπιθηξ νης ἢ εῖνεβ ἴῃ6 ἀθὸρ γεά ςοϊουγ 
5111 Ὀτρῃς ἀπά υπίαγηϊδμθὰ Οἡ τη ποίεπὶ 
Ὀυϊ]άϊηρ5. 

156. ϑραΐ ἐδο γείστι... 5] ἰ. 6. ΜῈ τὴγ 
Ὀυϊάϊηρε τρᾶκο ΤΥ τοῖίσῃ σοπεπιθοὺ ὙΠΕθα 
ννοσάϑς παρ τῃαῖ [6 Ποία κΚὶπὶ νγᾶ5 Ἰοοκίῃρ ἔογ- 
τυναγὰ ἴο δηὰ ἰακίπρ τπιθάϑιγοβ ἴο 56 ΠΓΟ 4 Ἰοηρ 
σοπεϊπυδηςς οὗ ροννεῦ. Νονν ἰξ 15 Χο ΠΡῚῪ 
Ργοῦδο]ς (μαὲ Ηδθακκυκ, τη οἢ. 11. 9---13. ΓΕ- 
ἔεγγοὰ ἴο 6 ῃοϊκίπλβ ᾿υ5ὲ οἵ Ὀυϊάϊηρ, δηά 
{ηπαΐ ϑοπῖὸ οὗ [86 οἠϊῆςεθβ ἢ ογοοϊοά νγογα 
ουτιΠοδιίοπϑβ, ραξ ἂρ νυ [πὸ νίονν οὗ γενοϊης 
ἔτοπι {πὸ (μαϊάπαηϑ---οτ δυο ἢ ῬΟΓΒαΡ5 15 {πε 
τηρδηΐπρ οὗ Ὀοϊηρ “' ἀοἰνεγεά ἔγοπι ἴπ6 ραὶπι οὗ 
ΕΥ̓} " (Η148. 11. 9 πιᾶγβ.). Ὑννο τΒίηρϑ5 ἔδθεη. ξο]- 
Ἰονν, ἴῃς γί [μδὲ [6ῃοιακίπι᾿5 ΟὈ)δοῖ ἴῃ δι ΔἸ πρ 
ννᾶ5 ἴο ϑἰ γεπρίῖποη 15 ροόννεῦ: ἴΠ6 βοοοπά ἴῃδῖ 
7ογθπιίδῃ ργοῦδθ]Υ τοῖα [Π15 ργορἤθοΥ Ὀεΐοιθ 
7ομοίακίπι τονοϊοὰ (2 Κ. χχίν. 1). 80 ἴῃ 
“.. 17 νγὸ πὰ δἴπη ἴπ [86 [Ὁ}} ἀπομοοκοὰ (6 
οὗ 5 ἀυτόβάπου. Βΐ δε ννᾶβ ΠΟ πΊΔῃ ἴο ἢᾶνῈ 

την το σοι ἃ ργορῃθοΥ ἴο Ὀ6 βροκθη νυ ἢ 
ἹΩΡΟΠΙΥ ἴῃ [οτιιδαίθιη, δηά ἱπογεΐογε, ῥτγοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴἐ ὈοΙοηρ5 ἴο ἔπ βαπιθ ἀδίθ 45 ἢ. ΧΧΧΥΐΪ, 
40, θη ἴῃ ἴπ6 ἰπίογναὶ Ὀείννεεπ Νεθὰ- 
ομδάποζζαιβ τϑί σοπηϊοβὶ οὗ [ογαβαίοπη, πὰ 
16 μοίακίπλ5 γε] θη, πὰ ννβθη [ογοπλι ἢ ννᾶ5 
ουξ οὗ {Π6 γϑαςἢ οὗ ἴΠ6 ἔγγδηῖ δ ροννϑσ. 

δεεσισε ἔοι εἰοσεεὶ τῊγ 561} ἡ": εράίαγ)] ἘδίΠοτ, 
ὀεισισο ἰῤοι γιοῦ ἐπ εὐαγ. ὙΠ|5 15 [ἢ 6 5656 
τορι Δ] ρίναη ἴο 115 νοῦ ὉγΥ {πε ΟΕΧΧ. ἀπά 
Νυΐς.; 5606. α͵50 οἷ. χὶϊ. ς, νοῦ [86 ΠλΘΔηΪηρ; 
5. ςογΐαῖπη. ΤῊΘ ροίβοη ἢ νυ ποπὶ [εγεπηδὴ 
ΒΌΡΡΟΞε5 [6 μοί κῖπι ἴο νῖα νου]ά Ὀε δοϊοπιοη, 
ΤΠῸ τταποϊαίίοη οὗ ἴπ6 ΨῸϊς. δεεαμσο ἐῤοις ἷκε 
«υἱὲ τ1δ6 εράαγ, ἰ.6. Ϊοϑιδῆ, ἢᾶ5 ποίμιηρ ἴω 
τοοοπιηρηᾷ ἰζ: ποῖ ἴπ6 τοηάογηρ οὔ 6 ΠΧΧ, 
δεεαμσε ἐῤοις ἷοεῖ «αὐ ρας, του ρ ἢ {Πόγὰ ἰ8 
ἃ 515 ῃϊ Ρααβ ΠΥ ἴῃ πῃ τεαάϊπρ οὗ {πε 
(οάοχ Αἴοκ. «υὐὲῤ Αδαῤ, Ἰμαβυλυςἢ ἃ5 ἢ6 ἀϊᾷ 
διὰ ἃ ραϊδο (1 Κ. χχὶϊ, 39). 

ἀϊά ποὶ 167 ζπιδον σαὶ μά ἰἄοων ἡ.ε, Ἦδ 
ν᾽ᾶ5 ρΓΌΒρογοιβ πᾷ εη]ογοὰ ᾿ξ (ΕςοἿ65, ἰδ. 24, 
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πλεηῖ Δπά [ιῖίςε, σμά 16 1: τὐας 
γνγ6}} υνιτῇ ἢϊπι 

16 Ηἢε ἸἸυάρεά τῆς οαυ86 οὗ τῆς 
ΡΟΟΓ Δ4η4 πεδὰγ; ἴδῃ 1ὲ τὐας νψε]]} 
τοἱἐῤ ῥίν»ι: τᾶς ποῖ 1818 ἴο Κῆονν τὴς ἡ 
δα ἢ τῃ6 [ΟΚΡ. 

17 Βυὲ τῃ]πΠ6 ἐγεβ8 δηά τῃϊηε ἢεαγί 
αγε ποῖ ὕιε ἔογ τῆν σονεαϊζουϑη688, 
Δη4 ἰογ ἴο 5ῃη6ἀ ἱπποςθηῖ Ὀ]οοά, δηά ἔογ 
ορργεβϑϑίοῃ, δηὰ ἔογ ᾿νιοίεηςε, ἴο ἀο 721. 

18 Τεγείοσγε τῆπ5 86 τπε ΓΚ Ὸ 
ςοποεγηΐηρ [εποίακίπι πε βοη. οὗ Ϊο- 
812 Κίηρ οὐ [πάλῃ ; ΤΟΥ 514}} ποῖ 

11}. 13, ΥἹ11. ΟΣ ς, χΧ. 7η).. ὙΠΟΙΟ 15 ἃ σοηϊγαϑί 
δοΐννθθη ἴΠ6 οδ]πὶ δ οὗ [οϑίδἢ βρεηΐ ἰπ [86 
ἀἰβομαγρε οὗἉ ἢ15 κί ησὶγ ἀυῖ165, απὰ τ μοί 264] 
οὔ [6ῃοίακιπι, ὈυϑῪ ἢ ἀηλθιίίοι5. Ρ͵δΔη5 οὗ 

. βρἰεπάουγ δῃὰ ἀρργδῃα!ϑοπγεηῖ. 

16. νν88 πο ἐῤδὶς ἰο ἄποαυ ρις ) Οὔ. [Δπ|65 
ἰ, 271} [Θὁδη νἱ!. 17. 

17. ,ὸγ ὃν εσυείοι πε. [,1ἴ. ῶν τόν σαὶπ. 
Βοβιθ5 ὀοχαςῖπηρ ἐογοθά ἰδῦουγ [ἐῃοίϊδκίπι, ἴο 
Ρτγοσυγε ἴῃ6 ΠΘΟΟΘΒΑΓΥ͂ ΠΊΘΔΠ5 ἔοῦ ἴῃ6 νδϑί ὁχ- 
Ῥόῆ565 6 ἱηειχτοά, ρυΐ ἱπποσοπῖ ρθορὶθ οἡ 
ΨΆΓΙΟῚ5 ργείοχίβ ἴὸ ἀθδίῃ, δ! ἐϑομοαῖθα [ΠΕΙΓ 
ΡΓΟΡΕΟΓΙΥ. 

,)ῶὸν υἱοίεπεε] 1ἴῖ, 3ὸν για ῥίπς. ὙΠῸ (ΓΑ η5]8- 
Ὀοη ρίνθῃ ἴῃ ἴδ πλδγρίη, ἐπεμγείοη, ὈΘΙΟΏΡ5 ἴο ἃ 
ννογά νυ] ἢ σοπιθθ ἔτοπὶ ἃ αἀἰβογεπί τοοῖ, δηά 
5 τοπάεγοα εοωγας ἴῃ (ἢ. Υ11. 6, ΧΧΙΠ. το. [1{ 
5. ΓΟ μεσ ἴο δ γε]θοϊοα. 

18. εοποεγπέηρ ϑεῤοϊαξί»] Βο]άΪγ Υ̓͂ παπα 
15. [πὸ Ἰιάρπιοηϊ δ ἰοηρίῃ ρῬγοποιυποθά ἀροῦ 
μι, 80 ἤξῖοθ ἃ ἀδϑθροῖ πονν, ἔδαγρά δη 
ἀτοδλάδα Ὀγ 411] δου πὰ ἢίπι, μα 5}4}} ϑοοη 116 
ΔῊ υῃπεράθα σογρϑο, ἢ ποὺ οπθ ἴο ἰδπηθηΐ 
ἢϊπι. ὙΠῸ ννογάβ “42 »Ἐν ὀγοΐῥεν !" τοΐοτ ἴο ἴΠ6 
Ἰονθ οἵ γοϊδϊνοβθ ̓  ΠΟΘ 5:1Ὁἢ 5}4}} σσίονθ οὐδθῦ 
Πῖπι; ΠΟΥ 5}4}} ἢ αν {Π6 γσοϑρεςῖΐ οὗ ῃί5 δυὉ- 
76εἴ8 βαγίπρ “4 ]ογά} ον, «δ δὶ σίονγ! ΙἸη 
1ὴ6 ννογὰς κῤ σἐσίεγ ! τὴς ὑσορῆεί 15 ποῖ {πιηΚ- 
ἴῃ οὗ 6ῃοίακιπι, θὲ πηθαῃς ΚΟΠΟΓΑΙΪΥ 5ιιςἢ 
ὙνΑ 1 ΠΡ 245 θη ἃ Ὀσοΐῃου ΟΥ̓ βίοι. 15 σαστι θὰ 
ἴο ἴδε ξσδᾶυβ. 

10. 16 δωγία! 9,7 απ κα. 1.6. Ὧδ6 5}]} 
ΤΛΟΓΟΙΥ Ὀ6 ἀταρρεὰ ουξκ οὗ ἴμ6 ννᾶγ, δῃὰ Ἰεῆ ἴο 
ἀδοᾶγ υὑπποράεα. 

ΤΠΪ5 ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἰ8 σεροδϊοά ἴῃ οςἢ. ΧΧΧΥΪ. 20, 
δυΐ οὗ [15 ΠΙΙΙπηθης νν Κηονν ποίησ. ὙΠῸ 
τορδοὲ Ββοννθνοσ ννου]Ἱὰ ποῖ μᾶνο ἰηβογίθα 1ἴ ἴῃ 
ΘΚ, ἢ 5. σοὶ], ὑη]655 16 Οοἰγοιυπιδίδησοβ οὗ 

Ἰεμοιακιπιβ ἀθδῖῃ μδὰ Ὀδθη βϑιιοἢ ἃ5 ἴο ρὶνε ἢ1]]} 
νυνεῖῃξ ἰο 5 ργοβθηΐ ννάγηηρ. ὙΠ6 ΟἿΪΥ τὸ- 
ςσογάβκ, πονγονοσ, Ὡς ἢ ΜΜ)06 Ῥόβϑθθθ τὸ, [ῃαΐ 
“ἢρ6 5ἰορὲ ἢ ἢ15 ἐδί μοιβ᾽" (2 Κ, χχῖν, 6), ἃ 
Ῥῶγαϑθο ν᾽ ΔΙ ἢ 5ΙΠΊΡΙΥ͂ πιθᾶπδ [Πδῖ πὸ ἀϊθά, θοης 
ιἰϑοὰ οὗ ΑΠΔῸ ν ο ννᾶ5 Κι θὰ ἴῃ Ὀδί!]ὸς (α Κ. 
Χχιϊ. 40); Ὀυξ [ῃδῖ ργονίουϑν ΝΟ ς μα π62- 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΙ. [ν. :6---2:. 

ἰδλπιεης ἔογ ᾿ΐπι, “αγίησ, ΑὮ πὶ Ὀτο- 
{Π6γ] οἵχγ Αἢ βἰβϑῖεγ ̓  τπὲῪ 814}} ποῖ 
ἰαπιεηῖ ἰοῦ ἢἷπι, σαγίηρ, Αἢ Ἰογά [ οἵ, 
ΑὮ ἢ5 ρίοτγ ! 

19 Ἦε 584] θῈὲ Ὀυπεά νι {Πα 
Ὀυγίαὶ οὗ ΔΠ 453, ἀγάννῃ δηά Ἵδβὲ ἔοτὶ 
δεγοηά τῆς ρδῖεβ οὗ [Θγιιβα θη. 

20 ὍΟὌουρ ἴο [,εθδηοη, Δπά οἴ; 
δηά ΠΠΠῸ ἃρ ΤΥ νοῖςς ἴῃ Βαββδηῃ, «πὰ 
ΟΙὟ ἤοπιὶ τῆς ΡῥΑΘΘΑρΡῈΒ: ἔογ 411 [ἢῪ 
Ἰονεῖβ δ΄Ὲ ἀεβίγογεά. 

21 1 βρᾶκε υπῖο τῆεε ἰῃ τῇγ ἴ ργοϑ- ᾿ΗἊὉ. 
ΡΕΓΥ; δὲ τῆοι βαϊάβι, 1 νψν}}}} ποῖ εμ. 

7ΔΓ Ππδὰ ρυΐ Πῖπὶ ἴῃ σἤ Δ᾽ ἢ5 ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο ἴδκο 
Βὶπὶ ἴο Βαδγίοηῃ (: ΟἾγο. χχχυὶ. 6). ζνὲ 
4ἰ5οὸ βηά ἰπδὶ ἴῃ ἴῃ6 [ἤγοθ πηοητῃς ΘΡῃ 
ἢϊ5. ϑθίζιγο δηὰ [πῸ γσεπῖονδὶ οἵ ἴῃ6 Τἀρίϊνοβ 
ἐσοηϊδῇ ννᾶ5 Κίηρ. Μοβῖ ργοῦδοϊυ, ἔδοτο- 
ΟἵΘ, Π6 ἀϊοθὰ ϑοοὴ δον ἢ ῃδὰ Ὀδοη ἴἤγοννη 
Ἰηἴο Ἑςμαὶπ5, οἴ πο οὔ ροβίϊ θηςθ οσ οὗ ἃ Ὀγοκθῃ 
Βοαγί, δηὰ ἢϊ5 Ὀοάγ ννᾶ5 ἀγαρροὰ ἀννὰὺ σὶτπουΐ 
ΔΩΥ͂ ΤηγΚ5 οὗ τεβρεςῖ. Νοίδίηρ 15 ὄυθη αἱὰ 
οὗ ἢ5 πανίπρ θθδη Ὀυποὰ, [,255 ρσοῦδῦ]θ 80- 
σουηΐβ τὲ ρίνθῃ ΟΥ̓ ΚΟΙΪ, δἀμὰ ὈΥ Ενγαὶά, 
.Οδοςῇ. [5γ.᾽᾿ 11. 1..4.30. 

20. ὍΟοκ ἰο Ζόαποη, από .7 7] ὍΒὸ ρῥτο- 
Ῥδοι 5 στίθῖ οη γοδοῆϊηρ ἢ15 Γπγὰ ὀχδιρὶς οὗ 
[Πγοησϑ5 14}}ΠΠπρ’ Τῃγουρῇ ἀηε ΣὨοοι5η685 186 ηοῖ 
ϑ'τηρὶγ οἡ [ἐΒο ΟΠ 5 δοσομῃΐ, 844 85 1ξ ννᾶ5 
ἴο 566 ἴἢῆγθα Κιπρ5 ἴῃ 1655 [ἤδη ἔνγεῖνα γϑᾶγβ [11] 
ἔγοπιὶ ἴπ6 δυχητηϊξ οἵ δυπιᾶῃ ρσταηάδυγ ἰηπΐο 
ΔΌ]Θοὶ τ 5ΈΓΥ, [ἃ νναϑ 511} τλοτὸ βδά ἴο 866 [ῃ6 
ΤΏΙΒΕΓΥ οΟσςδϑιοηθαά Ὁ [Ποία κὶπλ5 ἔλα] ροϊϊον, 
ἴο ΏΙςἢ, 45 11 δθοπιβ, [οποϊδομίη δά δάδεγοά 
( Κ. χχῖν. 9)ς.. Εογ ἢ [ἐποϊδομίη 4}} {Π6 
Ὀεδί δηὰ ποδ]εβὲ οὗ {πε Ἰαπὰ ννογὸ ἀγαρθὰ ἔτοπὶ 
{Π6ῖγ ΒΟΠΊ65 ἴο ρθορὶο {πὸ νοὶ ρ]δοοςοῦ ΒαΌγίοη. 

ἐδε ῥαμασε)] ἘΘΑΙγ, Αατῖμι, ἃ τᾶηρὲ οὗἁ 
τηουηίαίη5 ἴο {πε ϑδι ἢ} οὐ ΟἸϊεδά ορροϑίϊε 
Ϊεῆςβο, 8εὲὲ Ναὶ. Χχυῖ 2: Πθυῖ. χχχι!. 49. 
[ογοπ Δ ἢ πδΔπηθ5 ἴΠ6 σὨΙοῖ γαῆροβ οὗ πιου δι η5, 
νυ ΠΙς ἢ ονουοοῖκ ἴΠ6 τουΐς ἔτοπι γι βαίοπὶ ἴο 
Βαῦγίοη, ἴῃ τορι ογάογ, Ὀοξιπηὶπρ στ 
Γοθδποη ὑροη ἴπ6 ποτίῃ, ἴποησε σοπλης ἴο 
Βαβῆδηῃ οὐ ἴῃ6 ῃογίῃς-εαϑὶ, απὰ οπάϊηρ ψ ἢ 
ΑΔΠπὶ οἡ ἴδε βου ἢ -οαϑῖ. Α'5 {Π15 γτάῃψε ννᾶβ 
Π6 ποαγοβί ἴο ἴῇ6 ΠΟΙΥῪ ΟἸΥ 1ἴ δθοπὶβ ἰῃδὶ ἴἰ 
νγ5 ποῖ [6 τ ]ϑογδὺ]ε ργοςθβϑίοη οὗ ηρ δηὰ 
ΠΟΌΪ65 βοϊηρ ἰῇ σμαίηβ πο σδρίινιγ, τυ δὶς ἢ 
νν85 ἴο τοῦδο ἴΠ6 Ἵγιε5 οὗ ἴπ6 ρϑορὶος, Ὀυξ ἴῃς 
ΔΡΡσοδοὴ οὗ ἴῃς ΟΠαϊάσδῃ ΔΥΤΩΥ ἴο οχεςυΐα 
[Π15 1 Ὁ ]6 Ἰυαἀφπηεηῖ. 

ἐδν ἰοαογε} 1.ε. ἴΠ6 Πδίϊοπβ ἴῃ 4|Π|ποὸ ὙΠ 
Τυάλῃ, Ἔβρϑοῖδ!ν Εγργρῖ. 866 οἢ. χχν. 10---ἢς. 
ΤΠΟ ἀεέεαϊ οὗ ἔχγριὶ δ (δγοπεπι δα, ςἢ. χἰνὶ. 
2, βᾶνθ 811 ννεβίεσῃ αϑία ἰηῖο {86 ρόνγεῦ οὗ 
ΝοὈιςπαάποχζασ. Ενναϊὰ Ὄχρ λίπ τὸἮ οὗ [ὼ- 
ἀλλ 5 Κίπρϑ, Ὀμὲ 15 γρϑοῃϑ τὸ δ ζει θα. 

21. ἐπ ἐδ ῥγοιρεγ!!} ἜΒ6 ποτὰ ἰω ῥἱ. 



Ι Ηδεῦ. ἐπ- 
ὥγεε:. 

γ. 22---28.] 

δεᾶσ. ΤΠῖβ ῥαίδ ὀεόημ ΤΥ πλΆΠΠΟΓ 
ἔτοπι ΠΥ γουῖι, τπᾶῖ τῆου ορεγεάϑι 
Ποῖ ΤΥ νοῖςα. 

22 Γἢε ψυ]ηά 5811] βδὲ υρ 41 (" 
ἴοΓβ. ἀπά (ΠΥ ἰονεῖβ 5}4]] ἰἴο 

ἈΝΑ  δη ΝΠ, 1Πδη 58δ]ὲ δ δε 
Δϑἢδπιθα δηά Ἴςοηίουπάεά ἔοΥ 4}1 [ΠΥ 
τυ] Κα άῃ 688. 

223 Οὐ ᾿Ππμμαδιτδηῖ οὗ [μερδηοη, τἢδῖ 
τηλκεϑὲ ΤὮΥ ἠδὲ ἴῃ ἴῃ6 Τεάλιϑ, μονν 
στδοίουβ 5ηδις του θὲ ψγῃεη ρδηρϑ 
σοηβ ὑροη ἴδεε, τὴς ρμαϊὶπ 45 οὗ ἃ 
ψνοπηδη ἴῃ τγάνδὶ! ! 

24. ΛΜ: 1 ἰἵνθ. 841 τὲ ΓΟᾺΡ, 
τΠπουρὴ (οπίδῃ τῆς δοη οὐ [εῃοίδκὶπὶ 
Κίηρ οὗ Τυάλῃ νγεγε τῆς είρπεῖ ὑροη 
ΤΥ τίρῃς Παπά, γεῖ ψου]ὰ 1 ρ]ιοκ 
(ἢδ6 τῃοηςς; 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΙ. 
25 Απά 1 ν}}] ρίνε τἢες ἰηῖο τῆς 

Πδῃά οὐ τῆδπὶ τῆδί βεεῖς τῆν [84 δηά 
ἱπῖο τῆς Πδηά οκ' ἐῤεπι ννῇοβε ἔδεε 
του ἐξαγεβῖ, ὄνεὴ ἱπῖο ἴῃς δαηά οὗ 
ΝεδυςδδάγεζΖατ Κίηρ οὗ Βδῦγίοη, δῃά 
ἴηἴο ἴη6 Πδηὰ οὗ τῆε (μα  ἀβδῃβ. 

26 Απῃά] νἹ}} οαϑὲ ἴΠδε οι, δηά 
(ὮΥ πιοῖδπεγ τῆς θᾶγα τῆςε, ἰηΐο δῃ- 
οὐδὸν σοιηῖγΥ, ψνῆετα γα νγοῦα ποῖ 
θόγῃ ; δηά {ἢεγε 5}4]] γα ἀϊε. 

27 Βυῖ το τῆς ἰδηά νῆδγεαηΐο {ΠΕῪ 
᾿ ἀεβῖγε ἴο γϑΐυγη, ἈΠ ΠΟΓ 8}.4}} ΤΠΕῪ "ΗεἈ, 
ποῖ τοΐαγη. οὐ δόπα 

28 7: τὴ᾽5 πιδὴ (Οὐοηϊδῇ 4 ἀεβρίβεὰ π""“ 
Ὀγόοκθη ἰάο] ἡ ς ο ἃ νϑβϑ86] ψῇῃεγείη 
'ςΣ ὯῸ ρΐδαβαγε ἢ ννῃογείογε ἅγε {πῈῪ 
οδϑῖ οι, ἢ δηά ἢϊ5 8664, δηά γε οδϑῖ 
ἰηῖο ἃ ἰδῃά ννῃϊςἢ {πὲ γ Κπονν ποῖῸ 

Ὀδοδιδε Οοά ϑθρακε (8 ποῖ οπςθ οηγ, Ὀυΐ 
ὙΥΒΟΠΟνΟΓ [υάἀδὴ ννᾶ8 δὲ ροᾶσθ.0 ἼῃῈ ννογά 
ἸΠΟΓΑΙΥ πηθᾶῃ5 φμίοίπε., Ῥτον. χν]. 1, δηὰ . 
ἴδοπος ὦ “24:6 ο᾽ “εσωγὶγ, Ῥ5. ΧΧχ, ό, ψΠΟΓΘ 
866 ποΐο, 

22. Τόε «υἱπά «ῥαϊ] καὶ εὐ αἰ τδν ῥαςσίογ! 
1.11. “δα ἀεῥασίμγε ἐῤγ βασίογα. ὅδ686 ποῖβ οὔ 
ςἢ. '. τό. ὙΤδοθο ὙΠῸ υοὰ ἴο ἐγινο {ΠΟ Γ΄ 
βΒοςῖκϑ5 ἴο ςοπϑιιπὶθ ἴ86 Βουθαρο 584}} {ΠΟ δεῖν 5 
Ὅο (86 ἢγϑῖ ὑγου οὗ ννᾶσ.0 Οὐ {Π6 οδϑί ννὶπὰ 
Ῥαᾶσοδίης υρ ἴῃ6 βτᾶββ, 866 οἢ. ἷν. 12. ΧΥ 
1)η. Το 2ασίογ: ταθδῃ ποῖ ἴπ6 Κίηρδ. ΟΠ]Υ, 
θυϊ 4}} 'ῃ δυϊμοσγ. 

423. Ο ἱπῥαῤίίαπέ οΥ Ζεδαποη, ἐδαΐ νιαζεοῖ 
ἐδν ποι} ἐπ δὲ σσάαυ ἡ ΑΒ 6 58.) Οἡ υ. ό, 
1,εδαπο 16 ἴῃ 6 υϑ0.8] πιοίδρῃοσ ἔῸΓ δηυίῃιης 
βρίοπάϊά, ἀπά 15 βογα ρυΐ ἔοσγ [εγιβαίεπι, Ὀὰΐ 
ΜΠ ἐβρθςοῖδὶ τεΐθγθποα ἴο {πὸ Κίηρβ γῆ ϑ6 
Ρηά6 11 ννὰ5 ἴο ἀνε }} ἴῃ ρίδςεβ γοοΐξθαὰ ἢ 
σολδγ, 566 Ὁ. Σ4:}1 Κ'. νἱῖ. 2, ,3. (ὼὸγ [δὸ ἰπ- 
ἰογοϑίηρς ἔσῃ. ἔοιτηϑ "2 2) δηά "2 0, 566 
ποῖθ οἡ ςἢ. Χ. 17.) 

ῥοαν σγαείομς «ῤαίξ ἐδομ δὲὴ Ἠον 11 
ἔποῦ Κτοδῃ 1 δεε Νοῖδ δῖ επὰ οἵ (δδρίεγ. 

24. Οὐπίαρ ἐδ “ον 9.77 ϑεῤοίαξινε ἀἰπρ οὗ 
“ωάαθ} ὍΠε υνογάὰβ ἀΐπ οΚ υωάαθ Ὀεϊοηρ ἴο 
(οηϊδἢ, 566 ν. 11, πὰ ῥγους ἰῃδὶ ἢθ ννὰβ Κὶπρ 
τορηᾶαπὶ βοὴ 1πῸ Ρῥγορμεῖ ννγοίθ. [ἴ 5 τὸ - 
ταλικαῦϊο ταὶ {86 ργορμοῖ ρίνοβ Βιπὶ [Π6 ὩδΠη6 
Ὀγ ὙΙΟἢ Π6 ννᾶ5 Κῆοννῃ ν ἤθη ἰπ ἃ ριναίθ 5ἴδ- 
Ὥση, τ ΟἾτο. 1}. τό, 85 ἢ6 δὰ ἄοῃπθ ῥγθυ! 5} 
ἢ [οῃοαπαΖ. ὙΠ|65ὲ ἴννο Κίηρβ Ὀοτὸ {ΠΕῚΓ 
Τογδὶ ΠΑΠΊ65 ἔοσ 50 βῃογί ἃ {{π|6 (ἢδί {ΠΟῪ ῥγο- 
πριν ΠΟΥ βοΐ πο σθηογαὶ ι.56. Ὑ 6 οἰ ἢςΙ 4] 
πὸ γεῤογαςῥίη ἰ5 ἴουηὰ ἴῃ 2 Κ. χχίν. ό, 
ᾶἄς.; , Οἶτο. χχχνὶ. 8; [6ἐγ. 11. 31, δπά 15 
φοηίγαςίεἀ ἱπίο 7γαςῥίπ, Ἐπ6Κ. 1... 2: 815 

γαῖίθ πᾶπιὸ 7 εχοηγαῤη ἴῃ [ογ. χχίν, σ, δὺ- 
ἰδϊοά ἱπίο 7εεοργα ἴῃ οἷν. ΧΧΥΪ]. 20, ΧΧΥΗΪ. 

ῳ Χχίχ. 2: 1 ἴσο. ἡἱ. στό; Ἐβίδογ ἴἰ, 6: δηά 

ἰηἴο Οοηγαῤμ, ὮδΓΘ, δηὰ ἴῃ Ὁ. 28, ἀπά Χχχυ]οΣ. 
ΑΙἸΙ 5 πη ἴῃς 534π|6, ὕεῤῥουα “ουπάείῥ, πὰ 
ὯΟ ἱπηρογίδῃοο 18 ἴο Ὀ6 δἰϊδοβοὰ (ἢ Ηδθηρϑί. 
“ΟΠ γβι0].᾽ 11. 402) ἴο {86 οπγββίοη ἴῃ Οοπγαῤι 
οἵ (ἢε ἢγϑί 5υ}] 4 ]6. 

ἐδὲ οἰσμει) νγᾺ8 Ὠοΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ ΠΟΒΕΥ Ἰοννοῖ, 
Ὀυϊ ννᾶ5 ἴῃς Ὀαάρο οὗ οἢῆςο, δπὰ ἴἶκθὲ 106 
τοδί δοδὶ ποῦν, 115 ρτοϑς ἀδποϊθα (ἢ6 5ονο- 
τεῖρη ρίθασασθ ΤῸ φαγί νυ {ἴ, νγᾶβ ἴο ρατί 
νν ἢ 106 γογᾳ] δυϊπογιγ. 11 15 ϑοά ἐπογοίοτο οὗ 
ΔΩΥ ΤΏΙ ἜἘΧΟΘ ΘΒ νΟΙΥ ργεσίουβ. 866 Ηδρ. 11. 22. 

4Θ. ἐδν »ιοΐδεγ] 886 15 πχοηϊϊοπθὰ 8ἃ5 
Ὀοίης ἴῃ6 Οεδίγαρ, ἴῃς στοαί ἰδάγ, 566 ςἢ. χἧδ. 
18. 816 “Ὅογο {Π15 σᾶηκ, ποῖ 8ἃ5 Ηοηάογθοῃ 
{Π|ηΚ5, 45 4 θη -ἀονναρογ, Ὀυϊ 45 4ι 66 Π-Ἰ ΟΠ Γ. 
[τ ννᾶ5. Ποῦ γοϊδΕ οηϑῃρ, ηοΐ ἴο {πὸ ἀφδά Κίηρ, 
Ὀιξ ἴο [86 Κιηξς τερπαηΐ, ψΒς ἢ πιδάθ ΠΟΥ 
Ροννοσῆι!. 

27. «υδεγεμπίο {ξεν ἀφεῖγο 10 γείμγη) ἘΔ- 
ΠΟΙ, «υδογεισο ἐὸν δὲ τῷ ἐῤεὶν “οὐ, 866 
Ποῖθϑ οἡ 5. χχίν. 4; γον. χίχ 18. ΤὮΘ 
γΟΓΌ Βοννονοῦ ἴῃ (ἢ15 ρίδοθ ἰ5 'ἰπῃ ἃ ἔογτῃ 6χ- 
ῬΓΘΘΘΙ ΠΡ ἃ ΠΊΟΓΟ ἰηΐθηβο ἀθϑῖσγο, [π θυ. χχίν. 
τς; Ηο5. ἵν. 8, ἴΠ6 56η56 ἰ5. ὈδίίοΓ ρίνθη ὈΥ͂ 
ΟἿΓ Ρἤγαβο σοί ἐδ ῥεαγί μβορι. 

28. 4 ἀωρμεά ὁγοάωι ἰῴο] Ἐδίδοσ, « 
ἀεῤῥεά ὀγοάεη υδη εἰ, ὙὝΠῈ ποχὲ εἶδιιθθ 6χ- 
ὈΙΑῖη5 [ἢ15. [58 (ὐοῃίδῇ ἃ πιοῦὸ ρίθοθ οἵ σοπὴ- 
ΤλΟη ΘΑΓΓΠοηννγατο ἴῃ νν ΠΏ] ἢ [Π6 ροίζοῦ Πᾶ5 πὸ 
Ρἰεάβασα, ἐ.ς. αἰ5! 1 Κὸ5 [ἃ ἀπά {πογοίογε ἀθβρίϑοβ 
Δηά ὈΓΟΔΚΒ ὐ [Ιἰ 18 ἃ ἰδπιοηίδιίοη ονοῦ [6- 
ΠΟΙΔΟἢΙ 5 δαγά ἔδίθ, δηὰ {μδΐ οὗ ἢ15 ϑϑϑα. 
ΝρεΙ5Ό. ταραχάς [ἢϊ5 δηὰ ἴῃ ἔννο ξο]οννίης 
γΟΙΘΕῈ5 ἃ5 Ψ.ι θη δῆοσγ [Π6 Ειηρ μπαὰ Ὀθθη 
σαγτιοα ἱπίο σαρονγ. ΤὨΐϊβ ΤΔΥ. αν Ὀθθη 
1Π6 οᾶ56, 85 {πθ ῬγορἤθοΥ 85 ἃ νοΐ ὈδΙοηρ 58 
ἴο Ζοάθκιδῃ 5 {ἰπ|6, Ὀμξ 5 τϑάϑοη, νἱζΖ. {παξ 
[Π6 ἴδη565 ἃγὸ Ὀγαζογι[6β, ἰ5 ἱηβα Π οἸθηΐ : ἔΟΓ [Π6 
ῬΓΟΡΠοΙ͂Β ΓΟΡΊΠ]ΑΓΙΥ υ856 1Π6 ρδϑὲ ἴθηβθ [ἢ ΠΟΙ 
ΡΓοαϊςιοη8. 
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20 (Ὁ δαγίῃ, βαγίῃ, εαγῖῃ, ἤφαγ ἴῃς 

νγοτγὰ οὗ τῆς οκἢ. ἢ 
20 ΤΠ ιι5 841 τῆς ΓΟΚΡ, ΥΥ τίϊε 

γε τιἷῖδ πιδῃ ΟΠ] 4|ε58. ἃ πηᾶῃ ἐῤαὶ 

49. Ο ταν, εαγί δ, σαν 7 Οὔ. οἢ. νἱῖ. 4. 
80. εὐἐ(ά ..4] Νοῖ ΠερΕβϑΑΓΙΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 ΘΘΏ 56 

οὗ. πο οἰ! άτγοη Ὠανίηρ Ὀδοη Ὀοτη ἴο ἢίΐπι, Ὀὰ 
ἃ5 Θχρ δι πρά δἤογνναγαϑ ἴπ μανῖπρ πὸ σὨϊ]ἀ ἴο 
5: οἡ αν 8 ἴἤγοηθ. 511} [Πθγὸ 15 πο ργοοῦ 
ἴπαξ [εποϊδομίη ἔνεσ μδά σῃ]άγοη.Ό Νόηθ ἄγε 
τηθηϊιοηρδὰ ἰῇ  Κ. ΧΧΙΝΟΙς, ΠΟΥ ἀοδ5 1 ἕο ονν 
ἴτοῃ ἴΠ6 δοσοιηΐ ποῖθ οὗὨ δῚ5 ννῖνοβ [δὲ 6 
45 οἰβῃϊθεη γεαῖβ οὗ ἀρὲ (Ὁ. υ. 8 σοπιραγοά 
ΜΠ 2 Οἤγο. Χχχυΐ. 9), 45 {π6 ἤάγθπὶ οὗ ἢἰ8 
λίπον ννουϊὰ Ὀοϊοης ἴο πἰπ. Α ϑοὴ Αϑϑὶγ 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ 8 τηεποηθα ἰῇ σ Οἶγο. ἰΠϊν 17, 
Ὀυϊ ἴῃς ννογὰ ροβϑιθὶγ Ὀοϊοηρθ ἴο ἴπ6 ἐδίΠου, 
ΠΟ 15 ἴΠι5 σ4}16δὰ υεκοπίαρ δὲ δομπμά. [{ 1 
μιδὰ Ὀδοοῖηθ (Π6 τορι δῦ {6 οὗ [εσοοπίδῃ [Π6 
Αὔποποθ οὗ ἴηὴ6 δγίϊοϊθ ννουἹὰ Ὀ6 οχρ]αἰηθά. 
566. ποῖθ ἴδεγε. ΕἾΠΑ νπεη ἔν!- Μεγοάδοῃ 
ἴοοκΚ Πίπι ΠῸΠῚ ἢ]5 ὑγίϑοῃ δίζεσ {ῃϊγίγἊδσονθη 
γοδῦβ οὗ σοπῇποπιθπε ἢδ ῬγΟ ΔΌΪ ρεϑῃεὰ 
ΜΙ ἢ ΠῚ5 Ὀοηοίδοζου, γῆο νγᾶ5 πιιυγάστγοα δέου 
ἃ τορῃ οὗ ἴννο γϑᾶσβ. 866 ποῖθ οἡ 2 Κ. χχν. 
27. Ηδ Ἄρρϑᾶγβ δονγθνοσ ἴῃ ἰῇ6 ΑΡοςτυρἢα 
ἃ5 Ὠυθθαπά οὗ διιβᾶπηδ, δηά 85 ᾿ἰνὶπρ' ἴῃ ρτοδῖ 
ψν δ] ἢ δἱ Βαῦγ]οη. 

ΥΥ Βείδεσ ἢ] 1655 οσ ποῖ, ἰθοοηϊδῇ ννᾶ5 (Π6 
ταραδακαναμαρμονα με ης 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΙ. ΧΧΙΠΙ. [ν. 29---. 

861}] ποῖ ῥγόβρθγ ἰπ ἢΐ8 ἀαγβ: ἔοσ ῃὸ 
τλη οὐ 5 βεεὰ 5}8}} ργοβρεῖ, ϑιττίηνς 
ὑροη ἴῃε τἤγοης οὗ αν! 4, δῃά γαϊηρς 
ΔΗΥ͂ πλοῖα ἰη Γυάδῇ. 

Ιλϑὲ κίηρ οὗ αν  ἀ᾽β ᾿'πε. Ηΐ5 υης]ε ἱπάςοά 80- 
[υΔ}}ν τεϊσποά δἴοσυ πἰπι, θυϊ ρει ϑῃοὰ ἢ ἢϊ5 
505 ἰοπρ Ὀεΐογο [εσοῃϊδῇ᾽ 5 ἀθαίῃ (ςἢ. 11]. 10). 
[ἡ {πὸ Ἰεζα] ρεηθαϊορίθβ 54] δίμι6] (Η ὐγ. 5}64]- 
[161) ννο νν458 ἀεβοεηάθα ἔγσοπι [αν] ἃ Ποῦ Ρ ἢ 
ἢϊ5 5δοὸὴ Ναίΐῃαδηῃ 5 σουπίοα 45 ἢϊ5 5σοῃ, διιϊῖ 
ποιοῦ ἢ ποῦ ΖογαθΌδΌΘΪ “᾿ΡγΓοβρογεα 50 85 ἴο 
5:1 οἡ ἢ αν 5 ἰἤσοηθ." ΑΑπά γσγδάθδιν ΠΕΣ 
ἀεβοθηάαηίς Ὀδοδπιθ 50 ἱπϑιρηϊῆοδηξ ἃ5 ἴο 6 
Ὀυΐϊ 4 ““ευἱ ἀοννὴ ἔτδο,᾽" 5α]. χὶ. χ, δῃά ἃ 
εἰ γγ ρστουηά,᾽) 10. 11. 2. ΝΠ εη ἔτοηι {Π|5 
τπποτοννηρθὶ ΠΙποαρὸ Οἢγιϑὲ Ππδὰ σοπλθ, πὰ 16 
δτονῖηρ 5ίγοηρίῃ οὗ ΟΠ ϑι πΥ Πδὰ ἁγοιιοά 
[Π6 Ἰφδίουβ ἔραταο οἵ Ποπηδη, ἢ6 σδιιϑοά ἃ 
βοδσοἢ ἴο Ὀ6 τηδάθ ἴογ ἴῃ ἀσβοθοηάδηϊς οἵ 
Πανὶ : Ὀυϊ ψνπθη (ΠῸΥῪ ψνεγὸ Ὀγουρης Ὀεέογα 
Ππὶ ΠΟῪ ργονρὰ ἴο δ 58:16} βρὲ σΟὈΠΙΓΥ 
Ῥθορὶς {παῖ ἢς ἀδϑρίϑοα ἔῃοπη δηὰ ἰδεῖ ἴπεπὶ σὸ 
(Ευ5. "Εςο]. Ηἰ51.᾽ 111. 20). 80 ΘΧΔΟΙΪΥ ννᾶ5 
ἴἢε φγεαϊςσζίοη ἢ 8 }||Θἀ, ΟΥ̓ Ϊοοοῃίδι᾽ 5 βεθά, 
Ἰεραὶ οὐ πδῖιισαὶ, ΠΟ πιᾶπ οἵ δΌ} ΠΥ νοῦ ἀρρθδγϑ 
ἴῃ {πε ραροβ οὗ Ὠιἰβίογυ : δηὰ γεῖ ΠϊῸΠπι 50 ἀθδά 
ἃ ἴγιηκ, ἔγοπι ἃ ἔΑΠΆΪΥ 50 υ[(ΕΓῚῪ ΓΔ|1επ, τῃ δὲ 
βρί γίῖυδὶ Κιηρ σάπιθ ἔογί ἢ νγἤοϑο Πδπθ 15 [6- 
Βονδῇ ΟἿζνγ στρ θοῦ5Π658. 

ΝΟΤΕΘ οὔ (ΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 14, 23. 

14. ὙΠῸ ἔοιπτῃ οδπ 18 νΟΓῪ αἰβῆσυϊς. 1 
ξῖνο5. ΠῸ 56η58 ἴῃ 115 ᾿Π16γὰ] σοπάθγίπρ »1ν «υἱη- 
ἀοαυ, (586 ΠΊΔΓΡ.), ΠΟΥ σδη ἱξ Ὀ6 8Δῃ ᾿γγομ  δΓ 
ΡίυγαΙ ἴογπι, 45 (ὐεβεπίιβ Τπουρῃῖ, οὐ ἃ ἀυ8] 
(-Ξ- 4 ἀουῦϊο τνϊπάονν, ἃ νγϊπάονν οροϑηΐπρ ἴῃ ἴΠ6 
τα 416), 85 Εννα] ἃ βδιιρροβοά. ΚοΙ] γριιὸβ [ῃδί 
11 15 δὴ δ4]., δέ «αυἱώεπει δ ῥίρι ὦ «υἱπάοαυν, ἱ. δ. 
ἤουδο, ἃ ἤοι5ὲ δροιυηάϊηρ νυν ἢ υϊπάουννσ: δαΐ 
[Π6 οπιϊϑϑίοη οὗ δοίως ἰ5 ἕδῖα] ἴο βιιςἢ δη ἰάολ. 
ἼὮΕ 5ἰπιρ]θβί ἐπηθπάδίοη 15 ἐπαΐ βιιρροβίοα Γ᾽ 
1. Τὴ. ΜιοΒδ6115, δηά βιρροτγῖοά Ὀγ ϑοπιθ 515 8ϊ 
Μ5. διυϊδοῦίυ, παιλοὶγ, ἴο νυ μάγανν 186 1 

ἴῃ ἩΒΦῚ, δηά γεδὰ Ὑ ΡΠ, δὲν αυῤπάοαυς, ΙῊ 

(Πδὲ σᾶ586 ννὲ πιυβὶ α]5ο τοδὰ ἤΌ, πηακίπρ ἴξ ἀπ 
ἴῃ. Ιἴκὸ Π  . ὙΙ5. οἴδιιδα πιαδὲ ἐπεὴ δὲ 
{γαηϑιαἰθα γοοβηρ ἐ «υἱὲ ἐράαν ἀπά ῥαϊμεπς 
«υἱὴὸ τὐεγηηἑον. 

23. Ησαυ χγαείομς «ραὶξ ἐδοι δὲ! 1ῇ νὸ 
ἴακο (ἢ6 νογὺ ἢ ἴΠ6 ΑΟΝ΄. 85 ΝΙιρῆ. οὗ 1), 
1 ννου]Ἱά πιρᾶη δοαὺ ῥἐεἰαδίε «οὐἱὲ ἐῤοι δὲ! Βαϊ 
ὯΟ ΟἰΟΓ᾽ ΘΧΑΠΊΡΙὁ5 οὗ τῃ15 ἔοῖτῇ σδη ὃς ἰοιπὰ, 
πὰ [ΠῸ νογβίοηβ 41} ἰγδηβίδίθ ῥοῦ «υἱδὲ ἐῤοι 
Ξ,ΓοΩ! ἰ.6. ἴῃ γ ἴακα 1πΠ6 ννογά ἴῃ ἴπ6 Ηδδ. 
ἴοχὶ 85 2) ἴῸΓ ΚΡ.» ἔγοπι {6 τοοί λὲξ, 

Γ(ΓΗΑΡΤΈΚ ΧΧΙΠΙ]. 
: 272 2γοῤλεσίοίλ α γονογαϊίορ ΟΣ {δε τεαδίργ καῖ 
"οιῦ, 5 Οὐνγὴρ σἠαλ γί ἀραὶ σαν ἑάωπ. 0 
“ξαίμοεί μαΐδε ῥγοῤλείς, 33 απα φιοοξενς ο7 ἐλέ 
ἥγμέ ῥγοῤήεσιίς. : 

ΟΠΑΡ, ΧΧΙΙΙ, 1. τε δὲ ὠπίο {δὲ ρα:- 
0γ.) ΟΥΔ, ἥξοο ππὶο βἈΘΡβοσάβ, ἐ.. εἰνῇ 
ΓΆΪΕΓΒ, 566 ςἢ, ᾿ἱ, 8. ογοπιίδῃ Πᾶ5 πον Γὸ- 
σον θὰ [Πῃ6 ξογίιποβ οὗ (ἢγος ον] Κίημϑ, δπά 
ἔτοπὶ {ΠΟΤ ΡυΠΙΒῃπιθηῖ Ργοποιιησοα ἃ ΜῸΘ 
Ὡροη 4}1 υπγρὨϊθοι5 Γι οβ νυ μαϊδοονεγ. 

8 δ λ 70 Ε Ρὲε υὑπῖο {ἢ ραϑίοτβ (ἢδῖ 4 Ἐφεκ. 34 
ἀεβῖγου δπά β8ςδίζεγ [ἢ βῆδερ 

οἵ ΠΊΥ ραβζυγε 1 541 τῆς ΓΟΚΌ. 
2 Τπετγείογε τῆι5 βα τῆς ΓΟΚῸ 

δε δε Οὗ νην ῥασίμγε] Τ ΛΔ, Ὁ νῖν βα!μγα 
ἧπσ, ἴῃ6 δῆθορ οὔ πομπὴ 1 ἃπὶ βῃορῃοσγά. ὙΠῸ 
ΡΘΟρΡΪΘ ἀο ποῖ Ροϊοηρ ἴο {π6 σι θοῦ θὰ ἴο Οοά, 
ὝΠΟ 50ῖ5 οὐδὺ {Π6πὶ ββορῃογάβ 1Πδὲ {ΠΟῪ ΠΙΔΥ͂ 
Κοὲρ {πὸ βῆθορ. [Ἐ {πὸγῪ περίοςε {πεῖς ἀυτίοα, 
δηαὰ ὈΥ 5615} βϑθοκῖηρ {πεὶγ οὐγῃ χοοά, ἀδ- 



ν.3- -6.] 

Οὐοά οἵ Ιβγδεὶ δραίηϑε ἴῃε ραβῖογβ (ῃδῖ 
[εεὰ τγ ρεορὶε; Ὗε πᾶνε βοδίϊεγεά 
ΤΥ ἤοςκ, δηὰ ἀγίνεη ἴμαπὶ ἄνγᾶυ, ἀπά 
μανε ποῖ νἱβἰτεἀ τΠεπὶ: Ὀεμο]ά, 1 ψ»}}} 
Υἱδὶς ἀροη γου τῆς 6ν]] οὗ γουγ ἀοίϊηρϑ. 
ϑβδτἢ τῆς ΠΟΚΌ. 

4 Απά 1 ν}}} ρδῖμεγ {πε τεπηπδηῖ 
οἵ ΤΥ ἤοςκΚ ουἕ οἵ 4]1 σουηίγιε8. ννἢ]- 
ἴΠεΓ 1 ἢᾶνα ἀτίνεπ τπδπὶ, δπά ν]]]} 
δγίηρ τΠεπὶ Ἀραὶπ ἴο τῃεῖγ [0145 ; δηά 

15.  [ΠῈῪ 582]] δ6 ἔγυ τ} δηὰ ἱπογθᾶβα. 
4 Αμά 1 νἹ}} 8εῖ ᾧρ ὁ 3βερμεγάϑ 

ΒΙΓΟΥ͂ ἀηὰ 5οδίζον ἴΠῸ6 ὁῆεορ, Οοά νν}}}] ἀϊ5Π}}55 
1ποπὶ ἔγοτα {πεῖς οὔτε 25 Ηθ πονν ἀϊβηγϑϑοα 
[Π6 τογαὶ ᾿ίπεαζε οὗ αν!ά. 

Δ. ἰδὲ ῥαμογ, ἐδαὶ Μεεά »ηγ ῥεορί] Τἢδ 
ΔΙΙΟ]Θ ἰ5 πον ργεῆχοαά ἴο ρδβδίογβ, Ὀδσδιιϑο {15 
15 ἴπΠ6 δρρὶϊοδίίοῃ οἵ ννβαῖ ννᾶ8 ϑροΐκθη ρθηθ- 
ΓΑΪΥ ἴῃ τ. 1. 

γε ῥᾷᾳυε «εαἰογεά...Ὶ ὝΠΟΥ δὰ Ξ5οαιζογραὰ 
{ΠπῸπὶ ἢχϑοϊ ϑριτ δ! γ ὈΥ ἰοδάϊηρ ἴποπὶ ἰπῖο 
ἸάΔοἰαίγΥ, 50 μα Ἰηβϑῖοδα οὗ οπὲε Το] ννογβῇῃ!ρ- 
Ρίης οὔθ Οοά, {ποτ νοῦ ἐο] 45. πιδηγ, πὰ 
Βοάβ ΠΥ. Βιυῖ Θοσοηάϊγ, τπιδηγ ῃδα ΠΠΕΓΑΙΥ 
Ὀδεοη ἴάκοη ἴο Ερυρί ἢ [ΘποδῆαΖ, πλΔηΥ ἴῃ 
πε νόψον ἴππο Παά βεοά {πΠ||Π τῴ, νυ ἈΠ6 οἴ Πο 5 
6}} ἀνα ἴο ἴπΠ6 ΟΠ) ἀσεδηβ: δηὰ παν {πὰ 
θοβῖ οὔ {π6 Ἰαπὰ δὰ Ὀδεὴ σαγδά ἴο Βαύγ!οα 
ψ ἢ [οςοπίδῇ. 

αηδ ἀγίυεη ἐδονι ααυα}} 1.6. γ6 ῥαυε »ιαάδ 
ἐρενε ομίτασ. [ἃ ἴῃ6 Βαϑῖ βῃθρῃογάβ ΠΟΥΟΓ 
ἀτῖνο {πε ἤοςκϑ, Ὀι γὸ δεΐογο {πὸπὶ (10 Πη 
Χ. 4, 5). ὙΠῸ τοαὶ ἔογος οὗ ἴΠ6 νϑγῦ 5 βδθθῃ 
ἴῃ 541, χὶ. 12, ΧΥΪ, 4, γΏογΟ ἴῃ6 ρ455. ρᾶγί. 15 
ττἀηϑἰδιθα οἰεαοίς. 

ῥᾳυς πο αἰπιφά {δε} 1.6. Ἦᾶνθ ΆΚΘη πὸ 
ονογϑιρῃϊ οὗ ἴποπ, αν ποῖ σοποργηθαὰ γουτγ- 
δεῖνος αυοιι {πεῖγ σοηάμςοί. 

8. ἐῤὲ γωγηπαη} ἉΜΈΏΙΠΘ ἴΠογΘ ἴα πὸ ρζοὸ- 
Τηἶϑο οὗ τοσίογαίίοη ἔογ [Π6 Κίηρϑ, {Π6ΓῸ 15 ἴοσ 
1Ππ6 ρεορὶθ, Ὀθοδυβα πον Πδὰ Ὀθεη ἰθὰ δβίγαγ 
ὈΥ {Π6ῚΓ τυ ]ογβ. Ὑεῖ 1 15 ΟΠΪΥ ἃ γτϑῃληδηξ, 566 
«ἢ. ἱν. 27. 

1 ῥαυς ἀγιυεη ἐδερ) ὙΠῸ ον] Ξῃμθρμογάβ 
ἄγονθ [86 ρεορὶθ ᾿πΐο Ἔχ τὸ ὉΥ Ἰοδάϊηρ {ποπὶ 

ἸηἴΟ 5ῃ : διὰ Οσοά δΥ ἰηῆιςίπρ ΡυΠΙϑῃπιοπηΐ. 
ΤἼΘ 584πὶ0 δοῖΐ τΔΥ Ὀ6 τοίξεγτοὰ ἴο Οσοά οσ ἴο 
τήδη, δοζσογάϊηρ ἰο {π6 ρῃξ ἴῃ ν ὨΙοἢ ννῈ τὸ- 
ξατὰ 11. 

ἐδεὶγ ζοί4] Οτὐ, ἐδεὶγ Ῥδδίατοβ. ὅεὲ Νοῖίθ 
οἡ «ἢ. Υἱ. 2. 

ἐδεν «ῥα! δὲ Κι μ...7 Οὗ. οἢ. ". τό. 

4. 1 «υἱὲ! “οἱ τῷ. «ῥδεῤῥεγά:...1Ὶ ὙΠῸ τυ ]οῖ5 
ΔΙῸ ὯῸ ἰοηξοῦ ἴο Ὀ6 Πογράήϊαγν, οὐἨ [6 ϑϑϑρά οὗ 
Τλανὰ, Ὀυϊ πιθη ᾿ἰκὸ ἔχγα, Νοἢμοπδἢ, δηά {Π6 
ΜαδἼοδῦθοβ, σαϊϑοὰ 0 βροςι!ν ὃν Οσοά ἴο 
ξονεγῃ {ποπΔ. [{ 15 ἃ τονοσδίίοῃ οὗ ἴδε ργὸ- 
Τηΐβο πιδάθ ἴω αν, 1 5. νἱἷϊ. 1.2----ιό, ἃ5 Αγ 
85 ἴμο ΘΑ ὨΪΥ (ἤγοπθ ν 5 σοῃοοιθά. 
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οναγ ἴποη Ὡς ἢ 5}]} πεὰ τῇδ: 
ΔΠᾺ ΠΟῪ 5}|8}} ἔβα πὸ πῆογα, ΠΟΥ ὃς 
ἀἰβηιαγεά, ποι 8 γ 8}}1 [6 Ὀὲ ΙΔ. Κ- 
ἰηρ,, 541 τῆς [ΟΚὉ. 

ς  Βεβοϊά, “τῆς ἀλγ8 φοπια, 54 ἢ ς ["αἱ.,. 
40. 1Ἱ. 

τῆς ΙΟΚΏ, τῃδὲ 1 νν}}} γαῖβα υπίο [)4-- εἰαρ. 33. 
νὰ ἃ γρῃτεουϑ Βτδποῆ, δηά ἃ Κιπρ [λη Ὁ. κ4 
5Π4}} τεῖρῃ ἃπά ργοβρεσ, δηά 5}4]] 79} «. 45. 
ἐχεουῖα ᾿υμάρτηθηῖ δπα 7μ5ςς6 ἴῃ τἢ6 
ελιίῃ. 

6 4}1η 58 ἀγ8 [υάἋΔ}}: 5841} δὲ ἦθευι. 3 
βανεά, πὰ [βγδεὶ 5}4}} ἀνγεὶ] ϑδέεὶ!υ : ἡ 

ἐὸν “ῥα ὥξαν πο ριογε... ἢ ΤὍΠὲὸ οὔδςοϊ οὗ 
Βοοά ρονογηπιθηΐῖ νν}}} Ὀ6 ἃ 56η856 οὗ βθῃογαὶ 
ΒΟΟΌΓΙΥ. ὙΠδ ρθορὶθ νν}}} πο Ἰοηροῦ ὃς [1Κ 
5ῆθθρ πορ]θοϊθά ὈΥ ἴπῸ ββορμογάβ, δηὰ ἰεῖ ἴο 
Ὀ6 [6 ῥγὸγ οὗ νυν] Ὀεθαϑίβ. 

πείίῥον «ῥα! ἐγ ὁὲ ἰαοζίη] Ἐοτ {Π6 νεγῦ 
ιιϑοὰ ἤεοῖο, 866 ἡοῖθ οἡ ἢ. 11. τό. [{ 15 8 
ἀϊογοηξς ςοπ]ιραῖίοη οὗ ἴἢ6 νοῦ ἰγαπϑιαϊθά 
αἱ εά ἴῃ ο. 5», ἀπ πλρδη5, μαι ποῖ ΟἠΘ 5ῆθορ 
54}} Ὀ6 τηϊϑϑίηρ, οὐ Ἰοϑί. 

58. Μερῤοί(, δὲ ἀα}: εοριἝῆ [1,1Ὁ|, Βεοροίά, 
αν ἄγε εορισ. ἴῖἴ 15. δας ᾿ηἀοῆηιῖθ {{π|ὸ, 
νΠοη {Π6 ρστοαῖ ἤορο οὗἩ ἴδε παίίοῃ 5 ἴο 6 
[0] Π]1ο, πὰ ἤθη ννῆδε δά ΟὨΪΥ̓ Ὀδδη ρᾶγ- 
(ἰΔ}}Υ Δοσοιιρ 5ηθἃ ὑπάθσ συ γα Κκὸ γα 
δηὰ Νομοπλαἢ νν}}} Ὀ6 ΔΙΠῪ δοσοπιρ 5ῃοά 
ὈΠΩΟΥ ἃ Κίηρ γαϊϑεά ὼὉρΡ ἔτοπὶ αν 5. Ἰ1η6, 
ἔἔνθη ἢ [Π6 [οΠΊΡΟΓΑῚ ΚΙΏΡΒΏΙΡ δρο ϑῃοά, 
Πᾶν 5 ΠΊΘΥΟΙ65 ΑΥῸ 51}}} βιιΓΟ, 

α γἱσῥρίεοι βγαπρ] ΟΥ, “ῥγομῖ, φέγγη, 566 
ποΐθ οἡ 581. ἴν. 2. Α ἴγθθ πᾶ5 ἸΏΔΩΥ ὈγΆπΟἢ 65, 
δηά {Π656 σδῃ 6 ργιιπθὰ ἀνγαῦ νυ πουῖ ΚΙΠπνΣ 
(Π6 ἴγεθ, Ὀυΐϊ 1ῃ6 ϑργοιξ 15 {παὶ ἴῃ Ὡς ἢ 
1ῃ6 τοοῖ 5ρΠ!ΠΠρ5 ἃΡ δηά ρτοννβ, ἀπά ψνῃιςῇ, 1 
1 Ὀς ἀεβίτογεά, πλᾶκθ5 [ῃ6 γοοῖ ρου ϑἢ 4150. 
Εοτ [5 ι156, 5σθ6 ϑη. χίχ. ὡς ; [58]. [Χ]. σὰν ἴῃ 
Ὀοΐἢ οὗ νης ἢ ρἴδοθς τ βρῖηρθ αἰγεςιγ οὐ 
οὗ ἴῃ6 ρτοιιπά ; αἷδο Εἰ χες. χνὶ. 7, ΧΥΪΪ. 9; 
Ηοϑ. ν}}. 7. ΜνΠΘΓΟ 11 15 ἰγαηβαϊοα οἰ ΠῚ δμά ΟΥ 
ὙΓῖης. ΒῸγ πείξον, ἴῃ6 οἴποὺ ννογὰ ἰγαηϑίδίδα 
γαρεβ, 566 ἰβαϊ. χί 1. Α ὈΓΔΏΘὮ Πονεῦ 065 

δτοῦν ουΐ οὗ ἃ τοοῖ, Ὀιιξ ΟΠΪῪ ἔτοπι ἴΠ6 γι ηκ. 
απά α Κη «ῥα ! γεῖσπ...ἢ Ἐδίβογ, σπά 

ὯΘ 8811] ΤΟΊ π 85 κίπα. Τὸ ροῖτῃ, ἴῃ 
ψνΒοσὴ ἴθ ἀεί γοηθὰ ἤοιβο οὗ αν 5}4]} 
ρδῖη ϑρυϊηρ ὉΡ, 5Π4}} γεοῖβῃ τὶρῃξ τόγαῖν, δηὰ 
χορόν, ςρ. [54]. 1}. 12. Νοίς [δὲ Ὀοΐἢ ρτγο- 
ΡΠοῖβ ΔΡρΡΙΥ ἴδ βαπὶὸ αἰ ῖδ5 ἴο ἴΠ6 Μαβϑίδῃ: 
δηὰ {παΐ, δοοογάϊηρῷ ἴο (6 τηδηηοῦ οὗ [6 
ΡῬτορἢμοῖβ, [ γοπλδῃ ργοάϊςϊβ σοπίγατιεθ, [)4- 
νἀ 5 {ἈΠ} ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀξίῃγοπρὰ (ἰθηιρογα  ]γ)), 
(παῖ ᾿ἴἴ πιὰ τσείξη ρ]ουίοι δὶ (βρὶγιξι4}}γ). 
Βαϊ ορ. [Π6 ποῖΐόθβ. οἡ οἢ. χχχὶ. 17, 26. 
“ρα ὀχεομίς ἱμάρσηιοι! ἀπά ἡμαιΐοε 

ΤΠ ανιὰ αἰἱά, 2 5. ν"]. ας, ἴο ψὮΙςἢ [παιο 
Δ ἢ Θυ ΘΠ ΕῪ τείουβ. 

6. 1γαεὶ «ῥαἱ! ἀᾳυοὶ! «α72 }}} 1.6. ἴῃ6. ῥχὸ 

Α8 
οσθηλ- 
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ἡ Ηοῦ. 

Αηά {ἢ1|5 1; ἢὶ8 πᾶ ψῃογεῦν ἢδ 
88}} δὲ ςα]]δά, 'ΤῊΕ ΚΟΚῸ οὐ 

χάχας ΒΙΘΗΤΕΟΌΞΝΕΒ5. 
Φ οςἾδρΡ. 1ό. 
14, 15. 

, Ὑπμετγείογε, θεμοὶά, κτῆμα ἀλγ38 
ςοπλδ, βδ ἢ τῆς Ι͂ῷΟΚΡ. παῖ {ΠῈῪ 
84} ἢο πιοῖεὲ 840, Τῆς [ΟΚῸ ἰ᾿νεῖῃ, 
νης Ὀτουρῃς ἃρ τῆς ΓΒ] άγεη οὗ 
1ϑ5γδεὶ ουῖ οἵ {πε ἰδπὰ οὔ ἔργρι ; 

8 Βυῖ, Τηε ΚΡ ἰϊνεῖῃ, ψῆϊςοὴ 
δγουρῆς ὑρ. Δπά ψϊςἢ ἰεὰ τῆς 8εβά 
οἵ τῆς Βοιιβε οἔ [8ϑγδεὶ ουῦ οἵ με πογιὴ 

ΤηΪϑ6 τπηδάθ ἴο [ϑγδοὶ ἴῃ Ὠδευΐ. χχχὶ. 28 5}]} 
Ὀς ΔΙ] Π]1εὰ, ἀπά ποῖ [πάλῃ οηϊγ, Ὀμὰΐ (Π6 ἴδῃ 
ΕΠ 65 4]50 5}4}} ἀνν6]] βαίδθὶγ, 11. ἐπ εοηβάφηεε, 
σεεμγείγ, ὉΠάΘΥ [Π6 δοορίτο οἵ [ἢ Μοβϑβίδῃ. 

ἐδὲς ἰβ δὲς παι «υδεγεὸν δὲ «ῥα δὲ εαἰἰεα]] 
ΤΠ6 νόννοῖὶβ ἀτὸ ΠΕΙῸ υποογΐδλιη. Τῆς υϑιυδὶ 
ΤΟΔάης ἰ5, δὲ “ῥα! εαἰδ ῥέρι, 1.6. Οἵ μογ “Οοά 
8Π4}} “411 ἢ πὶ.) οἵ, Ὀδτῖοσ, “6 ΟἿΘ 5}4]}} ςΔ]} 
π᾿, ᾿Ἰηἀοβηϊοῖγ, οὗ ννμῖςἢ [Π6 ἔογος ἰ5 νν 6 ]]} 
Εἰνεη ἰῃ [186 ΑΚ. Μὴν Μϑ55. δοννευοῦ 
Γολὰ δὲν «ῥαϊ εαἰΪ, Ὀιϊιξ 858 [Π|5 15 [86 ΠηΟΓΟ 
πδίυγαὶ γοδάϊηρ, ἰἃ ΡγΟΌΔΌΪΥ ἀγῖϑθ5 ἔτοπι σᾶγο- 
Ιοβϑῆθβϑθ, μογθᾶβ, 186 οἴοσ νοννεὶβ ννου]ὰ 
ΒΟΔΓΟΕΙΥ να Ὀδθη υϑδὰ 1Π]655 ΠΟῪ πδὰ Ὀδθη 
[Ποϑθὸ γχϑοοῖινεαὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 [Θννιϑῃ ϑΞΥΠαΡΟΡΘ. 
Ἐτοπὶ σεπιοίς δη Παυ γ, 85 ΝΑρΟΙϑθας ἢ 86- 
Κηον]θάροβ, ἴἢ6 ῬΟΙΘΟΩ ἤοΓδ βρόκθη οὔ δᾶ5 
Ὀδθη υπάοτχβιοοά ἴο Ὀ6 “" (6 τβῆϊθοιυβ μόγτπῃ,᾽" 
δῃά (ἢ}5 δοῃθ 15 ἴῃ δοςογάδηςθ νυν (Π6 ρτδηι- 
ΤΆΑΥ δηὰ ἴπ6 ϑρηθθ. Νονυθγίῃοῖθβθβ, Ὀδθοδιι588 
ΤἸογεπδῃ ἴῃ ςοἢ, ΧΧΧΙΪ. τς, 1ό δρρ 65 186 
ΠΑΠῚ6 4͵150 ἴο [6 ιβαοπὶ, ἢ6, ἢ Εννα]ὰ διά 
Οτϑῖ, υπάεγϑίδηά [ἴ οὗ [5γαε]΄. Βιυῖ δᾶςῇἢ ρ85- 
ΒΆΡῈ ἴῃ 8Δῃ ΔΟΪΠΟΙ 5 ἴο Ὀ6 ἱηϊογργοίθα ἴῃ 115 
ῬΓΟΡΕΙ »τδιηγηδίιοδὶ ϑθη8θ, δηὰ ποῖ ἀϊδίογίοἀ 
ἴο τῃᾶκα 1 σοηΐοιτῃ ἴο ϑοιηείηρ νν ἢ 6 
545 Θ΄ϑενν ῃεγο. ὅ6εῈ ποῖβ οἡ ςἢ. Χχχῇ!. τό. 
ΤΠῈ ΣΟΚΡ ΟΥΚ ΚΙΟΗΤΕΟΟΘΝΕΘ5) 

.ερουαρ Ζιάξεπε. ὙΒουρὴ ἴῃ6 Ηδεῦγ. ]Ἰδῃ- 
ἔυδρο δάπητοα ἰηΐο οΟΥαϊ ΠΑΙῪ ἀρρο] ]δίοη5 ἴμ6 
ὩΔΙῺΘ οὗ [ῃ6 ΠΕ Υ, νοὶ 1815 15 [86 σᾶ96 50] 6] γ ἴῃ 
ςοιηρουπά δηὰ Πδνεσ ἢ Ὡποοροιυηάδαά ὨΔΠ168. 
δυςῇ ἃγὸ εἰἴποσ πιοηηογιαἷῖα οὗ ϑοπὶθ στοδλῖ 
ὀνϑηΐ, δι. σξη. χνὶ. 14, χχὶ! 14; ἔχοά. χυὶ!, 
ΣξῚ Τυάξ. νἱ. 24, ὅζς.; ΟΥ̓ΥΙΓῸΔ] ρΡΓΟμΪ565 οὗ 
δοπλο ἔπαγε ἀο]ίνοεγδηςθ, [6γ. ΧΧΧΙΝ, τό; Εἰ χοῖκ, 
ΧΙΝΙΣ. 2321 ΟΥ̓ ΠΔΠ65 οὗ ἴῃς ΠοΙγ, [541]. νἱ}. 1.4, 
ἶχ. 6. ΑΚ τοραγάς ἴῃ6 τηθδηϊηρς οὗ ἴΠ6 ΠδΠΊ6, 
(Π6 τϑοοινθα νίονν πᾶς Ὀδεη ἰπδὲ ἴῃ ΝΜ οβϑιδῇ 
5. πεγὸ οδ᾽ θά ᾳ) ]εοδονδῇ, δπὰ 15 {πεγοῖοσγα 
ὙΟΙῪ Οοά; δηὰ (2) ουὖγ τἱρῃίθοιϑηθθθ, ὃθ6- 
οδιδεὲ Ης Ἰυβιῆεθ ι5 ὈΥ Ηΐ5 πιεηΐ5. Βιυΐ 
ἨδηρϑῖοπΌογρ, ΤΟ] οννοὰ ὈγῪ Καὶ], βἤδθννβ [δ 
͵εῤῥουαδ Ζιίάζεπμ ταῖμου πλθδηβ Η ὁγ «υδο»» 
“εῤουαῦ «υογὰᾷ: γὶσδίξοισηδις ; δὰ 5: Π}ΠΑΥ]Ὺ ἴῃ 
οἷ. ΧΧΧΙΙ, τό [ἐγ ϑαϊθπι ὈΘΑΓΒ ἴΠ6 54Π16 ΠᾶΠῚ6 
Ὀδοδυβο τ δοιϑη655 Ψν1}} Ὀ6 τυγουξῆϊ ἴῃ δηὰ 
τπγουχὰ ΒΕΙ, ἐ.ἐ. ἰῇ δηά [σγουρὰ [86 (ΒυΓο, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΠΙΠΙ. [ν. η-το, ᾿ 

ΠΟΙ ΠΓΓΥ. ἀπά ἔγοιῃ 411 ςουηπεγίο5 ἢ» 
ποῦ 1 δὰ ἀγίνεῃ {πε ; δηά {ΠῈγΥ 
8041} ἀννεὶ]] ἴῃ {πε ὶγ ονγ ἰδηά. 

9 ἢ Μίπε πεαγῖ νη πε 15 θγοκθῃ 
Ὀεσᾶιϑε οὗ τῆε ρῥτορβεῖβ ; 411] τὰ 
θοη68 85Πδζῖε; [δὲ [ἱκαὲ ἃ ἀγυηκεη 
ἴλη, δηά [κα ἃ ᾿Ὥδῃ ψῇοπὶ ὑγῖης 
ἢδῖῃ ονεγσοπιθ, δεοδιβε οὗ ἴῃς ΙΟΚΡΌ, 
Δηά θεοδυδε οὗ τὴς νγογάβ οὗ ἢ15 Πο]}- 
Π688. 

[ο ον τῆς ἰαπά ἰ5 ἢ] οὗ δάιυ}]- 

Ασςοοταάϊπε ἴο [815 ἱπίογργείδιίοη, στρδίοθουϑ- 
Ὧ655 ὯῸ ΙΟΠΡΕΓ Πη68ΔΠῃ5 }1:5{ΠοΔοη, Ὀυὺΐϊ Ρὲῖ- 
5008] ΠΟ] 655, νυ] ἢ [5 1Π6 σῳγκ οὗἩ {86 ϑρὶτξ 
δέϊογ ᾿υπεβοδίίοη. ΤῊΪ5 υἱθνν ΘαῈΔΠΥ σοηίδιη5 
ἴΠε ἀοςίγπο οὗ ἴη6 Οοάμπεοδὰ οἱ (6 Μεββίδῃ, 
Ὀυΐ ποῖ 50 ἀϊτοςι Υ. Εογ 1 ἱπλρ] 165 [Ὡς 6χ- 
ἰδσίθηςς οὗ ἃ νἱσορογεηῖ οὗ σοά ὑροη οαγίῃ, ὈῪ 
ψῃοπὶ Οσοὰ ΜΜ}}} ἱπηραγὲ {παῖ ρεγέεςϊ στρῃῖ- 
δένθιθω, ἴο νοι ΠΟ τηδῃ ἌἽδῃ δἰΐδιη ΟΥ̓ ῃΪΠ|- 
861}, 

7. 8. ὝΒεϑβε νοῦϑεβ, νυ τ 5. ῃξ αἱ ογαϊίοῃϑ, 
πᾶν δἰγοδαῦ οσουττοὰ ἰῃ οἰ, χνὶ, χ4,) 15. [ἴῃ 
Ὀοΐἢ ρίφοθς (ἢ σοπίοχι σοαυῖγοβ ποπὶ, ἀπὰ [6- 
ΤΟΙ 4 ἢ 5. ἢδ Ὁ οὗ Γεροδίηρ ὨΙΠΊ56} 45 δἰγοδαῦ 
Ὀδοη ποίϊςεά. ὙΠΕΙΓ ομηιϑδίοη ἐπογθέογο Πογδ 
Ὀγ [6 ΧΧ, ἰ5 οὗ Π{π|6 ἱπηρογίδηςε, ὀβρθοι δ! 
ἃ5 ΠΟῪ ἃτῖὲ ἔουηά ἴῃ [μδϊ νογβίοη δ ἴθ εηά οὗ 
[(ῃ6 ομαρίογ, ΠογῈ σΕΓΔΙΗΪΥ ΠΟΥ ἅτ ουὖἱ οὗ 
Ρίδοθ. Ηδρχγε ἴΠῈῪ δῇονν [δὶ [6 δάνεπί οὗ {π6 
Μρϑϑίδῃ νν}}} ἱηνοῖνα ἃ ρστοδίοσ τηδηϊοϑίδίίοη οὗ 
16 ρόονγοῦ οὗ Οοά, ἴδδη (δὲ Εχοάι5 ἔγοιη 
Εξγρί. 

Θθ. ὄὀεεαιμε 9 ἐῤὲ ῥγοῤῥε 1 Ἐλδῖποσ, δου- 
ΟΥ̓Κ δε ῥγοῤῥες. ὙΏθθ6. ννογάς Ξῃποι]ὰ 
ςοηο ἤγχϑξ, 25 Ὀείηρ {π6 {Π||6 οὗ [15 ρογίίοη 
οὗ [π6 ργορῆεου, ςοπίδιπίηρ συν. 9--40. ὕρ 
ἴο [(ἢ]5 νεῦϑθ, [θγοπιίδῃ μδά Ὀδθθὴ βεϊτπρ ἔοσῃ, 
ἴογ Ζεοάθκιδἢ 5 ννδγηῖηρ, [86 Θχδιηρὶθ οἵ τὴς 
ἴδγθθ εὐ] βῃερμεγάβ νγῆο μὰ ρτεοεάθα ἢίπι, 
γεῖ οπάϊηρ ἢ [Π6 Πορεο-ἰπϑριγίπρ ργοβροοῖζ 
οἵ μὲ Μεβϑίδῃ. Ηδ πὸνν ἴυγηβ ἴο {6 5ριγὶῖ- 
Δ] ΓΌΪΟΓΒ, δηὰ ργεῆχοϑ ἴο ἢϊ5 δά ἀγδββ ἃ βι}ροῖ- 
ΒΟΓΡΌΟΩ ἴῃ [6 υ80Δ] ἔοττῃ, ςρ. εἶν. χὶνὶ. ἃ, 
ΧΙΝΙ, 1.) ΧΙΙΧΟΙ, 7) 23,) 28. : 

Μίμε ῥδεαγί...ἢ [πὶ ἴῃ6 ἤγβί ἢ} οὗ (6 νεῦβθ 
[86 ργορβδί ὄχργθβϑοβ ἢ15 επχγοΐίοῃ. 1,77 δεαγὶ, 
6 54γ5, ἐς ὀγοζοη «υἱλρὶπ πὸ; αἱἱ γῆν δοηες 
“ῥαΐξε, ἴῃ6 νογὺ υϑοὰ ἤογὲ Ὀδίης ἃ τοτο ἰηΐθῃς6 
ἔοστα οὗ (δῖ τεπάογοα »πουεά ἴῃ Ορηῃ. ἰ. 2, δπά 
“ΜΠωϊοεγεῖ ἴῃ Ἰδαῖ, ΧΧΧΙ. 11. [{ οσσυγβ πο- 
ὙγΥΏΟΓΕ 6156, Ὀὰΐ [Π6 τηεῖδρῃοσ 15 ἃ β'πιρίθ οὔθ. 
[Ι͂η ἴῃς Ηϑρῦσ. (815 ρογίίοῃ 15 οὗ βἰυάιοα γεζυ- 
ἰαγιγ οὗ ἔοστῃ, ςοηϑίβειηρ οὗ ἔοι οἸδιιθοβ, οδς ἢ 
ςοπίδιπίηρ ἴῆγος ψψογάϑ: δηὰ ὑροη [8ϊ8, Ὀυΐ 
βεραγδίϑα ΟΥ̓ {πὸ οἢιοξ Ηδθῦγ. πιδγὶς οὗ ἀϊν!ςίοη, 
ἔοϊονν5 186 σεάϑοῃ, ὀσεαιώς οΥ ὕεῤουαῤ, «μα 
ὀεεαιε 97 δὲ «υογά: 9. Ηλε δοίίπε::. 



"οι, 
οανενς. 

Ι Ον, 
νέρέεποσ. 

ΒΟ τ, σα 
αὐεννά 
ἐΗΘΙ μεν 
θάνοι». 

Υ. 11---15.} 

ἴδγοῦβ ; ἔοῦ Ὀδοδιι88 οὗ ἴἰ βυκθδγίηρ ἴῃ6 
ἰδῃά πιουγηεῖῆ ; τς ρ]εαβδηῖ ρίαςεβ οὗ 
{πε ψ]] άδγηθβ8 ἀγα ἀγιεά ὑρ, δηά {πεὶγ 
"σοῦΓΒΕ 15 6ν}}, δηά τπεὶγ ἔοίος 25 ποῖ 
τρῆῖ. 

11 Εογ ῬοΙΝ ρῥτορμεῖ δπά ργίεβε 
ΔΓΕ ΡῥΓΟΐΔηΕ ; γεᾶ, ἴῇ ΤΥ ἤοιιβε ἤδνθ 
Ι (ουπά τ εὶγ νυν Καάμαβϑ. βαῖτ τἢ6 
ΙΔ οΚὉ. 

12 ὉΝΒεγείογε {ῇεῖὶγ νγὰὺ 514}} δὲ 
ἀπο {ΠεπΠὶ 48 5]]ρΡρειῦ τὐᾶγς ἴῃ τῆς 
ἀδγκηθββ: ΠῈΥ 58}4]1 6 ἀτίνεῃ οη, 
δηᾷ (2]}] τμεγείῃ : ἔογ 1 νν}}} δγίηρ εν!] 
ΡΟ ἴπδηὶ, φύέμ ἴῃ γεᾶγ οὗ {πε ὶγ 
νἱϑιϊδίίοη, 5δα ἢ τῆς ΓΟΚΡ. 

123 ΑΠ4 δᾶνε ββϑη ᾿ ἢ ]Ϊγ ἰῃ τῆς 
Ριορἢαῖβ οὗ ϑαπηαγία ; ΠΕΥ ρῥγορῃαβίεά 
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ἰῃ ΒΔ], ἀπά οδυβεά πιγ ρβορὶε [Ξγδεὶ 
ἴο ΕΥΤ. 

141 ἢᾶνε 8εεῃ 4Ϊ30 ἰῃ [ἢ ργορβεῖβ 
οἔΓἹ ]εγυβαίεπι ἴδῃ Βογγίδ]ε τη ΐηρ, : τΠΕΥ ΑΝ ας 
ςουλπλῖξ Δα. ]ταγγ. δηὰ νναὶκ ἴῃ [168 : 
ΠΟΥ διγεηρίθεη δἷδϑο ἴῃ6 ἤδηάβ οὗ 
Θν]άοεγϑ, παῖ ποης ἀοίῇ γεΐιγῃ ἴσοῃι 
Ἀ158. νυ] Καάπαβ8 : {ΠῈΥ γε 81] οὗ τπεπὶ 
πηἴο πι6 48 “7 δοάοιῃη, δηὰ τῆε ἰπῆδθι1- 7 1551. τὸς 
τλιιῖ5 ΤΠεγθοῦ 248 (σοιηοσγδῇ. 

Ις Ἱδεγείοσγε (5 84 τῇς ΓΟΚΡ 
οἵ Ὠοβῖβ σοποεγηϊηῃρ ἴἢς ρτορῃεῖβ; Β6- 
μοὶ, 1 νν}}}] ἔδξεά τῆεπι ἢ Φ νγοστὰ- 
ὑγοοά, δπά τηᾶκο τἢδπ ἀγιηκ [Πα νγᾶ- 
τεῦ οὗ ρ8]] : ἔογ ἔτοπι τῆς ργορῃεῖβ οὗ 
]ατυβαίεπι 18 " ργοίδῃθηεββ ροπς ἔοστῃ 
ἰηῖο 411} τῆς ἰδηά. 

2 οἶδρ. 8. 
1.ἃ.ο.1τ΄ςᾳ 

"ΟΡ, 
ἀγος δ}. 

10. ἐδε ἰαπά ἱς Κα οΚἹ αὐμογογ Α5 ἴῃ6 
ΕΡΡ ος οὔ [οῃονδὴ τὲ δά ἀγοβϑεά, (ἢ]15 πλιιϑὶ 

ἰδίκθη ᾿ἰογαὴ γ οὗ [Π6 βθποσαὶ ργοναίθηςε 
οὗ ᾿πηλοσδ] Υ, ἀπὰ ποῖ οὗ Ιἀο]δίγγυ. 

δείαιε ΟΥΓ “«υεαγίηᾳ)) Ἐαΐμοσ, δεεαμσε ὁ 
5}. ΟὟΣδΒθΘ. Τὴὸ ἰαπὰ πλοῦ γη5, ὈΘοδι56 11 15 
ΒῈ ΠἼδγίηρ ἔγοπιὶ (6 σὐυϊθθ ἀθποιηςθαὰ δραϊηβῖ 
51Π, ςΡ. οἢ. χί. 3. ὙΒ6 πιουγηίηρ ΡγΟῦΔΟΪΥ 
Γεΐίειβ ἰο (ἢ6 ἀτουξῃΐ, οἡ νυ ἢ ἢ 566 ςἢ, χὶϊ. 4, 
ΧΙν. 2. 

ἐδε ῥίκαταπὶ ῥίαεες Οὗ ἐδὲ «υἱἑάονποι.} ἈΘΑΙΪγ, 
5 ρναβῦύιασοβ. (ρ. οἷ. Υἱ. 2. ΙΧ. 1ο. 

ἐδεὶγ σομγ ε] 1.6. ἐδεὶν γμπρίπσ, Ἰμοῖγ πηοάθ 
οὗ ᾿ἴθ. ὅ66 οἢ. Υν]. 6. Ὑὴδ πηδῦρῖπαὶ τθη- 
ἀογης, υἱοίεπεε, 15 ἃ τηϊδῖακθ, δδὲ οἡ ςἢ. ΧΧΊΪ. 
17. 

ἐδεοὶγ ὥόγες 1β ποῖ γίσ ΤὍΤΠῃθ οὔρίπαὶ ἰ5 
ΤΌ Γἢ ΤΌΤ Οχργϑϑϑινο Ζῤεῖγ ῥεγοῖ.»ε, τἰηλί οἡ 
ΜΠΙΟΒ ὙΠΕΥ Ρῥγίάθ {ΠΕΠΊβεΙνε5. ἃ5 τὴ] ΕΥ̓ ΠΊΕ, 
ἐς πο γίσϑὲ, 15 τΟηρ, 566 ποΐδ οἡ ἢ. ΥἹἱῖϊ. 6. 

11. ον δοίῥ ῥγοῤῥεῖ «γα ῥγίσε! αγὸ ῥγο- 
πῇ ΜΉΝ ΌΥ {πο Ὶ οἤῖος ΠΟΥ ἄγε σοηβο- 
οσγαϊοὰ ἴο Οοά, ΠΟΥ ἤν πιδάθ {ποπηϑεῖνοϑβ 
ΠΟΠΊΠΛΟΙ ΔΠΩ ἸΠΠΟΙΪΥ ὉΥ με 5π8. ὅ66 ποῖς 
οἕ (ἢ. 11]. 9. 

γέα, ἐπ γ,7 ῥοι.6] ὝὮΙΘ ΤῊΔΥ ΓΟΙΟΓ ἴο 5ἰῃβ 
ΒΌΓΝ 45 ἴῃοβθς οὗ ννῆϊςἢ [Π6 ϑοπϑβ οὗ ΕἾ ννογα 
δυϊῖγ, τ 5. 11. 2; Ὀυϊ ΚΟΙ] {πῚηὴκΚ5 (πδξ {πὸ γ 
βαὰ ἀεῇοα [86 ἐδρῖὶα ὈΥ ἰάἀοϊαΐγουβ χιΐοβ, 
ΟΡ. «οἰ. χΧΧΙ]. 34. 

12. δὲν “ῥα! δὲ ἀγίσοη απ] 
“ῥα δὲ ριωδεά οὐ ἐῤγιαΐ ἄοαυη. ἘΕΥΥ ννογὰ 
ἀεποίοβ ἴῃ σογίδι ΠῚ Ὺ οὗ {πεὶγ (411. τρεὶγ ρα} 
ἡ: ἐᾷε σἰδῥεγν ῥίασος ἐπ ἐαπέπες: θὰ οἡ 115 
ραΐῃ ῥέεν αγὸ ῥιωῤεά «υεὲρ αἱοίοηεο, ἴοτ βιιςἢ 15 
116 τηρδηϊηρ οὗ (86 νεσῦ. Εχίογῃδὶ οἰγου ὴ- 
ϑίδησοβ δϑςϑῖϑί ἰῃ υὐρὶπρ οὐ ἴο τυΐη ἴῃοθ6 ννῇο 
οδοοϑε ἰῃε ἀδηρετγοιιβ ρδίἢ οὗ νὶςϑ, 

1 «υἱὴῖΖ!] ὀγίας συὶ μροη ἐῤομ] ὙΠΟ στυΐη 15 
(6 τεβι] οἱ [Π6 βυτε ψοσκίηρ οὗ Οοὐ δ ἰανν. 

11Ὲ ἐδεγ 

μρϑ τῷ ἴῃ [15 ΥΟΓθθ δυο Παὰ ἰπ νίενν 
5. ΧΧΧΥ. ὅ. 

183. 4π4 1 δαυε τεὸπ Το γν..7 Ἐδίβογ, 
ΑἸΙδοὸ 7 ῥᾳυε “ἐπ. ὍΘ ργορμεῖ σοηΐγαϑίβ [Π6 
Ρτορ οί οὗ ϑαπηαγία νυ ἢ ἴἤοϑε οὐ [Θγιιβδίθπη. 
Τ86 ἔοστηοσ γεγο ὀρθη ἰάἀο]αΐοτθ, δπὰ ἴῃ ΓΠΟΙΓ 
᾿ςοηάαυς! Οοά 58νν ΤΟΪΪΥ, 11{.- (δὲ ΠΏ ἢ 5. ἰη- 
β!ρι ἃ, 85 θοῖπρ υπϑα]θα, ςρ. [οὉ ἱ. 22, χχὶν. Χ2. 
ΤῊΘ ΤΏΔΓΡ., σαι, ΤΑ Δη5 ῥαυΐησ ὦ δαά 
,“Μαυοιγ: ἴῃ. Ἡφῦγ. γδῖμοῦ 15, βαυομγίε. 1 
ὙγΑᾺ5 δ᾽ Πρ αἰ ἴο ῥγορῆοϑθυ ὈΥ Βδδὶ, δὴ Ἰὰ0], 
δηά {μογοίογα δὴ δβοϊιθ Ὠοηθη ΠΥ (χ Οογ. 
1]. 4). 

ἐπ Βαα] ἰ.ε. ἴῃ ἴῃς πδπιὸ οὗ Βαδλῖ, 866 οἷ. 
ἱ, 8. 

14. 1 ῥαυε “ἐεπὶ αὁ0] δίδου, Βαϊ ἐπ 1ῤὲ 
γοῤῥσι 7 ϑεγιμαίοι 1 ῥανε “τῆ ἃ ῥογγιδίρ 
ἐῤίησ. ὙΠῸ ἴννο ποχὶ ννογὰβ ἃγὰ 1 Πη Εἶν65, 
δηὰ ταϊβῆϊ πλοσο Ἔχδς Υ Ὀ6 ἰγαηϑίδῖοα, ἐῤε δο᾽1-- 
γε αάμεγν ἀπά ἐῤε αυαἰ ξέν ἐπ τη. ΨΜΏΙΙΘ 
Ὀγοίοβϑιηρ ἃ ἴγις Δ: ἴΠαγ Ἰεὰ ᾿πηπλοσαὶ [ἴν65, 
δηά Ἰ᾿ϊνθὰ πη ΠΥρΟΟΓΞΥ, δηὰ (Ππ5 {πεὶγ ςοπάποξ 
15 ΤΟΤΕ 5ΙΓΟΠΡῚΥ σοπάεσπιχηορα ἴμδη (μαΐ οὗ [Π6 
ΒΔ] -Ὀγιοϑίβ. 

ἐδεν “ἰγεπσίδεπ.. ἢ ΕἸγβὲ ΌῪ πορίοςξ; ἔου 85 
Οουδβ πιϊπἰβῖογα [ἃ ννᾶϑ τῃοῖγ ἀυτγ ἴο ννάγῃ δορά 
ΓΘΌΌΚΘ 5:ΠΠ6Γ5: βεςοηάϊγυ Ὀγ ἰδ ἀϊγεςῖ ἱπῆπθηοθ 
οὗ {ποῖγ Ὀδὰ ΘΧαπΊρ]6. 

ἐῤὲγ ἄγε αἱ ἡ ἐϑερὴ Το Ἀδνθ ὌΘΟΟΣΘ, 
αἱ! οὗ ἐβέρι, ἰ. 6. ἴὴ6 Ρεορὶδο οὗ [ογιβαίθπι, ἀπά 
ποῖ [6 ρῥγορῇῃβίβ οὔἶἷγ.0 80 ῤε ἐμδαδίϊαπις 
ἐρεέγεοῦ, Ἰιϊ, ῥὸν ἐπδαῤίίαηίς, τάθατθ ἴῃ ἱπηδθὶ- 
ἰδληΐ5 οὗ [ἘΠ] 54] 6). 

16. 1 «υὲ]} εεά δε» 866 οἷ. ἰχ. Ις- 
«υαίον οΥ κω 1 8966 οἢ. Υ1}}. 14. 
2γογαπεηιε.}] Νοῖ 85 ἴῃ ἴῃ6 τηδγρ. δγροογίν, 

Ὀμΐ ἀοβεσγαίίοη. Ὅδδ ννϊςκοάηθθϑ οσςδϑιοηρᾷ 
ὈΥ ἴπ6 ᾿πἸΠΊΟΓΔ ΠΥ οὗ [ἢ6 ῥσορμεῖβ 845 ἀθῆὶοὰ 
ἴῃς Ἰδηά, 50 ἴμδί ἰξ ἰδ ἢ0 ἰοῆζες οοηϑοςγδίοα, 
868 Ὁ. 11. 
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16 Τἢιι8 3411 τῆς ΠΟΚ᾽ οὗ Ποβῖϑ, 

Ηξελύκεη ποῖ ὑπο ἴῃς ννογάβ οὐ τῃε 
ΡΙΟρΡμεῖ5 ἴ(ἢδξ ῥγορῆθβθΥ ιτἰπηῖο γοι: 
ΠΟΥ πιᾶκα γοι νδίῃ: [ΠΟῪ 8ρδᾶῖς ἃ 
νἱϑίοη οὗ {πεὶγ ον Βεαγῖ, σμά ποῖ 
ουξ οὗ τῆς πιο οὗ τῆς ΟΚΡ. 

17 ΤἬΕΥ 8κν 511} ὑπο τπεπὶ τῆλ 
ἀεβρίϑε πὲ, 7πε ΓΟΚΡ Βαῖῃ 54]4, 

804}} ἤανα ρβᾶςε ; πὰ {Π6Ὺ 847 
Ἔσεϊ 13. ὨΠῖῸ ΘΥΕΓΥ οἠς τἢδῖ ννα! Κεῖῃ δίζεγ τε 
Ζεςμ. το.4. ἰ ἱπιαρίπδίίοη οὐ ἢΐβ8 οὐνῃ Βεαγῖ, Νὸ 
᾿Ο τ, σένάσ ραν σύας, ἘΝῚ] 584} σοπα προη γὙοιι. :ἐ 

ἢ 18 ἕο ψγνῆο ἢαῖὴῆ βεἴοοά ἴῃ τῆς 
! ςομηβεὶ οὗ τε οκ, ἀπά Βδῖῃ ρεῖ- 
ςεἰνεά δηά πεαγὰ ἢϊ8 νγογά ὁ ννῆο ἤδίῃ 
τλικαά ἢϊ5 ννογά, δηά πεαγά {ὲ 

ἔΟ τ, 
δϑέογνφέ. 

16. Ηραγζοη ποῇ Α΄ ἴΠ6 ἔαϊἶϑε ργορῇοίϑβ, 
Θ΄]μ Αγ ὙῈῈ} τῆς ἴγιθ, βδρᾷκθ ἴῃ [πυύγαῖς 
Πδηηθ, ον νεῖ ἴΠ6 Ρθορ]ο ἴο Κηὸνν {ποπὴ 
ρα ἡ ὙΠ15 αΙΒΠσΠΥ [Θγοπ Δἢ πονν ΔΏΒννΟΓΚ 
Ὁγ 5ῃονίηρ [μι [Π6 4156 ργορῇθί δἰννᾶγβ ὈγΓη 5 
ἃ πηόϑϑασὸ {πα αυ!οῖβ [ῃ6 σοπϑοίθηος ἀπά ρῖνεβ 
1 4 ἀοἰιυϑῖνα ρϑᾶςα. 

ἐδεν »ιαάθ γοΐμ υαἱη} ἱ.6., ἸΏΟΥ ἀδοεῖνα γου, 
8]1 γου ψ ἢ ναΐῃ ΠΟρΘ8. 

α υἱείομ Οὗ ἐδεὶγ οαυπ δεαγἢ ΑΔ,5 ἴπ6 πραῖῖ 
᾿ γ)Ὼ8 τοραγάδα ΟΥ̓ ἰῃ6 [6ν5 88 ἴπ6 ϑοδῖ οὗ [ἢ6 

1η16]16ςῖ, (15 πιθᾶηϑ, ηοΐ ἃ νἱϑίοῃ δον {Ποὶγ 
ον νυ ϑῆθβ, Ὀὰὲ οἱ οὗ {ΠΕ6ῚΓ οννῃ ἰηνθηςοη. 

17. Τρ «αν εἰ Οτ᾽, ΤὍεν ταν οοπτ᾽ήϊπυ- 
811γ. 1Ἰἴ ἐρεγ “αγ α “αγίην, 1.6. ἸΏΟΥ 5ᾺΥ ἴἴ 
Ρεγροίμδ!γ. 

Τρε Δοκὺ ῥαὶδ «αἰ4] 866 Νοῖδβ δὲ οπὰ οὗ 
ΟΠδρίογ. 

αῆον ἐρε Ἱ»ιασίπα οη] ἸῺ Ὁ89 ΒΌΉΠΌΌΟΙΕ- 
χ0885. 866 Οἢ. {Π|. 17. 

ΤΠῖ5 νοῦβὸ ρῖνοβ {Π6 σῃοῦ ποίς Ὁγ τυ ῆϊςῇ τη 6 
ἔαϊϑε ρσγορῆοί ἰ5 ἴο Ὁθ ἀοίοοϊοα, παπλοῖγν, ἴῃδέ 
ἢ5 ργθα!ςτοηβ ν]οἰαῖα ἴῃ6 ἰαννβ οὗἉ πιογα] ἴγ. 

18. Σὸν «ὐδὸ δαὶ «ἱοοά..1 ὙὍΠδ ργορδοῖ 
45 δῖ ρίνθη ἴΠ6 ρϑορὶθ ἃ ἰεϑὲ ΌγῪ νος ἢ ΠΟῪ 
ΤΠΊΔΥ ἀϊδιϊπσυΐϊϑῃ 1Π6 [4156 ργορῃοὶ ἔγοπι {Π6 
ἴτι6. Ηὀδ πον ἄρρ ϊθ5 {Π|5 ἴο ἴῃ6 εἰτουπι- 
δίδησος οὗ ἴῃ6 ἔἰπιθ5. Α νυ ῃιγννηα 15. ΙΓ Υ 
ἔοης οπἢ. Ηδὰ (ἢ ε96 ἔλίϑδθ ργορῃοῖβ κἱοοά 
ἰῃ Οοάξβ ϑθογεῖ σοιηϑεὶ, ΠΟῪ {{κὸ Τογεπιδὴ 
νου ά μᾶνο Ἰαδοιγεά ἴο ἀνογῖ ἴῃ ἀδηρογ ὈΥ̓ 
Κυγηϊης πιθη ἔγοτῃ ἴΠΘΙΓ Θν}} ννᾶγ. 

ἐδε εομπο] ὝὙὍὙΠὸ Ηδοῦγ. ψοσγὰ (.64) 15. ἃ 
σοπβάρηι!4] τηρϑοῦηρς οὗ ργιναῖς ἔἤπιθηάβ, 566 
ποῖοϑ Οὐ οἢ. Υἱ. 11, πὰ 5. χχν. 14.) ΘΓ 
85 Ποῖ ἰΐ πλθᾶῃβ [6 ΠΟΆΣΤΙ655 οὗ ἴΠ6 5δ!ηἴβ ἴο 
Οοά. [δγοπιδῃ ἀστηδη 5 ἰδὲ ΠΟΥ 5}.4}} ρσο- 
ἄμπςο ἔτῸπὶ ἀπιοηρ ἴΠ6 4156 ργορῇθίβ ΔΎ οὔθ 
ὙΠΟ 5ἰδηάβ ἱπ (Π]58 σοηβάδῃςα] ταϊδί!ίοη ἴο 
͵)κδονδῃ. 

δίς «υογ] ΤΠε Α.Ψ. δοοερῖβ 85 υι14] {πὸ 
ςοετεοςίίου οὗ [μ6 Μαϑογίϊοϑ, Ὀυϊ [86 νυτίεη 
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19 Βεδοϊά, ἃ ἐν ἰγινσίπα οὐ τῆς τλαρ. 35 
ΠΟΚΡ ἰ8 ροπὲ ἔοι δ ἴῃ ἥιγγ, ὄνθη 
ἃ σίίενουβ ΨΗΪγνν πα: τ 5314}} 8} 
συϊενοιθ 7 ὕροὴ ἴῃ Πεοδά οὗ τῇς 
νυ Κεά. 

20 ΤῊε ἔδηρεγ οὗ {πε [ΚΡ 584]  ομβρ. 90. 
ποῖ τγοΐαγηῃ. ὑπ] ἢς πᾶνε δχεοιῖεά, 
ΔΠἀ {1}} ἢς ἢᾶνε ρεγίογηχεά (ἢς τοι ρ ἢ 8 
οὗ ἢ15 πεαγῖ; ἰη τῆς δῖε ἀδγϑ8 γε 54] 
ςοηϑίάογ ἴξ ρεγίεςτϊγ. 

21 11 ἢᾶνβ ποῖ βεηῖ ἴΠεϑε ργορῃεῖϑβ, ἴ οἶνᾶρ. 14. 
γεῖ {ΠῈῪ στη: 1 πᾶνε ποῖ βροκεη ἴο ἃ 27. 15- 
ἴδηι, γεῖ ΠΟΥ ρῥτγορἢεβίβα. 

22 Βυῖ ΙΕ τὴεγ δὰ βίοοά ἴῃ ΠΗ͂ 
σουηβεὶ, ἀπά Πδά Ἴσδυβεά ΠΥ ρβορὶα 
ἴο ΠΕΔΓ ΤΥ ννογάβ., [ἤθη {ΠεῪ 5ῃου]ά 

ἰοχὲ (( Ὦ[) [45 "7 «υογά. ὍΤῊϊ5 σἤδηρο οὗ 
ΡΕέίβοῃ 15 ἴοο σοϊηπίοη ἴο ποοοϑϑιίδίθ ΔηΥῪ δ]- 
τεγαϊίοη, δηά, τηοσθονυθῦ, 86 ργορῃοῖ 5 ννογά 
νγ85 4150 Οοἀΐξβ ννογά. 

19. 8-Ροίά, α «υδὶ γἰτυἱπά...η. 3μγ 7] Ἀλδίδοῦ, 
Βεῤοίί,͵, ὉΔ6 ϑοιηροβδῦ οὔὗἤὨἨ οδουδὴ, ΘΥ ΘῈ 
ῥοί αησόγ δαὶ σοπὲ γι δ, διὰ ἃ 1] ὶπᾶ 
σῥαΐ δεγιὶ μροη ἰδὲ ῥεαά 97 ἐῤε «υἱεζεά. ΤῊΘ 
ἢγϑδι ποι ἄοοβ ποῖ πλθᾶη 4 ϑνυνϑ νη, ὑὰΐ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ἠφριρειἐ, ἃ5 ἴῃ [541]. ΧΧΙΧ. 6. 50 ἴῃ 
Ῥϑ, ον]. 2ς ἴῇ6 ΑΟΝ. Βα5 ὦ “10.177 «υἱπά, τ8μ6 
Ηδῦγ. Ὀοίπρ α΄ «υἱπά οΥ᾽ ἱερεῖ. Νοχὲ [6 
ΑΟΝ. ἴδκθ5 τ} ἃ5 8Δη θρι(πεΐ οὗ [6 ετηρεϑῖ: 
ΤΟΔΪΪΥ, ἴἴ 15 δὴ οχρ᾽ απδίίοη οὗ [{. 
δ: τίϑυοι 7 ταυβὲ θ6 οπθά, [πΠ6 Ηδδτ. θοίης 

Ωα «υδίγησ ἱφηηροεὶ τε ἃ ὙΥἈΙΓ] νυν] ηά. 
σῥαὶ! χαἰ σγισυοια ] [[μπ|. “ῥαᾳ]} «υδίγ, ἱ. 6. 

186 ΔἪ] ἔΌΓΥ ΟΥ̓ (Π6 βἴοστῃ 5841} Ὀυσθὲ ὕρο 186 
νυ Ἱο Κα, 

20. 7ε ἀρφοῦ Οὗ δὲ 7050] Ὄ 5 δρδίη [8 
8Δῃ! Θχρ δηδίϊοη οὗ πὲ ἰδπηροϑβί. 

ἐπ δὲ ἰαεεγ ἀα095] ὮΪ5 ρῆγαβθο πηθᾶη5 ἴΠ6 
ῬΤΟΡΟΓ δηὰ ἢπ8] ἀθνεϊορπιθηΐ οὗ ΔπΥ ὄνοηΐ οὐ 
56 1165 οὗ ὀθνθηΐβιυ. δι [1 18 σΟΠΘΙΔΠΓΥ τἰϑοὰ οὗ 
ἴῃς ΟὨἩγϑιίδη ἀἰδροπϑαϊζίοη 85 ἴῃ6 ἢ.}] ἀδνοῖορ- 
τηθηΐ οὗ ἴε [ον Οδυγοῆ. Βυΐῖ Ποῖο [τ 
ΙΘΔπη5 ἴδε ἀοβίτυςςοὴ οὗ [Θγιιβαίθηη, 845 πὸ 
Ἰορ! Ὀσπηδῖθ γόϑι] οὗ της 5'η5 οἵ ἴΠ6 [ἐννϑ, 

γε τῤαὶ! εομσάεγ 1] δίδου, γε ῥα ππ ἃ 81- 
Βίδῃᾶ ἐὲ δεγει. ΔΥΒοη ογβ]6πὶ 15 ἀθ- 
βίγογεα ἴῃ6 οχἹθ ἰδυρῃς ΟΥ̓ δάνογϑὙ νἱ] 
Ὀπαοτγβίδηα ἐμδῖ 1ἴ ννᾶ5 ϑἱη νῃιοἢ Ὀτγοιυρῆς τυΐη 
ὈΡοη {Π61ῚΓ σουΠΕΓΥ, δηὰ ἐπογθυροη ν}}}} τερεηΐ 
δηὰ τεΐατῃ ἔγοπι ΒαΌγ]οη ἃ τορεηογαῖθ ρθορῖθ. 
ΤΩὨῖ5 δηὰ (ἢ6 ρῥγθοθάϊηρ γϑῦϑ ὀσσγ ἀρᾶϊη 8 
5! νυ δίοηβ ἴῃ (ἢ. ΧΧΧ. 23, 24. 

41. »γεί ἐδεγ γαμ] 1.6. Ἀαστοα νυ ἢ ᾿πάδοεηξ 
ΘΑ ΟΓΠ 655 ἴο [4 Κ6 προη {Πθηὶ [86 ΓΟΘρο 5:01}: 6 5 
οὔ [Π6 ρῥγορδείὶς οἢῆςθ. 

22. {δὲν «δομϊά δαῦε ἱμγπθά δε... [ἢ 
συ. τό, 17 ΜῸ μδὰ ἴῃ ἰε5ὲ ὈΥ ΜΔΙΓἢ ἴο ἐς» 



“Ἵ Ῥ ΞΔ]. 
130. 7. ἃς. 

ν. 23---3.. 

δᾶνε τυγηεά τπεπὶ ἔτοτῃ τῃεἰγ εν] νγαγ. 
δηά ἔτοπι [πε εν] οἵ τ{Πεἰγ ἀοίηρϑβ. 

21 “ἴπι 1 4 (σοά δῖ μαηά, βδπὴ πε 
ΓΚ. δπά ποῖ ἃ (ϑοὐ δῇχσ οἵ ὁ 

24 (ὑὐδῃ ΔΠΥ "46 ΠΙπΊ56} ἴῃ 86- 
Απιοβ ο. 4, ζγεῖ ρίδςεβ τῃδϊ 1 5}}4}} ποῖ 866 ἢϊηι 
2. 84 1 τῆς ΚΡ. [)ο ποῖ] 1] ἢεάᾶνεη 

Δηὰ δαγῖῃ ὁ βα ἢ τῆς ΠΟΚΌ. 
25 1 ἤᾶνε Βεαιὰ νῆδι τῆς ρτο- 

Ρἢεῖβ βαά, τπδῖ ργόρἤῆεϑυ [1658 ἴῃ ΓΗ͂ 
ΠΑΠΊΕ, ϑαγηρ., 1 Πᾶνε ἀγεαπηαά, 1 ἤᾶνε 
ἀγεαπηθά. 

26 Ηον Ἰοηρ 5}4}1 ἐδὶς Ὀ6 ἴπ τῆε 
Πεαγῖ οὗ τῆε ργορῃεῖβ ἴῃδϊ ργορἤῇεϑυ 
||Ιεβ ἡ γεᾶ, ἐῤέγ ἄγε ριορῃδῖβ οὗ τῆ6β 
ἀεςεῖς οὗ τῃεῖγ οννῃ Ποαγῖ; 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΠΙΙ. 
27 Ν ΆΙΓΒ τὨϊηκ ἴο σᾶυι86 ΓῊΥ Ρ6ο- 

ΡΪε ἴο ἰογρεῖ ΠΥ πᾶπιὲ ὈΥ {πεῖν ἀγεδπηβ 
ΕΟ ἢ {ΠῸΥ τα] Ἔνεῖ τᾶη ἴο ἢΪ8 
ΠαΙρηθοιΓ, “45 {πεῖν ἐλίεῖβ ἤδνε ἰοσ- 
δοϊξθη ΠῚ Πᾶπια ἔογ Βδ12]. 

28 ΠΕ ργοόρῆεῖ [τΠδὶ μδῖῃ ἃ ἀγεᾶπι, 

,Δ4.5 

» Ἰυάς. 3. 
7. ἃ 8. 33 

ΓἩῊΦ:Ὁ. 
«υἱίὰ 

ἰεῖ δῖπι 611] 4 ἀγοᾶπὶι; δηά ἢδς τῆδῖ τοάονε ἰβ. 
δῖ ΠῚ ννογά, ἰδεῖ ἢϊπὶ β5ρεὰκ ΠΊΥ͂ 
νγοτά ἔμ ]γ. ΨΥ δὲ ἐς τῆς σΠΔ 
ἴο ἴῃς τννὴῖδθαῖ ἡ βαἢ τῆς [ΟΚὉ. 

290 15 ποῖ ΤΥ νογὰ [κὲὰ 285 ἃ 
ἅτε αὶ 841 (ἢς ΙΟΚῸ ; δπά Ιἱκὲ ἃ 
Παπηπιοσγ ἐῤαΐ Ὀγοακεῖῃ τῆς τοςκ ἴῃ 
Ρίεςαϑ ἢ 

20 ΤΓΒεγείογα, δεμῃο]ά, 91 αν λρ ἸΠη58ἴ 320. 

πε ρῥγορθεῖβ, 84: τῆς ],.ΟΚΌ. τἢδῖ πλὴν 

Ἐηζυϊ πῃ {πῸ ἴτς ἰθάο εν ἔτοπη [Π6 [4156; ΠΟΓῸ 
νὸ ἢᾶνο (Π6 νόοσκ οὗ πε ἴγῃε ργορἢεῖ, νν δ ἢ 
5 ἴο ἰχγη στάθη ἔγοηλ 6ν}} υπῖο βοοά. 

28. Απὶ] ἃ Οοά αἱ ῥαπά...1) ΟὖΥἉ, πο8:. 
ΤὮἼοδ ρῆγᾶϑο σέ δαπά τονν 5:5 η1ῆ65 γεαάν, «υἱὲ ῥίνι 
εαἰ!. Βυϊῖ [15 16 δὴ ἄρρεδ] ἴο ἴῃ6 ΟΠΊΠΙ ΡΥ βθΠοΘ 
οὗ σοὰ ἴῃ ἀεπιοηπείσγδίιοη οὗ (ἢ νν]οκθάποϑβ οὗ 
1ῃ6 ῥγορῃοῖβ. Ηἰβ ροννὸσ ἰ5 ποΐ Ἰἰπιιθά, 50 845 
ἔογτ Ηἰπὶ ἴο ποία ΟἿΪΥ {πίη 5 οοϑε ἴο Ηϊπι, 
Ὀυϊ 5 αηϊνοῖβαὶ. Ὅμδί [Π15 15 (6 σίρϊ 86 Π56 
ὁ ριονοὰ ΌὉΥ ψϑβδῖ 5 βαἱὰ ἴῃ ἴΠ6 ποχῖ ψεῦϑθ, 
Ὅ)ο ποῖ 1 Ν}1 οανϑθη δηὰ θαυ ὁ" 

258. 1 ῥασυε ἀγεανιο ] Ἐνθῦ 88 ΘΑΤΣΪΥ͂ 85 
Ῥουῖ. χα ὦ ἐγεαρηοῦ Ο7 ἄγε» 15 υϑοὰ ἴῃ ἃ 
δά 9θηϑο, δπὰ νυἱτἢ τράθοη. ΕῸΓ ποι ἢ [ΠΟΓῸ 
ἀτγὸ βουογαὶ ὀχ δΏρ]65 'ἰη δογρίυγο οὗ Οοά ςοτὰ- 
τοις ΗἸ5 νν}}} ΟΥ̓ ἀγθαπβ, ἰξ ννγὰ5 γεῖ ἃ 
{ππρ ἴοο δΆ5Υ ἴο συμπῖίογίοιξ ἔογ [ἃ ποῖ ἴο 6 
τηϊσυϑοὰ. Απά 85 8]} βι ρογϑί οι ΡΘορὶθ δἷ- 
ἰΔοἢ ἱπιρογίδποθ ἴο ἀγθδπηϑ, ἴπ6 ἔδ|56 ργσορβμεῖβ 
ὙγΟΓΘ ϑγὸ οὗ ἴῃ6 στοάυϊου5 πλυ πὰ6 θεΙπρς 
ΤΟΔᾺΥ ἰο ρίνθ ορθης- τ πο δυάϊθηςς ἴο ῃοπὶ 
ΘΥΘΓΥ {{π|6 {ΠΟῪ 541ἃ 1 ῥαυε ἀγεα»πεά, 

46. ἤροευ ἰοησ «“ῥαἐ (ἢ 5 δὲ ἐπ δὲ δεαγί...}} 
ἢ. ς. Ὧονν ἰοπξ 5}.4}} [ῃ15 ργορμοϑγυίηρ οὗ 1165. Ὀ6 
86 ρυγροβε οὗ ἴδθ ἔθ ργορῃοίβ ἡ [Ι͂ἡ [86 Ηδς- 
γον", δΒοννόνοσ, [6 βγϑί ἱηϊοσσοραῖινο, ΗΟΥ 
Ἰοηρ ἡ ἰδ ΓὉ]οννοά ὈΥ ἀποίποῦ ἱπίογτοχαξινα 
Ῥασίςϊθ, ἔον νυ ϊς ἢ τράϑοη πόδε τπηοάθτι σοπὶ- 
τηρηϊδίουϑ ἔοϊονν 1.. ἀθ Ὠίθα ἴῃ ἴγδηϑίδίϊην, 
Ἡραυ ἰοισῖ [ς “δ πὶ δὲ ὀεαγὶ 977 ἐδε ῥγοῤῥδεὶς: 
ἐδαί ῥγορδοον ες, ἀπά ῥγοῤῥε:ῦ {δε ἀδερῖ οὗ ἐδεὶγ 
ῥεαγ!--τάο ἐξὸν βῥέγρους ἰο πιαΐξε γι ῥεοῤίε ζογγεὶ 
»γ παρὸ ὁγ τροῖγ ἀγεα» «υδίορ ἐῤὲν εἰ ὁπ ἰο 
σηποΐῥεγ ἢ ΤῊς ἢγϑὲ ἱπίοστομαιίνο τρᾶγκ {Π6 
Ῥγορδεῖ 5 ἱπηραῖίεηςς, Ησαυ ἰοπρ ἰ5 1ῃ15 βἴδϊς οὗ 
1ηϊηρβ ἴο ἰαϑὲ ἡ Ηδ ἤθη ρυῖ5 ἴδ ΓΕΔ] ιδβίϊοη, 
Ὀμΐ ἔογ ἐπι ρἢδϑ ϑ᾽ βᾶκὸ Ὀτθακϑ οἱ αἵ {πε δηά οὗ 
(86 νεῖβθ, δηἐ τοϑιπιθα ἀπά ςοπιρ]οίοβ 1Ε ἴῃ 
“ 272. ΒοΙἢ τγᾶγϑβ οὔεν αἰ βησυ 165, Ὁ οἰ ἐΠος 
Δ Ὀδίίοῦ τὴ ΝΕρεΪΘὉ.5 Ἴοπ]θοίυγο, Ηρα 
ἔοαῳ “1}}} ἐν δε ἥγε ἐπ ἐδὸ δεαγί, δα. ὶ ὙΤΠε 

Δησοηΐ ΨΟΓΒΙΟἢ5 411} ἀῦτθθ ἢ [ῃ6 ΑΟΝ. ἴῃ 
ὩΘΡ]οςηρ ἴΠ6 βεσοηά ἱηξζογτορδίνα. 

7. εὐ γιαη 1ο δὶΦ πεὶσὀῥομγ 1.6. ὅ0 
0:9 Δι ΟΥΔΟΣΥ, Ὀυΐ ποῖ ἴῃ ἴπδ ϑϑηϑ6 οὗ οὔθ 
ἔλ᾽ϑ6 ργορῆσῖ 6] }πρ' ἢ15 ἀγοᾶπὶβ ἴο δῃοίμοσ, Ὀυΐζ 
οὗ (Ἐ]ΠἸπρ (Π6πὶ ἴο ἴῃ6 Ρθορὶο δδοιυΐ Πἰπὶ, ἴο ΔΩ 
ΟΠΘ. 

α: ἐδεὶνγ αἰ δέγε δας ζογσοίίδοι 7 παρῖδ 7ὉΓ 
Βαα!]ὴ ἈἘἈδίμου, ἂς ἐῤεὶν γαίῥεγς ζοσβοῦ 9:7 
πάρι ΒΥ ΟΌ ἢ Βααί. ὮΣΕ βυρογϑίτοη ννὩ] ἢ 
δἴϊδο θ5 ἱπηρογίΐδηςθ ἴο ἀγθᾷπη5 Κεὸρβ Οοά 85 
ΘΠ ΣΟΙ ουΐ οὗ τη ἢ 5 ΠΗ] Πἀ5 ἃ5 ἀρϑοϊαΐε 1ΔἀοἸδίγγ. 

28. ἐεὶ ῥίγει ο]} α ἀγεω" Ἐλδίδογ, ἐεέ ῥὲγρ 
εἰ 1’ 885 α ἄγεανι. ΤῊ ννογὰ 15 αϑοὰ δα ψεγὈ 14} }ν 
ἴῃ ορροϑβιίίοη ἴο ἐγωζ, ἰγαπϑίδίθα δάνογΌ!α 
αἴ (ῃς οπὰ οὗ ἴπδ6 ποχί οἴδιβο, μα εν, Ὀοζίοσ, 
8δ85 σα. Ὅλο ἀγεδπὶ 5 Ὀυϊ ἃ ἀτγϑδη, δπά 
1ῖ5 ἴἰο Ὀ6 τοϊὰά 45 ϑουςἢ, Ὀυϊ Οοὐάδβι ψνοτγὰ ἰ5 
ἴο 6 5ροκθὴ (,αὴιν οἵ σουγϑθο, Ὀὰΐ {παῖ ἰ5 
ποῖ 186 Ῥγορβεῖ 5 πηοδηϊπρ : [ἴ [5 ἴο Ὀ6 ΒρΟΚΕΠ) 
8.5 ςοτίδ!η ἀπά δὐυϑοϊυίθ ὑσα ἢ. 

ἤρα! 15 δὲ ρα ἰο ἐῤὲ «υρεα! 3] ΤἘΘ 
ἀΓγοδπβ ἅτὸ (ῃ6 σῃΔΗ, ννοσί ἢ ]655, ἢ ποίην 
ἸῺ τδοπὶ; (Π6 σοσῆ 15 σοάβ νοσά, Ψνδδῖ 
μάν ἴΠ656 ἴννο ἴῃ σοπημοπ ἢ ἘΠῸ6 ννογὰ γϑῃ- 
ἀοτοά «υῤεαῤ τηθδη5 ἴπ6 Ρυγθ σγαΐη δέϊογ 1 15 
εἰοδηβδοὰ δηὰ υυἱπποννοά, Ὑῆι5 ἴΠΟΓῸ 15. 1ὴ 1 
ΠΟ οΥἹ] δαπιϊχέιγο; ἃ 15. (1) πιδη β ἔοοά, δηὰ 
σδη πηδὶπίδίη 11{6, ἀπὰ (2) ἰξ ρόϑβϑθβϑοβς Π{{6 ἴῃ 
1156 1, δηὰ σδῃ ἴδκο τοοΐῖ πὰ σζονν. ϑυςῇ ἴοο 
15. Οοὐ δ ννογά ἴο (Π6 5δουὶϊ, Ὀυϊ [ἢ σΒδ μᾶ5 πο 
510 ἢ 404 1{|65. 

20. [5 πο »} «υογά ἐδε α: α ἥγε 3] ὙΠ6θ6 
ὑὙνογάς τηᾶγῖκ Δποίπεγ 408} Υ ἴῃ Οοὐ 5 ννογά. 
[1 [5 ἴη6 ξγθδΐ ρυ ΙΓ ν ὨΙςἢ ἀσδίγογϑβ 41} τῃδξ 
15 ἴδλ|56 δηὰ ἰθᾶνεϑ ΟὨΪΥ [ἴῃ6 ψϑπυηθ τηρίδὶ, 
ΟΡ. Ηδδ. ἵν. 12. 

ἐάε α ῥὰανρημθγ...ἢ Μηδ ψοσγὰ 10}}15 δπὰ 
νγοακοη5 {πο σοηβοίεποο: Οοάβ νογά γοιιδοβ δηὰᾶ 
βίγοηρίῃοηβ ᾿ἰ, πὰ σγϑῆθ ΠΠὴ [Π6 δρασέ 
δνογυίπίηρ (Πμδῖ 15 εν]], 

80. 18πὶ αραϊπεὶ ἐδε ῥγοῤῥε ἢ οτοηγδὰ 

9 Ὥσκιι. τ8 

Ῥ. τ4. 
ι"» 



δἴελὶ ΤΥ ὑγογάβ ἜνεγΥ οπμα ἔτοπιὶ ἢ 8 
ΠΕΡ ουΓ. 

41 Βεμοϊά, 1 αν» δραϊηϑὲ (6 ῥγο- 
ΡΒεῖβ. βαιτ τῆς [οκΡ, ᾿τηδῖ τι86ὲ {ἘΠΕῚ 
τοηρι68, ΔΠ4 54Υ. Ηπ 5δίτῃ. 

22 Βεδο]ά, 1 ἀηι ἀραϊηβὲ τῇδπὶ τΠδὲ 
ΡΓΟΡΒΟΘΥ ἔδΪ56 ἀγεᾶπιβ, 84 ἢ τῆς ΠΟΚΡ, 
Δπὰ ἀο τε6}} τῆδιπ, δηἀ σᾶυβϑε ΠΥ ρεο- 
ΡΪε ἴὸ εὐ Όγ τἢεῖγ 1168, ἀπά δγ τπεὶγ 
Πρμίμεβ8; γεῖ 1 8εηΐ τῆεπὶ ποῖ, ΠΟΥ 
ςοπηπιαπάεα τῆ ςεπ : [Πογείογα ἴΠ6Υ 5}}]} 
ποῖ ρῥγοῆϊξ {Π18 ρεορὶε δὲ 1, βϑ!ἢ τῃς 
ΙοκΡ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΠΙΠΙ. ἰν. 31-.-35. 

41 ἴ Απά ψῆεη τἢ!]5 ρεορΐε, οὐ ἴθ 
Ριορῆεῖ, οὐ ἃ ρῥγδϑβῖ, 5}4]} δοὶς (πες, 
βαγίηρ, Πδῖ 1: τῃ6 δυγάδη οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ ἡ ἴβου 514] τῇδη 8Δ4Υ υπῖο 
ἴδηι, δὶ Ὀυγάσῃ κἡαὶ 1 νν}}] ἐνεη ἔογ- 
βᾶϊζε γον, 58 τῆς [ΟΚΡ. 

24 Απὰ ας 3ῶῶγ ἴῃς ρῥτορῆβῖ, δηά τῆς 
ῥΓΙοϑῦ, δπὰ τῆς ρεορῖε, τἢδῖ 81] 88γ, 
Το υγάδη οὗ τῆς ΟΚΡ, 1 νν}}}] ἄνθη 
Ραμ ἰΒἢ τῆδλι πηδη δηά ἢϊ85 μοιϑε. 

45 Τῆι 8}4}1] γε 54Υ ΘνΘΙῪ οπα ἴο 
ἢϊ8 πείρῃθουγ, Δπὰ ἀνεῖγ οπα ἴο ἢΪ8 
Ὀγοῖδεσ, μας δαῖῃ τῆε ἴζθῈ} δη- 

ΠΟ ςοπίγασίβ 6 τνογάβ οὗ ἴπ6 4156 ρσορῃθῖβ 
νὴ (Πδῖ οὗ [Θδονδῇῆ, ρίντηρ ἰῃ διισοεβϑίοῃ [6 
τηδλὶῃ Τσμδγδοϊογιϑιιοϑ οὗ ΠΕΣ ἰσδοῆϊηρ. ΤῈ 
βγϑῖ ἰ5 [δὶ ΓΟ “Ιεαἱ Οοὐἶβ αυογά! ἿΣΟΤΩ 019 
δΔΉΟΒΘΥ. ΑΥΪΠΣ ΠΟ πηδϑοᾶῦο ΠπῸμ Οοὰ 
ἴον οδίςἢ ὕρ νν δὶ ἰ5 βαιά ὉΥ οἰπεῦ Ρϑορὶο, 
δηά δϑρϑοῖδ!γ ΤΥ ἴο ἱπιιίδία ἴῃς ἔΠ6 ὑσγορΠεῖβ. 
Ι͂π Νοθυς μδἀποΖΖαγ᾽ 8 ̓ ηνδϑίοη Π]ΔΠΥ͂, ΠΟ ἀουθδῖ, 
(το ἴο ῬΙΑῪ ἴῃ6 βϑᾶπηθὲ ραγί τπδὲ [β3δ΄δῇ ἢδὰ 50 
ΠΟΌΪΥ ΠΙΪοὰ ἴῃ [ἢ ᾿Ἰηναϑίοη οὗ ϑϑηηδοβου. 

381. 26αὲ τό 1ρεῖν ἰοηριο:} 11ἰϊ, ἐδαὶ ὃ81κ9 
ἐδεῖγ' ἱοηισμ. ὨΙ5 15 {Π6ῚΓ βοεσοηὰ σβαγασίογ-: 
ἰσῖῖς, ὙΠΘΥ μάνα πὸ πιδϑβδᾶσο ἔγοπιὶ Οοά, Ὀυϊ 
ΠΟΥ ἐαζε ἐῤεῖγ' Ἰοπσμσι, ἘΠΘΙΣ ΟΠ]Υ ἱπιρ]οπιθηΐ, 
απ “αν, Ηε «αἱϊδ. ὙΠῸ ψοχγαά ἴδ ἰγδηϑιαῖοά 
15. {6 5βοϊθπιη ἔογπγυϊα ὉΥ νοῦ [οῃονδῇ 
Δ πη5 ἴδ6 ἀπ οὗ Ηἰβ νογάθ. Ηγροςπίοβ 
δῃηὰ ἀδοοίνοιβ οὗ 411} τπιθη στηοϑὶ ἀδισ ἢ τῇ {ἢ 656 
8016 ΠΊη δϑϑονυογδίίοῃβ. ὙΠΕΥ͂ ϑεθπὶ ἴο δῖνα 
ΤΟΔΙῪ ἴο (Πεὶγ οι ρ  η 655. 

82. ῤαὶ ῥγορδεγ ζαἰπε ἄχεα»: Οἡ 15, 
{π6Ὸ (τὰ σμαγδοίογιϑδξις, 5866 ἀῦονθ, υ. 2ς. 

ὁγ τῤεὶν ἐλ ῥίπος.} ΒΒ ἐδεὶν απ αἰά. ὙΤΠΟ 
τηθδηϊπρ οὗ {ΠῸ τοοῖ 15 ἰο δωδόϊε μῤ 1 ἃ ἔοιιη- 
ἰΔ1|. [ἴ πὰΥ ἴδιι5 πιθδη νδίη ἘΠΕ, ΟΥ̓, 
δειίογ, οί ἰαἰᾷ. 8εε Οσεη. χίϊχ. 4; [ἀξ ἰχ. 
41 Ζερῆ. 11}. 4. 

ἐδέγεζογε δεν “δα! ποῖ ΓΟΙ͂Ι...ἢ 
δεν «υἱἠὶ ποί ῥγοῆὲ ἐδὶς ῥεορίε αὐ αἰ. 

88. δαὶ ἱα ἐδε δαγάεη οὗ ἐδεὲ ΠΟΚΡ ἢ Τῆς 
Ἡϑοῦτ. ννογὰ »ηαϑεα σοπηθ5 πὍπ] ἃ τοοῖ 5:5} γ- 
ἴῃ ἴο 3 ωρ, δῃὰ 50 115 ξθηθγα] τηθαηϊηρ 15 ἃ 
ὀωγάεηι (566 ᾿πἰγοαιτιοίοη ἴο Ῥγονθγθϑ, Ρ. ς 18). 
Βιυΐ [6 νογῦ 15 αἰϑο υ5εἀ οὗ ργοηοιηποίηρ Δηγ- 
τηϊηρ δἱουά, 96 Ν᾿ π). ΧΧΙΙ, 7, ὅζα. ; [541].1}}. 7) 
Χχχυῖϊ. 4, ἀηἀ ἴἢιι5 ἰῃ τ (ἢγτο. χν. 22, 27 γιασσα 
δύθῃ τθ8Π5 ἃ σοησ. [ἢ 1π6 ργοϑοηΐ ρἷδςθ ἰΐ ϑβ- 
ὨΪΠῆ65 ἃ ΡγορἤθοΥ, οἰἴΠοῦ (1) 45 θείπρ βοπιθῖῃην 
γγορὨ(γ : οὐ (2) 85 ϑοπηδίῃιηρ 5414 δοιὰ. ὙΠοϑ6 
ψ1)0 δάορί ἴδ ἢγϑί οχρἀπαίίοη σοηϑβέάογ (Πδὶ ἃ 
»πασσα τλυϑῖ δἰνναγϑ5 Ὀς οὗἉ ἃ ΠΪπαΙΟΤΥ οπδγασίοσ, 
υζ ΡΓΟΌΔΟΪΥ [ἢ ϊ5, σοη οβϑο νυ 118 ΦΘΠΟΓΑΙ 156 
ἴῃ ϑογίρίυγε, ἰ5 Δη δοςίἀθηΐϊ, γίϑίης ἔτοπὶ {Π6 
οὶ {μδἱ ἃ ρῥγοάϊεϊίοη βροκθη ρυ ] οἷν πὰ τ ἢ 
Ὁ ταϊοϊηρ οὗ (ἢ νοῖοϑ νγου]ὰ ἔτεα θη] Ὁ ἃ ἀθ- 

ΟΥ, δὰ 

πυποίδιιοη. 5111 ἴῃ Μδ]. ἱ. σ [ἴ ὁδόπιβ ἴο ὈΘΑΣ 
ΠΟ 5110} 856η586. ΑΡρρδυύθηΐν [5 δπιρὶ ουτηθηῖ 
ἴο 5:5) η1|γ ἃ Ῥσόορβεῖς ἀδοϊαγδίίοη '5 σοπιρᾶγᾶ- 
ἘΡΕΙ͂ πιοάεγῃ, ποῖ δοίηρ ἐουηὰ {1} 2 Κ' ἰχ. 
4...) γγνῦσγο Γοἢ ἀρΡ]}65 τἴ ἴο ἐδ ρυθὶῖς σοπάοσῃ- 
πδίίοη οὗ Δηδὺ Ὀγ ΕἸ) ἢ, [53δ΄δῃ, Βονγδνεῦ, 
Ὀγουρῃῖ [ἴ πο βΌΠΕΓΑΙ υ.56, 45 ἰζ ΟσσυΓ5 πῖπὸ 
ΟΥ̓ ἴδῃ {Ππ|65 ἰπ (ἢ6 (165 οὗὨἨ 18 ργορδμοςοίεβ. 
ΘΟ θΘΘα ΘΠ [ἃ νγᾶ5 υϑοαὰ ἴῃ ῬΓΟΥ. ΧΧΧ. Σ, 
ΧΧΧΙ. 1, δηὰ ὉγῚ Νδῆυπι, ΗΔΌΔκΚκυκ, Ζεςδα- 
ΓΔ πὰ Μαϊίδοδι, θυϊ ἤθνεῦ ΟΥ̓ [ετοπηίδῃ, 
δου ἢ ἢ15 ργεάιοζίοηβ νγοῦε 41} οὗ ἱπηρεπάϊηρ 
εν}. Ρ]δίηῖγ, ἤοννενεσ, τἢ6 ἔδ]ϑθ ργορδεῖβ 
ΔΡρ] δα ἴὰ 'ἰπ ἀογϑίοη ἴο [Θγθπ}18}}}8 ργορἤροῖθϑ, 
Ρἰαγίηρ ὑροη [15 ἀουο βθηβο, ἀηὰ 80 τυγηΐηρ 
80 6 πη γΟδ] 1165 ἰηΐο πος ογυ. 
δας δωγάεκ!...Ὶ Τῆς Ηδρδνγ. ἰδ 8ὸ υπυϑι8] 

(δαί {Πογὸ σάῃ ὑὲ [ΕΠ Ὶ᾿Ὸ ἀουδὲ δαὶ {πὸ 0ΧΧ. 
δηά  υξ. ἢ ϑενογαὶ Μ55. τὸ τρῆϊ ἴῃ γοϑα- 
ἴῃρ 7ε αγό ἰδὲ δωγάφπ. ὙῊϊ5 ᾿ηγοΐνοθ πὸ 
σἤδηρο οὗ [Π6 σοπϑοηδηΐβ, Ὀχξ ΟὨΪΥ δηοίδοῦ ἀἰν!- 
βίοῃ οὗ ἴμοπὶ (δ ΦΌΠ ὈΠῸΣ ἕογ ΙΣῸ ΠῸ δ). 
ΤΠ οχρ᾽δηδίίοη δἰϊοτηρῖοὰ Ὁγ Κοὶ! ἀπά Νἕ- 
ξεϊϑῦ., (Πα ᾿ξ 5 ἃ τοίογί, δηά ἴηδί [δογείογο {Π6 
ΥΕΙΥ͂ νογάς οὗ ἴπ6 ργενίοιϑ ηυσϑίίοη ἃγὸ τὸ- 
Ροαίθά, ἀοθβ ποῖ δ 4}} δεσοιηὴξΐ ἔοσ τῃ6 κἰζῃ 
οὗ {Π6 δοσιυϑαίϊνο Πὲξ Ὀεηρ ργρῆχοά ἴο [ἢ δπὶ. 

1 «υἱ] συεπ ἤν ταξε γον] Ἐλδίδοσ, απά 1 «υμ]]} 
οδδῖ γοῦ ΔὟΎΔΥ, οἷ. Υἱί. 29, χι. ). Νο 
56η56 σΔη δὲ πιδάς ουῖ οὗἉ {πε96 νγογὰβ 88 Ἰοῃ 
ἃ5 ἴῃς Μαϑογοῖὶς γοδαΐϊης αὶ δι άεηῇ 8. τὸ- 
ἰδιηρά, 45 ΠΙΔΥ Ὀ6 56θη ἴῃ {π6 Α. Υ'. δῃὰ ἴῃε ἔννο 
σοπιπιεηϊδίοτβ πηοπίιοποά ἄρονθ. Βυΐ στ 
[86 5] 15 ἢ οπηθηάδιίοη ρίνθη ἀῦονο 8}} 15 θϑύ. 
“πὲ ἐροι σα “47 μηΐίο ἐῤενι 9 8170 89 
Ῥυγάθῃ: ὀμί 1 «αυὐἱ οααῦ γοῦ αιὙΨΔΑΥ, “.α:1Ὁ 
«εῤουαδ. Ἐτοπι (6 Ἰάθα οὗ ἃ Ὀυγάδη ἴἢ6 
1πουρῃϊ πδίυγα! Πῦ 4.565 οὗ γοιϑίηρ ἴο Ὀθᾶγ ἴἴ, 
δηά τῃγονσίηρ ἰἰ ΟΗ͂. 

84. 17 «υἱΪ] ευεπ ῥωπὶτ 
ἴῃ6 τνογὰ δωγάεπ νγᾶ5 
Ῥἢοῖβ ἴῃ ΠΟ ΚΟΓΥ. 

86. δα! δαΐδ ἐδ Σιοκὸ απ υεγεα ἢ ἀπά, 
δαι δαὶδ δε ΠΟΚῸ “ρῥοζεη ] Ἡδεηοείοσνχασα 
Ὀο( ἴῃ [μοῦ ἰηϊοσοοῦγθα τ ἢ οἱ δηοίμος, δε 

ΤΗΐβ ργουος {παῖ 
ΌΥ 186 [2156 ὑγο- 

ΤΗΣ Θδ. τ κμ 



Υ, 16--- 1. Ἵ 

φινεγεα ἡ δηά, δι παῖ τῆς ΓᾺΡ 
δροκεη ὶ 

246 Απά τῆς δυτάεη οὗ {π6 ῸᾺΡ 
8}4}} γε πηβηῖίοη ΠΟ ΠΊΟΓΕ: ἔοΥ ἘνεΓῪ 
ΤΏΔΠ 8 ὑνογὰ 5}]} δὲ ἢΐ8 θυγάξῃ ; ἔογ γε 
ἢανα ρεγνεγίεά τῆ6 ννογάβ οὗ τῆς ]νὶπρ 
Οοά, οἵ τ ΙψοΚ} οὗ Ποβῖβ ουγ (σοά. 

27 ΤΉ 5Π411 τπου 5ᾺῪ ἴο τῃ6 ρίο- 
Ρῆεῖ, δας βαῖῃ τῆς ΓΟΚῸ δηβννεῖ- 
εἀ τἘΠεοὴ δηά, Ψηδι μαῖῃ τῇς [οκῸ 
ϑροκεη 

48 Βυϊ 8ἷπςοε γε 8ϑ8ὺ, Γῆς δυγάδη 
οὔ [6 ΓΟΚῸ ; τῃοτγείογε τῆιϊι5 8411 (ῃ6 

ΤΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΙ. ΧΧΙΝ. 
Ι͂ῸΚΡ; Βεοδυβε γε 84Υ τἘϊ8 νχογά, 
ΓΠε Βυγάεη οὗ τῆς ΟΚΡ., ἀπά 1 ἢδνε 
ϑεηΐ τηἴο γου, ϑβαγίπσ, Υε 584} ποῖ 
βϑᾶγ, δ Ὀυγάξηῃ οὗ ἴῃς ΓΟΚΡ ; 

20 ἹἸΠπετείογε, μεῃοἱά. 1. ὄνςη 1, 
Ψ] υττοῦῖν Όγρεῖ γου, ἂπά 1 ν]] 
ἔογβακε γου, δηά τῆς ον τῆδι 1 ρᾶνε 
γοιι ἀπά γοιγ ἔλῖμεγβ, σηπ4 εαςὲ γοι οὐ 
οὗ ΠΥ ῥργεβεηςα: 

40 ΑΠπά4 1 ν}}}] Ὀτίηρ 3 4η ἐνειἶδϑι- 2 ον 3 
Ωρ ΓΕΡΓΟΔΟἢ ὑροη γοι, ἀπά ἃ ρεῖ- 
Ροῖυα! β8ῆδπιεα, νῆϊο 514}} ποῖ δὲ6 
ἰογροζίεη. 

ἴῃ δαάἀγοβϑίπρ {πε ΡγΌρΒοίβ (υ. 37). 656 ἃ1Ὸ 
ἴο Ὀ6 [86 ΡΓΌΡΕΙ ννογάβ ἔογ ργορῆθου. [ἢ 15 
ἴο Ὀδ ςΔ]16 δὴ ρμραυεῦ ἤθη ἴπ6 ΡΘΟρΙΪῈ ᾶνο 
οὐδ ἴο ἰπαυΐγα οὗ [εμονδῇ: ὑιιΐ ΠΙ5 «υογά 
ὙΒοη 1 8 ϑεηΐ υηᾶϑκοά, 

86. εὐ »ιαπ᾿: «αρογα «ῥα! δ ῥὶς δωγάφη] 
Ἀδίδοῦ, ΘΥΘΙΥ͂ 88 Ὀπχάθ 88] ὈΘ 5.18 
Ὑοχά; 1.6. ἢϊ5 πιοσΚίηρ υ56 οὗ [Π6 ννογὰ Ὀυγ- 
ἄδῃ 5}8}} υυοϊ ἢ ἢϊπὶ ἄόννῃ δηὰ σγυ ἢ ΠΙΠῚ. 

γε ῥαυε ῥεγυεγίο } 1.6. να τυσπθαὰ {Π6πὶ 
τουηά, δηά ριυῖ (ἢεπὶ ἰπἴο ἃ τ ἀϊσυΐοιιβ ᾿ἰρἢϊ: ἃ 
ΒΑ Ιῖ πΥΒΙΓἢ 15 115 ον ρυπίϑῃπηθηΐ, Ὀεσδιιβ6 ᾿ἢ 
15 ἔδίαϊ ἴο 8}} βου ουυϑη 655 δηὰἀ βαγηοθβϑίῃςβϑ. 

388. Βιυΐ εἰπεῦ γε “4}] ΟΥ̓, Βιυὲ 17 γε ““». 

89. 71 «υἱἱ μεἱογὶν ὥγρεὶ γοῇ ὍΤῊϊς νοῦθα 
βῃῆοιιἀ ὃς {ταπϑίδίθά, Τῴογεζογε, δεῤῥο δ, 1 «υἱ]ῇ 
ἔσυεη ἰαᾷε γοι μῤ (οὐ 1} Ὀυγάδη γον), ἀπά 1 
«υἱὴ! οαβῦ γομ, απά ἐῤὲ εἰν «υρδίορ 1 αυε γοι 
ἀπά γομῦ γαέῥετν, ομἱ οὗ γεν ῥγεεποφ. ὅ6ε6 Νοῖθ 
δὶ οηά οὗ ΟΠδρίογ: δηά, οἡ 1 «αὐὐῤὶ εασί γοιι, 566 
Οἡ Ὁ. 32. ΟυζΓ {Γδηϑίδίογ ἤᾶνο 50 δ] (Π6 
ΠΘΟΟΘΒΙΥ οὗ ἴΠ6 τρις ἐγαπϑίδιοη οὗ 1815 νοῦ 
μὲ ΠΟΥ Πᾶνο ᾿Ἰπϑεσίθα {86 ννογάβ μά οασὶ γοῖ 
ἴῃ 186 ἰοχὲ οὐ πεὶγ οννη δι ποσί. 

40. ΜΈ {Π|5 νεῦϑο ορ. οἰ. ΧΧ. 1. 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΙΙΠ. 17, 39. 

17. Αϑ ἴδε ρῇγαϑο ΓΝ Ἢ Ἵ 15 πόννβεγε εἶϑα 
τιϑοὰ ἴῃ [15 ἀυγαρί ννᾶὺ ἴο ᾿πίτοάμςθ [Π6 ννογὰ 
οἔ σοά, ΗἰϊΖὶς δὰ Οτγαῖ δάορὶ τὸ τεδάϊηρ οὗ 
[δε ,ΧΧ.. ἀπά [6 ὅ5γγ. (ΥΟΉΡΙΥ ἰγαηβδῖοά ἴῃ 

16 Ἰνοπάοῃ ῬοΪγ οί), παπλεῖυ, ἼἽ χοῦ 
ΓΝ ἐδεν “47 εορεπμαίίν 19 δούς αὐϑὸο ἄξριε 
ἐδε «υονἀ 97, ϑεῤουαὁ. Βυΐ ἴῃ ΝΕ. ἀπὰ Τᾶγρ. 
διρροτέ ἴδ τοηοτπρ οὗ {πὸ ΑΟΥ͂, 

80. Τῇε Μαβρτγεῖίς γοδάϊηρ ἰ5 δε 0) "Δ, 
τ Ὡς ἢ ἰ5 δὲ να δηόε νυ] 1156}: ἔογ 1 5Βῃου]ἀ Ὀ6 

ΟΗΑΡΤῈΕΚ ΧΧΙΝ. 
1: ὥ»ιαεν ἐλε ἐνῥέε οὗ ρυοά απαὶ δαα σε, 4. ἦε ,0γὲ- 

σἀειυείά ἀφ γετίογαΐίονε οὐ ἐδερε ἐδαΐ τυὸῦό ἵγε 
εαῤίίσίέν, 8 αμά {δε «εοίσέϊοε οὐ Ζεάεέξίαλ 
αγια' ἐδ γέςί. 

Δ "Π}). ὙΠῸ ΠΧ Χ. ὅγτ. ἀπά Ψ]ς. 4]} γεαά 
δῖ) "ΠἾ), 1.6. ἸΠΕῪ ξοττηθά [86 γεγὺ ἔγοπι {πὸ 
5816 τοοῖ ἃ5 ἴπη6 που πα... ΤΉσΙος ἰπ τ΄. 
48 ἴπε ργορδιεῖ υ565 με που δε ἃ διγάφηι, 
1π|. ὦ ταζίπα ωὖ, λῃηὰ {Πθη ἴῃ τ. 29 τοίογίβ ἴἰ 
ὈΡΟοη ἴπεπι, βαγηρ [δὲ (σόα ννου]ὰ οεγίδιη! Υ 
ἐαάε ἴμθπὶ ῤ, Ὀμχϊ ΟἸΪΥ ἴο σαϑδὶ ἴῃοπὶ ἅινᾶγ. 
ΤΠ εἰαθογαίς σεροι!ὔοη οὗ δωγάεη ἴῃ Ὁ. 28. 15 
ἃ Ργερδσγδίίοη ἔοσ ποίβίηρ 1 ννὰ γεϊδίη ἴῃς Δ8- 
βογείς ροϊηΐϑ5. 

ΗΕ [Ιοκῦὺ 5πεννεά πιε, δηά, δ6- 
Πο] 4, ἴννγο δαβκεῖβ οὗ ἢρβ τῦξγέ 

βεῖ Ὀδείογε τῆς τεπιρὶα οὗ τῆς [,ΟΚΌ, τ. 
αεγ τας Νεθυςῃδάγεζζασ α Κίπρ' οὔ τα 35 

ΟΗαρ. ΧΧΙΝ. τ δ ΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ 5 {Π6 παὶ 
οιϊοςοπιο οὗ ψνῆδῖὶ ἢᾶ5 φόοηθ Ὀοέοτθ, πὰ ἤΘΥΟΥ 
ῬΕΓΒδΡ5 [45 ἃ τεϊρηίην Κίης Ὀθεη δάάγεβθεα 
ἴῃ δυςῖ σοηϊζοπιρίυοιυ ἴεγτι5. Νεουυςῃδάποζ- 
2ΔΥ 8 ἴο σδρίυτο ἴῃ6 ΟἸΥ, δηὰ ἀδβίγοΥ [Π6 
ῬΘΟρΙΘ: ἔογ δν]] τ ]οΓΒ δᾶνα ΟΥ̓ ἰποὶγ ᾿ηῆϊπι.- 
δῆςθ οσοιτιρίοα ἰἤοπὶ, δπὰ ἴδ6 ρτγορῆεῖβ 
ἢδνθ βυηκ ἴο 50 ἰονν ἃ Ἰονοὶ 1ῃδὲ (6 νογὰ οὗ 
]εμονδὴ μ45 Ὀεσοπια (δ οδ]οςΐ οὗἉ {πεῖν τι ϊ- 
οὐ]6. Οὐοά {δογοΐοσο νν1}} σαϑὲ ποτὶ υἱ(6Ὑ]} 
ΑΥΑΥ, πὰ Ὀτΐης Ὁροὴ ἴποπὶ δῃ δνευ δοίης 

ϑἤδτηο (ςἢ. χχὶ. 39, 40). [ἡ [Π|5 σμαρίεσγ [6- 
τοπλϊδἢ ἔυγίῃο ἀθοϊασεβ {πδὲ Ζεάσι ἰδ πὰ 4]] 
186 ργίεϑίβ δηά ργορῃεῖβ δηά ρϑορ]θ οὗ εγὰ- 
βαίθη τὸ τ ΘΓΕΙΥ τοῆιϑθ, [6 ἀθοδυηξ ΓΕΔ 5 
οὗ ἃ δαϑκεῖ οὗ ἔπι δῇεσγ 'ἴξ 848 Ὀθθὴ ρἱεκοὰ 
ονοσ. ὍΝ θη ᾿θοοπίδῃ νγᾶ5 σατο ἴο Βαῦγ- 
Ιου, (ΠΟῪ ἀοιυθῖ]εβ5 σοηρταϊι]δίθἃ {ΠοΠΊΒοΙν 8 
Ὄροη Ὀεΐηρ βανθά ἤοση ϑιιοἢ ἃ ἔδίθ: γϑϑ]}} 4} 
1ῃαἱ νν88 ξοοά ννὰ5 ἤθη συ ]]δὰ ουξ, ἀπά ρἰδοοὰ 
ἴῃ ΘΔ, δπὰ {ΠΟΥ ννεγὸ ἰοῖς Ὀοπιηὰ Ὀδοδιιδο 
[Π6Ὺ ννεγα ποῖ νοἢ ἴΠ6 ἰακίηψ. 
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Βαθγίοη ἢιδά οαγγίεὰά νᾶ ςαρῖϊνε 
]εςοηίδῃ ἴῃς 8οη οὐ Ϊεῃοϊακίπι Κὶπρ 
οὗ [υάλῃ., δηά τῆς ργίποςς οὔ [ιάδῃ, 
ἢ τΠ6΄ σαγρεηΐεγβ ἀπά 5Π118, ἔτοπι 
Ϊεγυβαίεπι, δηὰ πδά δγοιρῆς τμεπὶ ἴο 
Βδδυίοη. 

2 πε δδβκοεῖ ῥά νεῦὺ σοοάὰ ἢρβ, 
ευση Κα τῆς ἢρβ ἐῤαΐ γέ Ἐπὶ γῖρε: 
ἀπά τΠε οἵδεγ δαβκεῖ ῥαδὶ νεγὺ πδιρ ἢ 

ἐΗοῦ. δ βρ9, ψν ὶς ἢ σου] ποῖ θὲ εδΐεη, ᾿ΤΠΕΥ 
ὙγΕγε 850 δά. 

42 ΤΏςδη 5414 τῆε ΓΟΚΡ υπίο της, 
Ὗνῆδῖ 8εδβϑῖ ἴδοι, Τεγεπιίδῃ ὃ Απα 1 
δα, ΕῚρ8; τῇς ροοά ἤρβ, νεῖν ροοά; 
Δηἀ τῆς 6ν]], νϑγγ εν], τῆδτ σαπηοῖ ὃς 
ελΐβη, ΤΠ 6Υ͂ ΔΓΘ 80 εν]]. 

4  Αραίη τε ννογά οἔ τῆ6 ΓῸΚΡ 
ΟΑΠΊΘ υπΠἴο Πη6. β4 γἱηρ,, 

ς ΤἬι5 βαἢ τῆς ΠοκΡ, τς Οὐσοά οὗ 
ἴϑγδεϊ ; ΠΙΚε {πεβδεὲ ροοά ἤρϑβ, 80 ν»}} 
Ι δεκπονϊεάρε [τπεὰ τπαῖ ἀγα οδγ- 
ΓΕ ἀννᾶὺ Ταρῖῖνε οὗ Γάδ, ψδοιῃ 1 
ἢανε β8επῖ οὖἱδοῖ [ἢ]85 ρίδςς ἱἰηῖο 
τῆς ἰαηά οὗ τε (ὑμαϊάεαπϑ ἔογ ἐῤειῖγ 
οοὐ. 
6 ἔογ 1 ν}] 86εῖ πηῖπα εγαβ Προ 

τἤεπι [Ὸγ ρσοοά, ἀηὰ 1 νν}}} Ὀγίπρ τΠ πὶ 
ΔΡΆΪΏ ἴο [ἢ]8 ἰδπά : ἂδῃά 1 νὴ]! θυ}]4 
ἴπεπὶ, δπά ποῖ ρὺ}] ἐῤεηι ἀοννη ; δηά 

Ἡοῦ. ἐΐε 
βαῤέευιεγ. 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙν. [ν. ἀξ γᾷ 

1 1} ρίδηε τῆθι, δηά ποῖ ρίυςκ 
ἐῤόρι ὉΡ. 

7 ΑΔ 1 ν}}} γίνε τῆεπὶ ἤδη ἢιεαγὶ ὃ θέας, να 
ἴο Κπονν πιο, ἴῆδῖ ἰ ἀηὶ τῆς ΓΟΚῸ : δηὰ εμαρ. 35. 
ΤΠΕΥ 5041} θὲ “ΠΥ ρεορὶε, δηά 1 νν}}} ἔδει, τι. 
θὲ τῃεῖγ (ὐοά : (οῦ ΠΕῪ 581} γεΐωγῃ 19. ἐξ 36. 
πἀπἴο πιὸ νυν τ τΠεῖγ νο1]6 Ἀδᾶτί. Ὁ ἐμαρ. 30. 

8 4 Απά 85 ἴδε εν]! 4 ἢρβ, νυ] ςἢ ἃ 31. 3 
σδπηοῖ δὲ εδΐδῃ, ΓΠΕΥ Ὧγε 80 6Υ]] ; 5 
ΒΌΓΕΪΥ τῆι 841} τς ΓΟΚΡ, 80 ψΨἹ]] 17: 
Ι σῖνε Ζεάεκίδῃ {πε Κίηρ οὗ Τυάλῃ, 
κ᾿ ἢ18 ῥγίῃσεβϑ, δηά τε τεβϑίάυε οὗ 
Τ]οτγυβαίεηι, τῆδι Γαπηαῖη 1π ἴἢ15 Δπηά, 
δηά τῃεπὶ παῖ ἀννε}} ἴῃ τῆς ἰλπά οὗ 
Ἐργρι: 

9 Απά 1 ν}]] ἀε!νεγ τμαπὶ το “θὲ ἰ μον το 
γεπχονεά ἱπῖο 81} τμ6 Κίπράοπηβ οὗ τῆς οτ, νεσα-᾿ 
ελγῖἢ ἔογ ἐῤεὶγ μυτῖ, 10 δὲ ἃ τερτοδοῦ 2 ὕται. “8. 
ἈΠᾺ ἃ ργοόνεγθ, ἃ ἴδιιπῖ πὰ ἃ οἴιΓ86, δ αρ. ες. 4. 
ἰῃ 4}1 ρίαςεβ ψῃθεγ 1 5}4}} ἀτγῖνε 
[Πα πη. 

Ιο Απάϊ νἹ]}} βεπ4 τῆς βυγογά, τῆς 
ἔλταϊμε, ἂπά τῆς ρεβϑί!εηςα, Δπιοπρ 
{πεπὶ, {1} ({ΠῸῪ 6 σοπϑβυπιαεά ἔτομη 
ΟΥ̓ τὰς ἰαπά τῃαῖ 1 ρᾶνε πο {Πεπὶ 
Δηά τὸ {πεῖν (Δ εῖ8. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΝ. 
ι ϑεοοωίαλ γεῤγουίμρ ἐλέ ϑειυτ᾽ αἰροδεάέδγις 10 

ἐλς Ξγοῤλείς, 8 ,ργείο οίᾳ ἐδ φευέπέν γέαγε᾽ 

1. πυο δασξεῖ» 9 5: σεῖο σοί δεΐογε...ἢ 
ΤΙἼΘ ψογὰ φὐεγο 5 ἴο θ6 οπλ θὰ. δὲ δεγῶγε, 
ὁ. 6. Ῥαυΐ ἴῃ [6 δρροϊηϊοά ρἷδος ἕοσ οβογὶπρδ οὗ 
ἢγϑιγ5 ἴῃ [ἢ ἔογεσοιχί οὗ ἴῃς τοΠΊρ]6. 

ἐδὲ εαγρεηπίογ απά “ρὴ] {Τὸ οὐ ὈΒΤΑΘᾺ 
απά .«»ε δε, 586 ηοΐθ οῃ 2 Κὶ. χχῖν. 14. 

Ω. ἐᾷς δὲ ἥσι ἴθδῖ ἅτὸ 3γι γε] ΤΠΘ 
ἢρ-Γθο Ὀθαγβ [ἤγεα οτῸρ5 οὗ ἤξ5, οὗ ννῃαἢ [ἢ 6 
ῃγϑὶ ἰ5 τοραγάθα 45 ἃ ργοδῖ ἀ6]]σᾶοῦ. 866 ποῖδ 
Οἡ 54]. χχυϊ. 4. Τὸ ὑδὰ ἢξβ πιΑῪ Πᾶγθ 
Ὀδοη 1ποθὲ οὗ ἴπ6 βυσοίηοσγε ἴσθε, νυ ῃςὮ, ὰη- 
[655 ΠΟΥ ἃτὲ ρυποίυτοά 85 ΠΟῪ τίρθη, σοπίδιη 
8η δοχ ἃ Ἰυΐοθ ννῃ]ς ἢ τοηάουα {πόπὶ πποαῖδὈ ]6, 
Ττϑίγαπι, "Ναί. Ηἰϑσι. οἵ ΒΙΌ]ς,) Ρ. 299ς. ΟΥ, 
85 ἴδ ἢ 15 ΘΆ5:}}γ Ὀγιυ ϊϑοά, ΠΟΥ πΊΑΥ πᾶνε Ὀδθη 
ἔτι ἴοο ἀδολγοὰ ἴο Ὀδ οδΐθη, 

δ. ὁ «υἱ]! 1 αεξποαυϊεάσε ἐδένι.. ΤΥ ΠΕΙΓ 
ΑοοΠ ὌὍὌΠὲ ἱπῆυθποθ οὗ τῆθῃ {{κὸ Ὁ δηϊεὶ 
Ταυβὶ πάνθ ρυθδίγ ργονοὰ [ΠῸ ρβεηογαὶ σοη- 
ἀϊοη οὗ {πὲ [6 ΟΧχιθ5, Ὀὰΐ ἴμ6 ννογὰ 
Ροϊηϊβ ἐνθη πιοῦα 5 ΓΟΉ ΡΥ ἴο 5ρ᾽ ΐυ Δ] Ὀ] βϑίηρ5. 

ἡ. 7] σίτε ἐδονι ἂρ ῥεαγέ ο ἔποαυ ᾽5Ὲ] 
ΤΠ σοπιρ]οΐο ἢ] Β]πιοηΐ οὗὨ [ἢ15 ργορῆθου Ὀ6- 
ἰοηξϑ ἴο ἴπ6 (γι βείδη Ομυγοῆ. Α5 δᾶ5 Ὀθθῃ 
μου νῶν ουξ Ὀείογθ, πόσο ἰ5 ἃ οἷοϑα ΔηΔΙ ΟΕ 

νθθη Θγεπλ δὴ αἵ ἴῃς ἔτγβί. ἀεϑιγυςίοῃ οὗ 

Ἰεγυπαίοπι, δηὰ οὖν 1 ογὰ δὲ πε βοσοπᾶ. 80 
ἴοο ποῖ (η6 σοοὰ ἢρθ ψεσὸ ἰἤοβδθ σοῃνογῖβ 
Ρἰεκοά ουἕ ΟΥ̓ ἴπ6 ρῥγεδοῃίηρ οὗ (γῖσε δηὰ 
1[πΠ6ὸ Αροβίϊεβ: ἔθ Ῥδὰ ἢρϑ Όσα (ἢ πι855 οὗ 
[η6 ρεορὶςἊ ἰεΐξ ἔογ Τιῖυ5 δπὰ {μ6 ἈπΊδηβ ἴο 
ἀεβίγου. 

8. ἐῥαὶ ἀαυεὶ! ἱπ δε ἰαπά 9 Ἐχγρῇ Νορίίθος 
ἔποϑο οδιτιοὰ σδρίϊνε ἢ [ΘΔ ΠΔ2Ζ Ἰηῖο Ερυρῖ, 
ΟΣ ἴποϑθο ννῆο δο {ΠῚ ΠΟΥ, ἅγὸ ἴο 5ΏΔΓδ ἰπ [656 
Ὀ]οσοίηξ5. Ὑ86 πονν 1 οὗ ἴ[ῃ6 [νυ ]5}} παίϊοη 
5 ἴο Ὀ6 [86 ννοσκ ΟἹΪΥ οὗ [6 6Χ}]65 'η Βαῦγ]οη. 

9. 10. Τετουλίδῃ ἴῃ ἴΠ686 νογϑοβ γείεγϑ Ὁδοκ 
ἴο {86 ννογάς οἵ δι, ΧΧΥΝ. 2 ς, 37) ΨΒΙςἢ 
μδὰ ἃ ραγί!α] δι] Π]πιθηΐ ἴῃ [η6 ἀοβίγυςιίοη οὗ 
7ογυβαίοπι ὈΥ̓ Νοθυςπμδάποζζαγ, Ὀμὰὲ {πον [Ὁ}} 
δηά ἤηδὶ Δοσοπιρ  5Ππηθηξ ΟΠ γΒεη ἴῃ Ὠου96 
νγᾶ5 ἰο υηΐο ἴῃς [ενν8 ἀδϑο]αίς Ὁγ ἴῃ6 Κοπιδῃ5 
(Μαῖι. χχ. 38). 

ΤΕΚΕΜΙΑΗΒ ΕΟΟΚΥΤΕΕΝΤΗ ΡΕΚΟΡΗΕΟΥ. 
Ομδρ. χχν. 

Τε πεσε οὔ υ 7. 

ΤῊ ἐουγίῃ γεᾶσ οὗ [6 Ποϊακῖπι ννᾶ5 {6 ἴὰστι- 
ἱπε-Ῥοϊπε πη (ἢ6 Ὠἰβίοτγ οὗ ἴπὸ Εδϑὶ (566 [πἰγοά. 
Ῥ. 315). Οτεηϊδὶ οπιρίτεβ Ὀείοις ἴπε ὕπηε οὗ 



Υ. 1---1.] 

εαῤίίνέν, τα αμᾶ α,εῦ' ἰλαΐ, 16 ἐἀδείγμεοη 
ἠρ Π .. 15 μα {ἦς δε οὗ α ἐπ 
97) τυΐμό ἀξ ,ογετἀξιυείά ἐλε ἐεείγμοίίονε οὗ αὐ 
"ΕΠ 34 7264 ἐσιυέϊῃρ' οὙ ἐάὰέ «ἀφῦ- 

γ»ς. 

ΗΕ νογὰ {παῖ σάπς ἴο ετγα- 
τ ΪΔἢ σςοηποεγπίηρ 411] της ρεορὶα 

οὗ Τ᾿ υ6Δἢ ἴῃ τΠε ἐουγἢ γεᾶγ οὗ [εΠοῖδ- 
Κίπιὶ τῆς 5οὴ οὐ οβίδῃ Κίηρ οἵ [μάδῃ, 

Ῥασῖυ5 παὰ ΠΕ{1Ὸ σοποϑίομ, ἔογ {ποῖσγ ἔουπάοτς 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ αἰϊζειηρίδα τηοῖε ἴῆδη ἴο στϑάμσθ {Π6 
περ ουτίηρ σἰδίθβ ἴο [6 σοπάϊξίοη οὗ {τδυ- 
ἴλσῖθβ. Νὸ ϑοοῃξσ {πογοέογο ννᾷ5 [ῃ6 βίσοῃρ 
δαπά οἵ ἴπ6 σοπαηιογοσ δ πάγαννῃ, ἰπδη ἴδ6 
ςοπαιογεὰ ΕΓ ΓΟ αΥ ἴο σοιηθϊηθ δηά ἰῆτονν 
Οἵ ἴΠ6 γοκθ. [πὶ ὁπ ΨΑΥ Οπἱγ ἀϊά 86 ΘΑΓΪῪ 
ΟΥΘηΔ] ᾿ποηδγο 5 αἰζεπηρῖ ἴο οοιπίογαςσίς 115 
ἰοπάδηςου, δπὰ τ}18 νγᾶβ Ὀγ δι ]άϊης 4 ναϑί 
ςφηῖγαὶ ἴοννῃ, δηὰ ρϑορ]ηρ 1 ἢ ᾿ΠΒ Δ ἰΔηΐ5 
σδόϑθη ἔτοπὶ 6 νδησυ ϊθηθα 5ἰαδῖθβ, τῃδλΐ 50 
ἘΠΕΙ͂Γ ετηρῖγο της ραῖη 5ο]άϊΥ ὈΥ ἴπῸ τὸ- 
ΒΟΊΓΟΟ5. ν ὨΙΠἢ ἴῃ6 Παρ αὶ] ρυΐ δ ἰ15 ἀϊβροβαὶ. 
Βαυϊΐ ἀνθη {Ππ656 σαρίἴα]5 δὰ {ΠῚ 16 ̓πίογηδὶ ἀπ|Ὺ,, 
δΔηὰ νγὲ ἤδνθ βθθη ἤονν γάρι ἀν Νιηθνθῇ, νν ἤθη 
σδρίυγοά, ΔὈϑο] ΕἸ Ὺ ραβϑοὰ οἷν οὗὨ οὀχἰίβίθηςθ. 

Βυῖ του ρα ΝΙΠον ἢ ννᾶϑ {Π6 ἀοπιηδηΐ ρον ῦ 
ἀυπηρ ἴῃς ρεγιοά οὗ [ῃ6 [Θνν ϑἢ Κίηρδ, 11 νγᾶ5 
ΠΟΙΠΡΑΥΔΓΥΟΙΥ ἃ Τποάεγῃ ἴοννη. “1ἴ ννᾶβ ἴο 
ΒαΑΌγΙοη ἐπαὲ Αβϑυγία οννεὰ [115 ουϊΐυγε, [8 
βυϑίεπη οἵ νυ ηρ, [15 σα] ρίοη, 115 ϑοῖθηςθ5, [15 
ἰανῦβ, δηὰ [5 συδίοπμΒ. Βιυΐξ ν "16 ΒΑΘΎ ]οηϊᾶ 
ςου]ὰ ἀϊπρυῖο ν ἢ Εργρί ἴῃ ροϊπὶ οὗ ἀπε αι, 
ἴῃ {παῖ 11 οχϑῖθα 85 ἃ ρονγογι] ἐπιρίγα νος ἢ 
᾿ιδὰ αγγινοὰ δὲ [ῃ6 διρβοβὶ ἄθρτθο οἵ οἰν δῖ οη 
ΤΏΟΓΟ (ἤδη ἴννο [Πποιιϑδηα γοᾶγϑ Ὀεΐογο ΟἿ οἴ, 
δηά οχίοηάθα [15 ϑΡΓΘΙΏΔΟΥ ΟΥΘΥ ϑ γα απὰ 
ἔνθ ἴο [Π6 ὙΘΓΥῪ νιον οὗ ἴῃη6 ΝΙ]Ε, Αϑϑυσᾷ 85 
ἃ 5ϊαϊο π116 ππάθ τ οπθ ρουθγηπιθηΐ ννᾶ5 ΠΟ" 
ΡΑγδί νον στϑοθης" ([ Θηοττηδηΐ, "1.65 ΡῥΓΕΠΊ. 
ΟἿ ]]5Δ ἘἸΟΠ5,᾿᾽ 11. 212). Ενθη ψγῆθη σσγονηνρ 

᾿ ἱηῖο ροννοΥ ἴἃ βυβογοα ΤΔΠΥ οὔθοκβ, δηὰ ἴΐ 
νγὰ5 ἴῃ6 ἀσίοδλί οὐ Αϑϑυγαβάτηαγ Ὀγ ἴῆς Ηἱἰΐ- 
Εϊΐδ5, πο ἀννοῖϊξ ἴῃ ἴῃς πογίῃ οὗ ϑγγία, νυ ἢ 
ξανε Ὠανιὰ ἴτοθ βδοορὸ ἔοσ {πὸ Ὄχίθηϑβιοη οἱ ἢ]5 
ςοπαιοβῖβ ἴο [πΠ6 θδηκΚ5 οὗ ἴπ6 ΕὈΡρἢγαῖοβ ([Ὁ. 
210). 
ΤΠ6 ᾿ηςοΓοϑΈηρ ἰΞίοΟΥΥ οὗ Μεγοάδοἢ- α- 

ἰλάδῃ, ρὑγεϑοσνοὰ ἴου 5 ἴῃ (6 οὐυποιίογτῃ ἴη- 
βοτίρίίοηϑβ, ἂπὰ μι] 15 ηθα ΟΥ̓ ἴῃ6 5απιὸ διιΐποῦ 
ὑπάογ ἴῃς {Π|6 οὗ “Α Βαδγ)οπίδη Ῥαΐγιοῖ,᾽ [Ὁ. 
11. 203--’2ορ, 5Π6 05 05 ΠΟΥ Γοϑίϊθος Βα γίοη 
δὰ Ὀξθη ἴοσ ἃ ἰορ ρεποά πάθον ἴΠ6 Νίηθνδ 
γοκο, δηὰ ον οἱὰ ννᾶ5 ἴῃς βίγιρρε Ὀεΐννθεη 
Αϑϑυσίᾷ δπὰ {πε ΕἸδιηῖο δηὰ Μοάϊδη Κίηρβ. 
Αἱ ἰεησίῃ, υπάοῦ ἃ σοπ)υϊηθά αἰΐδοῖκ οὗ Ογαχ- 
1Ὲ5 ἴῇς Μεάδ δηὰ Νδθοραϊαβθϑθαῦ ἴπ6 Βδὺγ- 
Ἰοηΐδη, ΝΙΠΘν ἢ [6]]. 
ΤΠ ἀδΐθ ὑϑυδ!}ν αίνθη ἔοτγ (ἢ]5 σιοδῖ ὀνεηξ 

5 Β.Ο. όος, Ὀὰϊ ἴμ6 Βανγ]οπίδη ΟΥ] πη ἀογ5 Ρ]ΑςΘ 
ἴῖ ᾿ννοηΐγ-ῖννο γεᾶγβ Ἰδῖοσ, ἴῃ Β.ς, ς82. [(9 
ὅ]} οεἴεοϊ ννᾶ5 ποῖ βθθη δῖ οὔςθ, δηὰ ἔοσ 50Π16 
ἔγηθ ἴξ τετηδιπεά υὑποογίδίῃ ναὶ ψουἹά Ὀδ 

νο:. Υ. 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΝ. 
(Πδῖ τυᾶς ἴῃε ἢγϑε γεᾶγ οὗ Νεδιυςμδά- 
ΓεΖΖζᾶῦ Κιὴρ οἵ Βαδυίοῃ ; 

2 ΤΠῃε ψΒῖς ἢ [εγεπλδῆ τῆς ρτοὸ- 
Ρμεῖ 8ρᾶκε ὑπῖο 4}1 τπε ρεορὶς οὗ 
]υάλῃ, δπά ἴο 411] τῆς ᾿πῃαδὶϊδηῖβ οὗ 
7]εγυβαίεηι, βαγίηρ, 

4 Ετοπι τῆς τῆιγίεθητῃ γεὰγ οὗ ο- 
Δ ἢ τῃ6 βδοὴ οὗ Απιοη Κίηρ οὗ Ϊυ- 

[ἢ τόσ οἵ ΝΙΠον ἢ 5 ἀοννηῖ]}}. [ΙΕ νν»85 τῇ 
(Πη6 ρεγιοὰ ᾿π5ὲ Ὀείογε 118 δίθρθ, ἀπά ψ ἤθη 
Βαῦγϊοη πὰ Νίπονθη ννεῦα ργεραγίηρ ἔοσγ [Π6 
ἀοδί σίγα ρος, [μα ῬΏΔΓΔΟΝ-- ΝόΟθο ταδάδ [15 
Βο]ὰ αἰϊεσηρί ἴο νυῖῃ ἔογ ΠΙπΊ56] ΕΠ 6 ΒΌρΡτοηΔΟΥ 
οἵ ὙΝν ἐβίεσῃ Αϑὶὰά. ΨΝῺΥ πὸ αἀϊά ποῖ ρυξῇ οἡ 
ΤΏΟΓΘ 5 ΓΟΠΙΟΌΒΙΥ ΑἴοΓ ἢς Πδα ἀοίεαϊοά " [οϑδῇ 
αἱ Μοριἀάο, ννὰὸ σδηποί (εἷ}, θυὰξ δὐίεγ ἃ ἀθὶαῪ 
οὗ ἔουγ γεαγβ Εδυρί δὰ Βαργίοη τηρὶ δ (δγ- 
σμοπγϑῃ, απὰ Οοά ρανὸ 186 ργὶζΖθ οὗ Ἐπλρῖσο ἴο 
ΝΕ ςΠδάποζΖζδγ. 

[1 ννᾶβ ἱπιπηθα διοῖΥ δὔογ τἢ 15 Ὀδί!]6, δηὰ 
ΡγοῦΔΌΪΥ Ὀεέογο ΝουυςμδάποζΖζαῦ δηὰ ἢϊ5 νἱο- 
ΚΟΓΙΟῸ5 ΔΓΤΩΥ ἀρροαγοά ἰη Ῥαἰεβέῖπο, [μὲ [6 γοπι- 
ἰδ ἀο] νότοι (ἢ15 ΡΓΟΡΠΘΟΥ, ΟΥΑΙ ΡΕγμαρ5 δὲ 
βτβὶ ἴο {μὸ ροορίὶβ, Ὀυϊ βϑοοη δῇιεγνναγὰϑ 11 νγᾶ8 
ςοπιηλ ἰοὰ ἴοὸ νυ της, πὰ ἰογιηθὰ ραγὶ οὗ 
76 Ποϊα κὶ πλ5 γῸ]] (ἢ. χχχυΐ. 29). [{ ἐογεῖε} 5 
ἐπθ ρυθαΐῃθββ οὗ ἴη6 Βδυ]οηΐδη οπλρίτθ, πιο - 
τίοπβ με σουηςγθ5 ονοσ νν ὨΙςἢ 1Ε ννᾶ5 ἴο Ἔχίοπά, 
δηὰ (Π6 οχαςῖ ρεγιοὰ οὗ [15 ἀυταίίοη, [ Ὀ6- 
ἰοηρε ἔδ5 ἴο (ὴ6 γοᾶγ οὗ [6γθηγ δῇ 5 ρτοδίοϑδι 
ἃσινγ, ἤθη Β6 νγᾶ58 υϑηρ ἢ᾽5 υἱπγοσί Θἤογίβ. 
ἃ5 ἃ 5ἰδίοθδιηδῃ ἰο ἀείδο! εμοίακίτη ἔτΌπι. 
Ἐρδγρῖ, ἀπά ργενδὶ] ὑροη ὨΪϊπὶ ἴο δοσθρὲ ἔγδηκ]Υ. 
{Π6 ροβιτοη οὗ ἃ Κιηρ βιῦθ)]οςῖ ἴο 186 ξΣΘΠΘΓΔΙ: 
ΒΡΓΟΙΊΔΟΥ οὗ Νεδυςῃδάμῃοζζασ, Βαϊ πα ἀϊά' 
ἢοΐ 5ρΘα]κ ΠΛΟΓΟΙΥ 45 ἃ ϑἰδίθβϑιηδη, ΠΟΙ ννὰ5 1ἴ 85 
ἃ τηδίϊογ οὐ ροϊιου, Ὀυϊ οὗ τοίου ἀυίγ, [Πδὲ 
ἢὯδ6 ρῥγεββϑοά 1 ὑροὴ θῃοίακῖπι. Απά 1ἴ νγᾶβ 
ἦυϑῖ 1ῃ15 δϑρεςῖ οἵ ἴῆ6 ἄρρεαὶ (δὶ τηδάθ Π6 
Κιηρ τογοσῖ 1. Ης Ὀυτπξ ἴ86 ῥγορῃμοῖβ γοὶ]], 
{ἰοὰ ἴο 5|4Υ ἴπ6 ργορῃποῖ, δηὰ ποασγὰ ἴΠ6 νοΐοθ 
οἵ Οοάὰ πὸ ποσὰ ἀυπηρ ἴΠ6 τοϑί οὗ ἢ15 γείρι. 
(566 [ηἰτοά. Ρ. 322). 

1. :δὸ γονὴ γεαγ ἴῃ Ὅλη. 1. τ 18 15 οδ]]ϑά' 
(86 (ηἰτὰ γεοαγ, Ὀυΐϊ δοςοτάϊηρ ἴο Η]θ᾽5 ' ϑδογθά 
ΟΠγοη. 11. 4329 [εῃοϊακὶπὶ νᾶ πιδάς Κίηρ ἴῃ 
Τυὶγ, όογ, αηὰ ΝΕθυςμδάποΖΖαῦ θαυ ἴῃ 604. 
ἼΔι5 [ἢϊ5 Ἰηναβίοη οὗ [άπ 4, ἴῃ νν οι ΤΠ Δη16ὶ 
νγ5 οδιτίοά σδρενο ἴο Βαῦγ]οη, νγᾶ5 δοςογά- 
ἴῃς ἴο 1π6 ἀαῖο οὗ [6 γϑαγβ 1ῃ6 ἑουχί, Ὀυξ 
δεςοσζάϊηρ ἴο ἴπ6 δοϊυδὶ πὶῈὸ 6 (Πγὰ γὙϑΑΓ Οἱ 
1π6 [ἐνν δι Κίηρ, ὈΕΙΠΡ ΟΠΙῪ {86 {π᾿ Γγ-ϑθοοηά 
ταοηῖςῇ οὗἉ ἢΪ5 τεῖρτι. ΤῊς γεϑῖβ ἴῃ ἴῃ Βαῦγ- 
Ἰοηίδῃ οὐ] πάεγβ ἅτ οὗ σουγῖθθο Β.6. ς86 ἴογ 
ΝοθυςῃδάποζΖζαι᾽β δοσοββϑίοη, δηὰ ςοὸ ἔογ ἰδδΐ 
οὗ [οΠοϊακίπι. ΝοΟυς δά ποΖΖδΥ ννᾶ5, μουγανοσ, 
ποῖ γοὶ ΓᾺΠῪ Κιηρ, δπὰ 1 ννᾶ5 ἀυτίηρ (Π6 
σοισϑο οὗ [ἢ]5 σαπηραῖρη παῖ 6 Ππροαγὰ οὗ 
ΝΑΡορδ]αβϑασβ ἀδδίῃ, ἂδπά δυττθα ποπὶὸ ἴο 
ΘΘΟΌΓα [Π6 [ὨΓΟΠΘ. 

ΕΥΕ 

419 



450 
ἀδῃ, ενεῃ υπῖο τἢ}]58 ἀἄδγ, τῃδλι ἐς τῆς 
ἴἤγεε δηὰ ἐννεητεῖῃ γεᾶγ, {πε τγογά 
οὗ τὴ ΓΟΚΡ ἢδῖῃ σοπιε υηΐο πε, πὰ 
1 ἢᾶνε βροκθη υπῖο γοιι, τίβίπρ, εαγΪῪ 
δηἀ βρεακίηρ ; δυῖ γε ᾶνα ποῖ ἢεαιϊ- 
επεα, 

4 Απά τῆς ῸΚῸ μαῖἢ 86ηΐ υπῖο 
γοι 411 5 β8εγνδηῖβ ἴῃ6 ργορἢεῖϑ, 

“ οδαρ, ο9. “ τἰβίηρ δαγΪΥ δηά βεηάϊηρ ἐῤόηπι; δῖ 

ὃ.) Κίπ, 17. 
τι : : 
Ἔβαρ. 18. ΘΥΕΙΓΥ Ο6 ἔτοπΊ ἢ8 6ν}]} ννᾶγ, δηὰ 
"ἃ 

35. 15. 
Τοπδὰ 3. 

γε ἢανε ποῖ ἢεδικεηβά, ποὺ ἱποϊ πὰ 
γον Εἂγ ἴο ΠΘΔΓ. 

ς ἼΠΕΥ 564, ὁ Τγη γε δραίῃ ΠΟΥ͂ 

ἴτοπὶ ἴπε εν] οὗ γουγ ἀοίηρβ. ἂπάὰ 
8, ἄννε}} ἴῃ τῆς ἰαπά τῆλε ἴῃς ΓΚ διῇ 
ἄμ πο γου ἀπά ἴο γουγ ἔδίθο 5 
ΟΓ δΥεΓ δπά δνεογ: 
6 Απά ρο ποῖ δεν οἵδμεγ ροάβ ἴο 

δεῖνα ἴΠεπὶ, ἀπά ἴο ψουβῇρ [Π6Π|. 
Δηὰ ρίονοκε πιὲ ποῖ ἴο Δηρεῦ Ὑγἢ 
(ἢ ννοῦκβ οὗ γοιιγ Ββαηάβ; δηά 1 νν}}} 
ἀο γουι πὸ ἢυτῖ. 

" εῖ γε πᾶνε ποῖ ἢεαγκεπθὰ υη- 
ἴο πιε, 86 τῆς ]ΟΚῸ; ἴπαὶ γε 
τηῖρῃς ρύοόονοκε πὶ ἴο ἅπρεσ Ψ ἢ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΝ. ἰν. 4-.-11. 

(ἢς ψογκβ οὗ γουγ δαπάβ ἴο γΟῈΓ 
οὕ ἢιγί. 

8 4 ΤἸΠετείογε ἴῃ. 834 τῆς ΓῸΚῸ 
οἵ Βοβῖβ; Βεοδιδε γα ἤανε ποῖ ἢϑαγά 
ΓᾺῪ Ὑνοτά5, 

ΒεἢοΪά, 1 ν1}}] 86η4 δηά ἰἀκε 
411 τῆς ἔδπ}}} 165 οὐ τῆς πουῖῃ, 5 ἢ 
τῆς ΙοΚΡ, ἀπά Νερυςμδάγοζζασ ἴῃς 
Κίηρ οἵ Βαθνγίοῃ, τὴν 8εγνδηῖ, δηά 
ψ}1 Ὀτηρ τῆθπὶ ἀρδίπδῖ 1ἢ}8 ἰδπά, 
δηἀ δραίηβϑεὲ τῆ6 ἱπῃδθιτδηῖβ τηεγεοῦ, 
ΔηΔ δραίηβι 411] ἴπε8εὲ πδιίοηβ γοιιηά 
δου, δηά νν}}} υατίογὶγ ἀεβίγου {ἢ πὶ, 
δηἀ τηλκε τῃεπὶ Δη δϑιοη βῃπηθηϊ, δηά 
ΔΠ ἢἰδδίπο, Δη4 ρεγρεῖιιδὶ ἀβϑβο δι! οῃβ. 

ΙΟ οἴδονοσ 7ἴἪἼ νν}}} τακε ἔτοπι [ ἢεΡ. 7 
. ὶ τοί έ ἔαϑεϑν 

πεῖ πε “νοίςς οὗὨ πκίγῆ, δηὰ τῆς ἐο φυσέρα 

δτγίάθργοοηι, ἀπά ἴῃς νοίςς οὗ ἴδε“ 
Ὀγίάς, {πε βουπά οὗ τῆς πλ]5ςἴοηςϑ5. 
δηά τῆς ΙΙρῆς οὗ τῆε σδπάϊο. 

1: ΔΑπά ἢ15 ψ θοὶα ἰαπά 5841] ὃ6 
ἃ ἀεβοϊδιίοη, ἀπά Δῃ δϑῖοπιβῃπιεηῖ; 
Δηἀ {πε8ε6 πδίίοῃϑβ 5}8]] βδεγνε ἴῃε Κίηρ 
οὗ Βαδγίοηῃ βενεπῖῦ γεδίϑ. 

8. 20ε Ἰόγες απά Ἰᾳυοπίεί γεαγ] 1.6. πὶηθ- 
ἴδῃ ὑπάογ [οβίδῃ, δῃὰ ἔουγ ᾿πάοτ [ΘΟ ΚΊΠῚ. 
ΤῊΐ5 ΡγΌΡΠΘΟΥ, ἤοννουθῦ, ννᾶβ ἀοἰϊνεγοά δἵ [ἢ 6 
Ὀορίπηίηρ οὗ ἔπ6 γεᾶγ, δῃηὰ ϑοπλδα ΠΊΟΠΙ 5 θαυ] ΟΣ 
ἴπδη {π6 ντιηρ οὗἩ [Π6 ΓΟ] (ςρΡ. οἢ. ΧΧΧΥΙ.). 
[1 ἀϊν!άο65 1156} ἰηΐο [ἴγοο ραγίβ, παιηθὶγ, (1) 
[Πς Ἰυάρτηρηϊ οὗ [ἀλἢ, τ. 3-τ-οῶῖι, ξο ον εά 
Όγ Βαῦγ]οπ᾽ 5 ἀοοπὶ, συ. 12---.14.; (2) [86 νυ]πο- 
οὔ οἵ διγγ, νυ, 1ς---ὐ; (3) [86 7υάρτηεηπί 
οὗ {Π6 ννοτ]ά, νυ. 20---28. 

δ. {ρον αἰ4] [1λῖ. Τὸ “αγ, 8ῃ ἱπξ, ἀδροπά- 
ἵπρ ὕροη [ἢ6 νεγὺ ἴῃ ἴπε ἤγϑε εἴδυϑε οὗ υ. 4, 
εἸεῤουαῦ δαΐδ «επί, Ὀὰχξ ἴΠ6 Α. Κ. κῖνοβ ἴῃ6 
τσ Ὦς 56 η56. 

Τωνη γε} 1.6. Κερεπὶ γε, ἴῃς ρστεαξ βιιπιπλοῃ 8 
οὗ Οοὰ ἴο πιαηκίπά, ννβϑίθοῦ ρίνοεπ Όγ 186 ῥτο- 
ΡδΒείβ οὗ οἱά, ὈΥ ομη Βαρίϊβὶ, οσ ὉῪ 1π6 ἃρο- 
8116ς δηά {ΠοΙΓ βιυσοόβϑοῦβ, [Κὸ χχὶν. 47; Αςοίβ 
ἱ:. χ8, 1], 10. 

9. δὲ αν» ἔο ὁ ἐδε ποῦ Ὁ} ὐρ. ἱ. 13, 
14. ΒΥ Μαριλοε ἀΥΘ ῬΓΟΡΟΥΙΥ πιθδηξ γῶσθβ5 
δργυης ἔγοσμη ἴΠ 54Π|6 δηοοϑίοσ, Ὀυΐ ἴΠ6 ἴογπὶ 
15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ υϑοὰ ΠΟΙ ἴῃ ἃ Κ'ἜΠΟΓΑΙ ΨΑΥ ἴο 518- 
ὨΠΥ 1[Π6 νυ! δ σρσθδά ἐπιρίγε οὗ ΝεδυςσμδάποΣ- 
78. Α5 ἃ ΙὨΔίΈο οὗ ίδςξ ἴδθ Ὀδϑίη οὗ 186 
Τιετβ πὰ Εἰιρῆγαϊοϑ ννᾶ5 ρϑορ] δὰ ΟΥ̓ {Πῦε5 οὗ 
ὙΟΙῪ νδιίοιϑ ραγεηΐρε; δηὰ Ργοῖ. Ἀδν)ηβοη 
ΠΟΌΘοΒ (δὶ (Π6 φατγ Κίηρϑβ οἵ (μδάσα ἅγὲ ἴῃ 
ἴδ πιοηπυπιοηΐβ οὔἴρη ἡ εϑιρηδίοα 845. “ Κίηρβ οὗ 
Π6 ἔοιιγ τασθϑ,᾽"") “Αποιθηξς Μοηδγο  θβ,᾽ 1. 61. 
Απὰ οὗ [δε Βαδυ]οπίδη κυ δ)εςῖβ οἵ Νουα ςῃδά- 

ὨΘΖΖΑΓ ἢ βαγϑ8 ἴἢαί “ΠΟΥ νν γα δ ρὨΔ ΙΓ 81} ἃ 
ΤΑΪΧΟα σγὰςς,᾽" Ὁ. 11. 497. 

απά Νεῤμεῥαάγεκξαγ)] ὙΠῸ ΗςΌτγ. ἰ5, ἀπά ἰο 
ΜΝεὀμοραάγεσχαγ. ὙΠῸ ΓΧ Χ. οὐ [Π6 ννογάς: 

ΤΊΔΩΥ ςοπηπιοηίδῖοτβ ϑιιῤϑιαΐο ΤΙ ἔου δὲ, 
ΠΟ ἢ ψνουϊὰ γῖνο (Π6 ϑεῆβϑο οὔ ἴῃ6 Α΄. δηὰ 
[15 ϑθεπὶβ ἴο ἤᾶνθ ὈδΘ ἴΠ6 τοδάϊῃρ οὗ [Π6 
ϑγτ, Τάγρ. ἀπά Ἄς. ὙΠοΓῸ 15 πὸ σθάϑοῃ, μον - 
ὄν γ, ἔογ ἀϊδίυγοίης ἰἢ6 ργοϑοηΐ ἰοχί, δεςογάϊης 
ἴο ψΏϊοἢ Διεῤδωεραάγεκαν ταυβδὲ Ὀ6 ρονεγηοὰ 
ὈΥ {Π6 νϑγὺ 10 «επί. ὙὨ6 ϑθῆϑθα {ἢι8 15, 1 «υἱῤ] 
“ἐπά 1ο Νιεδμοβαάγεξαν, 7,7 “εγυαπί, απ ὀγίνσ 
δο!ὁ δί»» ἀπά ἐδὸ πογί βεγη γᾶς. 

»Ὦγ “ογυαη ΤΠ15 {Π|6, 9580 Το ΔΥΚΑΌΪΟ ἴῃ 
ἴῆε ΟἸἹὰ Τεβίαπιδηΐϊ 45 ἴῃς ὀβρεεΐδὶ ορί ποῖ, γαῖ 
οὗ Μοβοβ, δπά [ἢθη οὗ [ἢ6 Μοβϑιδῇ, 15 τ᾿ 
εἴνεη ἴο ΝευομδάποζΖζΖαγ, δηὰ τηᾶγβ (ἢ στοαῖ- 
[655 Οὗ ἴῃ σοπΊΠη 5510 ὴ δηϊγυκίοα ἴο ἢΙπ. 

απ ασἱοπίεδηιοη:) ὅ86εῈ ΠΠΉ. ἢ. ας ν. 30, ἀπά 
ἴον δοίης, “ἢ. χν. τό, χῖχ. 8. 

10. 2ρεὲ «“ομμα 97 1δὲ »ιϊείογοι, ἀπά 1δὲ ἢ δὲ 
φΓ δὲ εαπά] ὙΒῸ τὨγοδιθηϊηρβ οὐ ἴῃ6 ἢγϑβί 
Ρατί οὗ {η6 νεῦϑο ᾿πάϊοδίθ ἃ οἴδίθ οὗ βθῆθγαδὶ 
ΤΉ βΟγΥ, Ὀαξ ποθ ἰδλϑὲ ἔνγο ἀεηοίε [Π6 δηττο 
ςοβϑδίίοη οὗ ἀοπηοϑβίϊς 16, ΒΘ ομοννᾶϑ5 [Π6 5'ϑῃ 
οὗ {πῸ ργεραγδίίοη οὗ {π6 ἀδιγ τηθϑὶ, (6 οἵμποσ 
οὗ [Π6 4556) Ὁ] Ἰηρ᾽ οὗἉ {ΠῸ ἔΆπΆ Ϊν δχοῦ {πὸ Ιάθουχα 
Οὗ 186 ἀΔΥ νγογὸ οὐδσ. Ορ. συ. χνἱ!]. 22, 22. 

11. “φυεηὶν γεαγἢ ὍῆῈ ἀυγαίίοη οὗ {86 
Βα γ]οηΐδη οπιρίγε νν85 σΘΆ]Υ 4 {{Π|6 βῃογῖ οὗ 
1η15 ρογίοά, Νερυςβδάμπεζζασ σγεϊρποὰ ἔοτγ. 

34. 
Εζεῖς. χὅ. 
᾿ 

ΡῸΤΗ 
νοΐοςς οἵ ρἰδάπεββ, ἴῃς νοῖςς οὗ τῆς 

οἤδΡ. 7 
ΕἾΝ. 

ὅς τόν 

Οϑ. 2.ὄ ΙΣ 



ν. τ2--τΊΨἥ ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΝ. 451 
12  Απά [Ιἴ 5041] σοπιεὲ ἴο ρᾶ88, αἷβο: δη4 1 ν»}}] γεσοπίρεηβα ἴΠ6πὶ λ6- 

4. Οἴου. ἄγ νἤθη 8ΕΝΒΠΥ γελΓβ ἅγα ΔΟΠΟΠΊρΡ]13ῃ- ὄοοτγάϊηρ' το {Πεὶγ ἀεθάβ, Δπ4 δοσογαϊηρ 
ἕναν εάν ἐδ} 1 ψνἱ]] Ἰρυηίϑῃ τπε Κίηρ οἔ ἴο πε νγοῦκβ οὐ {πεὶγ ονγῇ Πᾶπάβ. 
τμΆΡ. φ0. ΒΑΡυ]οη, ἀπά τὲ παιίοη, βδίτῃ τῆβ Ις 4 Εογ τππ5 5411} τὴς ΙοκῸ Οοἀά 
Ῥλπ. φ. ἃ. ΟΕ, ἰογ τῃεὶγ ἰηϊ φαΐ, δπά τῆς ἰαπά οὐ ἴϑγδοὶ υπῖο πὲ; ἼΤάκε τπε “ ννῖπε 
ἡ Ηςῦ 

.“ ]1οὉ 2:. 

υὐρίέ μον, ΟὗἩἨἁ Τὴ ΟΠ δ ἀεδηβ, δπά υν}}} πιᾶκε ἴἃ οὰρ οὗ {Π|8 ΛΙΓΥ δ ΠΥ ἢαπά, δηά Ῥεαὶ. 79. 8 
Ρεγρεῖιδὶ ἀδϑβοϊδιοηβ. ΒΕΒΌΙΣ 

12 Απά [1 ν}] Ὀγίηρ ὕροη δαῖ 
ἰλῃμὰ 41} πὰ ννογάβ ψῃϊςἢ 1 ἤάνα ρτο- 
ποιηςεὰ δραίηϑὲ ἰἴ7 εὐδη 411] τῃδλῖ ἰ5 
νυητίεη ἴῃ (5. θοοκΚ, ψ  ῖς ἢ ετο- 
τ ἰδ δῖ ῥγορμεβιεά δραϊηϑὲ ἃ}} τῆς 
ΠΑ[ΙΟΠ8. 

14 ΕῸΓ ΠΙΔΠΥ͂ Παῖίοηβ δηὰ ργαδῖ 
γ “ἌθΡ. 47. Κίῃρϑ 5}8}} 4 5εγνε {Παπιβεὶν ε8 οὐ τ επὶ 

ἔουΣ γοδῖβ, Ἐν}]- Μεγοάδοἢ ἴἔνο, Νεγρ  Ι55ᾺΓ 
ἔουγ, ἀηὰ Ναρδοηδάιϑ ϑενθηΐθεῃ, ἴῃ 4]} 5ἰχίγ- 
βϑέυθρη. [ἰἔ ννε δᾶάὰ (ἢς ἴννο γεαῦβ οὗ Νῦορᾶ- 
Ἰλϑϑασ᾽5 γαίῃ δἴϊογ (6 σαρίυγο οὗ Νίπονεῃ, ννὲ 
5ῃουϊὰ ἴπιι5 ἢάνθ ϑἰχῖγωκη!ηθ γοᾶῖβ, δηά ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ϑοιὴθ πηοπίῆβ. Βιιῖ ἴῃ6 ϑενθητν ΥΘΑΓΒ 
ΔΙῸ ΙΏΟΥΘ 05114}}} σα]οι Διο ἀοννῃ ἴο {Π6 {ἰπ|6 
ἤδη ἴΠ6 ἴον ννοτα ροιτη 6 ἴο τείυσγηῃ ἴο 
ΠΟΙ͂ σου ΠΙΓΥ, ἰη δοσοσγάδηςθ ἢ ἴῃς ρσορῃεῖ 5 
οὐ οἰδίοπηθηξ ἢ οἷ. χχῖχ. το. Οὔ. ποῖδβ οῃ 
ςἢ. χχνὶ!ϊ. 7. ᾿ 

12. ρεγρείμαὶ ἀεεοία!ἑοη.1 ὙΠῸ οτηρίγε οὗ 
ΒΑΌΥ]Οη ννᾶ5 ργδοίσα!ν ἴΠ6 νογκ οὗἉ οπο πηδῃ. 
ΑΠΟΥ ΝΟΟυςΠδάποζζασα ἀθδίῃ 1 σοηππηυεα 
ἴογ ἃ ἔδνν γεᾶγβ, ἀυτγίηρ νΠΙΓἢ 115 ΠΒΊΟΓΥ [5 
ἃ 561165 οὗ πιυγάογα ἀπά υϑιγραίοῃβ, ἀπά [ἤθη 
ΪΈ [6]] ἔοῦ δνοσ, ἂπὰ 115 σι! 5 ἔοτπη 115 ΟΠ]Υ͂ 
ἰΔϑίϊηρ πλθπηλογία]. (Οοπίγαβι ψ]ἢ [ἢ 5 [Π6 Ρτὸςσ 
Τηϊϑε ἴο ᾿δῇ ἴῃ οἷ. ἵν, 27. 

18. ἐμ δὶς δοοξ, «υδίερ ϑεγεριίαδ δαὶδ »γο- 
Ῥδευϊεά ασαϊποί αἱ ἐδε παϊίο)] ὙὍὙΠὲ ΧΧ. 
δανο ἴηθϑε ννογάς, Ὀι{ ἀὐτδηρο ἔἤθπὶ ἴῃ ἃ ΥΕΓΥ 
ἀϊδεγοηὶ νὰν. ὍΠΟΥ ῥἷδοθ 4 ἐ1]] βίορ δέϊεν 
δοοξ, δῃὰ ίδκθ (6 γοϑὲξέ ἃ5 {π6 [1{|6 οὗ {Π6 
ΘΟ 65 ΟΥἨἁ Ῥγορἤθοῖο5 ραϊηβί {Π6 παῖοηβ, ΠΟ ἢ 
ΤΠογο ᾿πιπηθ Ἰλίου ἕο] ονν, ν ΒΠ6 ἴθ ἴπη6 Μδ4ςο- 
τεῖὶς ἰοχῖ ΠΟΥ ἃγὸ ἀθέογσγεα ἴο ἴπθ επά, (Πα 
ΜῈ ΠΝ. 1... 11, ἘΠΕΥ͂ ΤΥ ἔἕογτη Ομ ΘηΕτΟ 
80 165. ὙΠΟῪ ΘΏΓΓΟΙΥ Οὐ, ΠονουῸσ, τ. 14, 
δηά 45 [Π]5 υθῦϑθ 566ΠΊ5 ἴο γϑίευ ἰῇ ἃ ὑθγῪ ὉΪδίη 
ΤΊΆΠΠΟΙ ἴο (δῆ. ]. 9, 41, 11. 27, 28, Δηὰ ἃ5 [Π656 
εἰαρίοτβ ννογα σογίδ ΠΥ ποῖ νυ θη ἴῃ ἴδ 
ἔουπἢ γοᾶγ οὗ [οποία κῖπι, Ὀὰϊ ΡΓΟΌΔΌΪΥ εἰενθη 
ἰδές ἰδῖοσ, ςρ. ςἢ. 1. ς9, ἴΠΕΓδ 15 ἃ οἶθαγ ὕτο- 
ΔΌΠΙΥ ἴδαΐ τη [ϊ]5 ρίδοθ ἴ86 ΠΧ Χ, πᾶνα ὑτθ- 

βετυθὰ {πὸ ἴοχί 85 ἴἴ βἰοοά ἴῃ [6 μοί καἰ πλ5. το ]], 
Βυϊ 5ε6 Νοῖδ δὲ ορηά οἵ (πμαρίεσ. 

14. »παπρ παίίοησ.. “δα! στε ἐδενισεῖυεε 
97 Ἴδέρι αἱφ0] 1.6. 5841} ἱπῖροβϑθ ἔογοθά Ἰδθουγ 
Ὄροη ἰῃ6 (δαϊάπαηβ, ἀπά γεάμποθ Ποτὴ 4150 ἴο 
ϑογυϊπάθ, ὙὌῊΘ “ τοςοπΊροηϑθο οὗ ἴῃθπὶ δοςογά- 
ως ἴο {πεῖς ἀθοά ς᾽" 15 τοροδίθα!Υ δππουησθά ἴῃ 
ἴθ ἤπ] ργορῇοοῖθβ, 866 Ὁἢ, 1. 29, ᾿ϊ. 24. ΕῸΓ 
εἰ 5 νοῦϑο 5ε6 Νοῖίο δἱ οπὰ οὗ (βδρίεσ οὔ υ. 13. 

οιι36 ἃ] τῆς πδίιοῃβ, ἴο ννῆῇοπι 1 5επά 
ἴῆες, ἴο ἀτγίηκ 11, 

1Ι6 Απά τἢεγ 5141] ἀτγίηκ, ἂδπά ὃς 
τιονεά, δπά ὑὲ πηδά, Ὀεῦδιιδε οὗ τῃς 
δυνογά τῇδ 1 νν}}} βεπα δπιοηρ [ἢ πὶ. 

17 ΤΠ εη ἴοοκ 1 τε σὰρ δὲ τπε 
ΠΟΚῸ5 παπᾶ, ἀηὰ πιδάς ἃ]] τῆς 
ὨδῖίοηβΒ ἴο ἀγίηκ, υὑπῖο ψῃοηὶ τῆς 
ΓῸΚΡ Πδὰ β8επῖ πια: 

φῶναιρακοκαιαε βίῃ. 

16. ον ἐδ “α}] ΟΥ̓́, Βα! δε1ἁ. 
Τῇ ΧΧ. ρας {πὶ ργορῆθου δῇεσ ἴῃοβο 
ἃραϊηβὲ (Π6 παίϊοῃβ, σῇ, χἶν!.----Χ]χ., δπλοηρς; 
νν ΒΓ ἢ ΓΠοΥ ᾿πϑογί σῇ. 1. 11., νντ ἴδῃ ἰοηρ ΔΕοΓ - 
ναγάβ. Βιυΐ οἰ Υ Ὀγ 1561, 85 ἴῃ {πὸ Ηςῦτονν, 
ΟΥ̓ Δἢἔεγ ἴδ τηϊπὰ δά ὕδθθη ργεραγθά ἔογ 1ξ ὈΥ̓ 
Πεασίηρ ψγμδῖ [ογεπηλδῃ ἢδα ργεν! ουϑ!Υ ργθάϊςϊ- 
οὰ δραϊηϑὶ ϑϑνογὰὶ οὗ {πε86 σοι ηγ65, 45 ἴπ ἴῃ 6 
1ΧΧ.. ἰξ ἔοττιβ δὴ ἱπιρτγοβϑῖνο βίδίθπιθη" οὗ (ἢ 6 
ΓΛΔΏΠΟΥ ἴῃ ΜΜΠΙΟὮ {Π6 πὸνν Κιησάοτῃ οὗ ΒΑΡΎ ]οη 
νγᾺ5 ἴο οχϑουΐθ [εμονδὴ 5 Ὑυσδίῃ ὑροὴ ἴἢ6 
ΠδίΟἢΒ ΔΓ δῃά ΠϑΆσ. 

{δὲ «υἱπό ἐμ οΥ ἰδὲς Κμ7}] Τὰς ἐδὲ εμῤ οὗ 
«υἱπε, φυεπ ἐῤὶς ἥσγ. Ἐσργ [ἢ τηρίδρθοσ 566 
ποῖΐο οἡ 5. Ἰχ. 3. 

16. ὁὲ »"ιουε] Ἐδίδπεγ, σιους ἐῤεγισευξε 
ἔο απά 7ο, βιδεξου. 

ὀε »ηα4] ὙὍὙδὲ ννογὰ |5 ἐμαξ υϑοὰ οὗ Τλαν 8 
[ΟΠΙΡΟΓΔΙῪ ἀογαπρετηεηΐ ἴῃ σ 5. χχὶ. 14) πᾶ 
τθᾶη5, ῥα ! αεἰ ἰϊξε νιαάνιρη. 

ὀεεσισο ΟΥΓ δε “«υογά] Θγοπ Δ ἢ ἃ5. 15114] 
ἄτορϑ 5 πλϑίδρῃοσ, ἀπά 1565 ἴπ6 ἰδῆριαρε οὗ 
ἕαςεῖ. 

17. Τῤεη Ἰοοξ 1 δὲ 9} Μὲ πιυβὶ ποῖ 
Βρροβα νΠἢ ΜΠΊςΟΠΔ6}15 (παΐ [Θγεπλίδῃ δοίι} 
οἤεγοά ἃ ννῖπο-συρ ἰο ἴῃς αἰιραξϑδάογβ οὗ [Π6 
πδῖίοηϑ 4596 Ὁ] δἵ [ογυβαὶοπι. ἩΟΪΥ ϑοπρίωτγο 
ἢδ5 συ βθογοα ἴοο πιο ἔγοπι [Π15 πηδίογ 4] 1511 6 
ΨΥ οὗ οχρίδιηιηρ ἃ. ΔΝ Πδι πα Πδὰ ἴο ἀο ννᾶ8 
ΡΟΘ]ΙΟΪΥ ἰο ργοςϊαιπὶ 115 ργορῆθου ἴῃ Γογυβᾶ- 
ἴοπι, 85 ἴπθ σθηΐγαὶ ροϊηξ οἵ Οοάβ ἀεὶ ηρϑ 
ἢ πιθη, δά ἴϑᾶνὸ ἰξ ἴο βπά 115 ψναὺ ἴο [Π6 
πορῃουπΠηρ 5ἴδίθ5. 

μηΐο «υδογπι ἰδὲ ΟῚ ῥαά “ἐπὶ »6] ΤἨϊ5 
ἄοος ποῖ πιθδῃ ὑπαὶ [ογο πη δἢ ννὰβ ἴο ἸδθΟυΓ ἴῃ 
Ροίβοῃ δἀιηοηρ ἴμθ Οδπι}]65 85 δὰ ἰδδουγοά ἴῃ 
Ἰογυβαίεηα. Ηδθ μιὰ πὸ 5: ἢ ΘΟΙ ΠῚ σϑίοῃ 85 
(παῖ αἴνοη ἴο [οπαῃ. Βυΐ {π6ὸ δῖε οὗ {δε 
Οεπε ἶο5. ννᾶ5 τηιχοὰ ὑρ ἢ [Πα οὗ (86 [ϑννϑ, 
δῃὰ (6 ργόρῃοξ νγᾶβ ἴο ννᾶσγῃ (ἢ6 ἰδίζοσ 
ἀϊγοςῖγ, Ὀυϊ ἴῃ6 ἔογπηοῦ ΟΠ]Υ͂ 80 ΔΓ 845 ἢν 
ννογάβ βροόίϑῃ δὲ Τεγυβαίοπὶ σουἹά Ὀ6 σαγγιοά 
ἴο Β6πι. 

ἘΕ12 
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18 170 «υἱΐ, Ϊετγυβαίεπι, δηά τῆς 

οἰτίε8 οὐ. [πάδἢ., δηά τῆς Κίηρβ {Πεγα- 
οὗ, δηά τῆς ργίηςεβ τπεγθοῦ, ἴο τηᾶκα 
τῃεπὶ 4 ἀεϑβοϊδιίοη, δῃ δϑϊοη ϑηπηεηῖ, 
ΔΠ ἢἰδδίηρ, Δπὰ ἃ οἰΓ86; 48 22 ᾿ξ 
(ἢϊ5. ἀδ ἢ . 

Ι9 ῥβαγαῃ Κίηρ οἵ Ἐργρῖ, Ὧδπά 
ἢϊ5 βεγνδηΐῖβ. δἂπά ἢϊ5 ργίποεβ, δηά ]] 
ἢϊβ5 ρεορὶε ; 

20 Απὰά 8}]} τς πιηρ!εὰ ρθορίε, 
Δηὰ 411} {πε Κίπρβ οὗ τῆε ἰαπά οὗ 02, 
Δηα 41} τῆε Κίηρβ οὗ τῇς ἰδλπά οἔ τῇς 
ΡΠ ΠἸβππμε8. ἀπά Αϑῃκείοη, ἀπά Αζζδῇ, 
δηά Εκτγοη, δηά τῆς γεταηδηΐ οὐ Α53ἢ- 
ἀοά, 

18. 20ῤε ἀίπρ: ἐδέγεο Ϊ Τῆε ΡΙυΓΑὶ 15 υϑεὰ 
ἴον [86 χρᾶάβϑοῃ ρίνθη ἰῃ οἢ, χίχ' 4. 

ἂς ἴἴ 15 Ζῤὶ: ἀν] Ορ. ςἢ. χὶ. ς. Ὑθοθο 
ννοτγὰς ἃσγὸ ποῖ ἰὴ ἴπὸ ΧΧ,, δπὰ ννεῦο ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ δάἀάρα ὉΥ εγεγηιδῃ ἁογ [Π6 ΠλΌΓΟΘΓ 
οἵ Οδαδ δὴ μδὰ οσοτηρίεϊοὰ ἴδ6 τυΐϊη οὗ [6 
Ἰαπά. 

19. Ῥαγαοῦ ἀπ 9, ἔσγρῇ ΤΏ δἵτδηρο- 
τηοηΐ 15 τοηδγκαῦϊθ, Θγοπηδῆῃ ὈορΊη5 νν ἢ (Π 6 
ΘΧίσγοπιθ βου, Ἐργρί; ποχὶ 6 ἴδίκος [72 οἡ 
(Π6 δου! ἢ -Θαβῖ, δπὰ ῬἢΠΠ5ῖ16 οἡ [ἢ δου ἢ -νγαβῖ; 
ποχῖ, Εάοιῃ, Μοαδῦ, δηὰ Απιπιοῃ οἡ [ἢ6 δϑϑῖ, 
δηὰ Ἶγτε, ἀπά ϑδιάοη, δηὰ (ἢθ 5165 οὗ (6 Με- 
ἀϊοττάπθδη οὐ (πε νγοβῖ; ποχῖ, ἴῃ 1ῃ6 ἔῶγ δδϑῖ, 
νδτίουβ ΑΥδΌϊΔη πδίϊοηϑ, σἤθηος ἢ ροθϑ Πουίἢ- 
νατὰ ἴο Μεάϊα δηὰ Εἴἶᾳπι, δηὰ η Αγ οηάς 
ἢ (6 Κίηρβ οὗ {π6 πουίῃ ἔδσ δῃὰ Πϑδγ. 

,., 20. 266 «»ησίοαί ῥεοῤἰ}] ἷπ ἩδρΌ. ἕν, 
ὙΥΠογοαὰ5 (Π6 ννογὰ ἴογ {πὸ τηϊχοά τυ τυ 6 
ΔΙΠΟΩΡ [ἢ6 [5Γ46}1{65 15 ξγὅδ, ἡ νυ ἢ 566 ποῖθ 
οἡ Εχοά. χὶϊ. 4,48; δηὰ ςρ. Νεῖὶ. χη. 2. ὍΤἢς 
ννοσὰ ιιϑεἀ δογο, δπά οὗ υν ιοἢ [ἢ6 πηθδηὶπρ τηιιϑῖ 
Ὀ6 πιιιοἢ [6 58π|6, Οσς 5 ἀρ: ἴῃ οἢ. ]. 27, 
ἃηα ΕΖΟΚ. ΧΧχ. ς: δηά 25 Ῥϑασηθίς5, (ἢ6 
λίπ οἵ Ῥῃδγδοῦ- Νϑοῆο, οπιϑῃοά [ῃ6 ῥεῖ 
Κίηρβ οἵ Εξγρῖ ΌΥ ἴθ υ86ὸ οὗ (δγίδῃ δηά ἴο- 
ΠΙΔΠ ΓΑΘΓΟΘΏΔΙΙΘ5, δηὰ 85 ϑιιοἢ δἰνναυγβ ἔοιπηθὰ 
Δῇἰογνναγὰβ [ῃὴ6 σοῦθ οὗ ἴπ6 ΕΡγρίδη ΔΙτΏ 65, 
ΤΔΥ σοπηπηοηίδίοιβ ἢ Οταῖ σρροϑθο ἰμκΐ 
ἴΠ656 4.Ὸ ΠοΙδ τηϑδηΐ, δηὰ 50 (σέβϑθη5 ΓΔ η5- 
ἰδίοϑ σιωρκἠαγίοε. Βαῖ 1ἴ ΓΔΊΠΟΓ 566 ΠῚ5 ἴο 5:5] 
ἃ ςοῃϑίτπδηΐ ρογίίοη οὗ [86 ρβορὶθ οἵ Ἐξγρῖ, 
γῆο νεγὸ ποῖ οὗ ρυσὸ ὑ]οοά. 
1] Α αἰϊϑίγιςϊ οὗ Ἑάομῃ, ορ. 1.8Π|. ἵν. 21, 

ὑν θέτε Ἑάοχὴ “ἀν᾽ 6115 τη ἴπ6 ἰαληὰ οὗ 0} 2," δηὰ 
8566 ποΐθ οἡ ΪφὉ 1. 1.ἔ 

““ παρ} 1... 6858, νν ὨΙΠἢ 15 ἴΠ 6 ϑρε!!ηρ οὗ 
16 ΠΧΧ. ἐνουυννθοῦο εἶθ δαορίοα ἴῃ ἴῃς 
Α. Ρ. 

ἐδε γενριπαπίὶ οΚ᾽ἱ “4:δήο4] ΤὨϊ5 15. οπθ οὗ 
ἴδοβθ ργοζπδηῖ ϑοπίθηοθθ ΟΝ ποπθ Ὀυΐ ἃ 
ΠΟΠΙΘΙΊΡΟΓΑΓΥ ννυυῖῖεσ σου]Ἱὰ πᾶν υϑε, 54πι- 

ΤΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΝΥ. [ν. 18---25. 

21 ΖΈάοπι, δηά ὁ Μοδϑ, δηά ἰἢς " “βαρ. “9. 
σΠ]]άτγεη οὗ ᾿Απιπιοη, ζῶν. , 

22 Απά 81]} τε Κίπρβ οὗ ἔ ΤΎτγυϑ, ἔζμαρ. φρο. 
Δηά 4}} πε Κίπρβ οἵ Ζιάοῃ, δηά τῃὲ Σ᾽... 4. 
Κίηρβ οἵ τῆς 1 151ε5. νυ ἢ αγέ θεγοπά “0 
τῆς 4868, ὩΣ αν» 

232 " Πεάλη, ἀπά Τεπιᾶ, δηὰ ΒυΖ, "ΠΣ εβ 
πὰ 4}1} ᾿εῤαὶ ἄγε ἴῃ τῆς υἱπιοβὲ σογ- οΡΆΡ. 49. 
ΠΕΙ͂89 » Ὦλρ. 490. 

24. Απά 4]] τὴε Κίηρβ οὗ Αγδθίδ, ᾿ εν. 
Ἀπὰ 41]} τῆς Κίπρβ οὐ τῆς " τιϊηρ]ςα ο έκεν 
Ρεορὶς τηδῖ ἄννεὶ ἴῃ τῆς ἀεβετῖ, σεν Δ ατῖμε 

2Ζς Απῃά 14]] τε Κίπρβ οὐ Ζπ|Γΐ, οἵ τπς μαῖτ 
Δπὰ 41} τῆε Κίπρβ οὐ 9 ΕἸδπι, δηὰ φρώα ἐδ. 
411} τὴς Κίπρβ οὔ τῆε Μεάεβ, " ἐδδρ. 49. 

41. 

Φ ἴδῃ. 40. 34. 

τιθοἢυ5, ΔΕΟΓ ἃ 5ίεζε οὗ ἔνγεηῖγ -Ὡ]Π6 ΥΟΔΓΘ, 
Βδὰ οσἀρίυγεά δηὰ ἀεσίγογεά Αϑπάοά, οχοθρὶ- 
ἱηρ ἃ [6606 γοιηπαηΐ (Ηοτγοά. 11. 1:7). Νοῖϊςα 
αἶδο ἔπαὶ δίῃ ἰ5 οπιϑιἐθά, [Ὁ δὰ Δρρδγεῃῖὶῦ 
ςϑαϑϑά ἴο Ὀ6 οπα οὗ (ἢς ἴονγῃ5 οὗ [ῃ6 ΡΠ ϑεη6 
ΡεπίδγοΥ. Ορ. 1 58. ν. 8, νἱ. 4. 

22. 1ῤὲ μί.]ἡ ὙΠῸ ψνοσγὰ 5. οἷπρ., δηὰ 
ΤΛΘΔΠ8, 85 ΓΙΒΉΕΥ ΘΧρ]διπθα ἴῃ ἐπ τ δγρΊη. ΔΩΥ͂ 
εοαα απ, Ὀὺξ 85 1ἴ 15 ἀἰβι πρἸϑῃρα Ποῦ ἔγομ 
Ἴγτε ἀπά Ζίάοῃ, ᾿ξ ρΡΓΟΌΔΟΪΥ τεΐοτβ ἰο Οὐρτιϑ. 

48. Ποώαη, απά Ἰοια] 866 ποῖθ οἡ 58]. 
χχὶ. 13, δΔηὰ 1 οηπογπηδηΐῖ, " Μδηιϊο],᾽ 111. 2230. 

Βω:})] Α ἀϊβίπιςϊ οἡ [86 που οὗ Αταδίδᾶ, 
Ὀογάογιηρ κὸ 1ῃ6 ξογοβροίηρ οἡ ΕΒάομῃ. 866 
ποίθ οἡ [οὉ χχχίϊ. 2. 

αὐ τἰμαῖ τὸ ἐπ ἐδ τΐριοσὲ κογηγ} 1.6. 8.11 
ἭὝ.Ο ὯΔΥΘ ἤὍδ8 ΟΟΥΠΟΣΥΒ ΟΥὗὨ ΠΟΙ͂ ΒΔΙ͂Σ 
ΒΏΟΣΙΩ. δ866 ποίδ Οἡ (ἷ.. ἰχ. 2Δό. ΤΠ {Π06 οὗ 
Κροάδγ 15 ΒογΓΘ τηθδηΐ. 

24. “γαῤδία] Νοῖ ἴδε τ οῖο οὗ {δαὶ ναϑὲ 
τοξίοη νυ ]οἢ ὈδΑγβ [6 ΠΔΠῚΘ ἴῃ πιοάσγῃ {Ππ|68, 
Ὀυΐϊ (πὲ ἀϊδίτίςξ θογάσδτίηρ οἡ Ῥαϊθβίϊπε, δηά 
ἱηΠΔὈϊ6α πιδΙ Ὺ ὈΥ 5 ΠΊΔ6 1168. 

ἐῤέ γεηρὰ ῥεοῤί] Οὔ. ν. 2ο. ἴῃ Ατδθίδ 
ποῖα 866πὶ ἴο πᾶνθ Ὀθθη ΣΊΔΠΥ {τῦε5 οὗ 
Οὐβμῖε οτρίη, ϑυςῆ ἃ5 (η6 Καοηϊΐεβ, ψνπο ὈΥ͂ 
ἱηϊοσπηαττίαρε νν ἢ οἴμοῦ ἔγίθος δαά Ῥεσοσηθ 
οὗ πιιχοὰ Ὀϊοοά. 866 Κηοροεὶ, “ἀϊο νδἸκογίδοι 
ἄογ (Οὐεπαβὶϑβ,᾽ Ρ. 1545) 1 εποιτηδηῖ, “ Μδημεὶ,᾽ 
ΠΙ. 235) 227. 81 εγοπιο, ἔο]οννοά ΌγΥ ϑοπιθ 
τιοάσπι σοτχητηθηΐδίοσβ, [γα ῃ βίδα ἐδε «υεεὶ, πὰ 
ἴη τ. 20, ἐῤε ἘΦΕ ξεπεγαλίν, Ὀὰϊ πε ΠΟΥ σρη- 
ἀθγης 15 ἰθηδὉ]6. 

25. Ζέρηγῇ ΤΠ15 ΘΟὈΠΓΥ͂ 18 ΠΟΎΟΓ τπθῃ- 
οποα εἰϑεννῆοσο, ὙΠὲ 50Χ1., ΟΥ ἐγδηϑιατης 
Ζα»γοῦ, σοηηροῖβ ἰ ἢ Ζρηγαη, ἴῃ οἰ οβὶ 
δοη οἵἩ Αὐτγαπᾶπὶ ὈΥ Κείυγα!! (πη. χχν. 2). 
Α5 [εγεπιδὰ ἴδ κοβ (6 σουπίγο5 ἴῃ ογάσγ, τα 
πιυϑὶ πᾶῦα Ὀδεη ἃ ἀἰδίγιςϊ θεΐνγεθῃ Ασδυὶα δηὰ 
Ῥογβίδ. 

Εἰαρηὴ ϑιίποῖγ (Π6 ἀϊκίτςὶ δὲ ἰδ μοδᾷ οἵ 

Ψ 



ν. 26-31.} ΤΙΕΚΕΜΙΔΑΗ. ΧΧΝ. 
26 Αμπὰά 8]] δε Κίηρϑβ οἵ τε ποιῇ, 

[ΔΓ δῃηὰ πϑᾶγ, οπα ν᾽ ἢ Δποῖπεσ, ἀπά 
411 τῆε Κιηράοπιβ οὗ τῆς νγου]ά, ννῃϊς ἢ 
γέ ἀροη ἴδε ἴβςε οὗ τῆς δαγῖῃ : δπά 
τΠ6 Κίηρ οὗἩ δ ΘβμδΟἢ 541} ἀγίηΚ δῇζεσ 
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29 ἔογ, ἶο, 1 δερίῃ ἴο δείηρ εν!] 
οὐ ἴῃς “οἷἴγ ἵν ἢ 18. Τα] οά γ “1 Ῥεὲ.φ 
ΓΛΥ ὨΔΠΊ6, Δηά 5ῃουϊά γε ὃς ἀττΕΓ]Ὺ ΕΗεῦ, μα 
ἀπρυπίϑῃε4 ὃ Ὗαε 5}8}} ποῖ δε υπ- τὴν κῶμς 
ΡαΠΙΒΠεα : ἔογ 1 νν}}} ς4}} ἔογ ἃ ϑυνογὰ "" κα σα. 

ει. 
27 ΤΠοτγείοτς ἔμου 5ῃ]Ὁ 54 Υ ὑῃῖο 

πε, Τ ἢ υ5 51 τῇς ΠΟΚΡ οὗ Ποβῖϑ, 
τῆς (Φοἁά οὗ ἴβτδε!; Ὠγίηκ γα, δηά 
06 ἀτυπκθη, ἀπά 8ρι6, πα [2], δηὰ 
Γ56. ΠΟ πῖογα, δεςσδιιβε οὗ τῆς βυνογά 
ννῃςἢ 1 νν}}}] ϑεπά δπλοηρ γου. 

28 Απά 1ἰ 5}4}} Ὀ6, ᾿ξ τῆεδυ γεῖῆιβα 
ἴο τἀΚεὲ τῃ6 οὰρ δὲ ἴπ]πῸ Ππαπά ἴο 
ἀτγίηκ, τῆεπ 5841ς τῆοιι 5 Κ᾽ υηῖο δηλ. 
Τῆι 541} τῆς6 ΓΙΟΚῺ οὗ Ποβῖβ; Υα 
85}.]} σεγίδίηϊγ ἀγίηκ. 

{π6Ὸὸ Ῥεγϑίδῃ Οὐ], οὐ [6 δαϑίοστι Ὀδὴκ οὗ ἴΠπ6 
Τιρῆβ, Ὀυὰΐ Ρυζ ἴῃ ϑεπρίισο ἕογ {πῸ νυν βοΐθ οὗ 
Ῥογβῖβ. Ὅνε βηά τὸ Κίηρϑβ οὗ ΕἸαπὶ ἴῃ (6 
ΟΥ̓ πο Γβ σοηϑίδπαγ ἴῃ 4]}Π14πῸὸ νυν ἢ Μογοάδοῃ- 
δαϊδάδη δηὰ ἢἷ5 ἀδβοοπάδηΐβ, δηὰ ρογρϑίιδ]ν 
αἵ ννὰσ ἢ ΝΙπενθῆ. ΕἾδπὶ 15 σουρ]οά ἢ 
Μεαϊδ ἴῃ [52]. χχὶ. 2. 

26. 26ὲ ἀίηφε Κ᾽ δὲ πογι Ὁ] Νερυςμδά- 
Π6ΖΖΑΙ 5 Ἐπιρίτε νγᾶβ ἴο ὀχίοπα πουῖηνναγά 85 
ἔΥ ἃ5 1ἴῃ6 (ὑδϑρίδη, Ὀυῖ 45 656 τορίοηϑ ννογδ 
8δδυΐ ουΐ ἔοπι ἔΠ6 [ονν5 Ὀγ [πὲ ἀοϑογίβ Ὀογοπὰ 
Ἰδαπηδϑοιιϑ, {ΠΟΥ ἅτ πηθπτοηθαὰ ΟἿΪΥ σΘΏΘΓΑΙ]Υ. 

αὐ δὲ ἀἰπ ον». οΚ7 ἐδε «ὐυογίά, «υῤίεῤ ἅτ 
τῤοη ἐδὸ ἥαίο ΟἹ δὲ ἐαγ 8] ἴῃ δλοςοτγάδηςθ νψ ἢ 
1η6 υϑᾶρὲ οἵ ΗοΪγ ϑογίρζυγο [ἢ15 ὉΠ  νογβ ΠΥ 
ἶ5 ᾿ἰπτοὰ, Ορ. Όδη. 11. 38, ἵν. 22. [{|5 πιο- 
ταὶ δῃηὰ ποῖ βοοργαρηϊςαὶ. [Εἰ [υὐδλῇ 15 ἱποϊἀ- 
δὰ ἴπ {πὸ Ππάρπιοηξ νης ΝΕδυςσ δά ποΖΖΑΓ ἰ5 
ΠΟΙ 5ϑοηδα ἕο οχεσυΐθ, ἢονν σᾶ ΔΩΥ ΟἾΠΕΓ 
Κιηράοπι δβϑοᾶροὶ 

δὲ ἀέρι οὗ ϑρεσῤαερ «δαῇ ἀγίπξ αὔεγ ἐβορε] 
ΟΥ̓ {πὸ πιυπΊεγοιι Ἔχ ρδηδίϊοηβ ρίνθη οὐ {Π|8 
νογὰ, {παῖ δίοηθς οὗ [ϑγοπλθ 15 ργοῦδθ]θ, οὔ- 
ἰδ ηθὰ ὈΥ Πῖπὶ ἀοι [1655 ἔγοτλ πὸ ἈΑΌΌΙ ᾿νῃο 
ἰηϑίγαςϊοα πὶ 'ῃ Ηθῦτονυ. Ηδ 54γ8 ἴπδξ ἰἰ ἰ5 
16 πᾶπιὸ ΒδὈεὶ νυυϊ ἴδῃ ἴῃ ΟΥ̓ΡΠΟΓ (ςρΡ. δ  πιοηΐ5 
“Οποπηδοῖ,᾽ ςγ7)ό 54., Βιχί. “1,οχ, 7) 4]πλ.᾽ 5310 
ΘΠ} ). ΤῊ 5, ἰῃς οάθδὲ Κποννὴ συρἤεγ, σοη- 
δἰϑίθα βΞἰ πα ρΡῚῪ ἴῃ χονογϑιηρ [Π6 ογάοσ οὗ [ἢ ]- . 
πὸ ὙΏθηςο [15 παπλὸ “44, α.6, ΤΠ ἰΑϑῖ ἰϑεϊοσ 
ἴῃ Ρυΐϊ ἕοσ Αἴορῃ, 8Ὴ (6 ποχί ἴῃ γϑνυθῖβθ 

ογάογ ἔογ Βεῖῃ, δηὰά 580 ὁπ, ΒῪ σδιτγίπηρ [ἢ 15 
Ῥιοςθϑς δδςοκ ᾿ξ νν}}} Ὀ6 ἐουπά ἴπ4ῖ δρὰ- ΟΗ 
ἴδκος [6 ῥΐᾶςθ οὗ Ζ, δηά ἔθη δ᾽ ΗΘ ΗΠ ΟῊ ὉὈθ- 
ςοπΊο5 δα. 861... Α τῆογο γοηαγκαῦϊο οχαιηρὶδ 
ΟΟΟῺΓ5 Ἰη οἢ. 11]. σ, ν ΒΘγε ἴΠ6 πηλοδηϊηρ ννογάϑβ, 
ἐῤε ῥεαγί οΓΚἹ »ηΡ γίδογ μό, Ὀδσοπιθ νν πο τὸ 
ἰοι[6γ5 δΓ6 ϑἰ ΠΑ ]Ὺ ἰγαηϑροβεά, ἐῤε Οραίάκχαης. 
ἘῪῸγ [Π6 ρθη! ηθηθ55 οἱ 115 ςἰδιι56 5806. Νοῖθ δ 
δηὰ οἵ (διαρίεγ. 

Ὡροη 41} τῆς ᾿πΠδὈϊτδηῖ8 οὐ τἢς βαγίῃ, 
δα ἢ τῆς ΓΟᾺΡ οἵἉ Βοϑῖβ. 

20 ΤΓΒεγείογα ργόρἤσϑυ ἴῆου Δρδιηϑῖ 
τεπὶ 411 ἴεϑε ψψογάβ, δηά 54 Υ ὑπο 
τλεπὶ, ΤῊς ΠΟΚΡ 5}4]] ἦ γοδῦ ἔγοπι οἡ “.15ε}3. 16. 

Ἄπιοβ :. 8 
Ἀρῃ, δἀπὰ υἱῖεγ ἢϊ]5. νοῖςς ἔγοηὶ ἢ 8 
Ποὶγ Παδιτατίοη ; ἢ 585}41] παὶρηΠῪ 
ΤΟΔΓ ὉΡΟη ἢ]5 Παδιτατίοη ; ἢ6 5}|4]] σῖνε 
ἃ Βῃουῖ, 45 την τῆδι τγεδὰ ἐῤέ ργαρέε, 
ἀρλϊηϑβῖ 8]} τῆς ἱπΠα  Δηἴ5 οὗ τἢ6 δαγτῇ. 

21 Α ποῖβα 58Π4]] οοπτα φυδη ἴο [ἢς 
οηᾶς οὗ τῆς δαγῖῆ , ἰογ ἴῃε ΓῸΟΚΡ 

27. γίηᾷ γ»6] Ὅῆα τηείδρῃοῦβ ἴῃ [Π15 
γ ΘΟ β6 ἀθποῖο {πὲ υἱέοσ ΠΕ  ρ] βθηθ55 ἴο νν ΙΓ ἢ ἴῃ 6 
ὨΔΙΊΟΠ5 ΔΓῸῈ γράπσθα ὈΥ͂ ἀγπκίηρ {πὸ ννπο-συρ 
οὗ ἔυγγ. 

80. ΤΡε Ποκ σαὶ γοαγ] τότ [ἢ]5 νϑῦβθ " 
ἴο 16 ὁπά οὗ [86 οδδρίοσγ [θγογηδῃ ἀθϑουθοβ 
Π6 ᾿υάρπιοης οὗ ἴῃ6 Οδηξ]ε5 ἴῃ ΠΙΡὮΪγ ροείὶς 
ἰδῆσυαρο, [|Θῃονδῇ ἢΠᾶ5 γΓίϑθη ||{Κὸ ἃ Ἰίοῃ ἔτοπὶ 
Η!Ξ5 Ἑσονογί, πὰ δἱ Η!5 τοδγηρ [6 νν 8ο]6 νου] 
15. ΠΠΠδὰ νυ ἘΠ (ΘΙ ΤῸΣ ἀπά σοηἤιβίοη. ϑ0 6. δπὰ 
ϑἤΘρΠοΓά5 γῸ]] οἡ ἴπῸ στοιπὰ ἴῃ σοῃδβίογηδίοη, 
ὉὈμϊ σαπηοῖ δβϑοᾶρο; ἴογ {κὸ ἃ ϑἴοιτη-νἹπά 
ἡυάρπηεηΐ σία κα αδυγοδά, δπὰ ἴθ οἰδίη οὗ (πὸ 
ἷληῃὰ σονεσ [πΠ6 σγτουηά ΠῸΠι οηδ οπά οὔ [Π6 
ΘΑ υπίο {π6 οΟἴδμοῦ, δηὰ 116 υηννερί δηά 
νυ πουΐ ὈυτΓίΑὶ. 

βε «ῥαϊ »ιφδε χορ ὠῤοη ῥὶς ῥαδίία!ο"] 
Αβαϊηβὺ Η18 βΡαβδῦύυσθ. ὅ66 ποῖθ οἡ Ἂῇ. 
νἱ. 2. ὙΠ οχδςῖ πηοδηΐϊηρ ἤΟΓΘ 85 πιοϑῖ 1ΠΊ- 
Ρογίδηξ. [ῖπ ἴδ ργενίουβ οἴδιιϑο ἃ δά ὕδθη 
5 ἃ [παὶ σοά «υομἑά σίυε ζογ δ Ηἰς οἱοο οι 
Η!ς ῥοὶγ βαῤίίαίομ; ἴῃ ἴῃ 5 [ῃ6 ργορῇῃεί 58 γ5 
{παῖ Ηε «υἱ}} γοαγ' γεῖσ δέ γ, ποῖ ὑροη Ηἰ5 ἢ ]- 
ἰλίίοη, ἴπ6 ρἷασθ ννῆογο Ηδ αννε}]5, Ὀυΐϊ ἀσαίηαξ 
ΗΙ ρασίμγε, ἰῃ6 Ῥίδσθ νν οτγο ἴῃς βῇθθρ ἅγθ, 1. δ. 
]υάχσᾶ. Α5 ννὲ ϑῃοννοὰ ἴῃ ἴῃ ποῖθ οἡ ἽὉἢ. υἱ. 2, 
(ῃ6 ννογὰ πιϑδῃβ ἴῃ6 οἰγου ασ Θποδιηρπλοηΐ οὗ 
ϑῃορῃογαϑ ἴῃ 1ῃ6 νυ] ἀογηθββ, νη νυ ΠΙ ἢ [ΠΟΥ 
ἄπνα ἴῃ6 ϑδῇθορ δὲ ηἰβῃϊ ἔοσ ρσγοϊδοζιοη ἔτοπὶ 
νὰ Ὀοαϑίβ. [Θῃονδῇῃ ΠΟΥ σοπιθϑ ἕογιἢ 85 1Π6 
Ἰοὴ ἴο ἀοϑίσου ἴῃς ϑῆθερ νι ἢ [16 ἰογτ θά 
ὙΠ η {Π6 εἰγοὶθ οὗ ἴῃς τϑηΐ5. 

4 «ῥομ) Ῥτορουγ {π6 αἰἱμίαφε-δομί, Ὀμξ 
υιϑοὰ [πΤῸΠπ᾿ 15 Ἰουά 655 ἔογ ἴΠ6 ννᾶγεσσγ. (ρ. 
οἰ. 11. χ4:; 1581. χυϊ. οἱ πὰ ἔοσ [γοδάϊηρ [Π6 
δταροϑ, ᾿Ὁ. [ΧΕ]. 3. 

81. 4“ ποι] ὝΓἢα οοπδιοοά ποῖθα οὗ ἃ 
δτοαῖ ταυ]ταάς οὗ ΡθΟρίθ, [54]. Χὶ. 4, χυὶὶ, 
121 δΔηά 50 δεῖὲ ἴΠε ἱἰγδιηρὶ πη Οὗ ἃ ἌΣΤΩΥ ἰδ 
πιοίίοῃ, ςρ. ΑΠΊΟΒ ἰΪ. 2. 
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ΠΑ ἃ σοηίγονογευ ννἢ τῆς ὩδίοηΒ, 
ἢς νν}}} ρ]εδά νυ τῇ 411 δβῃ ; μὲ ν"}} 
σῖνα τῆεπὶ ἐῤαὲ αγε νγὶοΚεὰ ἴοὸ {86 
ϑυνογά, 541} τῆς [ΟΚΡ. 

22 ΤΠ υβ 541 τῆς ΓΠΟΚΡ οὗ ΠοΟϑβῖϑ, 
Βε ΟἹ], εν] 51.411 ρὸ ἔογι ἢ ἔτοπι πᾶ- 
τίοη ἴο ῃδίϊοη, ἀπά ἃ ργϑαῖ νυ ῃ!γὶνν πὰ 
8} ΡῈ γδίβεά τρ ἔγοπι ἴῃς ςοδϑβίβ οὗ 
τῆς εαγῃ. 

43 Αμπά τἢε 5ἰαίη οὔ τῇς ΓΟᾺΡ 
Βῃλ] δε δὲ πὶ ἀδὺ ἔἴτοπι ομδ δηά 
οὗ τῆε δα ὄνθη υπῖο {πε οὐδεν 
ἐπα οὗ τῆε δδγίῃ : {ΠΕΥ 834}} ποῖ ὃ6 
"Ἰαταεηϊεά, πειῖῆεγ ραῖμεγεά, ποῦ δὰ- 
γιεά ; ΤΠ6Υ 5}4}} θ6 ἀχμὴρ ὑροὴ τῆ6 
δτουπά. 

24  “Ηον], γε 5ῃερῆδγάβ, δηά 
ΟΥΥ ; ἀπά νγαίϊονν γουγδεῖνεβ 1π ἐξέ 
ατῤες, γὲ ῥτίποῖραὶ οὗ τῆς Εοςκ : [ογ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΝ. [ν. 32---.-ῳ8. 

"6 ἀδγβ οὗ γουγ βἰδυρῃζεγ δηά οὔ"! Ξ6». 
γουῦ ἀἰβρειβϑίοηβ ἅτε Δοσοπ)ρ ἰ5ηεά ; ον εἰκωρή» 
Ἅπὰ γε 5}14}} (311. κε "4 ριδαβδηῖ ( ἤεα. 
γεβ85ε]. τ ὐἐεροῤήᾳ 

35 Απά ἔτῃε 5ῃερμεγάβ 5}}} ἤδνε "μβ6Ὁ. 
ΠΟ ΨΨΑΥ ἴο ἢξε, ποῖ ἴῃς ρῥγίηςϊραὶ οὗ τλαλ 
ἴῃς ἢἤοςΚ ἴο εβοδρε. ὑῶν ἐλ 

36 Α νοῖςε οὗ {δε οΥΥ οὗ ἴῃς 5ῃερ- “ὐλέεγς 
Ποσγάβ, Δη4 δὴ πον]πρ οὗ ἴῃς ρτίη- ἐκγσε, 
εἶραὶ οὔ τῆς οοκ, εῤαι ΐ ἐξ ῥεαγά: ἴον ὃ" 
τῆς ΓΚ δὴ βροϊεά τῃεὶγ ραβίιγα. 

27 Απάὰ τῇς ρεϑδσθαθὶε Βδδιτατοηϑ 
ΔΓῈ ουϊ ἀοννῃ δεσδιβε οὗ ἴῃς ἤεσοα 
ΔηρΡοΓ οὗ πε ΓΟΚΌ. 

48 Ηε δδῖῃῃ: ἐογβακεῃ ἢΐβ σονεσῖ, 
45 ἴῃ ἰίοῃ : ἔογ τπεὶγ ἰδπὰ ἰ5 |ἀε- 
δοίΐδῖς Ὀεσδιιβα οὐ τῇῆε βεγοεπθθβ οὗ 
[6 ορργεϑϑοῦ, δῃά Ὀεοδιδε οἵ ἢ Ϊ8 
βεῖοα ΔΠηΡΈΓ. 

ἘΗΘΟῦ. α 
“ρεοέα  έυα. 

Ω εοπίγουεγ.}} 1.6. ἃ 5υϊῖ αἱ ἴανν, “ἢ. 11. 9, 
ΧΙ] 1. 

δὲ «υἱἱ ρίρα4] ΟΥτ, «υἱ} Ἀο]ᾶ ἡπἀφκιποπῦ. 
15 85 ᾿υάρο ἴῃαὶ Ηδ ἀε]νεῦβ [πὸ νν]οκοὰ ἴο [Π6 
βινοσά. [ἢ πιοίδρῃοιβ οὔ {Π]5 Κιπὰ (μετ 15 
ποίη τοηασγκδῦϊθ ἴῃ Οοά Ὀείηρ σοπιρατγοὰ ἴο 
1Π6 Ργοθθσυζου ἰπ οἠδ οἰδιι5θ, δηὰ ἴο ἴπ6 Ἰυάρα 
ἴὴ (Π6 ποχί. 

82. « ργεαΐ «υδίγἰαυϊπ] Οτ, βίοσιι, οἢ, 
ΧΧΊΙ. 19. 

ἐδὲ εοαςς οΚ ἐδε εαγί}ὴ]Ὶ Τταμῃβίίθα «ἐδ οὗ 
ἐδε εαγιίδ ἴῃ οἢ. νἱ. 22, ΠΟΙ 566 ηοΐθ. Τδθ 
(πΠυπάρογϑίοιτη δθθη ἢγοί οὐ {π6 οάρο οὗ [6 
Πουίζοη ονθγϑργοδάβ [86 ἤρανοη, δηὰ ἴγανεὶβ 
ἔτοπι Ὠδίίοη ἴο παϊΐοη ἴῃ 115 ἀδβϑίγ ἴγ 6 ΘΟ ΓΒΘ. 

838. ἐρῶν «ῥαϊ] ποὶ ἐὲ ἰανιοπίε 866 ςἢ. Υἱῖϊ, 
2, ΧΥ͂Ϊ. 4. 

84. «υαἡίοαυ γοιγεείυες ἴῃ τ[ῃ6 45ῃ65] ἘΔ- 
ΠΟΙ, ΣΟΙ] ΥΟΌΓΣΒΟΘΙΥΟΒ ΟἹ ὕπο 'γοππῃά. 

ΤΗΣ ψνογάϑ ἐπ ἐδ ασϑὲς νγεύο ῬγΓΟΌΔΟΪΥ δάάρα 
Ὀδοδιβο ἔουπὰ ἰπ {π6 Ηθῦγ. ἴῃ οἢ. νἱ. )ό, δυῖ 
ἴΠΘΥ ἂῇὸ ἀπϑι 4 0]6 ΠΟΘ. 

γε ῥγιπείραί οΥ ἐδε "οολ)]ὴ 11, ἐδε εἰγοπς 
ογδν ΟΥΓ ἐδε  οεί, ἴθ Ὀεδὲ δηὰ ἰαίζοϑ οὗ ἴῃς 
5ῆ6 60 (Εννα] 4), ποῖ ἐῤούε γίωρ ἐπ σφε (ὕτα- 
ὈγοΙ.), δηὰ 51}}} 1655 ἐῤὲ εαρέαϊμς οὗ ἐϑεὲ “βεοῤ 
(Οεβεηΐι5), ὁ. 6. “1ῆε τ] 6Γ5.᾿" 

απά ΟΣ γοιιν ἀϊῥεγεοπ.)] Ἐδίμοτ, ἀπά 1 «υἱἱἑ 
“οαΐίεν γοι. 866 Νοῖδ δῖ οπὰ οὗ (δαρίευ. 
γε «δα! γα άο ἃ ρίεασαπε ὐὐσεἢ ὙΠοΟΟΡᾺ 

1η15 15 ἃ δυιάάεῃ σἤδηρο οὗ τηδίδρβοσ, γεῖ ἴβοσα 
15 ΠΟ Γράβϑοῃ ἴὉΓ δάἀορεηρ {δῈ τοδάϊηρ οὐ τῃ6 
ΧΧ. γε ῥα  γαἱ] δε ἐροσεη γάρ (1.6. ΩΣ 
ἴογ ν055). Ἴδε νϑγβίοῃϑ ἃ}} ἤᾶνε ἴΠ6 οὐ ΠΑΓΥ 
τοδάϊηρ, δηὰ Ϊογεπλδῆ 565 ἴμ6 σοπγραγίϑοῃ 
εἰϑενν ἤοσα (ςΡ. οἢ. Χχί!..28). [ἃ δυρεεϑῖ {Π6 
ἰάοᾳ οὗ Ὀεῖης βυάδάθη!υ σμδηροὰ ἔτοπμι ἃ (πίη 
οὗὨ νυ ᾿Ἰηΐο νγογί ἢ ]θβ5 ἔγαρτηθηίϑβ. 

86. ἐῤε Πόοκὺ ῥαὶδ “ροϊρ4] ΟΥ, ΒΡ ο 1160, 
ἐς ἰαγίηρ «υαι΄ς. ἼΠ6 ᾿Πϑογ!ο Ἰυ5ὲ Ὀεΐοτα 
οὗ ἴΠ6 ννογὰβ «δαδ δὲ δεαγαῖ ἰβ ὙΘΥῪ Ῥτγοϑβαῖς. 
ἈΘΑ]Υ, τῃ6 ργονίοιϑ οἰδι56 15 Δη Θχοϊδιηδίίοη : 
“4 τοτοἱοε οΥ δὲ ἐγ 9 δὲ “ῥοῤῥεγαά! ἀπά ἃ ῥοςυΐ» 
ἐπ 97 ἐδε “γοηφ ορός οὗ 1δεὲ ἥοεξ! 7ὃγ τὸς ἐε- 
ταν αΐίοι ῥα: δΈέσισι. 

87. ἐῤε ῥεαοσεαδίρ ῥαῤῥία!ο.}1 Ὑδὲ Ὁ88- 
ῬΌΣΘδΒ 077 ῥεαεο, ἰῺ6 ρεδοθδῦ]ο 6] 5 ννῆοσο (ἢ 6 
ἤοςκΚϑ ἰαΐεὶγ ἀννεὶξ ἢ βου γγ. ὅδ66 οὔ Ὁ. 20. 

ἄγε ἐμῷ ἄραυ") Οτ, αγὸῊ ἀϑαείσχογοά, 4.:0- 
ἰαϊεά, Ἰἰϊ. ἀγε δμ ἰο αἰδεπεο. 866 οὐ ςοἢ. νἹ], 
14. 

88. Ηε δαϊδ ὥογταζεη ῥὶς εουορ] [Θτοπὶς- 
ΙΔ ςοποϊμάθ5. ὈΥ ΤΟΥ ΟΪΥ σοροδῖϊηρ Ὀυΐ ἴῃ ἃ 
Ποῦ ἔοπῃ ἴδ6 Τπουρπξ ἢ ψνϊςἢ δὸ Πδά 
Ὀερὰπ {Π15 ροεπὴ (566 ν. 30). [εἐἤονδὴῃ [ιᾶ8 
Τίβοη ὉΡ, ἰκΚ6 ἃ Ἰιοη τπδί ᾿θᾶνθβ 115 σονοσῖ, 
ΘΑΡΘΓ ἔῸΓ Ρ͵ΓΘΥ͂, παι Ηδ ΤῊΔΥ οχοουῖξα Ἰυ ἀξ. 
ταθηΐ προ ἴἢ6 νυἹοκοϑά. 

ἐῤέ Μεγεέποας οΚ ἐδὲ οῤῥγο0γ0}1 8δὲ6ὲ Νοῖδ 
αἴ επὰ οὗ (δαρῖοσ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΠΑΡ, ΧΧν. 13, 26, 24, 38. 

138. Το ἰοχί οὗ {πὸ 1ΧΧ. βθοπὶβ ἴῃ (ἢ]15 
Ρΐίαςο ἴω Ὀ6 πλοῦθ ΠΟΔΙΥ νν παῖ ννὰ5. νυτ θη ἴῃ 
] οί 5 τῸ]}}, ἀπὰ 15 85 ἔο]]ονν5 : 

9 ““Βεδοϊ]ά, 1 δοπὰ δηὰ ν"}}} ἴακε ἃ ἔἈΠΊΠΥ 
ἤνπη ἰδὲ πογίδ, ἂπὰ νν1}}} Ὀγίηρ ἔμετλ δραϊηβῖ 

15 Ἰαπά, δηὰ δραϊῃβὶ [ἢ6 ᾿πῃδοι δηῖ5 ἐπογοοῦ, 
δηὰ ραϊπϑὲ 41} 1η6 παίϊοῃβ γουηὰ δῦουϊ [ἴ, 
ΔΠη4Δ 1 νν}}} πιακὸ τἢδπὶ ἀοϑοϊδίο, ἀπά ρῖνο ἴ8οπὶ 
ἴογ ἃ ἀοβίγιοιίίοη δηὰ ἃ τυ 5} πῶ Δπὰ ἃ ρεῖ- 
ΡεΐυΔ] γοργός, τὸ Δῃά 1 νψ}}}} ἀδϑίσου ἔγοιαῃ 



ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΝ. | 
1δοηι ἴδ νοΐἷσα οὗ ταϊστί, δηὰ ἔπε νοῖος οὗ 
Βἰδάμποθα, ἴη6 νοῖςθ οὗ [6 Ὀγϊάοργοοιῃ, δπὰ 
{Π6 νοὶςθ οἵ {πὸ ὑγιάθ, 6 ϑοθηΐ οὗ οἰπιπιθηΐ, 
δηὰ ἰῃς ᾿ἰρῃϊ οὗ [ῃ6 ἰάιιρ. τ Απά ἴθ ψνῃοὶθ 
Ἰδληὰ 5}4}} 6 ἔογ ἀσδβίγιοϊίοη, δηὰ ΠΟΥ 5}4]] 
ΘΕγνῈ ΔπΠΊΟηρ ἴΠ6 ὨδίΙΟΠ5 5ΕΥΘΠΤΥ γαῖ. 12 
Απάὰ ψνῆφῃ {Π6Ὸ ϑονθῃτν γϑᾶγβ ἂγὸ {6]1|6 4, 1 
Ὑ}}} ἴάκθ νεηρϑάποθ οἡ (ῃδϊ παίϊοῃ, ἀπά πιᾶκὸ 
[Π6πὶ ἃ ρεγρείιδὶ ἀῤβίσυσίοη. 1232 Απάᾶά 1 ψ}} 
ὈΠηρ ἀροη [παῖ ἰαπά 4}} πΥ ννογάβς ΨΏΙΟΒ 1 
δᾶνο βρόκθὴ δραϊηβί 1, ὄνθη 4}} (δὲ ἀγὸ νυγιῖ- 
ἴδῃ ἴῃ {Π15 θοοκ. 
“ας Τεγοπιδἢ Ῥγορμοϑίθα ραϊπϑέ [ἢ 6 

πίίοηβ. Ε͵Δπλ." (ροη τῇϊ5 ἔο!]ονν5 σοἢ. χΊῖχ. 
325-320, ἴῃ. διιροιβογρίίοη ἴῃ τ. 24. δοίην 
οἱ ἰεἀ.) 

ἼΤδυ5 ἰἴ οὔ ϊ5 ἴῃ Ὁ. ῳ ἴπ6ὸ ννογάβ χαμαὶ ο 
Νεὀμεραάγεσ αν, νυ, ἃ5 νὰ ἤᾶνθ ϑἰιθινη, 
ἅτῸ ἀἰΠΠςσ]ς πγαπλπηλδί 4} } Υγ. [ἢ Ὁ. χα ἰἴ ΟΠ 5 
[6 παπιθ οὗ ἴπ6 Κίηρ οἵ Βαδγίοη, δηὰ Ξαγ5 {παῖ 
[Π6 Ἶδνν8 5}4}} δοῖνε ἀπιοηρ {Π6 ΠδίϊΟΠ5 ΘΟΥΘΠΓΥ͂ 
γϑδῖβ. ἴῃ τ". 12 ἴἴ ἀρδίῃ οπηἱίϑ 4}} πιθηζίοη οὗ 
πε Κίηρ οὗ Βαῦγίοπ, απά οὗ {πὲ Ἰαπά οὗ ἴμ6 
(μαϊάασδῃβ. ἴπ τσ. 13 ἴἴ τρᾶῖκοβ “" ἴῆ6 ὈοοΚ᾽" 
ΤΟΙ͂ΟΓ ὙΘΓΥ ὉΠΙΛΙΞ Δ ΚΟΔΟΪΥ ἴο ΘΠ οἰ  πλ᾿5 το], 
δηά ἀρρεπάβ ἴο ἰξ [θγογη ἢ 5. ργορἤῃθοϊος "' 8- 
Βαϊηϑδέ {πὸ πδίϊοηβ," ρυζπρ 45 ἃ {{{|6 ννογάβ 
ὙΨΒΙΓ ἢ ἀγὸ 46 ουἱ οἵ ρας ἴῃ {πὸ ΗφΌγ, ἱοχέ, 
85 νγ6 σδπηοῖ ἱπλαρῚΠη6. Γογο ΠΏ Δ ἢ ΠΙΠΊΘΟ ΙΓ ἴο ἤᾶνδ 
δια, 1 ἐῤαΐ ἐς ῥποῤῥεερά ἐπ ἐῤὶς δοοῖξ, «υὐδίερ 
εγεσίαῦ δαὶ ῥγοῤῥι τά ἀφαϊποί αἰ ἐρε πα- 
ἐοπσ. ἘΕἸΠΑΙΪΥ, 11 4͵50 οπλῖῖβ ᾿ῃ Ὁ. )ό {πὸ πλθη- 
το οὗ ἐῤε ἀίπισ 9" ϑῥειδαςρ, ἰ.6. οἵ Βαῦγ!οη, 
ΜΈΓ ἀρ ἰ5 αἰ συ] : ἔογ ΨΥ 5ῃου]ὰ [πὲ 
Ῥγορῆῃδῖ ρυΐ ἔα ἴῃ οΥὐΡΒΟΓ δὲ ἴῃ τ. 9, 
12, ἢ6 δά ρῥιῖῖ ρθη ὁ [{ δθοῖὴβ ργοῦδὈϊο, 
τβεγοίογε, ἴπδὲ ἔπ ΧΙ Χ. ἢανα ργδϑογνθα [ῸΓ 
5 ἴΠ6 Θατ] ον τοχῖ. 1η νυ Ὠ ΙΓ ἢ 4}} ἀϊγεςξ πηθητοη 
οὗ ἴῃς Κιίπρ οἵ Βαρυϊομ ἰ5 οπιο, πὰ {Π6 
ΒΟΥΘΠΪΥ Υ̓ΘΑΓΘ δ᾽΄6 ρίνθῃη 8ἃ5 ἴπθὸ ἀιγαίίοη οὗ 
]υάδῃ 5 σαρενγ, δηὰ ποῖ οἵ {πε Βαδυ]οπίδη 
ΘΠΊΡῖγο. ΗἰΐζΖιρ, Ενναϊά, Οταῦ, δηὰ οἴμοῦβ 
αν ἀουδίοα [ῃ6 ρϑηιϊηθηθθα οὗ ὄνθὴ (ἢ 15 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ, Ὀὰξ 15 ργόβοησο ἴῃ {π6 ἴοχί οὗ [86 
ΙΧ Χ. δηὰ [ἢς τοίογεηςθ ἴο 1ἴ ἴῃ οἢ. χχίχ. τὸ 
Ιεᾶνθ 115 δ} πο Π ΓΟ Ὑ Ὀογομὰ ἀουδί. Βαξ 
ἢονν 15 115 Γ]Π1ῸὸΣ ἰοχὶ οὗ πὸ Μαϑογιτοβ ἴο Ὀ6 
οχρ απο ἡ Ἄν δηβινοῦ, ὈΥ ἴθ αἰ!δοσαίοη 
ὙΠ Ιοἢ [6ποία Κι 5 ΤῸ] ον) θην διβοεγεά. 
566 [ηἰγοά. 311, 322. ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ ννῆθη Τογοη- 
ἸΔἢ ννγοῖθ ἢϊ5 ργορῆδς!θβ δραίηβὶ Βαῦγ]οη, σοη- 
ἰδίποαὶ ἴῃ σἤᾶρ5. ]., 11... 6 ΤΊΏΔΥ ὨΙΠΊ561Ε Πᾶν 
βοραγαιθα "" 16 ργορμοςοῖθα ἀραιηϑῖ {Π6 παι! 
τοπὶ ἴΠ6 ΤῸ ]]. δηὰ ρ᾽δοθὰ πο δος νυ ἢ ἢΪ5 
Πονν ῬΓΡΙΟΙΠΙΟη5, ἴῃ ογάθυ ἴο τᾶκα [6 56 7165 
σοπηρίοῖθ, [{ 15 ἔγοπι 686 ρσγόρἤθοιοβ αραϊηϑ 

ες Βθγίοη ἴΠδὲ ἴΠ6 ᾿ηβογίοθα ννογάβ ννεγα ἴἄκεη, 
δηὰ δἱ ἤτγϑι ρυΐ ἱπίο {πὸ πιᾶῦρῖη, νης 
5ΟΙΠ6 5. τῖῦ6 ἰγαηϑίοστεά ἴῃεπὶ ἴο [6 ἴεχί. [{ 
ςδη 5οδγοοὶΥ μάν Ὀδθὴ ἴπΠ6 ννοσκ οὗ [εγεπιιδῇ 
ΠΙΠΊ5Ε]ζ, ἂἃ5 ἴποτο ἰ5σ ποῖ οὔθ οὗ ἴποπὶ Ὡς ἢ 
ἀοοβ ποῖ οςςαϑίοη ψιδηηπηδίςαὶ ἀ!βΊςσι 165. 850 
490 τ. 14 Ἀρρθαῦβ ἴο Ὀδ ἃ ρίοββ ἴο δχρίδιπ ἴῃ6 
ννογάβ “ Παϊ [ογεπηίδ ἢ παῖ ργορμιοϑιϑά 
Ἀ5Α4]η5ῖ 4] [Π6 πδίϊοιϑ,,") ννβῖοἢ μαὰ ποῖν Ὀ6- 

ςΟΠΊΘ πιραηηρἶθ55, ΤΟ ἤγϑξ ΠΑ]Ε οὗ ἰΐ 15 ἴα κϑη 
ἔτοτι οἰ. ΧΧΥ. 7), ἴπ6 τοϑί ἔγοπι Ἵἢ. 1. 29, 
Ἰϊ. 24. 

2426. Βοῖϊ ἤοῖὸ δηά ἴῃ ςοἢ. 1. 41 {1 ΓΧΧ. 
οὐ (ἢ6 οἴδιιδὸ σοηίδιηηξ {Π6 παπηδ οὗ [86 Κιπρ 
οἵ 5ῃοβῆδοῃ. Οἡ {15 δουουῃηΐ, δηά Ὀδοδιι56 [Π6 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ Ὀοϊοηχ5 ἴο (6 ὉΡΙ͂56, δηά 
ηοΐ ἴο {π6 ἀοννη 8]}, οὗ ἴῃς ΒΑὈΌγ]οηϊΔη ΘπλρίΓο, 
Εννα]ὰ, Ηἰϊχὶς, δηὰ οἰ ΠοΓ5 γοραγὰ ἴπθϑε ννογὰ 5 
ἃ5 Δ} ᾿ηϊογροϊδιίοη. Βαϊ [Π6 Ἰαϊῖεγ δγριυπιθηΐξ 
Ὧ45 ἘΠ|6Ὸ ννορῃῖ, 45 {πΠ6 ᾿πιιϊδίοη οὔ ἴΠ6 
Βαυυ]οηΐδπ εἰηρῖτε ἴο ἃ ἀυτγαίοη οὗ 5εΥΘΠΕΥ͂ 
ΥΕΔΙΒ ἴῃ Ὁ. 11 ἰδ 8ῃὴ ἱπῖορσδὶ ραγί οὗ ἴῃ ρτγὸ- 
ΡὨΏΘΟΥ͂, δηά 15 πηάοι Ὀίθαγ γτοίογγοα ἴο ἴῃ ςἢ. 
ΧΧΙΧ. το. Μοτθουογ, [ΠΟΥ ἔοσπὶ δὴ ἱπηρογίδῃϊ 
οἰεπλθηΐ ἰῃ {πΠ6 ργορῆθογ. [Ὁ [πάδῃ νν45 {ἢι15 
ἴο Ὀε ρΡιυμπηιϑῃοά, δηά τ (μαι άςαῃβ ἰηνοβιθά 
ΨΊ υηϊνογβαί θιλρῖτγθ, ννδ5 1 Ὀεοδλιι56 (πὸ (4]- 
ἀκδη5 ννεῦε πιογθ ἀρργονοὰ Ὀγ Οοά ἴῃ σοὶ ρίοη 
Δη4 τηογα]β (ἤδη (6 ἰονν8ὴ Νο. ὍΠΟΥ ᾿νογα 
βιρὶγ Οοάδβ βοοιγρο, τηδάθ τ ἴο Ὀ6 50 ὈΥ̓ 
1ῃ6 νἱροὺγ οὗ οπθ πῆδῃ, δηὰ δἱ ἢὶβ ἀραίῃ 
ΡῬυπιβηηθηΐς νν}}} Ὀ6[41} ἴΠπθπὶ 4ἰ5ὸ [ῸΓ [Π6ῚΓ 
ΟΝῺ 51η5, δης ἴῃ Π| {16 τόσα (Π4Π ἔννο ΠΥ γὙοαγϑ 
αἴῖοῦ ΝΕΡυσμδάποζΖαγ 5 ἀθαῖῃ, ΠΟῸῚΓ ΘΙΏΡΙΓΘ 
ὙΜ11 σθᾶβθ ἔοὺσ ἐνοσ. ὙΠΕῪ εχιϑίε Ὁ] ἴο ἀὸ 
[Π6 456 ΟΠ (ὁ οὗ Δὴ Θχϑοιτοηθῦ, πὰ ῃαἱ ἀοηθ, 
πον ΜῈ} 6 αι «ϑιάθ. [πὶ {Π|5 ρίδοθ πλοῦο- 
ΟΥ̓ΘΓ ΤΠΕΟΙΘ 15 ἃ γοΆ5Οη ἔογ σοηορδὶπηοηΐ, ἴπ ςἢ. 
1]. 41 ποπθ, πὰ ἴδ ἤᾶπηθ ΔΡΡΑΙΘΉΓΥ 5. {Π6ΓΘ 
ιιϑοὰ 8ἃ5 οὔθ. ΠΟΥ ννῈ}}] Κηοννῃ 85 ἴπὸ δαι]- 
ναϊθηΐ οὗ Βαῦγίοη. Ηονν ἴπθη ἀϊά 1 γιβὲ ὶ 
ἴῃ {Π|5 ρἷαςσθ ννὰὲ ἤᾶνε πὸ ὀχρίδηδίίοη. Νοῖ 
(πὲ 1 ννὰβ 864 ἤογα [ῸΓ ΔΩΥ σονναγαϊγ Γοϑᾶ- 
50ῃ. ΘΓθ Δ ἢ νγαβ {πὸ ἰδϑῖ πη ἴο 5ῃδνν [ϑδγ, 
Βιυῖ {15 ρΡγορἤθοΥ ννὰ8 οὔθ ἴπ8ΐ νγᾷβϑ συγ ἴο 
Ὀδοομηθ Κποννη ἴο ἴπ6 (Πα άζςξδηβ, διὰ ννοι]ά 
ἴηο] μη {πο ἴο ἵγθαῖ ἴΠ6 οχίϊθβ νὴ σΟΙῚ- 
Ρϑϑϑίοη,. ὍΠ6 σᾶγα ἴακοη ὉγΥ Νοθιςῃδάποζζδι 
οὗ Ϊογοπιῖδῃ ργονοβ [6 ἔτι Πα] ἔξο 55 νυν ἢ 
6 ϑηϊογίδ! ηθὰ τονναγὰβ. πὶ (ςἢ. ΧΧχίχ. 11), 
δηὰ δθ ψννοιϊὰ αἰϑὸ ὕὉδ ννϑὶ]] ἀϊβροβθοὰ τονναγαϑ 
Πο56 Ψ ῆο δὰ βῃαγοά Ϊεγεπι ἢ 8 βοπ πηθηΐβ. 
Βυΐῖ ἔογ 1ῃ6 ριγροβο ᾿ηϊοπάδα ΟΥ̓ τακίηρ [πὸ 
}ενν8 ἴο Βαῦγίοῃ, ᾿ἴ νγᾶβ οἵ {86 υἱπηοβὶ 1Π|» 
Ρογίδηοθ ἔπαΐ ΠΕ 5δοιϊὰ τηρεῖ νὰ Πρ 
ςοηϑιἀθγδίοη ΤΠ6Γα, συ 45 μδά Ὀδθη ριαγαηίοοα 
(θπὶ ὈΥ {π6 ὀχρίθβθϑθ ργόπηδο ἰῇ οἢ. Χχὶν. 6: 
δηά 115 ννὰβ Ὀγουρῃξ δθουΐζ ἴῃ σγθδξ πιάσαι ΓΘ 
ὈΥ [ΘΓ }}}5 Ἰηἤθθησθ. 511] 1 18 ἐχοθθά- 
ἸΠΕῚΥ ργοῦαθὶς {πὶ {Π6 ἔογπι ἴῃ ΠΙΓἢ [ἢ 15 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἀρρθᾶῖβ ἴῇ (6 ΠΧ Χ. νναβ (μδῖ ᾿π 
ὙΠΙΟἢ ἰἴ ννᾶ5 ἤτγβξ ΡῈ] Ἰϑῃοὰ ἴῃ [ἐγ βα ΠῚ, 
1[{ 15 {Ποῖ ρίνθῃη ἃ5 ἃ ἀϊβίίποὶϊ ργθαϊοϊίοη 96- 
Ραγαίς ἔτοπὶ ἴῃς ἢγδξ 14. νϑῦϑεβ, δά ντοαυΐ 
[Π6 σοηγχιποίίοη 2ὸγ αἵ ἴπ6 Ὀοριπηϊηρ οὗ σ᾿. ας. 
ἘοΥ ἔιγῖ μοῦ σοπιέογ ἔογ ἴπὸ [ὃνν8 [Θγοπιδῃ 
ΤΏΔΥ πανὸ σοπιρ]εῖεά 1ἴ αἵ ἃ Ἰαΐογ {{π|6 ; ἔου ἴῃ 
115 οΥὐἹρΊηΔ] βῖαίθ τ παὰ θέ {Ππδηλ πποθγίῖη 88 
ἴο {Π6 τηᾷηηο Γ ἴῃ ὙνΠΙ ἢ ἘΠΟΙ͂Γ ΒουθηΓΥ γα β οὗ 
δευνὰς νου Ἱα Ὀ6 τογπηηαῖοά, Νον (ΠΟΥ 
Ιοαττὶ {παΐ 1 Μν1}1} 6 ὈΥ {πὸ [4}} οὗ τ1ῃ6 (Π4]- 
ἄκδῃ δπιρῈ (ορ. Ὦδη. 11. 209). ἅἋπά ἤϑῆσδ 
ζυιναγὰ ἴΠ6 παληὸ 5 οβῆαοῃ νυν] Ὀὸ ομθ [}}} 

45΄ 



456 
οὗ πιοδηΐηρ. ἔογ ἴ' ψουϊὰ αν Ὀδοοτηθ [86 
Ρἰοάξε οἵ ἀο]νογδηςθο. 

84. Το τεδάϊπρ Ὁ ΓΙ ΥΒΠ, ἀπά ον γοιισ 
ἀἱερεγείομδ, 15 ἈπίθηΔ 0]6. ὙΠῸ ργενίοιι5 ννογὰά 

ΓΞ ἰ5 δὴ ἱπῆπ, πιοοά, ἀπά οουά ποῖ 6 
ξο]οννθά ὉΥ ἃ ϑυδϑί. ἴο ὃ6 ἰγαηϑίδίθα 45 1 1 
Αἶδο ψγογα δη ἰηῆη. ὙΠῸ Μαβοπίθϑ [Πποτοθίογο 
μᾶνο τυυιτίθη 1 85 ἃ νεγτῦ Ὁ ΓΊ ΘΓ, δυϊ 85 
115 ἰ56 ποῖ ψγδπιπιδίῖϊοὶ Ηρ ὄσοτγτγοοίβ 
ὈΦΓΊΥ ΘΓ, ἀπά 5 15 πονν ΞΈΠΟΓΑΙΥ 8ο- 
ςορίοά. εὶς ἐγδηϑίαῖοβ, απά 1 «οἱ ἀασῤ γοῖ 
ἐπ ῥίδοσα: γοα, γε ταὶ αὶ] α΄ ἃ ῥγεσίοις “οσφεἰ, 
ΤΗΪϊβ5 κίνεβ 84η Θχοο]]!]δεηΐ ϑθῆϑθθ, Ὀιξ {ΠΕΙῸ 15 ΠΟ 
ἙΠΠοΙοης τοάϑοη ἴογ ἀδραγίίηρ ἔγοπι ἴη6 υ50.2] 
τηθδηΐηξ οὗ [μ6 νετῦ, απ 1 «υἱ] τεαίέεγ. γοῖι. 

88. Μδηῃγ σοπιηδηϊδίοτβ, ἰηϑίθδά οὗ ἐδε ἥεγεέ- 
πεῖς 0 1δὲ οῤῥγόσσον, τολὰ ἐδε οῤῥγειείπς σευογαῖ 
(3 ὙΠ ἔογ 7), ἢ τ86 ΠΧ Χ, δπὰ Ψ υἱς., [815 

ΓσΗΆΑΡΤῈΚ ΧΧΥΙ. 
: )᾽γωμίαλ ὁν ῥγοριΐξές ἀπά ἐἀγαιομέμρε ἐχ λογί- 

ἐᾷ το γοῤῥομίαπο. 8. 4|6 ἴς ἐπεέγοζογέ αΡῥγέ- 
λον ὦ, τὸ ανπα αγγαϊσμί. τα Δ ἶ: ἀῤοίονγ. 
ι6 “μ΄. ἐς μι ἐπ ἡμσηιεμέ, ὧγ ἐἀέ ἐχαγιδίφ οὗ 
αἸκωῖς τὸ αμά οὐ Ογήηαλ, 24 απ ὁν ἐξ ἐαγέ 
ΟἹ «1Δέξα»». 

Ν τε Ὀερίπηΐηρ, οὗὨ τῃ6 τείρῃ οὗ 
[εμοϊᾳκίπι τῆς β8οη οὗ [οβίδῃ Κιπρ 

οἵ [μάΔῃ σαπιὲ τῃ1]8 ννογά ἔτοπῃ ἴῃς 
ΓΟΚΡ,, βαγίηρ, 

2 Τῆι βάῃ πὰ ΙΟΚῸ ; διδηά 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΙ. [ν. 1---3. 

δεῖης ἴῃς τοδάϊηρ ἴπ «ἢ, χὶνὶ. τό, 1. τό6. Βαυῖ 
11 5 ἀϊβῆσιϊ! ἴο 5866 ἤονν 50 ΘΑϑύΥῦ δῃ δχργθϑείοῃ 
οουϊά Ὀ6 σῃδηρεά ἱπίο οὔθ 580 βαγά ἴο ὀχρίδίη. 
Τῆς ΝΕ. ἰακεβ [6 ννογά [Π2}" 1 [18 ΟΥΑΙΠΑΓΥ͂ 
Β6η56 Οὗ ἃ ἄουε, Δῃἀ ΤΙΠΔῊΥ 5ῃρροβο [ἢ 5 ἴο 
ἢδνο Ὀθθη δἰαζοποᾶὰ ὑροη {π6 βἰδηάατάς οὗ [ἢ6 
ΒΑὈΌΥ]οπίαπ5 ()1οἀ. 81ς. 11. 4): Ὀυΐϊ ἔογ 1818 
(Πότ ἴ5. 1116 αὐϊηογιίγ. ὙΒουρὴ {π0 1, ΧΧ. 
ἰγδηϑιδίθ ἰἃ ἤσσα ἐῤε φγεαὶ σᾳυογά, ἴῃ ἴῃ6 ἵνγο 
ΟἴΒΟΓ ρἴαοοϑ {ΠΟΥ παν ἐῤὸ Ογεοξ ταυογά, ἀηὰ 
50 Πγιιδῖ ἤᾶνα τοδὰ [)}} Δ Π 26. “ᾳαυογά οΥΓ 
.αυάση, Δῃ Ἰηϊογοβί Πρ τοπάθγηρ, 45 ἰΐ 5ῆσνν8 
παῖ ἴῃ6 ΑἸοχαπάσιδῃ ἰὸνν5 τοίοστοαά σἤδρϑ. 
ΧΙν. πὰ ]. ἴο {πὸ ὀχροάϊιοη οὗ Αἰοχαηάου. ΤῊΡ 
τοηάογηρ οὗ {πὸ Α. Ν΄., οῤῥγεσσογ, νου] τε- 
αὐτο (ῃς τεδάϊηρ Π}}", οὗ νυῃὶς ἢ ἴΠεγα ἃγῸ ηῸ 
ἴγαςθ5: 1 15 συ 6 ροϑϑ:016 ἤονγόνοσ τπδὲὶ ΔῪΠ 
ΤΊΔΥ πάνθ Ὀθθη ἀτορροά οι οὗ πο ἰοχέ, δπὰ 
παῖ 1η6 ργορῆδεὶ νυγοῖθ ἐῤέ πεγεεπμεις ὁ 1δὲ 
οῤῥγενείηφ “«υογά. 

ἴῃ ἴῃς ςσουτγὶ οὗ τς 1,ΟΚΡ᾽8 Ποιιδδ, 
ΔΠα β8ρεὰκ ὑπῖο 4]] {πε εἰτίεβ. οὔ [- 
ἄδῆ, ννῃϊσἢ σοπια ἴο νγογβῆϊ!ρ 'ἰπ τε 
ΓΚ 5 Βοιιβ6, 4}1 τῆς ννογάς ταὶ 1 
ςοτηηδηα τῆεε ἴο βρθακ υῃηῖο τη; 
4 (ΑἸ Πλ] 58 ποῖ ἃ ννογά : ᾿ 

2 1 80 δὲ {πεν νν}} Πεάγκεη, δπά ἢ 
ἴυγη ΕΥΕΓΥ τηδη ἔτοπη ἢΪ8. 6ν}] ννᾶῦ, 
παῖ 1 πιὰ ὄτερεηῖ πε οἔ {πε εν!]], ὁ οββρ. τᾶ 
γῆ ἢ 1 ρυγροβα ἴο ἀο υηῖο τἢεπὶ 
δεσαυβε οὗ τπ6 6ν]] οἔ τῆ εἰγ ἀοίηρβ. 

ΕΚΕΜΙΔΗ Β ΕἸΡΤΕΕΝΤΗ ΡΚΟΡΗΕΟΥ. 

ΟΒαρ. χχνῖ. 
ΤΡο γοῤῥεὶ ἐπ ἄσησον ΟἹ, ἀεαιρ. 

Ὗνε Βᾶνε ἰπ [Π15 σμαρίθγ ἃ παταίϊνο οὗ {Π6 
ἄδηρεσ ἴο ψ Ὡς [Θγεπιδἢ ννᾶ8 Ὄχροϑοὰ ὉΥ 
Γοάβοη οὗ ἴΠ6 ρσγοόορῆξου Ἴοηίδιποά ἴῃ ςἢ. νἱ]. 
Ναιογα! Υ 1 σουϊὰ ποῖ Ὀ6 ἱποϊιάδὰ ἴῃ [6Ποίὶά- 
Κι πλ᾿5 το ]], Ὀδοδιθθ [ἢ6 οπθ οὈ͵)εςὲ οὗ ἴῃδι το] ]} 
ν 85 ἴο ἀννδθη [Π6 κἰπρ᾽5 δἰἰθηζοη ἴο ἴπ ἀοοτὴ 
νΠςἢ τῆγοιῃουξ ἃ ἰοης ροτοὰ οὗ γεϑαῦβ [6- 
Το Δ ἢ μιδὰ σοπϑίϑίθηο]γ ρὑγοπουποοά ὈΥ {86 
νοτά οἵ Ϊ|επόονδῇ δραϊηδὲ [6ιϑα]θπι. ΑἹὶ 
Τηδίίοιβ ᾿Ππογοίογο ᾿στοιοναπί ἴο ἴῃ6 πηδὶη ἰ55ι16 
νοι] δ οχοϊιάσδα, δηὰ ἤοῖο ννὸ ανθ αἷϑὸ 
βίδίοπηθηΐθ Ὦ]Ο ἢ νου] ἃ ΟΠΪΥ δεσνε ἴο ΓΟι56 
1ῃς Κιηρ᾿ 5 ̓Ἰπαϊρπαίίοη. 

ΒΟΥ 115 ργεβϑϑθηΐϊ ροϑι]οῇ ΤΠΔΠΥ Οὐ ς5. 6η- 
ἀεάνουγ ἴο ἥηὰ 4 τϑάϑοῃ. Εἰννα]ὰ σοηβίαθτβ 
{παι ἰορεῖμοσ νυ ἢ} [Π6 πεχὲ ἴῆγοθ σμαρίογβ 1 
ἔογιτιβ ἃ δἰ ϑίοσγιςδὶ ϑυρθ]θπηθηΐ, βδοϊίης ἔογ ἢ 
πὸ ἀἸἰδειποίίοη Ὀεΐννθθη ἴσιο ἀηὰ ἔα ]ϑὸ ργορῆρογ. 
Ἡἄνογηιϊςκ {ΠῖηΚ5 παῖ 115 οὈ)όςξ 5 ἴὸ βιιρροσγί 
ὈΥ Ῥγοοῦ {Π6 δϑϑδουζίοη ἰπ σἢ. χχν. 4--7, {παῖ 
ἴῃς [εν 5 ἢδά γεϊοοιο τῆ ργορμοῖς. Καὶ τος 
ξατὰβ ἢ. χχνΐ. ἃ5. ἃ βοιΐ οὗ ρῥγοϊαὰθ ἴο ἌἽἢῇ. 
ΧΧΥ,---ΚΧῖχ., ΟΥἨὨ ΜΉΓΕ [ἢ ραΓροβο ἰ5 ἴο νἱῃς- 

ἀϊοδῖο (ἢ6 ἔγυ ἢ οΥ̓́ΤΠ6 ργοάϊοίίοη, παῖ [Π6 ἀιϊι- 
Ταϊοη οὗ [ῃ6 σαρτν Υ ννου]ὰ Ὀδ ον θην γοᾶγϑ. 
Βιυϊῖ 41} [15 15 ἔαγ- εϊςῃοὰ δηὰ ὑπϑαιϑ δοΐογυ, 
δηά ἰΐ 5 Ὀδτίογ ἴο τοραγά (6 σμαρίογ 845 σοπὶ- 
ΡΙεἴθ ἴῃ 1[561{, ἀπὰ τεδὰ 1 ἰῃ σοηποοϊΐίΐοη ψ ἢ 
ςἢ. νἱ. [{ 58ῆθνν8 ννῆδξ ἀδηῆρεοῖϑ βἰοοὰ ἴῃ 186 
Ραΐῃ οὗ ἴπ6 ἴπ|6 ριόρῃεῖ, δηὰ νυμβδῖ σοιγαρο 
85 ΠΘΟΘΒΘΑΤΥῪ νν ἤθη ἴΠ6 ΠΊΘΘΞΑΡΘ ΓΔὴ 50 σοιιηΐογ 
ἴο 41} ἴπ6 ἐθοϊηρβ οὗ {π6 παίίοη 45 (δι ννῃϊοἢ 
Τηγοδίθηθα [Π6 ἴθι ρ]6 νἹΠ [Π6 5δπὶθ τ ϑογα]δ 
ἕαϊα Ὡς ἢ δά αἰγοδάυ Ὀείδ! θη τη οἱὰ ἴδβοῖ- 
ὯΔΟ]6 δ 5810}. 

1. Αϑ5οπὴδ πηπιο ἀϊ ογθηοοθϑ οχὶσῖ Ὀδοϊινθθη 
{Π|15 ῬΓοΡἤθοΥ δπὰ [παῖ ἴῃ ςἢ. νἱῖ., ϑοπὶθ σοπὴ- 
τηρηΐδίογα ἤᾶνθ ᾿πηδρίποὰ {μδὲ {πῸ ργορῆςεῖ τὸ- 
Ροαϊθὰ ἢΪ5 ἀθπιιποϊαίοη Οα βϑνοῦαὶ ὁσορϑίοπϑβ. 
Μόογδα ΡγΟΌΔΟΙΥ ἰἴξ 15 1ῃ6 54Π|6 ρσορἤθου, δηὰ 
νγᾺ5 ἀδ᾽!νογοὰ Ὀιὲ οηςθ, ΤΠ ᾿πεάϊμηπαίιοη οὗ 
1Π6 ρθορὶε δ ἃ ἔλίθ Ὀεϊπρ (ῃγοαϊθηθα τἤθτη ἰΚὸ 
{πδὶ οὐὗἩ ΠΟ. Ὀ]αχοὰ Του ἱπηπιοάϊφίοὶγ, πὰ 
{Π6 νἹοϊθπξ σοι γ56 ἴα κοη Ὀγ [Θῃοϊακὶπὶ τοννατὰ8 
ὕ͵μηγδῃ ργονθὰ ἀεςοϊ βίνεϊγ παῖ πὸ γοροιτίοη οὗ 
ἴῃ6 ρτορἤθοΥ νου] Ὀδ εηάιγοά. [ἢ συ. 4--- 
ννῈ Πᾶνθ ἃ 5 ΠἸΠΊΔΓΥ οὗ [ἢ6 ργοάϊοϊξίοη ςοηιδϊηρα 
ἴῃ (ἢ. νἱῖ., δηὰ ἰῃαϊ ἀραΐῃ 15 δχξ δη ου[]ηθ οὗ 
ννΠδὲ ννᾶ5 ἄου Ὀ[1655 ἃ ἰοηρ δάγεβα, δ᾽} ἃ 
ΜΕΓΖΘΏΟΕΒ ἸΏ 0 (ἢ ἃ 5.ΓΩΠΊΔΓΥ ἃτῈ υπηροείδηξ, 

Δ ΑςῖςΣ 20. 



ν. 4-13. 

4 Απά τῆου 5141} β8Υ υπίο {Π6Π|, 
ΤΠ βαἢ τῆς ΓΟΚΡ ; [γε ν}}} ποῖ 
Πεάγκεη ἴο πη6, ἴο νναὶκ ἴῃ ΠΥ ἰδνν, 
Ὡς ἢ 1 Πᾶνα 8εῖ Ὀείογα γοιι, 

ς Το πδεᾶδικεη ἴο τῆς ψογάβ οὗ 
ΤΩΥ ϑ8εγνδηῖβ ἴπῸ6ὶ ργορῃεῖβ, ψβοπὶ Ϊ 
βεηΐ ὑπἴο γοῖι, Ὀοῖἢ Γδίηρ ἃΡ ΘαγΪγ, 
Δηἀ4 βεπάϊηρ ἐῤέηι, Ὀις γε ἤανα ποῖ 
Ποαγκεηβά ; 

6 ΤΒεη Ψ}] 1 πιαῖκε τἢ 18 ἤοιιβε {ἰΚὲ 
. Ὁ δΗΠοῦ, Ὧπα νν}}} πλάκα (ἢ18 οἰ ἃ 
συγβε ἴο 4}1] τὴς παίίοηβ οὗ τῆς εἄγίῇῃ. 

7 ὅ0 1Π6 ρῥγιεβῖβ ἀπά τῆς ργορἢδῖϑ 
δηά 41} τὴε ρεορὶε μεαγά εγεπ)δῇ 
βρεακίηρ ἴἢ686 ννογάβ ἴῃ τῃ6 ἤουβα οὗ 
τε ΓΟΚΡ. 

ὃ 4 Νον ἰξ σλῖηςε ἴο ρᾶ585, Πεη 
7ετεπλῖδῃ μαα πιδάς δη ἐπὰ οὗ β8ρεακ- 
ἴηρ; 1} τῆλ τῆς. ΓΟ μδά ςσοπηπηδηά- 
εἀ ῥίρι ἴο βρεὰκ ὑπηῖο 411] τῇς ρεορίε, 
τῃδῖ τῆς ργιεβῖβ ἀπά τῆς ριορῆδῖβ Ὧπὰ 
411 τῃε ρεορὶε ἴοοκ ἢϊπι, βαγίηρ. ΤΠοι 
8411 5ΌΓΕΙΥ αἷς. 

ΝῺΥ Πδαβὲ που ργορμεβιεά ἴῃ 
τῃς πᾶπις οὗ τῆς ΓΟΚΡ, βαγίπρ, 1 ἢ]8 
Πουβα 5141} 6 Κα δῃι!ος, δηά τἢ18 
οἰ 5}4}} ΡῈ ἀδβοίδῖε νυπους δὴ ἴῃ- 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΥ͂Ι. 
Βαδιϊδηε ὃ Απά 411 τῆς ρΡεορὶς σεῖς 
δαϊΠεγεά δραίηβί [ ογεπλδῃ ἴῃ ἴΠ 6 ἤουι86 
οἔ τῆε [ΟΚῸ. 

το 4 Δ νῆεη τῆς ρτγίηςεβ οὗ Τμάδἢ 
Πελγά {ἢ6886 τἢϊπρβ. {πε {ΠΕΥ σΑπια 
ἋΡ ἴοπὶ [6 Κιηρ᾿8 ἤουδε ὑπο ἴῃς 
Βοιιβδε οὗ τε ΙΟΚΡ, πὰ 84ῖ ἀἄἀοννῃ 
ΕἾη τῆς ΘΠΕΥ͂ οὗ τῆς πεν ρας οὗ τῆς ΚΔ τὰ 
ΠΟΚΡ 5 ῥομϑε. 

11 ΓΒΕεη βρᾶκε ἴδε ργεβῖβ δηά τῃ6 
Ρτορἤῃεῖβ υπηΐο τῆς ῥγίποεβ δπά ἴο ἃ]} 
{86 ρεορΐε, βαγίηρ, "1 ἰδ πιᾶη ἐς σγοτ- ἐποῦ ο 
(ὮΥ ἴο αἷε; ἔογ 6 ἤδῖῇ ριορῃαβϑιεά "πεμέ ᾿ Ὁ ΩΣ: αἷ 
ἀραϊηδῖ τῇ 5. οἰτγ, 45 γε πᾶνε Βεατὰ ὅγ ἂν 

2125. Ὑνἢ ὙΟῸΓ ΘΆΓ5. 
12 ΤΠ εη βρᾶκα [εγεπλδῇῃ πηϊο 

11] τὴ6 Ρῥγίηςεβ δῃὰ τὸ ἃ]}] τῆς ρεο- 
Ρἷθ, βαγίπρ, ΤΠὴῸῈ ΓΟΚΡ 8εηῖ πιὲ ἴο 
ΡΓΟΡΉΕΒΥ ἀρδίηϑῖ [Π|8 ΠοιιδῈ δπά ἃ- 
ραϊηϑβί τἢ]5 σΥ 411 τ[ῃ6 νγογάβ τῃαΐϊ γε 
ἢδνε ἤθαγα. 

12 ΤΒογείογα πονν “δπιεπὰ υοιι “ «ΒΡ. Ὁ 
ὙγΑγ8 δηὰ γουγ ἀοίηρβ, ἀπά ΟΌΕΥ τῆς “ 
νοῖςς οὗ τῆς ΓΟΚΡ γουγ Οοά; ἀπά 
της ΓῸΚΡ ΜῈ] “τερεπε πἰπι οὗ τε “ "55 19. 
Θν}} τας ἢς μδῖἢ ργοποιηςβά δραίηϑβε 
γοιι. 

ὅ. δαά »ιαάε απ ἐπά ΓΚ “ῥεαξίησ)] ΤὮΘ56 
ννογάς ἀθηοῖθ 8η διοιηῖΐ οὗ γεβρεςοΐ οἰΠογ ἔου 
[ὴ6 ρεγβοῃ οὗ [θγεπλδἢ ΟΥ̓ ἔοσ ἢ15 ΟβΊοθ, νυ ἢ 
ΠΕΡ Ὠϊθηβ [6 Ργοίδη!υ οὗ [6ῃοϊακίπι ἴῃ ἀθ- 
βίγουηρ' {ΠΕ Ῥγορῇμεῖ᾽β σο]] (οἰ. χχχνυΐ. 23). 

ἐδ ῥεορίο Ἰοοξ ῥὲ»] ἰ.6. ΔΡργεβοηάθα πὴ ἴο 
Ρυϊ Ηἰπὶ ξΟΙΠΏΔΙΠΥ ἀροη ἢ ἰ5 {{|4]. 

9. Ἦν ῥανὲ ἐῤομ ῥγορῥειϊεά, ἄς. ΤἢΘ 
οἤαγξο δραϊησέ [θγετηϊδ νγᾶ5 οὗ ργορῃοϑγίηρ 
ξΑ]5οῖγ, ἔογ νης ἢ (Π6 ΡΘΠΔ ΕΥ̓ νν5 ἀθαίῃ, θυ. 
ΧΥΙΙ. 2ο. ὙΤΏΘΥ Αϑϑυπηθά (ἢδί ᾿ἴ ννὰ5 δυϑο τοὶ Ὺ 
ἱπηροβϑιὉ]6 τας [Θγιιβα πὶ Ἔν σ σοι] ὈδσΟΠῚΘ 
1|κὸ ΘῃΠ0ἢ, δηά (5 πὶ σοπάοιηηδίοη ννᾶ5 
ςεγίδίπΠ. ΕῸΓΣ ἃ 5: Π}}14Ὑ δϑϑιιπηρίίοη ορ. Αςίβ 
Υἱ. 14. 

αὐέγε χαϊῥεγεά ἀραϊπηΐ ὕεγεηιὶα 7] Ἐλδίπου, 
Ὡπῦο ὑεγεαὁ. ΤῊΣ ρεορὶθ ἔοττηθα {ποι- 
δεῖνεβϑ ἱπίο ἃ γορΊ ΔΎ σοπϑοιϊοὰ ἀσῥαί οΓ 
σοηρτορδίίοη ἴο ἴακο ρατί πῃ ἢ5 {Π4]. 

10. ἐῤδὲ ῥγίπεγ ς᾽ συ μά4.Ὁ} [ἴ Ἀρρθδῦβ ῸΠὶ 
115 ἴπαὶ [που ρ ἢ [Π6 ῥγιοϑίβ σου]Ἱὰ βοουγρο ἃ 
τηλῃ, δηὰ ρυΐ ᾿ϊτῃ ἴπ τῆς 5ἴοςκβ. που σοι]ὰ 
ποῖ {ΥὙ Πἰπὶ ἔογ ἢϊ5 ΠΠἴ6, 85 16 δαημοάπηῃ σου]ά 
5 Ὀϑθη ΘΠ ΓΥ ἄο, {1} ἴῃ6 Ἀοπιδη5 ἀσρτγινθα 
18οπὶ οὗ ἴπ6 ροννοσ. 

“δὲν εανι μρ ἤγονε ἐδὲ ἀπ᾽, δομσ 6] Ορ. “ἢ, 
ΧΧΙΙ. 1. 

16ε ἐπίγ ΟΥΓἿἹ ἐδὲ πεαὺ σαίε 9 δέ ΠΟΚΌΝ"ἤ 
δουϑε] Οοτ, ἐδ ἐπίγαπος οὐ ἐῤθ πεὺ φαΐε οΥ 

εῤουαρ. ὙΠ ψου]ὰ θ6 τπ6 βαΐθ δ} ὉΥῪ 
]οῖμαπὶ (2 Κ. χν. 35), ἀπά ννᾶ5 ΡγοΌΔΌΪΥ ἃ 
0.5114] ρΙαςα ἔογ {τ|4]5. 

11. ἐῤὲ ῥγοῤῥε. Α58 ἴθ πηθὴ οἱαϊπηθὰ 
ἴο Ὀ6 ἔπιια ργορμοῖϑβ, δηὰ ννογὸ ργοῦδο! Υ γοραγά- 
οἀ 85 ϑδῃςἢ ὈΥ ἴΠ6 ρεορίθ, {ποῖγ ργέβοηςς δα δά 
ετεδί νυοῖρῆϊ ἴο π6 σθασσο. [{ ἄοεϑβ ποῖ ἕο ]ονν 
(παῖ ΤΠΘῪ οἰαϊπηοά ἐπ 6 ἈΙΡ ἢ ΕἸ οὗἹἉ ἀϊγοςς ἱπϑρὶ- 
ταϊϊοη, Ὀὰς (Π6 ἀἸδεϊποτίοη Ὀδίνγθθη [Π6 ργορἢεέ 
ἍΝ ΠΟ Ὀεϊοηροα βΘΏΘΓΑΙΥ ἴο {π6 οτάσθγ, ἃηά ἴπο56 
ἴεν ἴο ννῃοῖῃ “6 ννογὰ οὗ [θΘῇῃονδῇ σδπηθ,᾽" 
ὙγᾺ5 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ νΈΓῪ ἀηάοῆποα. 

ΤΡῚΣ ΤΩ 15 αυογέδν 10 16] ΤΛϊ. Α΄ τεπίοηοδ 
97 ἐεα δ 'α 1ο {δὶς γιαρς ἐ. ἐξ. 15 ἀπιθ ἴο Πίτη, 5 5 
ἀδϑοῦ. 

Ω’ γ6 ῥαυε ῥεαγ4)] ΟἿΪΥ (δθ ρθορὶθ παά 
Ὠεαγὰ [86 νϑσΥ νγογάϑ οὗ [ϑγοπηδῃ, ἀπά {πὸ δρ- 
ΡΘΔΪ ἴο {πεπὶ 15 ἴο σοπῆγπι ννῃδῖ [6 ργησθϑ 
διδὰ Πραγὰ ἴῃ ἴΠ6 ἔοστῃ οἵ ὄν! ἀἄθηςθ. 

12-- 16. ὙΤΠΘ δπβινοῦ οὗ [Ἐγεπηδῇ 15 οἰ πα ρ]6 
ΔηἋ 5 γα ξξογνναγά, [|6μόοναῃ, πὸ αβιγπιοά, 
Πδὰ ἔγιγ 5θηΐ ἢῖπὶ, Ὀὰ [Π6 βοΐὶθ οὐ]θοὶ οἵ ἢἰ8 
Ργορῃοβγίηρ μαὰ Ὀθϑη ἴο ἀνογί [Πὲ οΥῚ] ΌῪ Ἰοδά- 
1ῃρ 1ῃοπὶ ἴο τερεπίδπςθ. [ {ΠΥ ννου]Ἱά διπθηᾷ 
{Ποῖγ νγᾶγβ σοά ννοιυ]Ἱὰ ἀδ νοῦ ἴμοπὶ ἔγοπὶ [86 
[ῃγοαϊθηθα ἀοοπ. Α,5 ἔοσ ᾿ἰπιβοὶ ἢθ ννᾶβ ἴῃ 
{πεῖγ Παηά5, δὰ 1 {ΠΟΥ ρὰΐ Πἰπὶ ἴο ἀθδίῃ {ΠΟΥ͂ 
ννουϊα Ὀτπρ τῆ6 συ] οὗ ϑῃβοάδάϊης ἱπποοεηξ 
Ὀϊοοά ἀροῦ τμοβεῖνοβ δηὰ Ὡροῦ ἴδ ςἰγ. 
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14. Α5 ἴογ πιε, δεμῃοϊά, 1 ἀπι η γουγ 

ἸῊεῦ, αε Ἠδληά: ἀο ψ ἢ πιε ᾽ 48 βεεπιεῖῃ ροοά 
ανά γίγάέ πὰ τηδεῖ πηῖῸ γόιι. 
ἔτι γΟΜ 7 
4γε:. 

7 Μιςαῖ σ. 
1. 

Κ΄ Μίολδ 5. 
12. 

᾿ς Βυῖ Κπονν γε ἔογ ςογίδίη, [δῖ 
1 γε ρυῖ πιὸ ἴο ἀδαδῖῃ, γε 5}42]] 
ΒΌΓΕΪΥ Ὀγπρ ἱπποσεης δ]οοά ὑροη 
γουγβδεῖνεβ, Δηὰ ὑροη 118 οἰΐγ, δηά 
ἀροη [Π6 ἱπῃδρθιτδηῖβ τπεγεοῦ: ἔογ οὗ 
ἃ ἴγυἢ τῆς ΓΠΟΚΡῸ ἤδῖῆ 8επῖ πηὲ ὑπο 
γου ἴο 5ρΘδΚ 411} [ἢεϑ6 ννοσάβ ἴῃ γὙουγ 
εΔί8. 

16 4 ἼΤΠπεη 5414 τ6 ργίηςεβ δηά 
4}1 τῆς ρεορὶβ ἀηἴο τῆε ρῥγίεϑῖβ ἀπά 
ἴο τῆς ρῥτγορῃεῖβ; ΓΠῚΒ πηᾶῃ 1: ποῖ 
ὙνογτἢΥ ἴο ἀϊδ : ἔογ ἢθ ἤδιἢ βροκβη ἴο 
115 ἰη ἴ[ἢε πᾶπλὲ οὗ τε [ΟΡ οἷἵγ οα. 

17 Ἴδη το86 ὕρ ςετίδίη οὗ {πὸ 
εἰάεγβ οἔ τε ἰαληά, δηά ϑραᾷκε ἴο ]] 
(ἢ 4556] οὗ τῆς ρβορΐβ, βαγίηρ, 

1 ὃ “Μίςδῆ τῆς Μογαβιδίτε ργορῆε- 
8]εὰ ἴῃ πε ἀδλγβ8 οἵ Ηεζεκίδῃ Κίπρ 
οὗ [υάδῃ. Δηά βρακε ἴο ἃ}1 πε ρεο- 
ΡΪε οὗ [υάλῃ,, βαγίπρ, ΤῊὰ5 541 τῆς 
ΓΟΚΡ οἵ Βοβῖβ ; Φ Ζίοη 58}4}] δε ρίονν- 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΙ. [ν. 14--21. 

εὐ μές 4 βεϊά, ἀπά εΘγυβαίεπὶ 581] 
δεσοπια μεᾶρβ, δπηά τῆς πηοιιπίδίη οὗ 
16 Πουδε 45 [πε διρῇ ρίαςεβ οὗ ἃ 
ἔογεϑβί. 

Ι9 )ιιά ΗεζΖεκίδῃ Κίηρ οὗ Τυάλῃ 
Δηα 411 [υἀ4ἢ ρυῖ ἢἰπὶ ἂἱ ἃ}} ἴο ἀβδῖῇ 9 
ἀϊά ἢς ποῖ ἔδαγ ἴῆς. ΓᾺΟΚΡ, δηά δ6- 
βουρῃς της ΤΟΚΡ, ἂπὰ τῇε [0 ΚΡ 
τερεηϊεα ἢϊπὶ οὗ τῆς δν}} ψῆϊο ἢ ἢς 
Πδά ργοποιηςαά Δρδιηβὲ ἴπεπὶ ἡ Γἢι5 
τιϊρης γα ῥγόσαγε ργεαῖ δν}] δρδϊηϑῖ 
οὔ 500]5. 

20 Απά {δετζτε ννᾶ8 α͵5ϑο ἃ πηδῃ ἴπδῖ 
ΡΓΟΡ βίδα ἴῃ τῆς πᾶπλε οὗ τῆς ΟᾺ Ὁ, 
Ὁ π)αὴ ἐπε βοὴ οὗ δῃεπγαίδῃ οἵ Κιὶγ- 
741:}-}δἀγίπι, νγῆο ργορβεβίβά δραϊηϑῖ 
[ἢ 15 οἰ δηά δσαίηβῖ {Π|5 ἰδηα δοςογά- 
ἴηρ᾽ ἴο 8} τῆς ννογάβ οὗὨ [εγεπηδῃ : 

21 Απὰ ψῇῆξη εποϊαδκίπι τῃς Κίησ, 
ν᾿ τἢ 411 ΠΙ5. παρ ἢ τε, δπά 4}} τὴς 
ΡΓίηςαβ, ἤθαγὰ ἢΐϊ8 νγογάβ. τῆς Κίηρ 
βουρῆζϊ ἴο ρζ Πιπὶ τὸ ἀεαῖῃ : θυῖ ἤδη 
{7}|40 Βεαγά ᾿ξ, ἢς ννβ δἰγαϊά, δηά 
Ηεὰ, πὰ ννεηΐϊ ἴπῖο ἔργρι; 

16. Τῤις »ιαπ, δίς.) 113, 85 ἴῃ Ὁ. 11) 
Τρεγε ἐς ποί 1ὸ τὲ γιᾶμ ἃ “επίθπος Οὗ ἀξαι, ἱ.ε. 
ἮΘ ἰ5 δοηυποα Ὀγ {π6 ρυίποεβ ἢ (6 ἀβϑθηΐ 
οἵτποε σοηρτοραζίοῃ, ἴο ννῆο56 τη 5 [σελ δ 8 
ΒΌΘΘΟΙ μὰ οαγγιθά [86 σοηνϊςοίοη πμδῖ 6 νγὰϑ 
βρϑακίηρ {ΓΠ ξ]}]γ. 

17. τὲ εἰάεγ; οΥΓἹ ἐδὲ ἰαπά ὅ66 ποῖθ οἡ 
1 Κ. χχ. 7 ἔογ ἴΠο56 οεἹάθγβ ἰὴ ἴῃ6 Κίπράοπι οὗ 
ἴϑγδοὶ ; ννὸ πόσγὸ Ππὰ βγη δῦ οἰ ἀὸγβ η΄ πάσα, 
{Π6 ΡοΙ Εἰς] Ἰπϑοϊ απ οη5. οὗ [π6 ἔνγο Κιηψάοπηϑ 
ὈΘΙΠΡ ΝΘΟΓΥ διγη}]ᾶγ. ὙΠΟΥ ΡγΟΌΔΟΪΥ νγεσο {86 
βολά5 δηα βϑροκοϑηλδη οὔ [6 σοηρτοραίίοη, δηά 
αἴτογ (ῃ6 ῥΓΠο65 ν8ο τορτγεβοηϊοὰ {πὸ κίηρ Βδά 
Εἴνθη {ΠΕΣ ἀθοϊδίοπ, ἴΠῈΥ δά ἀθά {ποὶγ ἀρργονυδὶ. 

4ῤε α:φοριδν)] Ὅμς ζαῤαί, εοησγεσαίίον, 586 
Ὁ. 9. 

18, 19. Εογ [ἢϊς ρσγράϊοϊίοη 566 ΜίςἼδῃ [1]. 
12, ὙΠΟΓΟ [Ὁ ὙΟΓΌΔΙΥ ἀρτθὸβ ἢ (Π6 τοχὲ ἴῃ 
[Π15 ρδοθ. Ὗνε ἤᾶνὲ ἤόγὸ ἴῃ6 ὀχρ]οῖς ἰοϑεὶ- 
ΤΟΥ ΟΥ̓ [Π6 οἱάογβ ἴδί (86 ῥτθάϊοϊίοη ννᾶϑ 
ΟΥ̓ ΊΠΔΙΥ͂ ΘρΟκοη ΟΥ̓ ΜΙοΔἢ, δὰ σ᾽ ῬιιϑοΥ 
ὙΜ6]] βᾶγϑβ, ““1ἴ 15 πον οννπϑά, νν6Ὲ}} ηἰξἢ οἡ δ]} 
Πδῃάσ, {μδὲ {Π6 στϑδῖ ργόρῆθου ἰπ Μ|οδῇ 11]. 1.2, 
ἵν. 1, 2, ἴγῈ6 γϑῦβεβ οὗ νυν ἢ 5δΔἢ ργεβχοὰ 
ἴο 15 δοοοηά σμαρίοσ, ννᾶ5 οὐ! δ}} ἀο!νογοὰ 
Ὀγ ΜΙςδ8᾽" (΄ Μίπογ Ῥγορμοίβ,᾽ ρ. 289). Εογ 
[Π6 γράϑοῃϑβ ἔογ ἃ αἰ δγοηΐ νἱονν, 5806 Νοῖΐθ ( ου 
σαὶ. 1... 2. Μίςαῃ [8 οδ]οὰ ἴἢ ἴ86 ἰοχί 
ΜΙ οδαγαῤ, τ[μ6 (}}} ἔοστη οἵ ἢ15 πᾶπιθ, πηθδηίΐην, 
ἤδο ἐς ἑάο χα 

19. ὀεομσρὲ ἐδε ΠΟ Κ Ὁ] Ορ. Εχοά. ΧΧΧΙΪ, 
ΣῈ Σ 8 χιΐ!, 12 (πιᾶγς.). 

Τρ »εὶσ δὲ «υὐ ῥγόσμγε, χς.ἢ Βαΐδπογ, ἀπὰ 
ἯΘ ΒῃΟ;Ϊά οομασαῖῖ 2 σγεσὶ ουϊ ἀφαϊμσὶ ΟΣ 
ΟὟ “ομίς, ἰ. 6. ὉΥ ουζηρ [ογοπιίδῃ ἴὸ ἀθδίῃ 
νῈ βδῃου]ὰ σοτηπλῖ ἃ 5'π νυ ἢ ψου]ὰ ργονὸ ἃ 

. δτοδῖ τπηϊδίογίιπο ἴο ΟἸ ΓΘ Ι νε5. 

20. “41π4 ἐῤέγε «υἷας αἴὸ α πα}. ὙΤἼΙΚ 
ῃδγΓαῖϊνα οὗἉ {900} 4} 58. ἔα ννγὰβ πὸ ραγί οὔ {6 
ΒΡΘΈςἢ οὗἉ [Π6 ο]ογβ, ννβο ννουἹὰ ποΐ 6 [ΚΟ Κ 
ἴο σοηΐγαϑέ [Π6 Ὀεμανι οοΥ οὗ {π6 τεϊβπίης Κίης 
50 ὈΠἔΔΥΟΙΓΔΌΪΥ ΜΠ (Πδῖ οὗ ΗοΖοκδῃ. δΔίογε- 
ονεσ, 1 ννουἹὰ ἤανο Ὀδθη ἃ ργθοθάοθπί, ποῖ ἔογ 
Δοαιτίηρς [ογοπηδῃ, Ὀὰξ ἔργ ρυζπρ Ὠὶπὶ ἰὸ 
ἀδαίῃ. Βιυιῖ ἱπάοροπάθηεν οἱ {Π15 ἴῃ ἀδλῖς 
ἄοεϑβ ποῖ σι, [{ 15 βδιὰ {πὶ [Ἐγεπι δ 5. τγ8] 
ἴοοῖκ ρίδος “ἢ ἴῃς Ὀορίπηίης οὗ ἴῃς χοῖρῃ 
οὗ 6 μοιακίπι,," Ὁ. 1. Νον εὔξῃ 1 186 ννοτγάϑ 
ΔΥῸ υυϑεα ἴῃ 8Δη ἱποχδοί 56η56, 51}}} ἃ σοῃϑι ογαῦὶθ 
ἔηθ νου ]Ἱὰ Ὀ6 τοαυγοα ἔογ [Π6 ἀο]νογάπος οὗ 
Ὁ} 84}} 8 ργορῆθου, [5 Πιρῃξ ἱπῖο Ἐξγρί, "5 
Ρυγδαϊ, σδρίυγο, γοίυσῃ ἴο [εγιβαϊθπι, τΠ 4] 
δηά ὀχθοιίίοη. θη ἴοο 1ἴ 15 σδὰ ἰῃαϊ δ 
ὈΓΟΡμοβιθά ““δεσογάϊηρ ἴο 4}} 186 ννογάβ οὗ 
1Ἐγε δ ἢ," 11 5θεὲπὶ5 [Πδῖ ἰἴ ννὰ5 ἴῃς τορϑίτοη 
οὗ {πο ργεάϊοϊοη {παῖ πιαάς [ἢ6 Κίηρ ἀδίοστηϊπθ 
ἴο οἷοβε 1ἴη6 που τῆ5 οὗ {Π6 ργορῃεῖβ δῖ ΔηΥ͂ 
οοβῖ. ὅν πιᾶὺ σοποϊιάς {πη π4ΐ [εγοπηϊδῃ, 
 Ποη πὲ τράμποοαὰ (Π6 παγταῖῖνα ἴὸ νης, 
δἀὐάρα (ῃϊ5 Ὠϊδογν ἴο βῆδνν ἴη6 ἐετος τυ οὗ [6- 
ΒοΙΑΚίπη, δηὰ [ῃ6 ἀδηρεγ ἴο νος Π6 δὰ θθθῃ 
ΒΙΠγ561 ὀχροβξοά. 

21. δίς γιὶσ δὲν ρθη} ὙὙ8ὲ σοπηηδηάοσ οὗ 
15 ΓΤΥ, 16 ἴΠ6 φγίπεος ἀγὸ ἴῃς οἰνῇ! οδὲ-» 
(ΟΓ5. 

ἱ Ηοδ. 
ζζε δον οὗ 
ἐᾷς ΣΟΙ͂Σ. 
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Υ. 22---24. 

22 Απά Τεμοίαἰκίπι {πε Κίηρ 8εῃῦ 
θη ἰηῖο ἔργρι, παπιείγ, ἘΠΠΑΛΉΔη 
[η6 δοη οὗ ΑςἼῆθογ, δηᾶ εὐγέαίρ τβῃ 
νι ἢ ἢϊπὶ Ἰηῖο Ἐργρίῖ. 

23 Απά τῇεγ ἐετοῃεὰ ἔοσι ΤΠ] ἢ 
ουξ οὔ! Εργρί, δπα Ὀγουρῆς πἴπὶ υηῖο 
]εδποίακιπι ἴμε Κίπρ ; ννῆο 8[αενν ἢϊπὶ 
ἢ τὴα οννογά, δηά Ἵδϑῖ ἢ15 ἀεδά 

«ὦ, Ὀοάγ ἱπῖο τῃ6 ργᾶνεβ οὔ τ86 ἴ ςοπχπιοη 
ΡεΟρὶς. 

24 Νενεγίμεῖεβθβ της ἢδληά οὗ Αἢ1- 

22. Εἰπαίῥαη ῬΟβϑβιὈΪΥ ἴῃ6 Κιηρ᾽ 5 ἔδίῃου- 
1π-ἰδνν, 2 Κ. χχῖν, 8. Ηἰ5 ἔδῖμοσ “ρόδον νΥᾺ5 
ομδ οὗ ἴῃ ὑγηςθ5 βοηΐ ὈΥ [οβίδῃ ἴο Ηυ]άδῃ, 
4 Κ. χχὶῖ. 12. Ηδθῦγενν Ὠδπιθ5 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 
γΟΓΟ (δκοη ἔτοπὶ δηϊσηδὶϑ, ἴἢ5 ΑΟὮΡΟΣ 15 ἃ 
“)είδενιοισε, ἀπὰ ϑῃδρῆδηῃ ἃ δορεέγ, δῃὰ 50, ἴῃ 
οἰά ἔἴπιθ, δοβΕὶ δὴ δας, (δ]οῦ ἃ ον, ἄς. 

43. ομὲ οὶ Εφρῇ ΑΑ5. [6δβοιακὶπὶ ννᾶβ 8 
ν8554] οὗ Εργρῖ, πῃ ννοιϊὰ θαϑὶγ οδίδιη [ἢ6 
ΒΌΣΤΘΠΟΘΓ οὗ ἃ πΠηδη δοσιιϑοά οἵ ἴγθάϑοῃ. εῖσο- 
Ὀοάπι, οἡ ἴδ σοΠίΓΑΓΥ, δηὰ οἴμετβ μαά ἰοιπὰ 
ἃ 58ἴ5 τοίρε ἴθ ἴῃ ἴῃ6 ἀδγβ οὗ ϑοϊογηοῃ, 
τι Κ. χὶ. 17, 40. ; 

ἴῤε σγαῦυξ: 977 ἐδε εορριηγο ῥεορ 5] 866 ςἢ. 
ΧΥΠ. το δπά 2 Κ. χχιῖ. 6. 

24, Νευεγίδείφε. ἐδε ῥαμἢ] Οὐ, Βαῦ ἐῤὲ 
ῥβαπά, ἰ.6. Ἰοτγοτηϊδῃ νου] 4͵5σὸ πᾶνε Ὀεθῃ μα 
ἴο ἀεδίῃ δυῖ ἔοσ ΑΙ ΚΑπ, 

“δίζα»]ῇ 866 2 Κ. χχίὶ. 12, 14. Ηἰἴβ5 δοη 
Οεπιαγίαῃ ἰοπξ ογεπδ ἢ ἢ5 ΓΟΟΠῚ ΤῸ [(ἢ6 
ΡΌδΙς τοδάϊης οὐ [ϑ πο αι πλ 5 ΤΟ]], δηα ποῖ ΕΓ 
5οὺῃ Οδϑάδι δῇ νν85 τηδάθ βονοσποσ οἵ ἴΠ6 Ἰδηὰ 
Όγ ἴῃς ΟΠαϊάσεδηβ, οἢ. χχχίχ, 14,  ἤθηςθ τ 
ΤῊΔΥ Πσοποϊπάς ἰδὲ [6 απ Υ ϑημαγοὰ ἴῃς ρὸ- 
᾿Ες 4] νἱενν5 οὗ ἐμ θυ δ ΤὨὮςε δῇεςίίοη {οὶῖ 
ἴογ ἴῃ6 ργορῃεῖ Ὀγ ἰδ [δι ΠοΥ ννᾶ5 ἱπῃογιθα ὈΥ 
16 8οη, δηά [θγϑιδῃ σἤοβο ἴο ϑἤδατε ἢ15 ἔογ- 
ἴυπε5 αἴοσ ἴῃς σαρίαγε οὗ [6γ 54] 6πὶ, (ἢ. ΧΙ]. 
5, 6. 

Ϊ᾿ΕΚΕΜΙΑΗ 8 ΒΘΙΧΤΕΕΝΤΗ ΡΕΚΟΡΗΕΟΥ. 

Οἰμᾶρβ. χχυῖ!., ΧΧΥΠ].) ΧΧΙΧ, 
ΤΡε Βαῤνίοπίαη Ὑοάε. 

Ιῃ οςἢ. χχν. [θγογηῖδῃ μῃδά ρα ]]5ῃ6α ἢ]5 στοδέ 
Ργεάϊςτίοῃ, τμὰῖ [άπ ἀπά τπ6 πορῃ θου ΠΣ 
ΠΔΙΙΟΠ5 τηιιϑὲ βοῦν ἴῃῆ6 Κιηρ οὗ Βαῦγίοῃ ἔου 
ΘΟΥΘΠΪΥ γϑᾶσθ, [ἢ {π656 ἴἤτοθ σμαρίοιϑ νν6 566 
ὙΠ να ΘΠΟΥΡΎ, δηὰ γεῖ νυν] ἢ ννῃαῖ του ρ - 
Γα]η655, ἢ οηΐοτοθά [ἢ6 ἰοβϑοηβο  Πδϊ ρΓΟΡἤΘΟΥ. 
ννὲ ἢπά τὴ ργοβϑίηρ ἴθ ἀροὰ {π6 Δπλῦ85- 
βδοιβ οἵ ἔογοῖτι ρόννεσβ, σἢ. ΧΧΥΙ]. 1- ΌΙχ: 
ὍΡΟΙ Κρ Ζοάοκιαῃ, νύ. 12--τοῖς ; 8Δη4 τροη 
δε ρτγίεβίβ δῃηά ρεορὶβ, υν. τό---ζ, [Ι͂η ςἢ. 
ΧΧΥΙΙ. Ψψ͵ὰ Βᾶνα ἃ πδιγδῖϊνε οὗ ἢϊ5 βρ πιθὰ 
δῖ γυσοῖὶς νυ ἢ 1[Π6 [4156 ργορῃοίβθ, ννῃο βοιρῆΐ 
ἴο ὈΠπὰ (Π6 ῃδίΐοη ἴο σοά 5 ἀξυτεοθ; δηὰ 
ἧπ (“ἢ χχίχ. γα σεδὰ ον σγοί γ 6 ὑγροά 
16 σχῚ]οβ ἴο πηαῖκὸ ργΘρΑγδίιοηϑ ἔοσ ἃ ἰθηρίμοη- 
δα δίαγ αἱ Βαῦγιοη, πὰ ἢονν δοίϊνεὶυ δθ6 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΙ. 

Καίῃ τῇς βοὴ οὗ δῆσδαρῆδη νγὰβ ἢ 
]ετεπιίδῆ, τῇδε {ΠΥ 5ῃου]ὰ ποῖ ρίνα 
ἢ ᾿ηἴο τὴς Παπά οὗ τῃς ρεορὶε ἴο 
Ρυζ πιπὶ τὸ ἀεδίῆ. 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙ.. 
ι ὥνιάον ἐξ ἐνῥέ οΥ ὀο»αῖς απαἱ γοξές ἀξ 2γοῤἧλξο 

σἱείά τε τεδαϊμῆηρ οὐ 1Δς πειρλόοεν δέτε 9429 
Διεὀόμελαάρεξοζαγ. 8. 4“ἴἶς ἐχλογίείά ἑάόσε ἐο 
γὠϊα, αμπα πο 19 ὀείδσυε ἐδ μαέδε 2γοῤάείξ. 
12 716 ἐξε ἀκ δοείά ἐο Ζειίρδιαλ. τῷ 474 
)ρνειε ει, ἐᾷς γριμαη οὐ ἐλε νερτείς «ἀαδέ δὲ 
εαγγίριί το δαῤκγέοηι, ακπαἱ ἐλεγε εορδέπς δὲ] 
ἐάε (αν οὔ νεμαξρη. 

τοϑιϑίοά (Π6 2156 ριόρβεῖβ, νῆο {πο {δοτα 
4150 ἴο τηϊϑίοδά ἴῃ6 ρϑορὶθ 85 ἰΠῈῪ δά ἄοπε 
Ὀεΐοτε δἵ [επιβαίεπα. [Ιἢ 1Π656 Γγαηβδοῖίοηβ ἢ6 
δίδησϑ Ὀδοίοσο 15 48 ἴῃ σοργεβοηϊδίνο οὗ [Π6 
ἀἰνίηθ οἰοπιοπί ἴῃ (6 [Θνν]ϑἢ ἘΠΘΟΟΓΔΟΥ, 5ρθᾶῖ- 
ἴῃ ΑἸ|κὸ ἴο Κίῃρ δηὰ ρϑορὶθ νν ἢ 41} {πὸ σοη- 
50ΊΙου 5 ροννογ οὗ γαῖ, ἀπά, 85 ΠΟῪ δοςσερίθα οὗ 
το)οοίοα ἢϊ5 ννογάβ, εβξοεΐίπρ ἰΠαΐ ϑεοραγαϊίοη 
ΔΙΠΊΟΠ; πΊθη, ΠΟ ἢ 15 ἴπ6 ἤη4] οὈ]οςξ οὗ γενθ- 
ἰδίίοη, ρυπέγιπρ [ἢ 6 δι ]ν ῦ ἔγοπι ἴπ6 ἄγοϑβϑ, δηὰ 
τηλκίηρ {Π6 ἴπι|6 Ὀο] νοῦ αἰ ἴο ΟΥ̓ τπῖο 1ῃ6 
[ογτὰ δῃ οὔοσιηρ ἴῃ τρϊθουϑηθδθ. Α58 γτοραγάϑ 
{Πεῖγ ἀδῖθ ἴμεϑε ἰἤγοθ σμαρίοιβ Ὀεϊοηρ ἴο 1ῃ6 
ἢγϑι ἔουγ γοᾶτβ οὗ Ζεάθκιδῃ. 

ΎΠαε 5ρε!]πρ' ἴῃ ἴθεθο σμαρίουβ ἢλ5 οσσαϑοποὰ 
τηυςἢ ἀϊδουδδίοη. ΕἸἰγϑῖ οὗ 4}} [ἢ6 ργορμοῖ 8 
ΟΥ̓ ΠΑΙΠ6, ὙΜΏΙΟἢ Ἔν γυ νν ΠΘΓῸ 656 15 7γψιγαῤμ, 
5 ἤογεὲ δοῃθβ 5ρεὶῖ γέρριγαρ, ᾿ἱῃουρῃ ἴπῸ Ἰοηροῦ 
πα πλοῖα υ5014] ἔοΙτῃ ΟσςῸ 5 ἔουΓ {1Π|65 ἴῃ (ἢ. 
ΧΧΥΪΙ. 12, ΧΧΙΧ. 27, 29, 3οθ. Α5 ἴ8Π6 [1] ἔοττῃ 
ἶ5 ἰουπά ἴῃ 2 ΟἾτο. ΧΧΧΥ. 2ς, ΧΧΧΥΪ. 21, 22) 
Ὀμὶ [Π6 5ῃογί ἔοτπτῃι ἴῃ ΕΖΓΆ 1. 1, Μονοτϑ, 6 
νεῖ, ΗϊΖίρ, δηὰ οἴμογβ, τ πουΐ υδϑιοη- 
περ ἴΠ6 ΚἜΈΠΕΓΑ] δι πο πεςιῖν οὗ [ἢ656 σμδρίουϑ, γοῖ 
Υριθ τη (ΠΟῪ νγογΘ γενεὰ δηά Ἴοττεςσίοα ἴῃ 
Ἐ2γα᾽5 ἔπι, ἢ ποῖ ὈγῪ ἘΖγα ἢ πλβοῖ. Βοϑι 68 
(Π6 ρῥγορῇοῖ᾽ῖβ οννὴ Ὡ8πὶ6 ἴῃοβε οἵ Ζϑάθκιδῃ, 
7]6οοπίδι, Ηδπαπίδῃ, δηα οἴ ογβ ἴῃ οἢ. ΧΧΙχΧ. 2, 
25, 32, 41Ὲ ΔΟὈγοενίαῖθα; δι οὐ ἴῃδ6 ΟΙΠΟΥ 
Πδηῃὰ ννὰὲ πὰ 0:4} ̓ 5 παπὶὸ ψυτιεη ΚΠ ἴῃ 
ςἢ. ΧΧΥΠ, α; Ζοάοκιδἢ 5, Ὁ. χ; δηοΐῃοσ Ζο- 
ἀθκιδ ἢ 5 ἴῃ ἢ. Χχίχ. 21.) 22, πὰ ϑ5}6Π)4 18} 8, 
1014..24. ΠΟΙᾺ ἢ ἃ ἔδνν νϑῦϑεβ δἴϊογνναγάϑ, ὑτν. 11, 
31, 11 15 νυ θη ϑῥοραγαρ ἀπ ποΐ δῥεο»ιαγαῤμ. 

Βυῖ τπουρὰ ἴΠ6 ργορῃεῖ 5 ον ΠδΙὴθ ΟσΟῸ 5 
ἴπ ἴθ 5ῃοσγί ἔστ ΟἾΪΥ Πδγθ, γοῖ 1 νὰ ἰδκο ἃ 
ΙΕ Γ νῖονν τνὸ βηα [ἢ6 5ρΡ6}}1πρ οὗἁἨ Πδη65 5ἰπιὶ- 
ΑΓ σοπιροιπάρα ἴο Ὀ6 4 τιδίίοσ οὗ ἱπάϊ!ῆἔθγο 
Θηςθ. Βοίῃ ἔοσιηβ οἴη οὁσογ ἴῃ (Π6 βϑατὴδ 
γΕΓΞΘ, Φ.3. “ἢ. ΧΧΙ. 1, ΧΧΧΥ, 3, ΧΧΧΥΊ. 3, 13, 
ΧΧΧΥΪΙΙ. σ, 11. το, δηὰ οἴξη ἴπ ἴΠ6 βᾶπὴδ Πᾶστὰ- 
ἔνθ [ῃ6 584ΠΊ|6 ΠΑΠῚΘ 15 5061]: ὈΟΪΏ ννᾶγϑβ, δ ζ. 
σεάαίγαῤμ σουρ]οὰ νυν ΜΝεέδαηγα ἴῃ ςἢ. χ]. 
14, ΧΙ. 1, 2, 6, Ὀυξ σεάαίγαρ νυ} Νιείδαηγαρις 
ἴῃ ςἢ. χ]. 8. 80 Βαγιυςῇ 15 σδι] θὰ πα ΕΠ ΓΘ ΏΕΥ͂ 
δὲ «ον» 9 Νεγίγαῦ, δπὰ ἐδ σου οΚ Νεγίγαρμ. ἴῃ 
ἕαςῖ (δε πιφίΐζογ ἰ5 οὗ ηο ἱπηροτίδποθ ννῆδίϑβο- 
Ἔνοσ, ΕἸΧΙῪ οὗ 5ρο] της 15 ἃ πιοάογῃ 464, (86 
ΤΕΒῸΪ οὗ οὔὖγ 56 οὗ ὑγηϊεὰ θοοκβ. νἵε δῦ 

459 
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ον, 

Ο 

Ν τῆε Ὀερίπηϊπρ οὗ τῆς τεῖίρῃ οὗ 
Ϊ ]εδοιϊακίπι τς 8οη οἵ [οβίδῃ Κιπρ 
οὔ Τυάλῃ σαπιε τἢϊ5 νγογὰ ὑπῖο [ετγε- 
πλῖδῃ ἔτοηι ἴῃς ΓΠΟΚῸ, βϑαγίησ, 

2 Τῆι 54 τπεὲ ΓΟΚῸ ἴο πε; 
Μᾶκε τες θοπάβ8 ἀπά γόκεβ, ἀπὰ ρυῖ 
(Πεπὶ ἀροη ΤΥ πδοκ, 

2 Απά 8επά τπεηὶ τό τΠς Κίηρ οὗ 
Ἑάοπι, δηά ἴο ἔπε Κίηρ οὗ Μορδῦ, 
ΔπΔ ἴο τῆε Κίηρ οὗ τῆς Απιπλοηϊῖαϑ8, 
Δηἀ το τε Κίηρ οὗ Ἴ γευ5, δηά το τῆς 
Κίηρ οὗ Ζιάοῃ, ὃγ ἴπ6 Βαπὰ οὗ τῃ8 
Ππηοβϑεηρεῖβ ΜηΪςἢῆ Τοοπὶς ἴο 6γιιβα- 

ἐαῖκααα στ ἀπο Ζεάεκίαῃ Κίῃρ οὗ [υᾳΔἢ ; 
ἑένξ, 547» 
ενξ. 

4 Απά σοπηπιδηά τἢδηὶ  ἴο 54Υ υηἴο 

ἰπεὰ ἴο ᾿:ηϊτοάιϊιος 1ξ Ἰηΐο δηςίθπε ᾿δηριιαροδ, 
5 [ΟΓ ἰηδίδηςς ἱηῖο [,4ἰἴη, γμογα [ἢ6 5ρ6]]πρ 
οὗ [86 ρυηηϊοά τοχί ἰ5 ϑοϊἀογῃ ἰῃδί οὗ ἴῆ6 Μ55. 
Βιὰ νγὲ ροβ5655 ἴπε ἴοχί οὗ [86 ΒΊ1Ό]6 Ὀδέοτο ἰῃ6 
Μαβογιίθϑ ϑοίἰθά 1 δεσοσζάϊηρ ἴο ἴῃς (τγδάϊ το 
οὗ {πΠ6 δοῦοοὶ οὗ ΤΊΡοτ 45, ψγὸ δῃουϊὰ ππὰ ηϊ- 
ΤΊΘΙΟΙ5 ναγ 1165 οὗἁἨ βρε !ηρ; ἔοὺσ ούθὴ 85 1ἰ ἰ5 
ἴΠοδ6 ἰϑδ ἃγὸ ποῖ ἱποοῃϑβι γα ϊθ. Βιξ 8116 
[86 Μαϑογιῖοβ ἀϊὰ {πεῖς Ὀεσὶ ἴο τράπςσθ (ῃς 
5Ρ6 Ππρ οὗ ἰῃ6 ΒΙΌΪ6 ἰο βοπηθ σιυΐθ, ΠΟῪ ἀἱϊά 
ποῖ ἰηϊοιξογα νΠ [Π6 5δογοά πᾶπὶῈ οὗ [θῃονδῇ, 
δηά 15 πάπιθ65 σοιηρουπάσα ἢ 1Ὲ ἀγὸ 5ρεὶξ 
Ἱπ ΠΡ ΓΘ ΠΥ, ϑοπιθιϊ πιο νὰ 7. ΟὨΪΥ, δἵ 
οἴμοι ἢ (Π6 Π]Π]ΘΓ ἕοσπι, 7 ῤιι. 

Βυϊζ Ὀεδίάες [Π15, [Θγοπλδ νυτῖοβ [6 ΠΑΠῚΘ 
οὗ (ῃ6 Κιηρ οἵ Βαῦγίοη ΝοθυςηδάποζζΖασ εἰρῃῖ 
ἘΠΠλ65 ἴῃ [Π656 σπαρίογβ, ἃ ἔοστῃ νυ Β]ς ἢ ΟἾΪΥ οο- 
ουΓ5 ἔν ]ο 6 οἰϑοννῆθτο, ἴῃ σΠἢ. ΧΧΧΙΥ. Σ, ΧΧΧΙΧ. ς- 
Ι 1ῃ6 τοϑὲ οὗ ἴῃς Ὀοοῖκς 1 οσσιιγθ ἔννοηγ -ϑὶχ 
Ἐ{π|65, δηά 5 αἰνγαγϑ νυ δὴ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 
ΒΔΌΥ]ΟΠἾΔΠ 5ρ6]}ηρ, Νουα μδάγοζζασ. ὍΤῊϊ5 
4150 15 ΕΖΟΚΙ6Ι 5 νΑῪ οὗ νης, ὈὰΣ δνεγ- 
ΠΟΓῈ 656 ἴῃ 1ἴῃ6 ΒΙΌ]6 ἴἢ6 5 ἢᾶ5 υϑιγρεοά (6 
ΡΙαςθ οὗ [86 γ, Νον ἴΠοΓῸ σδῃ Ὀ6 πο ἀοιδῖ 
ἴπδι [Π6 5ρδ! Πρ ἢ 1η6 5, ννα8 (δέ ιἰϑι14] πὰ 
οὐττόηξ Ἱ (ἢ6 [ενϑ, δηά ιἴ 18. χειηδγκδῦ]ς 
1ηδὲ [Θγεπηῖδῃ ἀο65 ποῖ 1586 ἴπΠ6 ρορυ]αῦ ἔοστι 
111 τῆς παῖ ῃδὰ Ὀεσοπηθ ἔπη] Υ ἢ 15 
ςουπίτγπιεη. Βυῖ ὮΥ ἢδ δάοριεἀ [ΠΘΙΓ νὰν 
οὗ βρθακίῃρ 15 ποῖ ὈΔϑΥύ ἴο 58Υ. ὕδηῃ ννὲ θχρϑςῖ 
ΒΌΓΟὮ πιδίξοσβ ἴο 6 ἰννγϑβ δαϑύ οὗ Ὄοχρδηδίϊοῃ, 
ὙΏΘη ννὸ σοιη θοῦ πὲ {86 Ὀοοΐκς ἰπ νυ ϊς ἢ 
ΠΟΥ ἃγὸ Γουης νν85 νυττεη ἔννο [Ὠουβαπά ἔουῦ 
δυηάγοα γεδῖβ ἀρὸ ἡ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΨΙΠΙ. 1. ἐῤε γείση οὔγυεβοίακὶ»») 
ἈΘΑΙΪγ, οΥ᾽ Ζεάεξίαρ, ἃ5 ἴῃ6 ϑυγίᾶς τεδάβ, [ῃ 
1ὴ6 ΠΧΧ. τ1πΠ6 νϑῖβθ 15 ψαπίης. Βυῖ {8} 18 ἰ5 
ποῖ [Π6 ΟὨΪΥ ΘΥΤῸΓ ἴῃ (656 σῃαρίογϑθ: ἔοσ ἴῃ οὗ, 
ΧΧΥΠἾΙ ννῈ τοδὰ “1ἴ σάπιθ ἴο ρ855 [6 58Π|6 
γεᾶγ, ἰη [πε ὈερΙπηϊηρ' οὗ ἴη6 τεΐξῃ οἵ Ζϑάβκιδῃ, 
ἴῃ [6 ἐου ΓΝ γοαγ. Νονν [Π6 54Π|6 γϑαῦ σου]ά 
ποῖ Ὀ6 ἴΠ6 Ὀορίηπίηρ οὗ ἴπδ σείξῃ οὗ ἵἴννο αἷς 
ἕετοηϊ Κίηρϑ, ποῦ οοιϊὰ πὸ Ὀοριπηίηρς οὗ ΖΘ- 
εκ δῃ 5 σείξηῃ Ὀ6 4150 [15 ἔοι γεᾶγ, ὙΠοΓα 

ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΙΙ. [ν. 1---7. 

1Π6ῖγ πιδϑίοιβ, Γδι8 δατῃ τῃ6 ΓΟΚῸ 
οὗ Βοβῖβ, ἴῃε (σοά οἵ ἴΞ5γαεὶ; Τἢυ8 
8[.4}] γε 5ΔΥ Ποὺ ὙΟῈΓ ΠΊΔΒΙΕΓΒ ; 

ς 1 πᾶνε πιδάς ἴῃς βαγῖῇ, τῇς πιῇ 
ἀηαὰ τῆς δεᾶθὲ τπλῖ Χ7γὲ προ ἴῃς 
στοιηά, ΟΥ͂ ΠΙΥ͂ ρτεαῖ ροννεγ ἂπὰ ὉγῪ 
ΓΑΥ Οἰ5Γοῖς 64 ἅγηλ, δηά “ ἤδνα ρίνεη 
1 ἀπῖο ννῃοπὶ [τ βδεηθά πχδοῖ τππῖο 
ΤᾺ. 

6 Απά ον Πᾶνε ἴ ρίνεη ἃ]] τπεβ86 
Ιληάβς ἱπῖο τῆς μαπά οὔ Νεθιςμδά- 
Π6ΖΖΑγ ἴῃς Κίηρ οὗ Βαδγίοη, ὄπιν 86εγ- 
νδῃῖ; δηᾷ τῆς Ὀοαςῖβ οἵ ἴῃς Πε]ά ἢδλνε 
Ιρίνεη Ὠἰπὶ 4180 ἴο βεγνε ἢϊπ1. 

7 Απά 4]} παίϊοῃβ 5}4]] βεγνε ἢϊ πὶ, 

ο ἃ 

οΔηῃ ὃ6 ΠΠ{π|6 ἀοιυιδὲ (Πδὲ βοηιθ βογῖ δ6 ἢδ45 σοη ιϑοά 
1ῃ6 ΠΕ οὗ [η15 σμαρίοσγ υντὰ {πδῖ οὗ οςἢ. χχυ]., 
δΔη {παῖ 1Π6 στογάβ ἱπ ςοἢ. ΧΧΥ, 1, ἐπὶ ἐξέ 
δεσίπηπίνσ οΥΓ ἐδὲ γείσπ 9 Ζεάεξίαρ, τὰ ἃ ρ᾽οϑϑ 
Ρυϊ ἰηΐο (6 πιαγρίη ἴο Ὄχρ δίῃ “"ἴΠ6 54 Πι6 
γεαγ,᾽" διὰ δᾶνθ ἴἤθηςθ οτϑρί ἰηΐο [6 ἴοχί. 

Ὡ. ὀοπαά απά γοο.] ἘΘΑΙΥ, ἃ γοάε, οἵ 
ὙΠ ἢ ἴΠ6 Ηδδτγον εῖνεβ ἴΠ6 σοπηροποηΐ ρᾶτί5. 
ΤΠ ννογὰ {γδηϑίίθα γοξες τηθδηβ ἴννο ουγνοὰ 
Ρίθςθ5 οὗ νγοοά, ρμιι [ἢ οὁπθ ονοῦ [ῃ6 πϑοκ οὗ 
{6 οχ, ἴῃ οἴδοσ υπάργ, δηὰ ἴπθη ἐϑίοηξά ἴορο- 
ΠΟ ὈΥ δον: ΟΥ σοτάϑ, ορ. 5. 1. 3. [{ 5 ενϊ- 
ἄδπί ἔτοηὶ (ῆ6 ννογάβ οἵ οἢ. χχυϑ δ. τὸ (μὲ 
]6γθηνδῃ δοΐιδ!ν ἀρρεοαγοὰ ἴῃ ρα]. ἢ ἃ 
γοΚα Ἰροη ἢϊ5 ΠΘΟΚ, ΠΟΥ νοῦ δ: ἢ στα] 8] 
ἃοῖβ 50 βίγδηρθ ἴῃ οἱ {{π|6 ἃ5 ἴΏΘΥ ννοιυἹὰ Ὀ6 
ἀεξοπιθα πονν. 

8. ἐδὲ γηρι όηρεγ αὐδίοῦ εονιρ...ἢ ΟΥ̓́, 8.9 
οομλθ. ΤΏ δι αβϑδάουβ οὗ [Π656 ἤνθ κΚίηρϑ ῃδά 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ σοπλα ἴο [Θγιιβα]θπὶ ἴο σοηϑι]ῖ ἀρουῖ 
οττηϊηξ ἃ ἰδάριθ ἴο ἴῃτονν. ΟΥ̓ [6 Βαυνγ)]οηίδη 
ΒΌΡΓΟΙΊΔΟΥ. Βιῖ ἔογ 6 ρῥγεϑεηΐ (ἢς αδἰΐοτηρῖ 
ἔα θα, ῬΑΓΓΠΥ ρετθᾶρϑ ᾿Πσοῦ ἢ [Θγοπλδῃ 5 ορ- 
ροϑβιίοη, δηά ραυονΥ Πγουρ ἢ (ἢ6 ρσοτηρί δοοῃ 
οὗ ΝοθυςαἀποΖΖασ, γῆ ἴπ [6 σουγϑο οὗ (ἢ ϊ5 
5ΔΠ16 ΥΟΑΓ σοιλροὶϊοαὰ ἢϊ5 νᾶ554] Ζοάσκιδῃ ἴο. 
ἴγανεὶ ἴο Βαῦγϊοη ἴο ἀο ποπιδρθ ἴο πὶ, εὮ. 1]. 
59. Δί ἃ ἰαἴεσ ἀδίς Ζεάεκίδῃ γοῦε] δά, Ὀμξ 
186 5ίεξε οὗ [6 ιβαθπι, νυ ϊσἢ ηο ἀουδῖ ἕο ]ονν- 
δὰ ΡΓΟΠΊΡΕΥ τροη [ἢ15 δςῖ, ἀϊά ποῖ Ὀερίη Ε}} 
85 ηἰηῖῃ γεϑᾶγ, 2 Κ. χχν. 1. 

δ. 6. Οοάδ5 Οτεοαΐοσυ ἰβ ἰοσὰ οἵ 411, δηὰ 
οδῃ ξῖνο (πὸ ννοσκ οὗ Ηἰβ μβαπάβ ἴο σβοπὶ Ηδ 
ψ1. Ηδς γρῖνθα τβογοίοσγε ἴποβο Κιίπράοπιβ ἴο 
ΝοΟυςΠδάπεζζασ, Ὀδοι56 ἢθ 5 ΗἸ5 ϑβογνδηΐ, 
566 ποΐθ οἡ οἢ. Χχύ. 9. Α.5 ϑιιςῇ [ΠΟῪ ἴοο ἃγδ 
Ὀοιιπά ἴο τοραγὰ Πὶπὶ 835 οπθ ᾿πνϑϑοίθα ψ ἢ 8 
ϑρθςῖ4] σοπητηϊβϑίοη, ννποπὶ ΠΟΥ τηΔῪ ποῖ γοβὶβξ, 
ἼΠε σοπλρ δίθηθϑϑ οὗ ἢ5 ἀοπηϊηίοη 15 ἱπάϊσαϊοα 
ΌΥ Οοά᾽β Ρεβίονν αἱ ὑροη ἢὶπὶ οἵ [ῃ6 ὀεα!: οὗ 
ἐδ Με. ἼΠ6 τογττοῦεβ οὗ ἴΠ656 ἡδίϊοπϑ ὙΣΟΣῸ 

ΟΠῚΘ πΠΊοΓῈ Πρ -Βτουπάβ ἕον Ὠἰπη. 

7. αἱ! παιίίομς «ρα! σογυε δίσι, ἀπά δὲν “Φι, 

ἴο 

« Ὁ κδ;. 4. 
17, 25, 33 

ὃ δ}, 24 



ι! Ἠεδ. 
Ὄἔρεανεξ. 

γ. 8--τς. 

Δηἀ 8 80η. δπά ἢ 5 80η 8 80ῃ, ὑπ8] 
{δὲ νεῦγ {ἰπι6 οὗ ἢΪ8 ἰδπὰ σοπὶδ : δηά 
ἴεη ΤΩΔΠΥ πδίίομβϑ δηά ρτοαῖ ἰκΐπρβ 
801] βεγνε {πε πΊβαΪναβ οὗ ἢιπὶ. 

8 Απὰ ἰξ 5}}]] σοπε ἴο ρα88, ἐῤσὲ 
τε πίίοη δηά Κίηράοπι νης ἢ ψν]]} 
ποῖ βεγνε ἴῃς 84πὶ|6 ΝΝεδιυισῃδάηοΖΖαδγ 
τς Κίηρ οὗ Βαδγίομ, δπάὰ τῃδὶ ν"}} 
ποῖ ρυῖ {πεὶγ πθοκΚ ὑπάργ τῆς γοκε 
οὗ τπε Κίηρ οἵ Βαῦγίοη, τπδΐ παζίοη 
11 1 ρυμπιβῆ, 8411 τῆς ΓΚ, ἢ 
ἴῆς ϑυγογά, ἅπ4 γῇ τΠ6 ἰδηλίηθ., δπηὰ 
ἢ τῆς ρεβῦ]επος, ἀπῈ} 1 μανὰ σοη- 
βιιπιεαὰ {Π6πὶ ὈΥ ἢ]5 Πδηά. 

9 Τπμεγείοτε ποάγκθη ποῖ γα ἴο 
γόοιγ ρῥγορἢεῖβ, ΠΟΓ ἴο γοιγ αἰ νΊ Π6Γβ, 
ΠΟΙ ἴο γουγ ἀγεΑΠΊΘΓβ. ΠΟΙΓ ἴο ὙΟῸΓ 
ἐποδδηΐειϑ ΠΟΥ ἴο γόουγ ϑούζεγειϑ, 
νη σἢ Θροακ υπίο γοι,, βαγίηρ, Υς6 
8Π|}} ποῖ 8εῖνε ἴῃς Κιηρ οὗ Βδῦγίοη : 

Ι0 Εογ {ΠΕΥ Ρῥγορθεϑυ ἃ 1ἴῈ υπίο 
οἷ, ἴο τεπῖονα γοι ἔδγ ἔγοπι ὙὑουΓ 

ἱμππά, Δηὰ {πὲ [ 5πουϊὰ ἀγίνε γοι 
ουζ, Δηἀ γε 8ῃμου]ά ρϑγίϑῃ. 

11 Βυῖ τῃς παίίοῃβ [δι Ὀγίηρ {ἘΠ εὶγ 
ΠεΕΟΚ υπάεγ ἴπε γόοκε οὗ τῆς Κιηρ οὗ 

απά δὶ: “οηΣ “0η] ΝΟΡΙΟΒΔάΠ6ΖΖΑΓ τεϊρηοά 
ΤΟΥ -ἴοιῦ γοᾶγβ, ἀπ ννᾶ5 ϑιςσθοάθα ὈΥ ἢ]5 
50ὴ Εν}]- Μογοάδοῃς, ννῆο νγᾶβ πιιζγάογοα δέίογ 
ἃ τεῖρῃ οὗ ἴννο γεασβ. Ηἰ5 τηυγάοσγοσ ΝΕΥῚΡ}15- 
ΘΆΤ, {π6 ΝΟΓΡΆ] -ΘῃλγθζΖοσ οὗ οἢ, χχχῖχ. 3, 13, 
ὨΙπ͵|561 ἃ σοη-1π-ἰἂνν οὗ ΝΘΌυςσαἀπηοΖΖδσ, σγεϊχη- 
οὐ ἔουγ γοαγβ, δηὰ ἢϊ5 ᾿πΐδηξ σοὴ 1 Ογοϑοδγ- 
σμδὰ ννᾶ5 πηιγαογοὰ δέζογ ἃ τγοῖὶρῃ οὗ πῖπθ 
τποηΐῆ5. Ηἰ5 ϑιισσοσθοῦ νγὰς Ναροπηθάι5, ἰῃ 
νυν ἤοϑο ϑουθηΐζθοητ γοασ ΒΑΌΥ]ΟΩ νγ85 σδριιτγοά 
ὉΥ αγπι5β. Νον 1 Ηετοάοῖυβ (1. 188) ἰ5 
τι ἢ ἴῃ βαγίηρς παῖ Ναροποάυβ, ννῃοῖῃ ἢθ ο8}]5 
ΙΔὈγπεΐῃ8, ννᾶ5 ἃ 5οη οἵ ΝΙ(οοσίβ, {πὸ νυν οὗ 
ΝΕΌυςσΠδαποζΖΖδγ, [ἢ 6 σοηϑρίγαου ἰῃ νυ] ἢ 1.8- 
Ὀογοθοάσομδα ρογιϑῃοαὰ ννὰ5 ργοῦδὈυ ἔοσ {86 
ΡύγΡροβο οὗ γοβίοπιης [86 ἴσῃ [πὸ οὗ. Νϑῦθυ- 
ομδάῃθζζαγ ἴο ἴΠ6 [ῃΓΌΠΟ, ἀϊβροβϑοϑϑθοά ὈΥ Π6 
υϑιυγραίίοη οὗ Νεοῦρα]-ϑθδγθζΖοσ, δηά 1 50 Βε]- 
5ῃ22Ζδγ ὑγου]ὰ δ ἢ15 σταπάϑοῃ (566 Όδῃ. Υ. 2, 
ΤηΔΤΩ.). 

“δα! σερυε ἐῤενηοΐυε: 07 δὶ»ι] 866 οἢ, χχν. 
14. ΑἾἴὯΟοΥ Ἰοηρ ϑογνυιάθ ἴο ἰῆ6 Ῥογϑίδη δηά 
Μεάϊδη Κίηρϑ, (ἢ6 δοϊοιυς ἄς τυ ϊπηθα [Π6 ΓΟΠΊ41Π5 
οὗ ΒεΌγίοῃ ἔογ ἴῃς ϑακθ οὗ {μεῖγ ἢδνν σδρίϊδ] 
ϑοϊθυςῖδ. 

Θ. 186ε γοεὶ Το νοζὰ υϑδἀ ἴῃ [Π|58 γο 96 
ῬΓΟΡΟΙ͂Υ 5: ηΐπο5 (ῃ6 ὈΡΡΟΣ δηὰ τπηδίη ρογίϊοῃ 
οὗ (μ6 γοῖο, δῃηὰ 50 5 σοῃϑίδῃςΥ ρΡὰΐ ἔογ 186 
ΨΠΟΪΘ. 

Ὁ. γομ ἀγεαριε} [1 7οωῦ ἄγθϑταβ 

ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΊΙΙ. 
Βαθγυΐομ, ἂπά βεγνε Ἀΐπι, τποβς ψῃ]]] 
[εἰ τοπηδίῃ 5111} 1 τῆθῖγ ονγὴ ἰδπά, 
βαἢ τὴ ΓΟΚΡ ; ἀπά {ΠεῪ 514}} 1|}} 
ἴϊ, δῃηὰ ἄννεὶ]] τῃεγείη. 

12 δ ΊἾΙ 8ρᾶακε αἷβϑο ἴο Ζεάεκιδῃ 
Κίηρ οὐ [υάδῇ δοσογάιηρ ἴο 1]] {Πε86 
ννογάβ, βαγίηρ, Βτίηρ γουγ πεςκβ υη- 
ἄἀεγ τπε γοκε οὗ τῃε Κίηρ οὗ Βαδγυίοη, 
Τα βεῖνα ἢΐπὶ δηὰ 8 ρεορῖὶε, δηά 
ἵνα. 

12 ΝἊΥ Ψ1]} γε ἀϊε., τδου δηὰ τἢΥ 
Ρθορίς, Ὀγ πε ϑυγογά, Ὀγ {πε [Δηλῖπε, 
Δηὰ ὈΥ ἴπε ρεβί]εηςε, 48 ἴπεῈ ΓΟΚῸ 
ἤδῖ βροκβθῃ δρβϑίηβί [ἢ6 παίίοη τῆλ 
11} ποῖ βεῦνβα τῆς Κίηρ οὗ Βαργίοῃ ἡ 

14 ΓΓπεγείογε μεάγκεη ποῖ ὑπο ἴῃς 
νογάς οὐ τῆς ῥιορῆεῖβ ἴῃδξ βρεὰκ 
᾿πΠίο γου,, βϑαγίηρ, Ὗε 53}8]] ποῖ δεῖν 
(6 Κίηρ οὗ Βαῦγίοη : ἔογ τῇ Ὺ ρῥτο- 
ΡΏΕΘΥ “ἃ ]ἰ6 υῃΐο γοιυ. ᾿ οι 14. 

Ις Εογῖ ανε ποῖ βεηὶ {Π6πὶ, 54 ἢ ἃ. 43. ο΄. 
1η6 ἸΟΚΡ, γεῖ {ΠῈῪ ργοόρθεβυ ἴ8 [ἴῈ "δ. ἐπ 

τηϊρῆς ἀτῖνε γου ΦΉΣ ἴῃ ΠΥ ΠΑΠΊΕ ; ἴἢδῖ 
ουῖ, δΔηά τῃδὲ γε τηὶρῃϊ ρεγίϑῇ, γε, 
Δηὰ τῆς ργορῃδῖβ [πδξ ῥργορἤεϑυ ὑπο 
γου. 

(πιᾶγ.). ὙΠουΡΕ (δα ἰπϑογίοη οὗ ἄγεωγις Ὀ6- 
ἔννδθη εἰ υΐπεγς πα ἐποραηίογς 15 ϑιηρυϊαγ, γεῖξ 
[Π6ΓῸ 15 ἃ γράϑοῃ ἔογ 1. Ῥδθορΐὶθ ἀγθαπὶ ἰγθΑΠΊ5 
ἴογ 1ΠοπΊβεϊνοβ, (που ἢ ἘΠΟΥ ΤΊΔΥ ΡῸ ἴο αἰ] ΠΘΓ5 
ἴο 45Κ ἴῃς ὀχρδηδίίοη οὗ [ἢθπι. βεϑίάθ5 Ὀϑίῃς 
ἀδοοῖνοα Ὀγ [ἢ656 ΠυΠΊΘΤΟΙΙ5 τηο Ποάβ οἵ σοη)ιγ- 
πᾳ, ΠΟΥ «150 ἀδοεϊνοά {ποπιβοῖνοβ ΌὉῚ δπογίης 
(Δὲ [ΠΟΥ ἴοο διαὰ ρῥγορποβίῖοβ οὗ παϊιοηδὶ 
ἀδ!νογδησα. 

10. ἐο γοριοῦε γοι ὕαγ... ΤὍὲ σϑϑυϊῖ, ποῖ 
τῆ ρυΓροβο, οὗ {ποῦ νδεςϊ πδίίοη5, ὙΠ ΕΙ͂ΓρυΓ- 
ΡοϑῈ ννᾶ5 φαίη δῃά ρορι]δγίγ. 

11. Βιωὲ ἐδὲ παίϊίοηα...7Ὶ Ιῃ 186 Ηρδτ. (Ὠ6 
δοηΐδηοθ 15 ἴῃ ἴδ 5ηρ.. δὼ ἐδε παίίορ ἐδαξ 
«υἱὲ ὀγίης “5 ποῖ᾽ ἱπίο δε γοξε 97 ἐδε ἀὶπρ οΚ 
Βαῤγίονι απά σεγυε ῥί»ι, ἐδαΐ «υἱἱ 1 αἰδο ἐαισε 
ἴο γεριαὶ ἱπ ἐς οαυη ἰαπά, “αἱ ϑεῤουαῤ, αμπά 
ἐὲ “ῥα εἰ] 12 ἀπά ἀαυεὶ! ἐδογείπ. 

13---156. [{0{πνναγτηρὰ Ὀγ [Πς ἔβἴο οὗ [ςποϊᾶ- 
Εἰπὶ Ζεάςθκιδῃ νγᾶθ σγοϑί]εβ ὑπάοσ ἴπΠ6 Βαὺγ- 
Ἰοηϊαῃ γόῖκο, δηὰ [Ἃη6 ἔλϊίϑα ὑσγορῃρείβ, ψνῃῸ 
ἀοιυθῖ]ο55 ἀρρεαϊθά ἴο ἴπ6 δχαιηρὶθ οὗ 1β8ιϊδῇ 
Θησοιιγαρίης ΗρΖοκίδῃ ἴο γοϑισὲ ϑοηηδοβο , 
ἔουμπα ΟΠΪΥ ἴοο ΓΕΔαῪ ἃ ἢρατίηρ ἢ πηι. Ηδ 
15 δα ἀγοϑϑοὰ ἴῃ (ἢ ρ]υγαὶ Ὀδοδιι56 ἢ 15 ἔβο! ημ5 
ψΈΓῈ ΠΥ 5μαγοα ὈΥ [Π6 τη8535 οἵ ἴΠ6 ΟΠ ΠΟΙ οὗ 
βίαϊε δηὰ ὈΥ 16 ρεορῖὶθ. Α ἔδονν κε Αμικαπὶ, 
δηά Ορϑάλδιιδῃ, ου ἴπε ςοηίγαγυ, Ὀεϊενθαὰ 186 
ννογάβ οἵ [ογεπλδῃ, [,εἴ 1 Ὀὲ τειπειηρεγδὰ 
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16 ΑἾΪ80 1 8ραΐῖζε ἴο ἴδε ργίεβϑιβ δηά 
ἴο 411 1818. ρβορὶς, βαγίηρ, Τ  ι5 841 1ἢ 
[δ6 [ΟΚ; Ηδλάγκοη ποῖ ἴο ἴῃ 6 νγογά8 
οὗ γουγ ῥγορἢεῖβ {Ππδ ριορἤοϑΥ υπῖο 
γοιι, βαγίηρ, Βεῇοὶά, τῇς νεβ8ε}8. οὗ 
{πε ΓΟΚΡ᾽ 8 μοιιδα 5841} ἤονν 5ΠουῪ 
Ὀε Ὀτουρῆς ἀραίη ἔγοπιὶ Βαδγίοη : ἔογ 
ΓΠΕΥ͂ ΡΓΟΡΠΕΒΥ ἃ [16 απο γοιι. 

17 Ηδάγκοη ποῖ ὑπο τΠ6Πὶ; β8εῖνθ 
τῆς ἐν οἵ Βαῦγίοη, δηδ ᾿νε : ὑνβεγο- 
ἔογε 8ποιυ]ά {Π15 οἰ δα 1414 νγαϑβῖε ὶ 

18 Βυῖ [ξ τῆν δε ργορβεῖβ, δηά 
1 τὴε νογὰ οὗ τὲ ΙοκΡ θὲ νντῇ 
ἴΠδπι, ἰεῖ τΠ6πῈ ΠΟῪ πηᾶίε ἱπίεγοθϑ- 
βίοη ἴο ἴΠ6 ΓΟΚ οὗ Ποβῖϑ, παῖ τΠ6 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΥΊΙ͂Ι. [ν. :6---22. 

Ποβίβ οοποογηίπρ ἴῃς Ρ1112.9, δη 4 σοπ- 
ςεγηΐηρ ἴῃς 868, δπη4 Ἴοποεγηίπρ' ἴῃς 
0865, δηά ςοποεγηίηρ {6 ταϑίάι οὗ 
(ἢ νϑβ86}5 τῃδλί γεπιδίη ἴῃ [15 οἰ τ 

2ο ΜΝ Ηίςἢ Νεδυςδαάπεζζαγ Κίηρ οὗ 
Βαρυίοη ἴοοκ ποῖ, θη ἢς σαγγιεά 
ἉΨΨΑΥ “ ςλρῖίνε Ϊεσοπίδῃ (6 8οη οἵ “3: Κια εν 
76 δοϊαϊκίπι Κίηρ οὐ [υἀλῃ ἔτοπι [επι- ϑωχον 
884 |6πὶ ἴο Βαδγίοπ, δηά 41 τε ποῦ] 68 
οὔ [΄υάΔῃ δηά εγυϑβαίεπι ; 

21 Ὗολ, ἴῃ 541 (ἢε ΓΙ ῸΚΡ οὗ 
Ποβῖ8. τὴς (ϑοά οὗ ἴβγδεὶ, σοποεγηίηρ 
[ἢε γεβϑεῖβ [ἢδαϊ γΓεγηδίη 11: τῆς Ποιιβα 
οὗ τῆς ΙΟΚΡ, δηάὰ 2η τῇς δοιβε οὗ 
τῆς Κίηρ οὗ [υάλῃ ἀπά οὗ Γεἐγυβδίεπι ; 

22 ἼΠΕΥ 58}4}} θὲ “ σαγγίβα τὸ Βα- :3 Κἰπ. 55 
Ὀγ]οη, ἀπά {πέτα 8}4}1 τΠΕῪ δὲ ἀπι|] 2. Ομσα, 
τῆς ἀδγ τπδῖ 1 “΄νἰϑίς τΠ6 πὶ, 54 ἢ τΠ6 7. οβτοη, 
ΠΟΚῸ; πεη Ψ|Π1 Ὀγίηρ τῃεπὶ ἀρ, ἔπαρ᾿... 

γνε58615 ΠΟ ἢ ἀγὰ ἰεῖς ἴῃ ἴπε Ποιιδε 
οὗ τὴς ΙΟΚΡ, δπὰ ἐπ ἴῃε ἤοιιβε οὗ 
τῆς Κίηρ οὗ Τυάδῃ, δηά δὲ [εγιιβαίεπι, 
80 ποῖ ἴο Βαργίοῃ. 

Ι9 ἵ Εογ τῆιι5 541} τῇς ΓΟΚΡ οὗ δηά τεβίογε ἴἢεπὶ ἴο {Π|5 ρἷδςε. 1. 

(δὶ Τοτοηλ δῇ ννᾶ5 {Π6 στεδὶ βἰδϊθοηδη οὔ {ἢ 656 
“578. ἃ5 5δίδῃ δὰ Ὀδθθη ἴῃ ἰδ {{π|6ὲ οὗ Η6Ζοκ- 

1606-- 18. Εογ (Πό56 γοβϑοὶβ, σρ.  Κ. χχῖν. 
13. Α,5 νν8 Ὠδίιγαὶ ἴῃ ἃ [8]}Π|ηρ παίϊίοη, Ὀοίἢ 
Ρτοδίβ δηά ρεορὶς δεῖ ρτεδξ δἴογο ὈΥ͂ {ῃ686 
ΓΟ] 5 οὗ ἃ Ὀγξοπα πιαρτιῆοθηςς, ἀπά ννο ἢπὰ 
ἴη [6 ΔροΟςΙΎΡΒΔὶ ὈοοΚκ οὗ Βαπιςῇ, ςῇ. ἱ. 8, 8 
βιἰδίοπιοπὶ ἔπδί πιΥ οὗ {Πδπὶ νγογα ϑοηξ Ὀδοκ 
ἴο Ζεάοκίδιῃ, ἃ ὑγοοῖ, 1ξ Δ ννεσὸ πεοάρα, ἢονν 

1πογου ὮΥ [656 [2156 ργορῃδίβ ϑρᾶῖκὸ δεςογά- 
ἱηρ ἴο ἴμε νυῖϑῃδϑ οὗ [ῃ6 ρθορὶθ, 5866 ἢ. ν. 31. 

18. ἐδαὶ ἐδε τεριοῖς,, χὸ ποί... 866 Νοίςε 
αἴ επά οἵ (μαρίου. 

19---2 2. ἘΣ ἴποϑθ νϑϑϑοὶβ, 866 1 Κ. νυἱῖ. 
Ὶς, 22) 27) Δηά ἔογ ἴδο ΠΙ]Β] πθηΐ οὗ [ΘΓοπ 25 
ΡΙΌΡΒΕΟΟΥ, 2 Κ. χχνυ. 1:32. Εογ ἴ86 ρρπυ]ηθ- 
Π655 οὗ ἴΠπ656 νϑῦϑθθ 8:6 Νοίθ δἱ οπὰ οἵ (πδρ- 
ἴεγ. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἬΗΑΡ. ΧΧΥΙΙ. 7, 18, 19---22. 

7. ὙΙ5 γογθα 15 οπλ το Ὀγ {πὸ ΠΧ Χ'. σοη- 
85. ΠΈΪΥ νυ {ΠΕΣ ὑδιι4] ργαςξῖςθ, σε Νοῖθ οἡ 
«ἢ. χχν. 12. ὙΠΕΙΘ 5, ἤοννόνοσ, ΠῸ τϑάβθοῃ 
ἴογ ἀοιυδίϊης 115 ξοπυ Ποηθ55, Θϑρος 8} Ὁ ἃ5 (Π6 
ΒΕΥΘΠΪΥ γραγο᾽ ἀυτγαϊίΐοη οὗ ἴΠ6 ΟΧχ ]ο 15 σοῃ- 
ἰδιηθά ἴῃ {ΠῸ 1,ΧΧ.. ἴῃ οἢ. χχν. 11, ΧΧΙΧ, 10. 
ΤῈ 15 ροϑβϑίὉ]6, μοννενογ, ἰμδῖ ἃ ϑῃογίογ ἔογτῃ οὗ 
(6 ΡὈΓΟΡΠΟΘΟΥ͂ γεϊδίης ἴο [86 ΒαὈγ]οηίδη 6Πη- 
ῬΊγΘ ννᾶβ ρ ] 5Ποαὰ ὈΥ [ γε δἢ δὲ [ γι βδ θη: 
ἴοτ Ζοάεκίδῃ δηὰ ἢϊ5 ρθόΌρὶθ ννοσο {πὸ θα4 ἢρ5 
οαϑὶ δϑιάθ 245 βοοά ἔογ ποίξιηρ, δηὰ ἢδὰ ἢο 
εἰδίπη ὑροῃ {πὸ ργορῃεῖ ἴὸγ {παῖ [1}] ἰηξοῦ- 
τηδίίοη ννῃ] ἢ ἢ6 βάνο ἴο ἴΠ6 Ὄχῖθα δ Βαδγ- 
Ἰοῃη. ΤΤο {δπεπὶ, 845 σοργοβθηϊης {πὸ ϑοιπὰ 
Ῥατί οὗ ἴῃ6 παίΐϊοῃ (866 οἷ. χχὶν. ς, 8), ἴΠ6 
ϑοοσοῖ ννᾶ8 σοηβάρα οὗ Βαθυ])οηβ ξ4)}, δηά 
[ΠΟΥ νγεῦο ΓΠΟΓΘΌΥ Δϑϑυγοα οὗ {6 σογίδιπγ οὗ 
ποῖ οὐνη τεοβίογαϊΐἯοη ἴἰο αϊθβϑίϊῃθ. Ὑδὺ5 
(Π6 ΧΧ,, 45 σοργεβεηζίηρ ἴῃς [ὸνν5 οὗ Ῥα]69- 
{πὸ ἀηά Ἐργρῖ, πᾶνε ἴῃ {Πεῖγ ΘΟΡΥ͂ ΟΠΙΥ ἴΠ6 
τοδί !ηρβ : νν 8116 (86 Ηθῦτγ. ἰοχὲ 15 [86 {ΓΘ 
Δ Πσοπιρ]εῖθ ἔοστῃ ἃ5 ἰἴ ννᾶ5 βίνθη ἴο 186 
1εἐνν5 οἵ Βαῦγ]οῃ. 

18. [ἡ 16 ρῇγαϑο ΠΡΟΣ ὈοΙ᾿ σγαπηΠΊΑΣ 
δηὰ ρυποζιδίίοῃ ἅγὸ ἀποιηδίοιβ. ὙΠῸ τιρὰῖ 

τοδάϊης ἰ5 ρΡγοῦ δον νδὲ 3 ΣΣ 

190-22. ΤΠ ε56 ἔου τ νοῦϑε8 ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἃ ὙΕΤΥ͂ 
Ὀτίοῦ ἔοσπα ἴῃ {Π6 1, ΧΧ. “ΕῸΥ {δι15 54} [ἢ 6 
1 οτὰ ςοποογηϊηρ ἴΠ6 τοϑὲ οὗ (ἢ νϑϑϑοὶβ, νῃς ἢ 
1ῃ6 Κίηρ οἵ Βαῦγίοη ἴοοῖκ ποῖ, θη ἢ γοπχονδὰ 
᾿ρβδολμο ἔτοπη [6 β]6 πὶ, ΤΠΘΥ 5}4}} κὸ ἴο Βᾶ- 
γίοη, 5 ἢ {πὸ 1 οτὰ." ὙΤΠϊ5 ἔοτῃη Μονοῖβ 

δῃὰ Ηἰϊζὶρ τοραγὰ 845 δίοπο ρθηιϊΐηθ, δηάὰ 86 
δάάιποηθ ἰπ ἴη6 Ηδῦτγ. 85 ᾿πίοσροϊδίίοηβ, Ὀυϊ 
Οταῖ 5 ΔΌΪ τείυϊοα {Πεῖῦ ἀγρυπιεηΐβ, οὗ 
ὙὨΙΓὮ ΟἿ6 ΟΠΪΥ ͵5 ἱπίογεϑίηρῦ. 7Θγοπ δῇ ς81}5 
[Π6 ποῦ ]ο5 ποτ Ὁ, δηὰ Ὀδσλυβο ΝοΠοΙη δὴ 
1.565 [Π15 ννογὰ οἷἱχ {ἰπλθ5, (ΠῸῪ Ἰἰυπιροά δἱ {πῸ 
ςοποϊιβίοη {πὲ ἰἴ ἤγϑι σαπὶθ ἰηἴο ι.56 ἀὐυτγίης 
[Π6 οδρίνἱγ. Βιιῖ εγοπηδ 965 1 ἀγαίῃ 
ἷἱπ ςἢ. χχχῖχ. 6: [5ΔιΔἢ 4150 ι.565 ἴὲ οὗ [86 
ΠΟΌΪ65 οὗ [ἀππΊαα, οἢ. ΧΧΧΙΥ. 12, ἃπά ἴῃ σ᾿ Κ. 
Χχὶ. 8, 11, ἴἴ 15 Δρρ! θὰ ἴο π6 ποῦ] 65 οὗ 858- 
Τηλυῖδ. Αϑἃ πιδῖϊοσ οὔ ἕδος ἰΐ ἰ5 ἃ ψογὰ ἰῷ 



γΥ. τ--8. 

σοπηπηοη 056 ἰη ΟΒδ] θα δηὰ ϑγτίδς, δπὰ 
ἀοόβ ποῖ κὸ Ὁ, 2γίπεεν, τεῖεν ἴο γαπκ, δαῖ 

ἴο δἰγί. [{ 5 (ῃε 1 Ατίη ἐπφέπιμς, ἀπά ἴῃ 18 

ἹΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΡΝΠΙ. 
ΟΥ̓ ῬΙΓΌΡΕΙ 56π56 νγὰβ 1151 ἃ5 πιυσἢ π᾿ τι88 
Ῥεξοτο, 45 δἴϊογ ἴπ6 σαρνΥ. ΕΖΓΔ ΠΕΥΡΥ 0865 
ἽΝ 

ΟΗΑΡΤΕῈΞΚ ΧΧΥΊΠ. 
ἥαναναλ γορήἠεεϊείλ γαϊδεῖν ἐἦε γείεγη οὗ 
ἐλε σεϑεῖς, ἀπά οὗ σπεοκίαά. 5. σπγερνιταῖ, 
εὐὐρλίμρ᾽ ἠέ ἰο δε ἐγμέ, οἀειυεία ἐλαί ἐδε συρρέ 
“οὐδἱ ἀδείαγε τυὴσ αν ἰγμέ ῥγοῤΎείς. τὸ δ{ι- 
παμίαλ ὀγαιξείλ ϑεγσμίαλν γοῖό. τὰ ἐσέ- 
πιΐαλ ἐοἰϊείλ οὐ ἀρ ἴγορ γοζέ, 15 αμαὶ “ογείε οί 
ἡαμαρίαλ᾽: ἐεαίλ. 

Ν [ῖἴ ςαπὶα ἴο ρᾶ85 ἴῆβ 54Π|Ὲ 
γεᾶγ, 'ἰπ ἴῃς δερίπηΐηρ οἵ τῃε 

τείρῃ οἵ Ζεάεκιδῃ Κίηρ οὗ Πυάλῃ, ἰπ 
τε ἰουπῃ γεαῦ, ἀπά ἴῃ τῇς ΠΙῊ 
ταοπῖῃ, ἐφαὶ Ἡδηδηϊδῃ {πε 8οη οὗ 
ΑΖυγ τε ργορῃεῖ, ννῃϊςῃ ας οὗ 
(Οἰδεοπ, βρᾶκε υπῖο πὶ 'ἴπ ἴῃε ἤουβε 
οἵ τε ΤνοκΡ, ἱπ ἴῃε ργέβεηςβ οὗ τῆς 
ΡΓίεβῖβ δη4 οἵ ἃ}1 τλ6 ρεορίε, βαγίηρ, 

2 ἼΒιυ5 βρεάκεῖῃ ἴτε ΙοκΡρ οὗ 
Βοβῖβ. (ε Οοἀ οἵ [βγδεῖ, βαγίπρ, 1 
μᾶνε ὕτοκεη τῆς γοῖκε οὗ τῆς Κίηρ οἵ 
Βαδγίοη. 

Η6Ὁ. 4 ΨΥ Δ ίπ Γεννο Μ1] γεᾶτθ ΜΠ] 1 
δυο 3 . . . . 

“αν.. ὉΓηρ Δρδίπ ἱπίο τῇϊβ ρίδοε 1} τῆς 
γοβϑ6]ῖ5 οὔ τε ΙΟΚΡ 8 δοιιβα, [τἢδῖ 
ΝΕθυςμαάπεζζαγ Κίηρ οὔ Βαργίοη 
ἴοοἹΚ ἄνγὰὺ ἔτοπι [ἢ 15 ρίαςε, δηά οδύ- 
γε τἢδπὶ τὸ Βαδγίοη: 

4 Απά 1 ν}}] δγίηρ ἀραῖὶη ἴο 1} 15 
Ρἶδες Τεςοηΐδἢ τς 5οη οὗ [εποίακιπι 
Κίησ οὗ Τυάδῃ, νυ 411 τὰ 6 ἴσαρεῖνε8 
οὗ Ϊυάδῃ, τῇδῖ ψεπὶ ἱπῖο Βαδυίοη, 
βδτἢ τε ΓΟΚῸ : ἔογ 1 νν}}] Ὀγεακ τῆς 
γοκςε οὔ τῆε Κίηρ οὗ Βαδγίοη. 

ς 4 ἼΠεη ἴῃς ργορῆεὲε [εγεηλίδῇ 
5814 απο (ῃς ρτορῃεῖ Ηδηδηϊδῃ ἴῃ 
τῆς Ργέβεηος οὗ ἴῃς ρτγίβϑδῖβ, Δπα ἴῃ 
(6 ργεβεηος οὗ 41 τῆ6 ρεορὶς τμδῖ 
οἴοοά ἴῃ ἴῃς ἢοιβ6 οἔ τῆς ζω ΚΡ, 

6 ἔνεη τῆ ργορῆεξ [εγεηλδῇ 5α]ά, 
Απιεπ: ἴμ6 ΓΟΚῸ ἀο 80: ἴδε Χο ΚΡ 
ΡοΓΌγηι ΤΥ ννογάβ τυ ϊσἢ που Παβῖ 
ΡΓΟρΡΒεβϑίεά, ἴο Ὀτγίηρ ἀρβϑίῃ ἴῃς νεβ- 
56]5 οἵ τῆς ΟΡ’ 5 ποιι86, δπά 4]} τῇαδϊ 
15. ΠΑΓΓΙΕΔ ἀννὰὺ σᾶρῖῖνο, ἔτοπὶ Βδθν- 
Ιοῃ ἱπῖο τἢ}}58 ρδςβ. 

7 Νενεγίμεϊεββ ἤθαγ ἴπου πονν ἢ 18 
ννογά τῆδι 1 βρεαῖ ἴῃ τῆϊπε εᾶγβ. ἀπά 
ἴὴ τῆεα ελγϑ οἵ 411] τῆς ρεορὶε ; 

8 Τα ργορμεῖς {πᾶ ἢᾶνε Ὀεεη 
δείογα πὲ ἂπά δείοτε [πες οὗ οἱά 
ΡΓορβεβιεά θοΐῇῃ δραίπϑξ ΠΊΔΩΥ σοιη- 
ἐγίε8) Δη4 δραίηβι σγεδῖ Κίπράομηβ, οὗ 
νγαῖ, Δπ4 οἵ εν!], δηὰ οἵ ρεϑβϑί!]εποα. 

-.-...........-ςἘς-Ἐ-ἘἘ.Ἐς-ς- 
--ς-ς-ς.- ὕὔὕὄ Ό ΌΟ ὍῬ..-.-.---  ῖὕῦῬὈς ς . β  [ῥ.ἢ -.Ο..»ὋῈ.“Ρ᾿,νν»ν»ννΠν,»᾿ἜἬὍΠἤπΠπ ππ͵πππππππππ’ 

αμαρ. ΧΧΥΝΠΠ. 1. ἐπ δὲ δεσίππιίη... 

πὶ ἰδὲ ὕουγι γεαγ, διὰ ἐπὶ ἐδε δ᾽ νιοπεθ) 

ὕροη (5 ἀϊϑογεραπου, 566 ποίε οἡ ἢ, ΧΧυ!. 

;. 
Οἰδεο] Α5 1815 νγᾶβ ἃ οἿὙ οὗὨ ρηρδβίϑ, 

]οβι. χχὶ. 17, ἰξ 5 ργοῦδθ]ε {παὶ Ηδπδπίδῇ 

νγ85 ἃ ὈΓοσὲ 85 ννῈ}} 85 ἃ Ῥγορῃεῖ. Ηδ 566ΠῚ8 

ἴο δᾶγὸ σοπηθ ἴο [ἐγ 5] 6 πὶ Οἡ ΡΌγροΚβα ἴο σοη- 

ἐγοηΐ [ἐτεπιίδῃ, πὰ ἴο ἢᾶνα σἤοβεη οἰ ἴΠΕΓ ἃ 58Ὁ- 

δαΐῃ Ὃς ἃ πον τποου ἴοσ ἴθ οσςββίοῃ, ἰῃαῖ 

Ηἰ5 δοῖ πηῖρμξ 6 ἀοης ποῖ ΟΠἹΪΥ ἐπ ἐῤε ῥγέσεμοε 

οΓ τε ῥγίείσ, δῖ 4150 οὶ αἱ {ῤε ρεορίε. 

4. [βῥαῦυε ὀγοζεη Ὑτδὸ ργορμοῖς ρεγέεςϊ 

Ἔχργοβϑίης οεγιδίηγ. Νοίϊςε 150 ἐμαὶ Ἡᾶπδη- 

ἰδ ργοῆχεβ ἴῃ6 80] Ἔπηη ἔογμλι]α νυ Πἰς ἢ. οἷ δἰ Πλ5 
ἀϊτοςΐ ἱπβριγαϊίοη. 

8. ἢριρίπ ίαυο 2μὶ] γεαγ.] 11, 7η γε ἰαυο 

γεαγ: ἄαγε, ποῖ οΥ 4474, 85 ἴῃ8 ταλγρίη οὗ τῃ6 

ΑΟΥΡ., ἴλε ψογάϑ Ὀεΐπε ἴῃ ἀρροβιἴοη, γεαγε εὐεη 

ἀαγ:. Ὑπὸ εἤξοι 5 ποξ ἴο ργοάιος ἀεβπίτε- 

ποθ (ΚΟ), Ὀυϊ ΘΧΑΟΓΥ [86 ΠσοπΠΙΓΑΓΥ, 566 

Οεη. χὶϊ, σ΄; 2 8. χίθ, 23, χῖν. 28. ΗἩληδηϊδῃ 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ νγὰ5 ἱπάυςεοά ἴο ἢχ {π|5 ἀαίθ ΌὉῪ 

ἴδ οχρεοίδιίοη ἐπί ἴμ6 σοηξοάεγαογ ἴπεῶ οη 

ἔοοϊ ννουϊᾷ ἀοίεας Νεδιιςῃδάποζζασ. Βυΐ 1 
ἰ5 [Π6 ἰοπάθπου οὗ 41] 4156 ργορἤθου, δηά δ] ] 
2156 θχροβιίοη οἵ ργορἤθοΥ, ἰο 566 δνθγγι πίη 
ἴῃ σοπποοϊίοη ἢ ἢ ἱπιπιραϊδίς Ρῥγοϑθηῖ. 
Α5 ονθϑηῖβ γσϑσθάθ ἱηΐίο ἴπ6 ραϑίὶ, {πεὶγ ἱπιροῦ- 
ἴληςοθ, ὈΥ πε ἰαννβ οὗ τπιοσὰ]ὶ ρμεγβϑρεοΐινο, ἀϊ- 
ΤᾺ Π1 5065 ΡΓΟΡΟΓΕΟΠΔΌΪΥ, 

4. υειοηα}] ΤΠΐβ πγορηθοη οὗ Ϊεθσοη δ} 5 
ὨΔΙῚΘ 5ιιρροσίβ τηδὲ Ζοάθκίδῃ ννᾶ5 ποῖ ροριυΐϊαζ, 
πὰ {παῖ {π6 ρϑορὶθ νσουἹὰ αν ργείειτοά (86 
γουηρ Κίηρ, ψῃο Βαὰ ποῖ τεϊξιδα Ιοπρ σπου ἢ 
ἴο πιᾶῖκὸ Θποπηῖθθ. ΡτχοῦδΌὶυ «ἷϑοὸ Ζεάοκίδῃ 
Πδά πον κἰδγίοα ἔογ ΒδΌγϊίομ, ςἢ. 11. ς9, 850 
{παῖ ποῖ ννᾶβ ΠῸ ἀδηροσ ἴῃ δχργοβϑίηρ ἃ 
Ἰοπρίπε ἴογ ἢΪ8 πορῆδνν ἴῃ ρἶδος οὗ Ὠιτηβο!ῖ. 

θ---9. ΤΟ δῆθνογ οὗ Ϊογετη δ 15 πίθος 
δηὰ ραᾳίίεπι. Ηδε ἀδοΐδγοβ [δὲ ᾿15 οἬνγῇ νυ 5} 65 
σοποιγτοὰ ψ ἢ Ηδηδηίαπ 5 ργοάϊςοτίοη, Ὀυ 
Αϑϑογίβ ἴῃδὲ τῃδὶ ρῥγοάϊοϊοη ννᾶ5 δὶ νδγδΠῸ8 
1 [86 Ιδηρυδᾶρο οὗ [ἢς οἹΘΓ Ῥγορδεῖϑ. 

8. εὐἱῆῇ ὝὌδε τοδάϊηρ οὗ πιδὺῦ Μϑ89. 
ανιίπε, ἴου ευἱϊ, Ἠᾶ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ γίϑοῃ ἔτοσα 
Τ7εγθηλ δ 5 ἕοπάπεϑθ ἔοσ σουρίϊηρ τοροῖμες ἴδ 
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464 
9 Τηε ρῥγορῆεῖ ψῃϊοῆ ῥγορμαϑβίειῃ 

οὔ ρειςε, γε τὴ6 ψοσγά οἵ τῆε ρτγο- 
ΡΒεῖ 5}4]} σοπλὲ ἴο ρᾶ88. ἐδ 5}4]} τῃε 
ΡΙορῆεῖ θὲ Κπονγη. ἴδ τῇς ΓΟΘΧᾺΡ 
ἤδῖῃ τὰν 8επὶ ΠΙπὶ. 

ιο Κα ἜΝ Ηδηδηϊδῃ {πὰ ργορῆεὶ 
α «βαρ, 37. ἴοοκ τῃε 4 γοκε ἔτοαι οὔ τε ρτορδεῖ 

]Θτοπλα ἢ 5 πεςκ, δηά Ὀγαζε [{. 
Ι1 Αμπά Ηδηδηϊδῃ ϑρᾶκε ἰπ ἴδε 

γέβθηςς οὗ 4}1 {ῆς ρβξορῖὶβ, βαγίπρ, 
ΤΉιυ5 κα τῆς ΙΟκΚὉ; ἔνεη 80 ν}}} 
}] Ὀγεακ τῆς γοκε οὔ ΝεριυςμδάηθζΖο 
Ζαῦ Κίπρ οὗ Βαδυίοη ἔτοπι τμ6 πεοκ 
οὗ 411 παιίοῃβ νι (ἢ βρᾶος οὗἉ ἴννο 
Γ}} γεᾶτ8. Απαὰ τῆ6 ργορμαῖ εγο- 
ΓΑΔ ὑγεπῖ ἢϊ5 ΨΨΑΥ. 

12 41 Ποη {πὸ ψογά οἵ (ἢ ΚΡ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΜΝΙΠΠΙ. [ν. 9-.)ὴ- 

14 Εογ τδἢιι5 5411} τ1ῆ6 ΧΟΚῸ οὗ 
Βοβῖβ, 16 (Φοὰ οὗ ἴβγδε]; 1 δᾶνε 
Ρυϊ ἃ γοκε οὗ ἴγσοῆ ὑροὴ τῆς πες 
οἵ 411 {πεβὲ πδίίοπμβ. τπαῖ ΤΠΕΥ ΠΙΑΥ 
βεῖνα Νεδυςμδάπεζζαγ Κίπρ οὗ Βδ- 
ὑγίοῃ ; δπά τῇ ον 83}41] βεγνε ἢϊπι: δηά 
1 μαᾶνε ρίνεη ἢϊπὶ τῃ6 θεδϑίβ οὗ {δε 
Βε]ά 190. 

Ις 4 ἼΓΠεη 8414 {πε ργορῆεϊ [εγε- 
τπαϊδ ὑπο Ηδηδηϊδῆ τπε ρτορπεῖ, 
Ηξαγ πον. Ηδπδηΐϊδῃ; ΤῃὰῈὲ ΓΟῸΚΡ 
ΠΑῖῃ ποῖ 86πί ἴπδα: δῖ ἴδοι πλ2Κ- 
εϑῖ τῇ 18 ρεορῖὶε ἴο ἔγιιϑβῖ ἴῃ ἃ 116. 

16 Τπεγείογε τῆι βαῖἢ τῆς ΠΟΚῸ ; 
ΒεμοΪά, 1 ν}}}1 σαβϑῖ τμθ 6 ἔτοηι οὔ τῆς 
ἴλςβ οὗ τπ6 δαττῇ: [ἢ 15 γεαᾶγ ἴῆου 584] 
ἄϊε, θεσδυβα ἴοι Παβὲ ταυρῃὶ ὁ ἵγε- εἰυνόρΣ 33 
δ] ]ΠἸοη ἀρδίπϑὲ της ΚΟ ΚΡ. ςβᾶρ. 20. 

17 80 Ηδπδηΐδῃ τπς ρῥγορῆες αἰδά ΓΉεμ. 
ἴῃς 84Π|6 γϑᾶγ ἴῃ ἴῃ βενεητῃ πιοηῖῃ. ἘΠῚ 

οδπλα απο [εγειηίδῃ ἐῤε ῥγοῤῥεί, χ[- 
ἴεΓ τὶ Ηλδηδηϊδῃῆ πε ργορῃεῖ ἢδὰ 
Ὀγοόκεη τς γοκε ἔτοπι οὔ τὴς πεοκ 
οἔ τῆς ργορῆεῖ [εγεπιδῆ, βαυίηρ, 

12 Οὐ Δηἀ τε] Ηδηδηϊδῆ, ϑβαγίπρ, 
Τῆι 54} τ[Π6 ΙΟΚῸ ; ἼπΠου δαβῖ 
ὈτγόΚεη της γοκαβ οὗ ννοοά ; δῖ ποι 
8ῃδ]: πιᾶκε ἰογ {Πεπὶ γόκαβ οἔ ἴτοῃ. 

τηδηϊτίοη οὗ {π6 ϑσυνοτά, ἔδπλῖὶπο πὰ ρεϑι !θηςο, 
Βυϊ ἱποίοδά οὗ ἐδ σαυογά Ἦδ 58γ5 ἴῃ (Πβ ρἷδοθ 
«υαγ, 8580 ἴπαξ Π6 15 ποῖ Ποὺ δ ρ ογίης [18 
υϑιδὶ ἔογήλιϊα. 

9. «υρδέη ἰδὲ «υογάὰ Ὁ. δὲ γοῤῥεῖ «ῥαὶ 
εοῦπε [0 ῥα.) ΤΠΙ5 8 (6 τὰ ]α βίνθη ἴῃ 
Ὠδιῖ. χνΙ. 229 δαΐ [πδΐ 1 15 ποῖ 8} υπ.4}Π|Πὴρ 
ΟΥ̓ ΟΣΙΟΠ, 566 1014, ΧΙ. 2, 2. 

10. ἐῤε γοζε] ὍΘ 5ίηρ. οἵ 6 νγογά τιϑρὰ 
ἴῃ οἢ. χχυΐ. 2, δῖ ρυΐ ἴογ ἴΠ6 ννῇο]θ γόκθ. 
Ἐποουγαροα ΟΥ̓ [Θγοπ Δ ἢ 5. ρδίίθησο, δηά ἢ 
ΤῸ ΔΏΒννΟΥ ἴο ρῖνο ἴο ἢ᾽5 διριπιοηῖ, Ηδηδηϊδῃ 
Γοβογίβ ἴο νἱοίθποθ, ἴθι ἴῃ6 γόοκο ἔγοπι ἴΠ6 
Ριορ μοῦ 5 πθοῖζ, ἀπά Ὀγθαῖκϑ ᾿ξ, ργοΌΔὈ]Υ ἴο [Π6 
ετολὶ ἀειρῃς οἵ [ῃ6 πια!τἀθ, ννῆο βανν 1η (ἢ]15 
βρὶ γοὰ δςΐ ἃ συπΊῦο] οὗ ἀδ]νούδῃςα. 

11. “1π4 ἐδε γοῤῥεὶ οεγονίαθ «ὐεπὶ ῥὶς 
«υα}} [1 5 τευ κδῦ]ο {παὶ [Θγογηϊδῃ ἀϊά ποῖ 
τθοῖ ΗδηδπΙΔ ἢ 5 δϑϑονογδίίοῃ ἴπαΐ ἢ ϑρᾶᾷκθ 
ἴδ. νογὰ οὔ [ϑῃονδὴῃ οὗ μοβίβ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ 51: Π|||Γ 
δϑϑοσίίοη οἵ δῖ9 ον ρῥγορβεῖῖς αἰξηιϊγ. Ηδς 
δἀάἀγοβθο Δη ἀγριγηθηΐ ἴο [6 γθάϑοη οὗ [Π6 

ΡΪΘ ἴῃ ἄπδνΟΓ ἴο ΗδπδηΙΔ ἢ ̓ 5 ννογάβ, δυζ ἴο 
ὍΝ νἱοἰθηςθ 6 πηδὰθ ὯῸ δῆϑννου νν Βαϊβοενεγ, 

15. Τρεη ἰδὲ «υογά οἱ ἠδὲ ΠΟΚῸ εανιε] ΤῊδ 
ἴγιῃα ρῥγορμοῖ μδὰ ἴο νναῖϊ “11 Οοά βραᾷκὲ ἴο 
Ηἷπι: ΟΥὨ Ππλβ οὶ ἴὴ6 υἱτηουῖ ἢ ςου]ὰ ἀο νῦᾶ8 
ἴο γτοᾶϑοῃ. 

18. ἐῤομ σα! »ιαξφ 7ογ' ἐδορι γοξει: Οὗ ἰγομῇ 
ἈΔίθοτ, ἐδομ ψιιϊῦ... ὙΒῈ γοκο οἵ Βαῦγίοηῃ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΧ. 
ι εγ͵πίαλ σεμάείλ ἃ ἰσέίεγ 1οὁ ἐλε εαῤέξυες ἱκ 

“αῤκγέρρι, 19 δὲ φεῖσί ἑλεγε, 8 α»αὐ γιοΐ 1ο ῥοέέδυδ 
ἐδε ἄγεα»πς οὔ Τλεὶγ ῥγοράεσίς, τὸ α»ὦ6 (δα: ἐδον 
σλαΐϊ γεν τομὰ φγαζέ αὐ σευφρῖν γέαγο. 

πιισὶ Ὀ6 Ὀοτπο: δυῖ ἰἱ ἀθρεπάρα ὕροὴ ἴδ6 
ςοπάαςξ οὗ {πο ἀϊβογοηΐ πδίοηβ, νυ οί μου 11 ννᾶς 
ἃ ᾿σῃξ γοῖο οὗ ννοοά, οἵ ἃ θάνῃ γόκο οὔ ἱγοῃ, 
Μεὴ [Κὸ ΗἩδπδηϊαῆ, ὈΥῪ δποουγασίηρ {86 
μι ἴο τοῦθ], νοι] ΟὨΪΥ τλακο ποῖγ ᾿οΐ τΠ6 
ἀάοσ, Ηδὰ Ζοαοκιδῃ οὐδεγοά [Θγεσηῖδῃ, δ 
της ἤᾶνο ᾿νθὰ δὴ μοπουγοὰ ν8554] οἵ [ἢ6 
(Βαϊ ἀθθβ: 25 1 ννᾶ5, δῇοσ. ὁπάυπηρ (ῃ6 Ποῖ- 
ΓΟΙ͂Ξ οὗ ἃ 51656, ἢ6 5ᾶνν ἢ15 σῃι!άγθη ϑἰδίη Ὀοίογθ 
ἢϊ5 γεβ, ἢ]5 ποῦ]οβ ρυΐ ἴο ἀεδῖῃ, δϊ5 οἰ γ 
Ὀυγηξ, Π15 50] 6ςῖ5 σδιτιθ ἱπίο σδρενν, δηᾶ 
ΠΠΔΙΥ ἢϊ5 εγὸβ νοῦ Ρὰΐ οι, πὰ ἢ ννᾶ8 
ἀγαρβοὰ ἴῃ ομαίῃβ, ἴο ἀϊθ δὲ Βαῦγίοῃ. 

16. ἐῤε Ῥγοῤῥεὶ εγεγαρ τιο Ἠαπαπίαρ ἐδὲ 
2γορῥο Βοῖίῃ 411κὸ ἃγτὲ οἰγίεὰ ργορποῖβ, {86 
ἴγυδ δηά ἴῃς ἴ3]ῖϑσθ. Μδϑῃ ἅτε ποῖ πιαγκοὰ οἵ 
ἔτοπι οπθ δποίποῦ Ὀγ ἃ ἀϊδγεηςθ οὐ {{{|65, Ὀὰϊ 
ὈΥ ἃ ἀϊογεηςε οὗ ἀθθάβ, δπά οπὲ οὗ {πὸ παγὰ- 
οϑίὶ ἴδϑκϑ οὔ "Π6 15 ἴο ἀἰδιϊηρι ἢ (Π6 ἐγ 6 ἔγοαι 
115 σοπηϊίογίοϊε, : 

16. 1 «υἱ]] εαὐὐὸ 1.61 Ἐαίδογ, 1 βοβά 
1190 ΔΎΔΥ. ΤὙΠΟΓΘΟ ἰ5 ἃ τοΐογοηςσο ἴο [6 ργο- 
νίοι8 γοῦβθ, ὑν ΏΘΓΟ [Π6 Αγ νου ὁσςιΓ5. 
ῃδἀ ποῖ 5εηῖ ΗἩδηδηΐαῃ ἴο ργόρδοόϑυ, Ὀυϊ Ηδ 
ἄοοϑϑβ ΠΟῪ ϑεπά ἢϊπὶ ἄννΑὺ ἴο ἀϊδ. 

γοῤεἰ ο Α5 ΝεθυσμδάηθζΖασ νγᾶ5 [οδος- 
ὙΔἢ 5 βογυδῃΐ, 1.6. Ηἰ5 νἱΖίοσγ, ἴο ἰδοὺ γϑῦθ! θη 
ϑϑϊηδὲ ἢιτὴ ννᾶ5 ἴο ἴθδο! γεῤε οι ἂραϊπϑὶ ἢ15 
τηδϑῖεῦ. 

σΗαΑρΡ. ΧΧΙΧ. ἀρρεπάεα ἴο [Π]|5 ἢ 5: ΟΕΥ͂ 
οὔ [86 βσυρβεὶο ἢ (ἢς [2156 ργορβοῖβ 31 ΒΟΙΏΘ 



τ ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΧ. 
15 27 “γείοίϊοίλ {δε ἐἰφείγμοίορε οΓ δε γε 

7),»ν» τἀεῖν αἰτοῤοάτόνσς. χὸ 472 «ἀσισείά {ἦε μα»- 
, εἶ δια οὗ 4 ἀασὸ απαὶ Ζοιίρζταλ, ἔτῦο ἐγίηπρ ῥγο- 
2Δεἰ 5. 54 δλφηαίαλ τονε αὶ κω ἀφραΐμοί 
ψεοεναά. 30 ξγενπαλ για αίἦ ἀξ ἄρον. 

ΟΥΝ ιδεβὲ γέ τῆς ννογάβ οὗ τε 
ἰεῖῖεγ τῆλ [εγεπιλῃ τῆ ρτγο- 

ΡῬμεῖ βεπῖ ἔγοηχ [εγυβαίοα ἀπ τῆς 
Γεβίάἀιιε οὗ τε εἰάεγβ ννῃϊο ἢ ννεγα σαγ- 
ΓΙβα ἀννὰὺ σαρζῖναβ, Δηα ἴο ἴῃς ρῥγίθϑβῖϑ, 
ΔΠ4 ἴο ἴῆε ρῥγορμεῖβ, δπαὰ ἴο ἃ]] τῆς 
ρΡεορίες ψῆοῃῃ Νεδυςμδάμποζζαγ ἢδά 
σαγγιοἀ ἀννᾶὺ Ἴσδρτῖνα ἔγοπιὶ [ει βα]επὶ 
ἴο Βαδγίοη ; 

“ἀίη.α. 2ώ (ΑΠΕΓ τῇαϊ “ Τεσοηϊδῃ τῆε Κίηρ, 
ἰός ἀπά τὲ ηιδεη, δἂπά τῆς ! εππυς ἢ8. 
Δανεδρν πραρεν τῆς Ργηςα5 οὐ πάλῃ πὰ [εγαϑβαίθτη, 

ΔΠᾺ ἴδε σδγρεηΐογβ, δηά τῆς βιῃλ ἢ 8. 
ννεγε ἀερατῖεά ἔτοπι Γεγυβαίεαι ;) 

2 Βγ τῇς μαμὰ οἵ ΕἸδβαὴῆ τῇὴ8 8οη 

15 ἃ ἰδ του δἰ γοβϑοᾶ ἴο [ἢ δχ!]οβ αἱ Βα υ]οη, δπὰ 
βεηΐ ἴο {ποπὶ Ὁγ {πὲ ἢδπαϑ5 οἵ διῃ θαϑϑλάοῦβ ἔγοπὶ 
Ζεάεοκιδῃ ἴο Νορυςμδάπηοζζασ. Ζϑαθκιδ ἢ 5 ννᾶ5 
Θν  ἀθητΥ Δῃ πεᾶϑυ [γοπο, ἴἢ6 ρΡΘΟΡΪΘ γεϑί]οβ5, 
[πὸ ργιθϑῖβ δηὰ ργίησθϑ θάρογ ἴο τονοϊ]ί, δηὰ (ἢ6 
ΟΠαϊάθοβ. ργοθδῦγ ἱττιαϊθά, 5 ἴπη6 Ἀομπηδηϑ 
ὙγΕΥΘ 5. ὈΞΘα ΘΠΙΥ, δὲ πὸ ἀοζογιηπαίζίοη οὗ [ἢ 6 
7εννβ πον ῦ ἴο βιι τη 40 1 ΘΕ]Ὺ ἴο ἃ ἔογειρῃ τ}]6. 
Δηά ἴδεῖὰ νὰ ἴῃ 54πιὸ [οΥπηθηΐ δ Βαδγίοῃ 
85 αἱ [διϑαίοπη. ὙΠ]5 [ἐγοπλιδῇῃ δου ἴο 486Ὲ]] 
ΌΥ βϑυπηρ ἴῃθπὶ ταὶ ἴΠ6 Χο νου] ἰαϑῖ 
ΘΟΥΘΠΙΎΥ Ὑδᾶγϑ, Δη4ἃ ΟΥ̓ υὐρῖπρ ἴῃθπὶ ἰὼ πᾶ ΚΘ 
ΤΠΘΙΓ ργοραγδί θη δοςσογάϊηρὶγ. Ηἰ5 ννοτάϑ 
Ποῦ ἔουπηα οτοάθηςσ, ἔογ [ῃ6 ΘΧχ]]θ5. ννοσο {Π6 
εἰεςξ οὗ πε παίϊοη (ςἢ. χχίν. ς---- 7), Ὀὰχξ ποῖ 
νουΐ 1[ῃ6 βᾶπιὸ Κιπά οὗ γεϑιϑίδηςε οἡ ἴδε 
ρατγί οὔ {πε ἴδε ὑγορμεῖβ 45 πὲ νης ἢ ΠΟΥ 
οΑττιθά οἡ ἴοο 51:10 αϑϑί ἢ] γ Αἵ ΠΟΠΊΘ. 

1. ε0ὲ γεϊάμο οὗ δὲ οἰάεγ.] ἰ. 6. Βα ς ἢ οὗἩ 186 
ο᾽ογβ ἃ5 ὑνοσθ 511} Αϊῖνθδ. ΗΖ. ἀγριιθβ [ῃδί 85 
ἔενν οἵ ἴπεπὶ σουἹὰ πᾶνε ἀϊθὰ ἴῃ 50 βῃοτζί ἃ 
εἰπιθ, 1ἴ τηδῖ πηδδῃ 8:1. ἢ 85 νυ ΘΓ ΠΕ ΠΟΥ ρεϑῖ8 
ΠΟΙ ῥγορβεῖβυ Βυῖ 1 50 16 ογάδεσ ψνουϊὰ 
δᾶνε Ὀδεη, ἐῤε 2γίοεϊς, ἐδο ῥγοῤῥεῖίς, αγηά ἐρε γε- 
σάμο οΥἹ δε εἰάεγε. ἈΘΑΠΥ νγὸ σάπηοῖ [(ε]} 
ὙΠΟΙΠΟΥ ϑονογαὶ πλῖρ ἢ ποῖ ἢανὸ ἀϊοὰ ἔγοπι [6 
μαγάϑῃρϑ οὗ ἴπθ Ἰουγπον ἴὸ Βαῦγ]οπ, οὐ Ὀθθῃ 
Ρυϊ ἴο ἀδαίῃ ὉΥῪ Νευυσμδάηθχασγ, Ποὺ πηιιϑῖ 
νγὸ ἰγδηϑίαῖο (ἢ6 Β:0]6 δοσογάμηρ ἴο οἵ ποίη 5 
οὗ ννβδί [ἃ οὐρᾷϊ ἴο 54γ. 

Ω. ρὲ φμεεὴ) ΔΘ αἀἼΘ90Ὲ -πιοῦΒ ΘΓ, (ΟΡ. 
οἰ. χἱ!!. 18. 

ἐῤδὲ εμρμεδε, δὲ ῥγίποες ἡ μάκαρ ἀπά εγισα- 
ἐρ!1}ἢ Α5 186 δυπυςσῃθ ννοτο ποῖ ργηςθ5 οὗ 
7υάλῃ, [που ΠῈῪ πλεῖ ΠΟ] ΠΡ ἢ οπῖςος δἵἱ 
[Π6 Κιηρ᾽β σουγί, οἰἴπεῦ ἴὴ6 σοη]πποίίοη μα 
Π5 ἀτορρεοά ουἕξ ὑεΐοτε ἐῤφε 2γίπεξς, οὐ 186 
εἶδιυιϑθ 15 ἃ βῖοβϑβ ψὩ]οὮ ΠΔ5 σγορί ἰηΐο ἴῃς ἰοχῖ 
ἴτοη ἴῃ6 τρδγχῖη, ὙὙθογα ἰτ ΙΏΔΥ πᾶν Ὀδοη 

γον. ΎΥ. 

οὗ δηάρῆδῃ, δπά (πειηδγίαῃ τἢ6 8οη 
οἵ ΗΙΝΚίδη, (τγνοπι Ζεάεκίδῃ Κίηρ οὗ 
]υάδῃ 86πὶ ἀητὸ Βαδγίοη το Νεῦδι- 
σμδάη.ΖΖαγ Κίηρ, οὗ ΒαΑθγ]ΟΠ) βαγίηρ, 

ἼΠυ5 86 τῆς ΓΟΚΡ οὗ ἢοβῖβ, 
τῆς (σοά οὗ [ἰ5γδ6]. ὑπο 4}1} τῃδϊ γε 
σΑγΓθά ἀνναῦ σαρῖναβ, ποπὶ 1 ἢδνε 
σαιιβε4 ἴο Ὀ6 σαγγίεα ἀυνᾺΥ ἔτοπὶ [εγυ- 
58416πΔ πο ΒΑΡΎ ]οη ; 

ς Βυ!ὰ γε Ποιιβε8, δπά ἄννεὶ]! ἐπ 
ἐῤόηι; πὰ ρἷδηῖ ραγάθηβ, δηὰ δἂῖ ἴῃ 6 
ἔγαιτ οὐ τμεπὶ; 

6 Τάὰκε γε ννῖνεβ, δῃὰ Ὀδερεῖ 808 
ΔΠᾺ ἀδιυρῆζειβ; δηὰ ἴακε ψψῖνεβ (ογ 
γόοιγ 80η8, δηά ρίνε γουγ ἀδιιρῃτςζοτβ 
ἴο Πυβῦληαβ, [δῖ [ΠΟΥ ΠΛΔΥ ὈεΔΓ 80ῃ58 
ΠΑ ἀδλυρῃίοιθ; παῖ γ86 πλὰῦ ὃς ἰῃ- 
ογεδβοά ἴῆογο, δπὰ ποῖ αἰ πλ 15} 64. 

7 Αμπά 8εεκ τῆς ρεᾶςβ οὗ {Πα οἰ 

Ρἰδοθαὰ ὈΥ̓͂ ΒοπὶῈ οπα 845 ἃ Ἴοϊτθοϊοη οὗ 4πὸ 
ννογά εὐπμορε ἴο τ κα [15 ρίασθ ἄρτες ἢ 
ςἢ. χχίν. 1. Και} 5 δϑϑογξίοη πὲ (ῃς ννοτγὰ 
ἀοθβ ποῖ ποοθϑϑαγν πλεδη ΘΙ ΠῸΟἢ5 15 ποΐ ἴο Ὀδ 
τοςεϊνοα, ἔνϑη 1 ἴ ἀϊά πιϑᾶη, 85 ἢ6 διρροϑοϑ, 
“ἢ ΟΠΊςΙ415 οὗ ἴῃ σουτῖ," (ΠΥ σουϊὰ ποῖ ὃς 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ ἀεδογιθθα 85 ῥγίποος οΚ μά απά 
νεγιαίρηι. 

8. Εἰα!α0}} Ἧϊξε ννγᾶβ ΡγοΌΔΟΪΥ Ὀγοίποῦ οὗ 
ΑΔΙκαπὶ (ςἢ. χχνΐ. 24), Ἅπὰ ννου]Ἱά {πογοίοσο 
Ὀδ6 δῃ δοςορίδὈ]6 ρούβοη δὲ ῃ6 (δαϊάσδη σουτγί, 

«υδονι Ζεώοκίαῦ ἀἰης οὗ μάκαρ ὐρ Α5 
Ζοάοκιδι δά ἴο ξὸ ἰπ ρείβοῃ ἴἰο Βαῦγίοῃ ἴῃ 
ἢ]5 Του γί ἢ γεαῦ ((ἢ. 1ϊ. 59), [815 ΘΙ ΌΑΞΘΥ ννᾶ5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 5θηΐ ἴννὸ οὐ ἴῆγεοθ γϑᾶγβ θαυ! οσ, [5 
ἀδίθ, πονγονοῦ, νγᾶ5 δ Ὀϑοαυθηΐ ἴο ἐΠ6 νἱδίοῃ ἴῃ 
οἢ. χχῖὶν., 45 [θγ ΠΉΔἢ ἴῃ ἢ15 Ἰθ ογ γορεδίθα!ϊγ γα - 
ἴογβ ἴο 1ἴ (τΡ. ΧΧΙΧ, τὸ ΨΠΠ χχῖν. ό, χχῖχ. 17 
ὙΠ χχίν. 2, 8, ἀπά χχίχ. 18 ψ ἢ χχίῖν. 9). 
[1 15 ἀρροηάρα {πογοΐογο ἴο σῇ, χχνμ,, ποῖ ἃ5 
Ἰλῖοσ ἴῃ τ ΟΥ̓ τπλο, ἔοσ ἴἴ 15 ϑαυ]οσ, δι ὃ6-». 
σδυ.56 οὗ [86 5:4 Υ} ΠΥ οἵ 50] ες. 
4 --. ΤΘγοπλίδἢ ὈΘΡΊΠ5 ἢ 5 ἰεξίοῦ ὈῪ βἤονν. 

ἴῃ [6 6Χ1]65 τῃαϊ ἴἴ νναβ σοά ψῇο μαδ οδυϑεοά 
ἴδπεπι ἴο 6 σαττίοα σαρῖϊνο ἴο ΒδΌγΙοη, Α5 [ἴ᾿ 
ννᾶ5 Η!5 ἀοίπρ, {πογοίογο, ἔογ {πεῖς ροοά, ἰπ- 
βίοδά οὗ Κοορίῃρ {ΠΕῚΓ ΠΛΟΠΟΥ ἴῃ ἃ Ρογίδθ 6 
ἴοππῃ ἴο Ὀ6 τοδαὺ ἴο ἴακο δεῖς ἢ τῃοπὶ ἴο 
]υάκᾳ, [ΠΟΥ ννογθ ἴο ἰηνοϑὲ ἰξ ἴῃ πουιϑοὸβ δπά 
ἰλπά, δὰ πιᾶῖκα οΥΘσΥ ργορδγδίοῃ ἔου ἃ ἰθπρίῃ- 
οηραὰ 5ἴαγ. ΒΒγῪ ἴδιι δηίοπρ ΠΟΑΓΕΪΥ ἱπῖο 
Ὀιυιδίπεϑβ, δηὰ βϑίτηρ {ποπΊβοὶνοϑ ὙΥ ἢ ΘΠΟΓΡῪ 
ἴο πιακο {Π6 Ὀεϑὶ οἵ {ποῖ ροβίτοπ, [ΠΟΥ υνου]ὰ 
500ῃ, ἴῃ ἃ δτονηξ ἴοννῃ ἰκὸ ΒδΌγϊοπ, δοηυΐτο 
ΘΔ δηα ᾿πἤμπθηοθ; νυν ῃογθαβ 1 ΠΟΥ ὑν Γ6 
ΔἰννΑγ5 γοϑι] ϑϑν Ἰοοκίηρ οὐξ ἔος ἴπ6 ορρμοτΐῃ- 
ΠΥ οὗ τεϊυγηίπρ Ποπιθ, ἘΠΕΥ σνουϊάὰ χαρΊ ἀἰγ 
[Δ}} ἱπῖο ρονογίγ δπὰ ἀννίπαϊο ἀννᾶγ. 

7. «εεᾷ ἐδὲ βεαοε ἡ 1δε εἰ(γ...7] ΕΙμοΗ͂Υ οὗ 

Οο 
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νηοῦ Ε ἤᾶνε οδυβεά γοὰ ἴο ὃδ6 
ΠΑΓΓΙΘα ΑΥΤΑΥ σαρῖίνεβ, Δπα ῥγαὺ υηϊο 
τε ΓΟΚΡ ἴογ ἰζ: ἔογ 'ἰπ τῇ ρϑᾶςσε 
τπεγθοῦ 584]} γε ἤᾶνε ρεᾶςβ. 

8 4 ογ τῆιι5 841 της ΓΟΚΡ οὗ 
Ποβῖβ, ἴῃῆε (σοἀ οὗ [Ξγαεὶ ; [,εῖ ποῖ 
γουγ ῥΡγορῇῃδῖβ δηά γουγ ἀἰνίποιβ, τπδῖ 

ἢ “βαρ. τῷ. φ 1ῃ τῇς πηά8: οὗ γοιι, ὅ ἀεςεῖνα ἜΜ 
8.3... ΠΕΙΓΠΟΓ Πβάγκδη ἴο γουΓ ἀγεδηλβ νν ἢ ἢ 
ἢ γε σᾶιιε ἴο ΡῈ ἀτεδπιεά. 
"Ηοῦ. 9 ἔογ {πε Ρῥγορβεϑβυ ! (|86}γ υπῖο 

᾿ΠΥΟΙΣ Ιῃῇ ΤΥ ΠΑπΊε: 1 ἤδνα ποῖ 86ηΐ 
τ επιὶ, 54 τς [,ΟΚΡ. 

Ιο 4 ον τῆι 541 τῇς ΙΟΚῸ. 
“ἀ Ολγου, Τ δι ΔΓ “ βενεηῖ γϑᾶγϑ 6 δοςοπη- 

τς, Β] ἰ8ηεἀ δὲ Βαῦγίοη 1 ψν}}]} νίβις γου, 
ΡΣ Δῃᾷ ρεογίογπι ΠῚῪ ροοά νγογά τονγαγά 
Ῥωΐοῖς γοι, ἴῃ οδυδίηρ γου ἴο τεΐυγη ἴο [ἢ 18 

Ρίδςε. 

ΒαΌγ]οη, Ὀυΐ 4150 οὗὨ Δὴγ οἰ νν Πογεΐη ΔηΥ οὗ 
ἴπεπὶ νοῦ ρἰδοθα. Απά {15 ΠΟΥ γεγο ἴο ἀο, 
ποῖ ΟἿΪΥ Ὀδοδιιδα {ΠΕΙΓ ννε! γε ἔοὺσ βϑδνοηῖν 
ἀρὰ ννὰ5 Ὀουπὰ ὑρ νἱτ {παῖ οὗἨὨἁἧ ,ΒαῦγΥ]οη, 
αἱ Ὀεσδυβθε 1 ψουϊὰ ὃὮανο ἀερτδάθα {ποὶσ 

ὙΠ0]6 τπογὰὶ ἡδίυσο ἴο ἢᾶνο ᾿νϑαὰ 85 σοηβρίγα- 
ἴοτβ, Ὀδηάοα ἰοροῖπεῦ ἀραϊηϑὲ ἴΠ6 σουπίγυ ἰῃ δὶ 
νν»5 [Ὁ {π6 ἔπη {ποῖγ Ποπιθ, δηά σοογιϑηϊης 
δε! ηρ5 οὗ δαίϊγοα ἰονναγάς ἴἤοϑο τῇ ὙΠ ΟΠῚ 
ΠΟΥ ὙΝΟΙῈ ΘΎΟΙΥ ΟΑΥ Ὀγοιρἢΐ ἰπῖο ςοηϊδοῖ. 

8. γομγ ῥγοῤῥεὶ: απά γον μὐίμοτμι ΤὨΘ 
6ν}}5 ἔγοπι ὑν δ ιοἢ (6 ρϑορὶθ πδά ευβεγοὰ 530 
ΟΓΌΘΙΥ δῖ ἤοπιθ ἔοἸ]οννοὰ {ποπὶ ἴῃ {πεῖν ΘΧῚ]6 
ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΠΥ͂, 45 δ( [οΓΟΠῚΘ 5ῃοινβ, οἢ, 1. 14; ἔογ 
νυν δῖ πιδάθ {πὸ ἔ2]56 ργσορῃεῖ δηὰ ἀϊνίποσ [Πσῖνο 
νν»ὰὰβ {π6 Ἰοηρίηρς οὗ ἔπε ρθορὶε δῇενγ [2156 
ἢορΘ5. 

ἄγεαρῃς «υίς δ᾽ γε ἐσίωδ 1Ἰο δὲ ἐγεω»ρε] Ἐ8- 
ἴΠογ, ἀγεαρ αὐῤίερ γε ἰοΐ γοωμγεείυε: ἀγέρι. 
ἼΔΕΙΓ Γοϑἕ]θ88 βίδίε οὗ πιϊπά σδυκοὰ ἴπεπὶ Ὀοίἢ 
ἴο Βανθ ἀγοαπηδ δηὰ ἴο δἰΐδοῃ ἱπηροτίδηος ἴο 
(ἢθπ. ΠΟ νογῦ, Πονγονοσ, ΠΘΥΘΥ Οσσι 5 6156- 
ὙΠΟΓΟ, δηά [Π6 σοπαργηρ οὗ ἴἢ6 ΑΟΝ, ρίνος ἃ 
ἴαὶτ βεῆϑθ6. Αϑ Ἰοῃὴξβ 85 ἴπεγο νγᾶβ ἃ πιάῦκεῖ ἔου 
ἀκ ΑΠΊ5, 50 ἰοηρ ἴπεγα ννοιὰ Ὀ6. ρ]εηιγ οὗὨ ἴτι- 
Ροβῖοχϑβ ἴο ΞΌΡΡΙΥ [ἢ ςπι. 

10. “ἐτοηὶν γεαγ} 866 ποῖθ οἢ ο΄. ΧΧΡΟΙΣ. 
αἱ Βαῤγἰοη)] Οὐ, ἴοσ βαῤγίοα, ΤῊ νογὰ5 

᾿ΠἸΟΓΆΠῪ 5 πη γ, σερογάδης 10 ἐϑὲ γισασγε 9 δέ 
ἡ δίνιοη! ὁ “ευεπίγ γεαγ ζῶν Βαῤγίοα. ὍΤὮΘ 
ΒΕΝΘΠΓΥ ΥὙΘΑΓΘ ΑΓ ὈΓΪΠΊΔΓΙΥ {ῃ6 ΙρηρῈ οὗ (ἢ6 
ΒΑΌΥ]ΟΠπΙΔη Επιρῖγα, ἃπὰ ΟΠ]Ὺ 1 ἃ ϑθσρπάδυΥ 
δρη56 {παἰ οἵ ἴ[ῃ6 [Θὐν]δἢ ὌΧ ]ϊο. 
ἢ ϑοοά «υογ ὍΠ6 ΡΓΟΙΉΪδ6 ἰῃ οἢ, χχῖν. 

6, γ. 

21. 45 ἐχρειϊεά ἐπ] ἘἈδίποῦ, α βίων ἀπά 
ὦ δοῤε. ὙΠΟ ἢγϑῖ ψνοσαὰ ΠΊΘΔΠ5 σογιοί δίνης αὔίεν, 
δια 15 {Π115 8 Ρσοιη 56 ἴῃς τἴπ6 ἡδίέοηῃ 5841} ποῖ 

ΙἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΧ. [ν. 8---1 2. 

11 ΕοΥῚ Κηον τε τπουρῇῃῖ8 τπλ 1 
(ὨΙΠΚ τονναγά γοιι, 881 τῆς ΙΟΚΡ, 
τπουρῃῖ5 οὗ ρϑᾶςε, ἀπά ποῖ οἵ εν!], ἴο 
δῖνε γουι Δη ᾿εχρεςῖβα επά. ΓΕ Ηεδ. 

12 ἼΠΕεΠ 53}4}} γε “.4}1] ροῃ πης, ΠΣ 
ἈΠ γε 5}}}] ρῸὸ ἀπά ῥγὰὺ ὑπο π|ε, ζω ῳ 
ΔΠ4 1 νν}}} Πδαγκδϑη υηῖο γοιι. 3» ἃς, 

12 Απά γε 5}8}}] 56εεκ πις, δηά 
Πηά πιδ, νγἤῆξη γε 884} βεάγοῃ ἔογ τὴ8 
γν ἢ 411 γουγ Ὠδαγί. 

14 Απά 1 ν}}] θ6 ἰουπά οἵ γοιυι, 
8 τῆς ΙΟΚῸ : ἀπά 1 νἱ τυγη 
ΑΨΑΥ ὙΟᾺΓ σλρτίνγ, ἀπά 1 ψ}}}} ρὰ- 
{Π6Γ γοῖι ἔγτοπι 411] τῇς παιίοῃβ, δηὰ 
ἔἴτοπι 41} {πὲ ρίδςεϑ μθεγ 1 ἢδᾶνς 
ἀτγίνεη γοιι, δα τἢῈ ΓΟΚῸ ; ἀπά 1 
Ψ}}}1 Ὀτγπρ γου ραίη ἱπῖο (πε ρΐἷδος 
νει - ῥ σδυβεά γοὺ ἴο Ὀὲ σατγιιεά 
ΑΥΤΑΥ ΤΠΔρζΙνα. 

ΠΟΠΟ ἴο 8η δηά, δυΐ (πδὶ (ῃς Θχῖϊο 50.411} δ ἔ0]- 
Ἰοννοὰ ὈῪ ἃ γεβίογαϊιοθυ. ῬὍΤῊΪ5 ἥμέέμγε ἰβ [ἢ οσὰᾷ 
οὗ ἴΠ6 βεςοηὰ ἰστηρὶθ:; δηὰ {Π 15 νγὰβ αἷἰϑο {ποὶσ 
ῥοῤε, ΠΔΤΛΕΙΥ, ἴο Ὀ6 οηςς δρδίη ἃ Ὠδίϊοῃ. 

12. γε “ῥα σο ἀπά ῥγαγ μπίο »ρε] Μιςῆδο- 
115 {πη Κ5 (δὲ [815 15 4 Ηθῦτγον, ἰάϊοτῃ ἔοσ γὸ- 
Ροαϊθα δηὰ παδιίυαὶ ῥγάγεσ, Ὀὰϊ πιοϑὶ τεσθηΐ 
σοπιπηδηΐδίοῖβ υηὐογβίδηά ᾿ἴ οὗ βοίηρ ἴο {6 
Ρίδος οὗ ΡγδΥΎοΥ. 

12--14, ΨΈἢ τΠ656 νοσβοβ ορ. Ὠευΐϊ. ἱν. 
29, 30, ΧΧΧ. 1---ς. 

16. ὙΠ Ϊ5 νοῦϑα ἢδ5 Ὀθδὴ γοροδίθα]γ δἰϊδοκοὰ 
85 ΠΑΥΪΠΡ ΑΡΡΑΓΘΠΙΪΥ ἢῸ σοηποοίίοῃ οἰ πος ἢ 
ννΠδὲ ργοσθάθϑ οὐ νὮ ννῆδί [Ο]ονν5. ϑενοσαὶ 
ἐπογείογε οὗ {Π6 οἱάδσ β6βοοὶ οἵ ςοπηπιθηϊδῖοῦξ 
επί ὥδρρΡ., δ εη., ὅκς.) πάνθ ἱπηδρι ποὰ παῖ 
Θγετηδἢ νυγοΐο ἔννο ἰοίζογ ἴο 16 δχ!θβ δὲ 
ΔΌΥ]οη, δηὰ ἰῃδὲ ἴΠ6 δυιϊδείδηςο οὗ ἴΠ6 βοεοηὰ 

Ἰοεξοτ θερῖπη5 αἱ συ. 2ο, Ποῦ ΤΠΘΥ ρτόροϑὸ ἴο 
ΤΟΙΏΟΥΘ [6 ργεϑοηΐ γεῦβο 85 ἃ ποῖ τηβίτηρ ἰη- 
ἰγοἀυπςϊίοη ἴο ννῆδῖ ἔοϊϊοννβ, Μόοῖὸ τϑοθηξ 
σπτο5. (ει. ΗΙΖΙ5) ὈοΙάΙγ αβῆττῃη ἰπδὲ συ. 
16----τῷ ἅ16 Δῃ Ἰπιογροϊδίίοη, ρρϑδ] της ἴῃ ῥσοοῦ 
ἴο ἴπ6 ἕλοι τιμαὶ ΠΟΥ ἅγὸ ποῖ ἴῃ 16 1 ΧΧ. 
Βυϊ ἴδε ἴοχί οἵ (ἢ 1 ΧΧ.. 15 βοτὸ τῆγοιυρδουξ 
50 Ὀγοῇ δηά οοπῆιϑοα 85 ἴο Ὀε δχρ !ςδῦ]6 ΟὨΪΥ͂ 
Οἡ ἴῃς 5 ΡΡροβίτοη τοροαίθαγ οἰδιθαὰ ἴῃ {Π 696 
Ράξεϑβ, {πὶ 1 γεργοβεηῖβ ννῃδὲ νγᾶβ Ἰϑ Ὀθμϊπά 
ἴῃ Εργρί ἤθη [οτοπιδῇ αἰθά, σορίοὰ ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ 
ἢ οχίγεπιο Πᾶβίθ, δηὰ ΨἸῈὮ ΠΟ ορρογίυη! Υ 
οὗ σᾶγϑ! σοἸϊδίίοη δὔογννασγάβ. Οἡ [πὸ ΟἾΠΟΥ 
μδηά πὸ Ἡρθῦγονν ἴοχὶ γοργοβοηΐβ ποὺ δυττιοα 
ἰταπεοπρί, Ὀμξ [Π6 οΥἹβΊΠΑ] τηδηυβοῦρί, δπά 15 
ΘΞΡΘΟΙΔΠ}Υ ἐγυ σιν ΥὮΥ ἴῃ ἴΠ6 σα56 οὔ ἴΠ650 ἰεϊῖοτϑ 
βοηΐ ἰο Βῦθγ]οη (566 δἷϑο ςἢ. 11.), Ὀδοδυιβδο (Π6 
ΟΥ̓ Π4]5 οἵ ἔπθτη τνου]Ἱά Ὀ6 ργοϑογνθὰ ἴποσο νυ ἢ 
ΓΕΙζίου5 σᾶγθ, πὰ νου Ἱ]Ἱά Ὀ6 ἀνδ]]40]6 ἔογ ςο}}8- 
(το τ Π6 ἰοχὶ ρσεϑεγνοὰ Ὀγ [ϑγοηλ δὴ Ὠἰσηϑεὶ 



ν. 15--- 22. ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΧ. 

Ις ἢ Βεολδλιιβὲ γα πᾶνε 844. ΤῊς 
ΓᾺΡ παῖ γαϊβεά 8 ὉΡ ργορῃεῖβ ἴῃ 
Βαῦγυ]οη ; 

16 Κποιυ τὲ {5 54|τἢ τῃ6 ΠᾺΡ 
οὗ τῃ6 Κίπρ τῆδλι 8ἰττεῖ ὑἀροη {δα 
τἤγοπε οἵ αν! ά. δπὰ οὗ 4]1] τὴς ρεο- 
ΡιῈ ἴπαι ἀνγε αὶ ἴῃ ἢ 15 εἰν, απά 
οὗ γουγ Ὀγείῆγεη (παῖ ἅτ ποῖ ρΌηΘ 
ἴοπῇ ἢ γου ἰηἴο σΔρεν γ ; 

17 ΤἬυΒ βϑ ἢ τῆ6 ΠΟῸΚΡ οὗ Ποβίϑ  ; 
Βεμοὶά, 1 ν}}}] βεπὰ ὑροη τἢεπὶ {Πα 

“ομαρ. 54. ἐβυγογά, τς ἐλπιίπε, δηᾶ τῆς ᾿ρεβίϊ- 
ἤζμαρ. 4. ἰβσῆςε, πὰ υν}}} πιακα {πεῖ {Κα “7 ν]]ς 
ὰ ἤρβ, ἴῃαῖ σάπποῖ δε δδΐθη, ΠΟΥ ΔΓΕ 

80 Εν]]. 
18 Απά 1 ψ}}} ρεγθεσυῖε τπεπὶ γῇ 

τς βννοτά, ἢ τῆς ἔλπιιηε, δηὰ ἢ 
τὴς ρεβῖ!]εποα, δηά νν}}} ἀεἰίνεγ τῇδ πὶ 
ἴο θὲ τεπιονβά ἴο ἃ41]}] {πε Κίπράοπιϑ 

ἐ ΠΑ ΣΙΒΑ οὗ τῆς δαγῖῃ, ἰἴο δα ἃ οιιἴ86, 4π4 δὴ 
᾿ΔϑἴοΠἰΒηπιθηῖ, Δπὰ δη ἰββϑίηρ, δπά ἃ 
γερτοδοῆ, ἁπιοηρ Δ] [6 πδίίοπβ ννἢ]- 
Π6γ 1 ἢᾶνε ἀτγίνεη τΠεπὶ: 

19 Βεοσδιιδε {ΠῈΥ ἤανε ἠοῖ πεαᾶγκ- 

Α5 ἴογ [6 βξυρροθοά νναπί οὗ σοππροίϊοῃ, 
Ἐννα]ὰ 5ῃονν5 ἴπαὶ [ἴ 15 ἀρραγοπέ γαΐῃποῦ [ἤδη 
Το]. Ὅῆε οδ]εςΐ οὗὁἉ [ἢ ᾿ΘΕΟΥ νν 85 ἴο ρουβιιδαθ 
106 Θχι]θ5 ἴο 5ϑῖτἸς ιθῖγ δὲ Βαῦγίοθβ. ὍΤῆα 
ετοαῖ οὐβίδοϊθ ἴῃ (6 ννᾶὺ οὗ {Π15 ννὰ5 [6 δο- 
Εἰν γ οὗ {Π6 ἔαϊϑο ρσορμεῖβ ; δηά {δεὶγ στεδῖ Δρ- 
ΡΘΔΪ] ννᾶ5 ἴο [ῃ6 οχίβίθηςες οὗ ἃ Κίῃης οἵ αν 5 
[πὸ ἀροη {πὸ τἤτγοπο δὲ Τογιιϑαίοη. ὍΠ6 ΟΥΩΘΓ 
οὗ [86 πουρῖβ, [πογεΐογο, 15 45 ἔο]]οννθ: Υοι 
5ΔΥ γόοιῦ πᾶν ὈΓορο5 αἱ Βαῦυ]οη, υ. τς; διι 
Ι16}} γοιι {παΐ 411} 6 Πορδθβ δὴν αἰίοῦ δροιυΐ 
]ογυβαίοτα τπγονηρ ΟΥ̓ τἴῃ6 ΟΠ άσεαη γόκθ 
16 ὑπίπιΘ. Ζοάοθκιδῃ ἀπά ἢϊ5. ρεορὶς νἹ}} 
ΠΟΠΊΘ ἴο 8 ΠΙΙΞΟΓΔΌΪΕ οπά, συν. 16---α8, ἴῃ ρυΠ- 
ἰφῃπιοπηῖ οὗ {Ποῖ ἀϊδοῦυοάϊθηςσθ, ὑ. το; δηά 85 
ἔον {Π6 ἴννο [2156 ργορῃεῖβ νγῇο σἢ ΠΥ χοῦ Ὁ ]6 
γοιυι, Νεδυςῃδάποζζαγ νν}}} ρὰΐ τπόπὶ ἴο ἀθδῖῃ 
ἔογ βευστιηρ γοῦ ὑρ ἴο τονοὶῖ, σὺ. 20ο---2 3. 
Ὑνμδὲ ΡγΟΌΔΟΙΥ 50 οχοϊ θα ἴΠδ πὶ ννᾶ5 (Π 6 Κπονν- 
Ἰοάρε (ῃδὲ τῆς τοργεβοηίϊδίϊνος οὗ νϑγίοιιβ Κὶπεϑ5 
ὙγΟΓΟ 4596 Π0]6 ἃ αἱ {πὶ νεγγ {ἰπ|ὸ δῖ [οσιιϑαϊοτη 
ἴο ἔοιτηῃ ἃ Ἴοδιίοη δραίηβὲ Βαδυϊοη (566 οἡ 
οἷ. ΧΧΥΪΙ. 2). 

16,16. Βεεσιε γε ῥαυε «αἱ. πον ἐδαὲ 
ἐδι “αἱ! }} 1,1, ον γε ῥαυε «αἱά ὕζεῥουαῦ δαὶ 
γαμεά μΡ ῶγ τῷ ῥγόῤδε: αὲ ὰγ αι ἰο Βαῤεί: 
“γ ῥι ταἱἐδ ϑεῤουαῦ οὔεδε λίπ... Ταβπλαςῇ, 
Βονγονθγ, 85 39 οἴῃ δχργδβϑϑθθ δὴ ορροϑβιίοῃ ᾿ 
ἢ ννμαῖ 45 ρόοηθ Ὀεΐογα, ἴΠ6 ΑΔ. Ν. ρῖνοϑ 
πὸ Πρ 56η56. 

17. οἱίε ἡς ὝὍΒε δ]. ἀοεβ. ποῖ οσσὺγ 
οἰβεννῆοσο, δὰ τὸ σοπιθ8 ἔτοπὶ ἃ τοοί 515- 
εἰ γίηρ ἴο βῃυάάεγ, ἀπά ἰδ5 ἢδ5 Δῃ ἰηΐθηβθ 

ἐπδά ἴο ΠΥ ψογάβ, 88 τε ΓΟΚΡ, 
ψνῆῃὶςῇ 41 ςοηζ πηΐο [ἢ6πΠὶ ΌΥ͂ ΠΥ 56Γ- 5 “Βδρ. 35 

4. ἃ 32. 33 
γνδηΐϊβ ἴπΠ6 ῥγορῃβῖβ, γιβίῃρ ὉΡ Θδεὶγ 
Δηἀ βαπαάϊηρ ἐῤθρι; Ὀυϊ γε νοι] ποῖ 
ἢδδαγ, 54: τῃς ΟΚΡ. 

2ο  Ηεδγ γε {πμεγείογα τς νγογὰ 
“οὗ τῆ6 ΓᾺΡ, 4}]} γε οὐ {πε σδριίνιγ, 
ννῆοπι 1 Πᾶνε β8εηῖ ἔγτοηι [γιβα]επη ἴο 
Βαῦγ]οη : 

21 ΤΠυβ 841 τῆς ΓΟΚΡῸ οὐ ἢοβῖβ, 
[ῃ6 (οὐ οἵ Ιβγδεϊ, οὔ Αμαὺ τῆς 8οὴ 
οὗ Κοϊαϊδῃ, δηά οὗ Ζεάεζκιδῃ τῆς βοη 
οἵ Μααδβείδῃ, ννῆϊς ἢ ργορῆεϑθυ ἃ [|1ε 
πηΐο γον ἴῃ ΠΙΥ πᾶπια; Βεπμοϊά, 1 
νν}}} ἀεὶ νοῦ τἢεπὶ ἰηῖο ἴῃς παπᾶ οὗ 
ΝΕΡυςμδάγοζζαγ Κίπρ οἵ Βαργίοῃ ; 
Δη4 ἢδ 5}8}1 δἰ τπδπὶ Ὀείογε γουγ 
ἜΥ(5 ; 

22 Απὰ οἵ τῃεπὶ 584}] θὲ τάίκβη τπρ 
ἃ συῦβα ὈΥ͂ ἃ]1 τε σαρτίνγ οὐ [ υἀλῇ 
νης ἢ ἀγέ ἴῃ Βαῦγυίοη, βαγίηρ, ΤῊς 
ΓΟΚΡῸ πιακε τἢδς ᾿ἰκε Ζεῤεκί πὰ 
Κ6 Αμαρ, νψνβῇοπι τῆς Κίηρ οἵ Βαδγ- 
Ιοῃ τοδοῖδά ἴῃ τῆς ἔγε ; 

τηΘΔηηΡ. ὙΠῸ υ86 οὗἩ [Πϊς τηοίδρθοῦ ἀοοθβ ποῖ 
ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΥ ΠΆΡΙΥ ἃ Κπονϊεάρο οὗ εἢ. χχῖν. ου 
{π6 ραγί οἵ ἴῃ ὀχ "θβ. Βιυιΐ ποιῃϊηρ 15 Τηοτθ 
ΡΓΟΌΔΌΙΕ [Π84η ἰπμαὶῖ πο ἀϊά Κπονν οἵ [ἴ. 
ἔνϑη 1 τῃὲ πονὺβ οὗ ἃ ργόορἤθου 50 ἔανουσαῦῖα 
ἴο ἴθ Βαὰ ποῖ ΔΙγεδαυ τϑδοποά ἴμοπὶ, ΜΗ 
5ῃοι]ὰ ποῖ ἴπὸ δι θαβϑδάογβ [6}} [ἢ θπὶ οὗ ἰΐ, ΟΥ 
φνθη Ὀγηρ ἰἢ ἴῃ ντηρὶ Α βοὴ οὗ ϑῃαρῆδῃ 
ννΟυ]α Ὀδ6 νν6}} δοηχιυδιηξεα νυ] ἢ 41} (μαϊ [ΘΓθη)- 
14 Παὰ ὄνεσ ννυτι θη. 

18.(Ὀ. νη [815 νεσϑο ορ. χχὶν. 9, δηὰ 4͵50 
Χίχ, 8, ΧχΥυ. 18. 

19. δωΐ γε «υοιμά ποί δεαγ ἘΘΑΙΪ, ἰξ ντᾶ8 
ῃοί 1Π6 Θχ!θ5, δῖ (η6 ᾿Πῃ Δ ὉΠ 4π|5 οἵ [658] 6 ΤῺ 
νγ ηο ψου]ὰ ποῖ ἤθᾶσ. [ΘΠ Δἢ ννᾶ5 50 οἴη 
υιϑηρ {Π1|5 ρῆγαϑθ ἴο [η6 ρεορὶθ δ ἢοπιβ (6. Κ. 
οἢ. ΧΧΥ. 3, 4, 2, 8) (Πδῖ 1ἴ σαπιδ αι1ἴ6 πδῖα γα ΪΥ 
ἴο πὶ ἴο 86 ἃ ψνΠοΓΟ 1 ννᾶ9 ᾿Ἱπαρρσγοργίαίθ, 
ΤΠ ρῥγοβογνδίίοη οὗ [15 510 υποοττεςϊθά 5 ἃ 
Ρτοοῦ οὗ (Π6 τενεγοηΐ βαθ]Ὑ ἢ νΠ]ς ἢ [ἢ 6 
ἴοχὶ οὗ [86 ΒΙ0]6 [45 Ὀδθη Ὠαπάθὰ ἄονη ἴο 
υ5. 

22. δεμγηε] ὝΏΠΕΓΟ ἰ5 ἃ ΡΙΔΥ Πότ οὗ υνογάϑ, 
ὙΠΙΓὮ ΡΓΟΌΔΟΪΥ νγᾶβ ἴΠ6 σδιι86 ὮΥ ἴῃς ἀραίῃ 
οὗ ἴπ686 πΊλθη ραϑϑθὰ ἴπηἴΐο ἃ ρύονοσθ. Οπο οὗ 
[Πθ πὶ ννᾶ5 παπιϑὰ Ὀθη- Κὶ οἰδίδῇ; δηδ ΠΟΥ ἃγῸ 
ἴο 6 πηδάδ ἃ συ γϑο, δε δα, Ὀδοδιϑε ΝΟ σἢδά- 
ΠΟΖΖΑΓ [5 τοδϑοίοα, φεϊάρ, ἴθ. ΤὨΪ5 ἴπς]- 
ἀθηΐαὶ πιθηίϊοη ΟὗἩἨ 50 Βουτῖδ]ε 4 τλεϊμοὰ οὗ 
Ρὐπιϑηπιοπὶ σμοῦνα ἰπδὶ ἴπ6 ἐγοαϊπιθηΐ οὐ {Π6 
ἴῃγοθ [ον 5} γουζῃϑ ἴῃ δη. 11. 20 νγὯβ ποῖ 
Ὀηι5118] δὲ ΒαΌγ]οη. 966 ποίςε ἴπογε, 
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1 ΟΥ, 
“«ἴγση». 

22 Βεοδυβ8ε {ΠΕΥ ἢάνε Τοπληπιϊτεά 
νἹ]Π] Δ ΠΥ ἰπ [βγααὶ, δηὰ μάνα σοπηπλτιεά 
Δα του νν ἢ τῆεῖγ περ θοῦ Γβ᾽ νγῖνεβ. 
Δηἀ ἤδνε βροκδθη ἱγίπρ νγογάβ 'Π ΠῊΥ 
μᾶπιθ, Ὡς ἢ 1 ἤανα ηοϊ ςοπιηδηδεά 
τῆεπι ; ἀνε 1 Κπονν, δπὰ ἀπι ἃ ννῖϊ- 
Ὠ 685. 5411 τῆς ΟΚΌ. 

24  Τρις 5}. του 4150 5Βρεᾶκ ἴο 
ΘΠ δπγδίδῃ ἴῃς ᾿ ΝΕΒεϊδπιῖῖα, βαγΊηρ, 

2ς Τἢυ8 βρεάκεῖῃ {πὲ ΓΟΚΡ οὗ 
Ἠοβῖβ.) ἴῃς (ὐοὰ οἔὗὨ [3γδεῖ, βϑαγίπρ, Βε- 
σᾶιδε που Βαϑὲ 8εηΐ ἰδζίειβ ἴῃ ΤῊΥ 
ΠᾶτΘ ππίο 411 [πε ρεορὶς {παῖ ἀγέ 
αἵ ογυβαίθπι. δπὰ ἴο Ζερῃδηϊδῆ τῆς 
8οη οὗ Μδαδϑβείδῃ {δε ργίεϑδῖ, δηά ἴο ]]} 
[πε ῥγεϑῖβ, βΑΥἹηρ, 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΙΧ. [ν. 23-28. 

26 ΤὮς ΓΟΚῸ δῖ πιδάσ ἴπες ργίεϑε 
ἴῃ ἴῃε 8ῖεΔ4 οὐ εμοϊδάα τἢς ρῥγίεβῖ, 
(δῖ γε 8ῃουϊὰ δὲ οἰῆςθιβ 'ἱπ τῆς 
ἤοιβε οὗ τῆς ΙΟΚΡ, Ὁ, δνΕΥ͂ πλᾶπ 
ἐραὶ ἐς ἢ πιλά, ἀπά πιᾶκαῖῃ ἈἰπΊ56 1 ἃ 3 5 Κια. ο. 
Ρτορῆεῖ, τας του 5Βῃου ] 465: ρυζῖ ὨΪΠὶ Αι τό. ες 
ἴῃ Ργίβοη, δηά ἴῃ [ἢε βξοςΚβ. 

27 Νον τδεγείογα ὮΥ ᾿αϑῖ τμοι 
ποῖ τεργονεὰ [εγεπιίδῃ οἵ Απδιδοιῇ, 
ἢ ἢ πᾶ κοῖῃ ΠΙπλβ6 1 4 ργορῆεὶ ἴο 
ου ἢ 
28 ον τῃεγείογε ἢς βεπῖ υηῖο ὃ 

ἦη ΒΑΌΥ]οΙ, βαγίηρ, ΤΠ 18 ἐαρέϊυϊν ἰς 
Ιοπρ : Ὀυἃ γε Ποιιβεβ, ἀπά ἄνγεὶ! ἐπ 
ἐῤέπι; πὰ ρίδηϊς ραγάβηϑβ, δηά εἴ τῆς 
ἔγυϊτς οὗ τῆεπι. 

28. υἱ]αηγ} ΤῊΐϊβ ννογά 15 δἰπχοβί ὄνοῦυ- 
νν ΠΟΙ οἾ956 ἴῃ ἴπ6 ΑΟ Ν. ἰγδηβιαϊοά Ζ011Υ, ἴο 
ΨΥ ὨΙΟἢ οσυπίοτῃ ΠΔ5 δἰίδοῃποὰ [Π6 στρῃς ϑθηϑθα οὗ 
ἱεαυάπε!:,), τποῤασγ. Ορ. Οξεη. χχχίν. 7; 
ΤΠ ουῖ, χχὶ!. 21. ὙΠΕΓΙΕ 15 οηΘ ἐχοορίίοῃ, Γοϑῇ. 
Υ]]. 1. 

ἔἐυεη 1 ἀποαυ)]ὴ 866 Νοίδ δῖ οπά οὗ ἉὉμδρίου. 

2ῶ4-39. ὙΜΠῈΐΠ «ν. 22 7εγοπλ ἢ 5. ἰεξίοσ 
δπάθά. Αρροηάαρᾷ ἴο ἴὶἃ νἱϊποιιϊξ Δ ἱπίγος- 
ἀιυςοίίοη, δῖ ἸΘΗ͂ ἴο [6}] 115 οννῃ ἴΔ16, 15 ἃ Πδγ- 
ταῖϊνο ϑῃονῖηρ 115 εἴεςίβ, ὙὍΠα ραγΥ οἵ ἰἢς 
[4156 ργορῃεοῖϑ ννᾶ5 530 στθδΥ οηγαροά δἱ [ογεπὶ- 
1Δ 5 ἰπίογίοεγεησθ ἢ ἴπσπι, (παῖ ΘΠ οπιδ Δ ἢ 
ἴΠΟΙΓ ἰοαάοῦ τοῖς ἴο Ζερηδηῖδῃ, ἡ Ὸ ννᾶ5 
ΠΟ ἀδριῖν ΠΙΡἢ-Ὀσοϑῖ, Ῥαβῆυσ, οἢ. ΧΧΟΙ, 
Πανίης Ὀδθη φαγτιθα σαρίϊνε ἴο Βαδυοη στ} 
Ἰεσοπῖαἢ, υγρῖπρ Πἰπὶ ἴο τοϑίγαϊπ (ἢς ῥτὸ- 
μοι 5 264] νυ {π6ὸ ρβοη δηά ἴῃς ϑἴοςκϑβ. 
Βιιῖ Ζορδδιῖδῆ, ἱποίοδαὰ οὗ ἰεπάϊηρ ὨΙπΊϑοὶέ ἴο 
{ΠΕΙ͂Γ τουθηρθ, 5ῃονν5 ἴπὸ ἰοῖῖοσ. ἰο [γε δῇ, 
νγΠο {ποτουροη νυτιΐοθϑ ἴο [ἴῃς 6ΧῚ]65, ἀθηοιποίηρ 
ΘΠοπΊδῖΔ ἢ 5 ςοπάποξ 45 τοῦθ]! δραϊησὶ Οοά, 
δηὰ ῥγθάϊοϊηρ ἢϊ15 ἀεοσισυςϊίοη σι 41} ἢ 15 
Ποιι56. 

24. ἰο δῥενιαία 1] Ἐδίδον, οοποϑσ πᾷ, 
8ἃ8 ἰῃ στ. 21: 50 ἴῃ σ΄. 16 ἴΠ6 54Π|6 ρτθροϑβὶ- 
(ἰοη 18 ἰγδηϑίαίθα, 9 ἐῤε ἀϊΐπρ, ἐ. 4. σΟΠ ΘΓ ἢΡ 
Εϊπ|. 

ἐῤε Νεδεία»") 6] ὙὍΠῸῈ τεπάεπηρ ἴῃ ἐπα Πλλι- 
εἴη, ἐγεα»ιθν, 1ῖ5. ὉΠΟΥ͂ γόης. [{ ΠηδΔΠ5 οπδ 
ὀείοησίπσ 19 ἐδ οἰδασε οΚ Νεῤίανι. Νο 5ιιοἢ 
Ρίδοθ οσσυΓ5 ἰπ δοσιρίαγο, θὰ ννὸ οδῇ βου οὶ 
Θχροοῖΐ ὄνοῖυ ἴοννῃ στοαί πὰ 581:4]} ἴο Ὀ6 πιθη- 
Ἐἰοποά. 

456. ἐιϊεγ ὙΠουρὮ [158 τνογὰ 5 υϑρὰ ἴῃ 
186 ρἴαγαὶ οἵ ἃ 5ἰπρὶε ἰεῖϊεγ (2 Κ. χίχ, 14, χχ. 
12, ὅζς.), γεῖ ποτὲ (6. ΑΟΝ΄, 15 ΓΠΡδ ἴῃ ἴγδη8- 
ἰλτίηρ [ἴ ἴπ (86 Ρἷιι., ἔογ ον ἀθηῖ]Υ [Π6 Ἰοτῖοῦ δῸ 
ΖοΡμαη 41} ννδ5 αἰδίποῖ ἔγοτῃ (παῖ δα ἀγοβϑθὰ ἴο 
ἴΠ6 ῥθορὶβ. 

426. ἐπ ῤε εἰεαά 97 ὕεῤοία 4 ΑΡρΑγεπίγ 
ΖορΠδΠΙΔἢ νγᾶ5 ποΐ [Π6 ᾿τηπιοά!δίθ σι σσθσϑοσ οὗ 
Ῥάβμιτγ (ςἢ. χΧ. 1). ΠΟΥ ἴῃ δι ἢ {του ὈΪδα ἘΠΠ|65 
15 ἴδετε δηγτηϊηρς τεμαγκαῦϊα ἴῃ 50 ταρὶἃ ἃ 
βιιςσοϑϑίοη. ὍΠε ἰάθ8 οὗ ΠΔΩΥ͂ σοπιπιδηϊδίουϑ 
{παῖ ὈΥῪ [εποϊδάἀα 15 ππθᾶπί ἴῃ6 ἕαπιοιιβ ἢ] 5}- 
τοδί ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οὗ κίπρ [οδϑἢ, 2 Κ. χὶ. τς, 

15 ἀἰδργονοὰ ΌΥ̓ {ῃ6 ἕασξ (πὲ Ζορῃδηϊδῃ ννᾶϑ3 
ποῖ 5 ϑιισσθϑθοσ, Ὀὰῖ (Π6 ΠΡ -ὈΓΙοσὶ ϑογαίδῃ. 
ΖορΒδπίΔἢ ννᾶ5 {πὸ ράκίά. 

ἐραὶ γε τῤομά δ οἶεεν.7 [1ι1ϊ. ρᾶκεάν, ἀέρι 
ῥίσῥεργίο. ΤὨΙ5 σῃοννβ ἴδαϊ ᾿εποϊδάδ 4150 
νν5 ἃ ράκιὰ ΟὨἹΥ. ὍΤθὸ ποχί ννογάς Ὄχρίδίη 
1(ἢς πδίυτο οὗ {ποῖὶγ οἤοθ. ὍὕΤΠο ρᾶκιά δὰ 186 
ΟΥ̓Θγομᾶγρο οὗ [86 ἴθπιρὶθ. Ὅς Ηθρῦτενν Πἰξ, 15 
ἐο ἐξ ράκιάς οἵ 1δὲ βοισε 9} ϑεδουαῦ. 

»Ω4] 866 ποΐίβ οῃ 2 Κ. ἴχ τ. Ααὰ (δῖ 
ἴῃ 106 ΤΔάη655 15 σεραγάθα 85 βοιιοίδιηνς 
ἀϊνιπο, δπὰ (ἢδῖ πηδην οὗ ἴΠ6 βυπιθο] οὶ δο- 
(ἰοπϑ οὗ {π6 ργορῃοῖϑ, ϑυςἢ 45 {παῖ οὗ [θσγεπλδῃ 
δοίην δδοιυϊ νν ἢ 4 γοκθ οὐ ἢῖ5 ποςκ, ψουϊὰ 
Ὀ6 τησοϊεά δὲ ὈῪ {πὸ ἱγγονεγεηΐ 45 ραϑϑίηρ [86 
ἰϊηθ Ὀδίννθθη ῬγοΟρΡἤΘΟΥ ἃπά πηδάποϑββ. 

γοη} Ἐδῖπου, Ὅλ 9 βύοοϊεβ, οἷ. χχ. 2, 
ὙΥὮΠΟΓΟ 566 ποΐθ. 

ἐδε «ἰοολ] ἈἈΔΙΠΟΙ, ΘΟΙ1ΔΥ. [{ 5 58}}} 
ἴουπά ἴῃ {15 56ηθὸ ἰὴ {π6ὸ Ατγαῦῖς. Τῆς οἰδεῖ 
ΤΉΘΔΠΙΠΡ οὗ 4 εἰοο ῥγίσοη, ἰάθη ἔτοπι ἃ 54Π|4- 
Πίδη τοοῖ, 15 υπίθηδῦ]θ. ὙΠῸ 5656 γε] ΓΕ5 
ποῖ ἃ 56ν61Ὲ ρυΠΙϑῃπηοηΐ, δι συ ἢ 845 πὶ ς Ὀ6 
Σηβιοϊοά ὈΥ ἴΠ6 ράκΙὰ 45 ποδὰ οἵ ἴῃε ἰθηρὶε- 
ῬΟΪΊοο ἔοσ πιαϊηϊθμδησθ οὗ ογάοσ. Οἤξεδηάοιβ 
τηϊρμς 6 ραΐ πη [86 ΡΙΠΟΥΥ͂, οΥ ἴῃ [86 βἴοςκϑ, 
ΟΥ̓Θνθη βοουγροά, θυ ποῖ τηογδ. 

48. ἔον ἐῤδεγούογε]ῇ 1ιἰϊ. ον ἀεεογδἰην ίν, 
,)ῶγ εξ :ο. Ὑῆθ πιοδηΐϊηρ ἰ5 ἴηδΐ 85 [Θγεπλδῇῃ 
15 ΔΙοννθά ἴο ἀο 85 ἢ6 {κὸ5 δ δοπῖθ νιπουῖ 
τορτοοῦ, 581 80 6 πηράϊεβ ἢ (Πίηρ9 
αἱ Βαῦγίοη. Ὅῆε 685 ᾿ἰ!ἴογὰ] ἰγαηϑίδίίοη οἵ 
(6. ΑΟΝ. ρῖνοβ, δοννόνοσ, της [ἴμ6 5ΔΠ|6 
5686, 

Τρὶ: σαριϊνιγ 15 οι} Ἀδίμοσ, 10 168 1οπξ. 



...19-3] Ἰ]ΙΕΚΕΜΙΑΗ. 
29 Απά Ζερμδαηίΐδῃ πε ργίεβδι γεδά 

ἘΠ 15 Ἰεζῖεγ ἴῃ τῆς εγβ οὗ [εγεηλδῃ τῆς 
Ρτορδοῖ. 

20 ΤΠ δὴ σας {πε ννογά οὗ τῆς 
ΠῸΟΚΡ υπῖο [εγεπλίδῃ, βαγίπρ, 

21 ϑεπά ἴο ]1] τῃδπὶ οὗ τῇς ςδρ- 
Εἶν} γ. βαγίησ, Γ 5 5411 τῃ6 ΠΟΚῸ 
ςοποογπίηρ, Ὁδμεηγδίδῃ ἴπῈ Νεβείδηι- 
ἴῖε ; Βεςσδιιβε τῆλε δῃῆδηιαίδῃ ἤδίῃ ρτο- 
ΡΠαβιεὰ ὑπο γου, ἀπά 1 8εηῖ ἢϊπὶ 
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ποῖ, δηά πε ςδυβεά γοι ἴο {γυβδὲ ἴῃ 
4 Ἰϊε: 

22 ΤΓΒεγεΐογε τῆ 5 βατἢ τῆς ΠΟΚΡ ; 
Βεἢο]4, 1 νν}}] ρυιπίϑῃ δῃθπιδίδῃ τῆς 
ΝΒ οἰδηλίῖα, δηά ἢϊ5 8εβεὰ  ἢθ 5}4]} 
ποῖ Πᾶνε ἃ πιᾶῃ ἴο ἄννεὶ] διποηρ 1ἢ!5 
Ρεορίε; πείῖμεγ 8514}1} ἢς θεῆοὶα τῇβ 
δοοά τὲ 1 νν}}} ἀο ἔοσγ πιγ ρδθορΐε, ΤΕ 
δα τῆς ΙΟΚΡῸ ; ἐὈδοδιιβα ἢς αῖῇ 16 
τΔυρῆς ᾿γε θα] Ἰοη ἀραϊηβέ τῆς [ΟΚΡ. 

ΤΠΘ οπηϊβϑίοη οὗ ἴΏ6 που 15 ἔδσ πιοῖθ ἔοτγοι ὉΪ6 
(ἢδη 115 Ἰηδεστιοη. ὙΝ μαΐ 5 ἰοηρ ἡ οὐ 5 ΔηρΡΕοΥ, 
δεῖν Ρυπιβῃπηθηῖ, [Π6 ΘΧ]]6, 186 ἘΠ ΠΟΟΟΘΒΑΣΥ 

ἔογ {πεῖγ τοροηίδησο: 41} 15 Ἰοηξ ἴο πιθὴ ψῇο 
ΔΥῸ Ποπιρϑίοκ, δηὰ νγὰο νΝ1}} πονογ ᾿ἶνα ἴο 566 
{Βεῖγ σου ΤΥ ἀραϊη. 

ΝΟΤᾺῈ οἡ (ἬΑΡ. ΧΧΙΧ. 22. 

Εογ ὉΠ, ἃ ψογὰά οὗ δὴ ἱσγεροαγ ἕογτῃ, 15 
ΡΓΟΡΔΟΪΥ ἰο Ὀ6 τεδὰ Χ71} 1Π -- ν1} ἐπ. ὙΠῸ 
Ἡεῦτγενν ψψου]ὰ ἰθθη ϑβἰρηϊγ, 1 καρ ομδ «ὐδὸ 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΧ. 
1: Οοά ελσιυείά εγεριαά ἐἀέ γείμγη οὗ ἐλ εις. 

4 4721εγ ἐλεῖγ ἱγομόξε ἐἦεν σἠαΐί λατσέ εἐσε- 
Ωρ... τὸ 4“7ς εονιγ)ογέοείά ατοὁ. τ 7 Δεῖν γέ- 
ἐμεγη σἀαίἑ ἐν »γαείρδ. 20 γαῤϊ σλαΐ γα 
ο» ἐὰξ εὐδεζεώ. 

ΗΕ ννοτά τῃδξ σδηλε ἴο [εγεπλδῃ 
ἴτοπι τπ6 ΠΟΚΡ, βαγίῃρ, 

ἔποαυ: απά ἐς ἃ «υἱϊπέςσε. ὙΠῸ σοττοοξίοη οὗ 
{ῃ6 Καὶ, ΡΠ, 18 ᾿ἰπδάμη! 55: 0]6, 45 ἴπ6 ποχί 

ψγοσὰ ἽΨ ννου]ὰ τῆθη 4150 γθραυγε (Π6 ἀγί]ο]6, 

2 Τἢυ5 βροάκεῖῃ τῆς ΓΚ (οά οὗ 
Ιβγδεὶ, βδαγίπρ, ὑντιῖα τμ66 ἃ}1 τῇς 
ννογ5 ἴῃς 1 πᾶνε βροκεὴ υῃἴο πες 
ἴῃ ἃ ὈοΟΚ. 

2 ἔογ, Ἰἰο, τῆς ἀλγϑβ σοπλ6. 841ἢ τῃ8 
ΓῸΚΡ, τθαῖ 1 νν}}} Ὀτίηρ ἀραίη τὴθ 
σΑρτνὙ οὗ ΤΥ Ρρϑορὶα [βγαδεὶ δπά 

ΕΚΕΜΙΑΗΒ ΘΕΝΕΝΤΕΕΝΤΗ͂ ΡΕΟΡΗΕΟΥ. 

Οδδρβ. Χχχ.---ΧΧχε, 
Πνγαεῖ, ῥορε. 

ΑἸπιοϑβῖ Ὀῃδηϊ ποι} γ οὐ Εἰς 5 τεραγα [Π656 ἔοαΓ 
σΒδρίοιβ ἃ5 ἃ ππϊϊοὰ μος, ποῖ πηεδηῖηρ {ΠΟΓΕΌΥ 
(μδῖ ἴΠ6Υ ννοῦὸ ἃ}} ννυγιἴθη δ [86 βαὴθ {1Π|6--- 
[86 ἘΠϊΙῸῈ5 ΟΧργοβοὶυ πορδίϊνα [Π15 Δϑϑιιπιρίίοη ---- 
Ὀυϊ παῖ 7εγοπλίδῃ μ85 Βογα ραίπογοά ἰοροῖ μοῦ 
νν αΐϑοονογ σοά ᾽δὰ τενθα]δά ἴο ἢϊπὶ οὗ μαρρι!εῦ 
ἱπηροτγί ἔογ [86 [ἐν δ ρθορὶθ. Α.5 νγὰ8 ἴο Ὀ6 
Θὀχρεοοίοά ἴῃ οὔθ ΨηῸ ἰϊνοά δῖ {Π6 {1πὶ6Ὸ οὗ ἃ 
ξτελί οὐῖβῖβ, ἴῃς ργόρἤθοῖοβ οὐ [θγθπιδῇ ἢᾶνο 
ὨΞΌΔΙΪΥ ἃ ΥΕΓῪ ἀϊγοςῖ γοίθγοποθ ἴο ἢΪ5 ον ἀδγ5, 
ὙΠ ΟἿ ἤοτα δηά ἴΠογα Δῃ 8]} ϑίοη ἴο διιςἢ 
ἴορίο5 85 1Π6 ροεγρεζυ τυ οἵ {πὸ παίϊοη, [Π6 ςἐγ- 
(Διπῖγ παὶ (ἢς (σοῃί!]θ5. τνοιἹὰ 6. ραϊμεγοὰ 
ἱπῖο ἴπ6 ρα]α οὗ [6 [ὁννϑῃ Ομυγος, δηὰ {παῖ ἃ 
ΓΙΡὨΐθου5 Βγδηςὴ οὗ [λανιά σπου] 1156, νυ Οβ86 
Πδὴ6 ννοι]ὰ Ὀ6 ἰομπονδῇ οὐὖγ ΕἸρΠθουβηθββ, 
Βαϊ ἴῃ {πο50 ἔουσ οπαρίογβ ἢ15 ῬΓΟΡΟΥ δι ]θςῖ 
ἰ5. “16 Νὲνν (ονεπδηῖ," [Π6 ὙΟΓΥ ΠΑΠπΊΘ ΌΥ 
νΒΙ ἢ [6 Οὐϑρεὶ 15 Κποόννῃ ἢ πλοϑί ἰδηρίδροϑ, 
[βου ρἢ ννγὸ οΔ}} ι τῆς. Νὲνν ᾿Τοβϑίδπηθηϊῖ, ἃ {[{]6 
οὗ παγοννοῦ τιϑδηϊπρ, Ὀὰϊ ἡδίιΓΑΠῪ ἀγίϑιηρ ουζ 
οὗ [Π6 βρϑεῖαὶ βδεηϑ8εὲ ρίνθῃ ἴο ἴπ6 Οτεεκ ννογά 
ἔοτ ςονοηδηΐ ἴῃ Ηθῦ, ἰχ. τό. [η Τοηίγαβξ [ῃδη 
ὙΠ} [86 ΤΟ ]}]9 οὗ [6 μοϊαϊκῖπλ ἀηὰ Ζράθκιδη, νγα 

Βοῦθ βάν οὔθ σοπίδιπίηρ ἴΠ6 Ὡδί!οη 5 ἢορθ, οὗ 
νὨΪσἢ τ 15 ΓΟΙΛΑΓΚΑΌΪς ἰδὲ ἃ σοηϑι ἀογΔ Ὁ ]6 
Ροχγίίοη νγὰ5 νυυ θη πη [Π6 ἴδῃς γοαγ οὗ Ζο- 
ἀοκίδῃ, νυ μθη {Π6 5δἰθρὸ ννᾶβ ἀγδινίηρ ἴο Δη οπέ, 
ἔαγαῖθ δηα ροβϑί!θηςσο ὈΏΞΥ ἴῃ [Π6 οἸΕΥ, 115 σδρ- 
ἴυγο ἀδῖ]γ πιοιὸ ἱπηπλὶηθηΐ, 411} ἤρα οὗ ϑυσοουΓ 
Ραϑί, ἀπά τῆς ργορμεῖ δ πλβο!ξ ἴῃ ργίδοη. Υοῖ 
1η [15 541ἀ ργόβϑαγο Οὗ δασίῃ] Υ [γοιὉ]65. [ γθπ.- 
Δ σοι]ά Ὀϊά 15 σουπίγγτηθη Ἰοοῖς σοιγαρθ- 
ΟἸΒΙΥ οηνναγά ἴο ἴπ6 Δ] ΠΙπιοπὲ οὗ μποβθ ἤορο5, 
νΙοἢ δα 50 σοῃϑίδηα ἴῃ 15 ἀδγύκοϑῖ ΠΟιΓβ 
σοπγίοτίοα [πΠ6 Ποαῦΐξ ἀπά πεγνυθὰ ἴῃ6 δίτὴ οὗ 
[ὴ6 [ὁνν. Ὅδ τοὶ] σοηβϑῖβ οἵ ἴῆγθε ροσχίοηβ: 
(1) "4 {Πιπρῃ4] Ὦγτηη οὗἩ [5γ86}᾽5 βαϊναϊίοη ἢ 
(Ηξεηρϑίθηθ.), σῇ, χχχ., χχχὶ.; (2) ἴδε ρυγ- 
σμαβὸ οὔ τῃ6 Ποϊάᾷ αἱ Απδίμοίῃ, 45 ἃ ρίθαβο [Πδῖ 
Δέιογ τ[η6 ΒΑγ]οπίδη σδρενΥ {Π6 [ἐνν5 οι]ά 
θὲ τοϑιογοὰ ἴο {πεὶγ Ἰαπά, οἢ. Χχχχῃςς δηά (3) 
ἃ αἀἴγοσξ ργογηῖβα οὗ {π6 τεῖασγῃ οὗ {πεῖγ παίίοῃ, 
πὰ οὗ ἴπ6 γεϑιογαίίοη οὗ ἔπε λανιάϊς τἤγοπεα, 
ςἢ. ΧΧΧΙΝ. 

ΟΗαρ. ΧΧΧ, ὦ. ἤγγιϊε.. ἐπα δοοξ] ΤῊΪβ8 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ ννὰ5 ποῖ ἴο Ὀδ6 ϑροκθὴ ἴο [ἢ6 
Ρδορίθ οὐαὶ γ, 8ἃ5 ννὰ8 ἴἢ6 σδᾶβ6 νυν] πιοϑβί οὗ 
Ἰεγθιλίδῃ 5 ργεάϊοίίοηϑ, Ὀὰϊ ννᾶ5 ἰηϊο πάρα ἴο Ὀ6 
τοδά δηὰ τηϑάϊαϊθά προ ὈΥ ἰποπὶ ἴῃ ρῥγὶνδίθ, 
ἼὨ15 τδῖκοβ 1 Ἐχοθθά τη] Ργοῦδοϊα τοδὶ [6 

[Ηερ 
γευοές. 
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]υάλῃ., βαἢ τῆς ΓΟΚῸ: ἂπά 1 νν}} ἰπ τγαναῖϊ. δηά 11 ἴα δῖα τυγηεά 
σᾶυ86 ἴπαπὶ ἴο Ιεΐπγη ἴο ἴῇῆε ἰδληά ἰηΐο ρᾷίβῃεβϑ ἡ 
ἴῃαῖ 1 ρᾶνε ἴο {πεῖν ἔδίμοτβ. ἀπά {πὲ }ὺΓὁ 17 “4 ΑΪδβ! ἴογ τῆδι ἀδν ἐς ργεδῖ, 80 4 7οεὶ ς. 
580.4}] ροβ865385 ἴἴ, τπαῖ ποηβ ἐς {κα ἴτ : ἴὉ ἐς Ἔνθ ἴῃε ἄπιοες τᾶ 

4 ἅ Απά {Π686 ἀγέ ἴῃ6 ννογάβ τα τἰπιε οὐ [δοοῦ᾽β ἴγοιῦ]α ; διιῖ ἢ 5}4]] ἐπΡΝ:} 
τε ΓῸΚΡ βρᾶκε σςοποεγηϊηρ [5ΓὯε] 
δΔηἀ ςοποεγηίηρ [μάδῇῃ. 

ς Εογ τῆυβ 5411 τε ΓκῸ ; Ὗνε 
"Ὁ ΕΣ μάνα ἢεαγά ἃ νοῖςς οὗ (χει) ηρ, ' οὗ 
αν πο’ ἔδδτ, ἈΠᾺ ποῖ οὗ ρεᾶςβ. 

6 ΑΞΚ γε πονν, ἀπά 8ε6 ψνβεῖμεγ 
Ὴε. ἴᾳ τηδὴ ἀοῖῇ ἴγανδὶὶ σῇ ςοὨ]ἀ Ὁ 

Πεγείογε ἀο 1 8εε ἘνεσῪ πιᾶη ψΓἢ 
ἢϊ5 ἢδηάβ οὐ ἢὶβ ἰοίπϑ, ἃ5 ἃ ννοπιδῃ 

Ὀε βανεά οὐ οὗ ἰϊ. 
8 Εογ ἴἴ 5841] σοῖς ἴο ρ458 ἰῃ τῃαϊῖ 

ἄδγ. 54 τῆς ΓΟκῸ οὗ Ποβῖβ, ἐῤαεῖ 
Ψν1}} Ὀγθακ ἢϊ5 γοκε ἔτοπι οἱ τὴγ ἤεοκ, 
Δ Πα νν}}} Ὀιιγϑῖ τὴν Ὀοηά58, Δπὰ βἴγδηρεγβ 
808]] ΠΟ πιοῖε βεγνε τε ηβαῖναβ οὐ ΠῚ Πι: 

9 Βυῖ {πεῈγ 584}} βεγνε τὴῆ8 ΓΟΚῸ δ Ἐρεκ ψῳ 
{Πεῖγ (σοά, ἀπά ὁ αν {ῃεὶγ Κίηρ, 

ἀδλῖε οὗ ἴμεϑε ἴννο σμαρίογβθ ννᾶ5 Αἷϑὸ ἴπ6 τθη(ἢ 
γοᾶγ οὗ Ζεάοκιδῃ, ἱπητηθάϊδίου αἴζοσ {πῸ6 ρυτγ- 
ομᾶ56 οὗ πὸ Πο]ὰ ἔγοπι Ἡδηδηηθοὶ. [ἢ (ἢδι δεῖ 
Τ[ογοπνδῃ παὰ τεςεϊνεα [Π6 ἀϑϑυσγδηςο οὗ [5γ86}}5 
τοβογδαίοη, ἀπά ἢθ ἢονν ἴῃ (6 ἰείϑιισε οὗ ἢ15 
ΡΓΞΟη σομηρ οῖο5 6 ρογίσγαϊυγο ΟὟ Π6 ἀθ νογ- 
8 Πς6 οὗ 15 παίίοῃ, [δῖ ἴῃ6 6Χ}]65 τλῖρμῈ ΟΔΓΓΥῪ 
ἢ15 ννογάβ ἢ ποι ἰο Ὀὸ [Ποῖγ σοηβοϊδίοῃ 
δηὰ 5ἰγοηρῖῃ ὑπάογ {ΠΕΙΓ σογηϊηξ ἰγ14]5. 

αὐ! ἐδὲ «υον ας] 1.ε. ἴῃ6. ΤΟΙ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ἃ 511}Π|- 
ΤΆΔΓΥ οὗ Ὑνδαΐοθνεσ οὐ Ὦορο δῃὰ τηοῦου Πδά 
Ὀδδη σοηϊδὶποα ἴῃ ργονίοιβ ὑγεάϊςϊοηβ. ὍΤῊΪ5 
ἀϊβροβες. οὔ ΝάροϊβὈ.᾽5. νἱίονν, 0 ἔγοπι [6 
5: ΠῚ Αγ γ οὗ [ΠΈ56 ἴννο σμαρίοιβ ἴο 65. 111.----Υ ΥἹ. 
ΔΓΡο5. ἴπαΐ {ΠΟΥ πιιιδί ὍὈ6 σΟΠΙΘΙΠΡΟΓΔΠΘΟΙΙ5 
ψΠ τπθπλ. ἘΟΔΙῪ [Π6 νΠ0]6 ΡΥΌΡΠΘΟΥ σοῃ- 
Βίδγ τοίογα ἴο ργονίουβ Ὀγόρἤθςοιθβ, οΡ. «ἢ. 
ΧΧΧ. ς, 6 ψ Π νἱ. 24, δῃα χχὶϊ. 23, τ. τὸ 8 
ΧΧΙ. 4) “. 14 ΜῈ ΧΧΙΪ. 20, ΓΟ). ΧΧχὶ. σα ἢ 
11. 18, τ. 2. ΜΙ 11... 2, Ὁ. 6 ΜΙ 111. 14, Ὁ. 9 
ὙΠ [ἢ 21, 22, υν. 18. τὸ ΜῈ 11]. 21--τοῦΆ ς) 
“υ. 3. 24 ΜΈ 1. Χ7. 18. Ὁ. 22 ΨΊΠΝ 111. 14. 
-΄. 23 ΜΙ π᾿. τό. Βοβιάθ5 {Ππ656 σοίογθησοϑ 
Οτδὲ [85 4150 ςοϊἹεσϊθα πιιτθγοιιδ ΟΧΡΓ ΒΘ ΟΠ 5 
ΒΙ ΠΉΠΪΑΓ ἴο ἰΠοϑὲ υυϑϑὰ ἴῃ διε σῃαρίογβ. 

8. 1 «υἱῖ! ὀγίηφψ αραὶπ 1δὲ εαρίἱϊγ...} 
ΤἬΠο56 ϑνοσα5 "τη ννμαΐ ν᾿ 85 βΘρόκθη ᾿πάθβηϊίο- 
ἸΥγ 'ῆ ν. 2. «ΑΠ ϑενεριίαῤ', «υογάς ἀο ποῖ 
ΤηθΔῃ 4}} Πὶ5 ργορἤδοῖοβ, δυῖ [ἢ6 πηᾶῖὶῃ Ροϊηῖβ 
οὗ [πὸ τονοϊδιοη τηδάς ἴο ϊπὶ σοποεγηϊηρ [ἢ 15 
ΟΠΘ ϑιι)θςῖ.. 

ναοί αηά Ψμάα} ΤῊΪ5 τπθπίίοη οὗ {πεπὶ 
(ορεῖΠοΥ ργόραγοϑ [86 τα ἔοσ οἢ. χχχὶ., Ὡς ἢ 
ςοΠδιϑῖβ οὐ αἰδίίηςῖ τηθϑϑᾶροθ, ἢγϑδί ἴο ἴΠ6 ἴδῃ 
{τ ῦο5, ἀπ δἤογνιαγάὰβ ἴο {ιάδῇῃ. 

δ. οἤϑέαν. αηπδ ποί οὕ }έαοε] Ἐείζοσγ, 85 1 
{Π6 ΤΑΓΡ.. ἔθ ΔΙ δι! Ὡ0 ΡῬθ8606. Τἢ6 ρῥτοὸ- 
Ῥδοῖ ᾿τηἰγοάιτιοθς ἢ15 β Ὀ)]Θςοΐ πγοβὲ ἀγαγηδί!ΟΔ}}[0[ 
Ι5γ86] 15 ἴο Ὀ6 ἀφ! νεγοά, Ὀυΐ ᾿Ἰπϑίοδα οὗ Ὀερίη- 
πίηρ ἢϊ5 ργόρῆθου ἢ ἴη6 ρδῃ οὗ υἹἱςζοτΥ, 
ἢ Ρ]δσθβ ἢ15 ΠράγΟΓΘ ἰπ [ἢ6 σοηῖγο οὗ ΒδΌγ]οη, 
δηὰ ἀξδβουθοβ ᾿ξ 45. σοηνυ δοά ὙΠ [ΟΓΓΟΓ 85 
[06 Δπρ}65 οὗ Ογτι5 ἄγαν ποῶσ. 7ῤὲ τοῖος οὗ 
ἐγενεὀἑησ 15 ἴ5 ἴῃ6 ννᾶυ-οΥν οὗ ἴΠ6 δάνδηοσ- 
ἑπξ δοβῖ: Ὦ16 Ξε] παρα γ9 ῥεαος ἱπυρ]165 τῃδὲ 

ἔνε ἰῃ [6 ΘΧ] 65 ἘΠΘΓΘ 15. ΟἿ] ἃ᾽ασγπὶ δὲ [86 
Ρτοθρεσΐ οὗ ἴδε οἷἵγ νγῆογε {ΠΕΥ ᾿ιδά 50 Ἰοηρ 
ἄννοϊὲ θεὶς ἀεϑίγογοά. [}ἢ 51 Π|}}87 ἴθτὴς ΟἹΓ 

- οσγά ἀσϑοτῖθεβ ἴΠ6 [4]}] οὐ [δγιιβαίοπὶ 845 ἃ {{Π|Ὸ 
οὗἨ ρτεοαΐ {τ ρυ]ατίοη, ἐνεη Τμβουρῃ {δὲ εἱοςξ 
ὙΟΓΕ ἴο Ὀ6 βανοά, Μαῖϊ. χχῖν. 21, 22. 

Θ. «υδείδεν ἃ »παη ἀοἱὁ ἐγαυαιὶ «υἱὲ ερι 4] 
ἐ.ε. ἴῃ6 πίθη ἃγὸ 4}1} 80 ονεγσοῖθ ἢ ἴΟΓΓΟΓ 
(Πδΐ γοιῖι τιῖρἢϊ ᾿πηλαρὶπθ [ποῖ ἴο Ὀ6 νοπΊθη ἰπ 
186 Βουγ οὗἉ {ΠΕΣ ρϑηρβ, σρ. ςἢ. Υἱ. 24, ΧΧΙ. 23. 

7. τραὶ 447] ἰ.6. ἴῃὴ6 ἀΑΥ οὗ 6 σαρίυγε οὗ 
Βαῦγυϊοη. 

ποπθ ἰ5 δε 7 Βοοδυϑα Βαῦγίομ, ἴμ6 ϑϑαῖ 
οὗ {Π6 ἢγβξ. πίνογθαὶ δπηρῖγο, Γ6}} βάθη] 
ΨΨΏΘη δὲ {πΠῸ νεγῪ Ὠεῖρῃς οὗἉ 115 ροννεσ. ὙΠ6 
ἔλϊθ πονθγίμεῖοθα οὗ ΝΙ πόνο ἀπά {παῖ 4150 οἵ 
Νο-Απιοη ννᾶ5 ποῖ δ᾽ οροίοῦ ὉΠΠΚῈ (μδὲ οὗ 
Βαῦγϊοη, Ναδπι ᾿᾿. 1ο---12, 111. 8, 10. 

ἐΐ 15. συεη δὲ ἐἶγισ οὔυϊαεοδ᾽: ἐγομόϊε] ἘΔΊΠΟΥ, 
απά ἐξ ἐς ἃ 4»ι6 οΥ ἐγομδίρ ἰο ϑαεοὺύ. ΤῊ οᾶρ- 
ἴωγε οὗ ἴῃς οἰἐγ νυν πεγεῖπ {πεῪ Ἰνθά οου]ὰ ποῖ 
Ὀυϊ Ὀ6 4 τἴἰπλ6 οὗ ἐγοῦ]6, 1. ΟΣ παγγοαυπεις, 
ἱ.ε. οὗ δηχι θῖν ἴο 1η6 [εὐγο; ἴον [6 υϑᾶρὲβ οὗ 
ΑΙ ὙΜΟΙῸ 50 ᾧχαυῖαι 1ῃδὲ {ΠῈῪ τνου]Ἱά θὲ ἴῃ ἀδη- 
δεῖ θη [6 ΘΠΟΙᾺΥ πλδάθ (Ποῖ 8554}. Βυΐῖ 
1π6 σδρίυτε οἵ Βα Ύ]Οη νγᾷβ δβϑϑθηϊτίαὶ ἴο {μοῦ 
ἀρ! νογαηοθ. Το ᾿αϑὶ ννογάβ. ννου]ὰ Ὀ6 πῆοτὸ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἰγδηϑιδίοα, “γον αὐῤίορ δὲ «δαϊ δὲ 
“αουϑφ. 

8. 1ῤγ) δομα.] 866 ποίβ οἡ οἷ. Χχυΐ. 2, 
δηά ἔογ ὀγεαῤίη ἐδὲ γοξο, σρ. 154]. Χ. 27. 

σἰγαηρόγς “ραἱὶ πὸ »ιογό σεγυς ἐῤερισείυοι οὶ 
ῥί»»] 1.6. 58.411} πΠῸ τῆοτγὸ Ἔχαςῖ ἐογοθὰ ἰδοὺ οὗ 
Ἀπ, ΠΡ. «ἢ. ΧΧΙΙ. 13. ὙΠΟΙΕ 15 Ποῦ οπμθ οὗ 
ἴἢοϑε βιιάάθῃ σῆδηροβ οὗὨ ρϑύβϑοῃ 50 σοπΊΠΊΟΙ ἰῃ 
]εγόπῆῖδῃ. ἰάσοῦ 5 βιβὲ δάἀάγεβδοά ἴῃ δ6 
βθοοπά ρεύβοῃ, ἐῤν πεεᾷ, ἐν δοπάς, θη ἴῃ 186 
(πιγὰ, “ῥραϊ σοροὺς ἐῤογησείυες οΥ᾽ δίνει, απὰ τῃοη 
ἴῃ «. ο ἴῃ ἴῃς ρ]ι., ἐρον “ῥα]} “εγυε. 

9. ἐῤὲν “ῥα σου, Παυϊά {δεῖν ἀϊπᾳη Νοῖ 
᾿αν! ἃ ἴῃ ρεΐβοη, Ὀμΐ {πὸ ϑρτγοιΐ οἵ 1ϑανιὰ, 
ΡΓΟρἨοϑιθα οὗ ἴῃ ςὮ. ΧΧΙΪ, ς, 6; δηὰ 950 {86 
ἼΓΑγρυπὶ ραγαρῆγαδοβ ἴ, χε σῥαϊ σεγυε Δἴ: 
σἰαῤ, δοη οὶ Ἰϑαυἱϊά, ἐδεὶν ἀίπ. 

23 
: : ἃ 37. 2 

ννμοτῃ [1 ν}}}} γαῖβε ἃρΡ ὑαπῖο {μεπ]. Ηύεεας 5. 



ν το--6 ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧ. 471 
Ε πτοὶ 10 4 Τπετγείογαε ἦ ἔδαγ τοι ποῖ, Ὁ Ὀδτιῖδβα ἐς ἱπουγαῦ]ςθ, σπά τὰν ψψουηά ἡ: 
3, ἃ 43. : : 
δ μι τ. ΤῊΥ 8εῖνδηῖ [ασοῦ, βαϊτῃ τὴς ΠΟΚΡ ; ρτίενοιυϑ. 
παρ 46. ΠΡΘΠεγ δα ἀϊθπιαγεά, Οὐ 1βγδοὶ : ἔογ, 

Ιο, 1 νν}}} βᾶνεὲ τῆεε ἔγτοπὶ δίατ. δηά 
(ῊΥ 56εἀ ἔτοιῃ τῆς ἰαπὰ οὗ τῇεῖγ σἂρ- 

13 Τῤέγέ ἰς ΛΟῊΒ ἴο ρ]εδά [ἢ οσδιιβ6, 
τῆαῖ τθοι ἢαγεϑῖ θὲ θοιηά ἀρ: ἴπου  Βςῦ. ἐν 

ἡμαϊηξ 
ἢδϑδὲ πὸ ἢϑδ]ίηρ πχεα οἰ Π68. τ, οτ, 

2 ̓γετείησ. 

“ἱ Ῥς1]. 6. 
ἈΡ. το. 

84. 
ἃ 46. 8. 

Εἶν ΠΥ ; δηά Ϊαςοῦ 58}4]}] σεΐυγη, δηά 
8Π4]1 6 ἴῃ τεϑῖ, ἀπά δὲ αυϊεῖ, δηά 
ὨΟΠΘ 54}1] τηᾶκε ῥέηι αἰταϊά, 

11 Εογ 1 ἀπ ΜῊ τἢ66, 5341 τῆς 
ΓΟΚΡ. ἴο βᾶνε τῃεε : τῃουρῇ 1 πιᾶκε 
ἃ ἢ1}] ἐπὰ οὐ 411] παϊίοῃβ ννῃπμεγῦ 1 
ἢανε βοδίζεγεά τπεε, γαῖ νν}}} 1 ποῖ 
τλκε ἃ [1] ἐπα οὗ τῆεε : δυῖ 1 ν}}} 

:. σογγθοῖ ἴδε 4ϊπ τηδάϑυγα, δηά ν"Ἱ]] 
ποῖ ἰεᾶνε ἴπεθ αδἰτορεῖμεσ ὑπρυη- 
Ἰ5ῃεα, . 

12 Εογ τῇιβ 541 τε ΙΟΚΡ, ΤῊΥ 

14 ΑΙΙ τῆγ ἰονεῖβ ἢᾶνθ ἰογροζίεη 
πε ; {Π6Υ 8366 Κ [Πδ6 ποῖ; ἔογ 1 ἤᾶνε 
νοιηάεά τΠες6 νυν τῆς ννουηά οὗ λῃ 
ΘΠΘγ, ὙΠ τῆε σἢλϑιβαπγηεηΐ οὗ ἃ 
στα] ομδ, ἔογ τῆς τιυἱτταάα οὐ τῆϊηΘ 
Δ ΠΡΟ ; δέζαμδό ΤῊΥ 51ὴ5 ψεῦε ἰῃ- 
ογελβεα, 

Ις ΆΥ “οτίεβὲ τῆου ἔοῦ τηϊηα ΔῈ- {ςβαρ. 15 
βΙςτίοη ἡ ΠΥ βογγονν ἐς ἱπουγαθ]α ἔογ 
[6 παιϊττυάς οὗ τῆϊηε ἰπϊχυϊ : δέ- 
σαι ΤΥ 51Π8 ννεῦθ ἰπογθαβθά, 1 ἤδλνε 
ἄοπε {Πε86 τὨηρβ πο [ἢ εα6. 

10. χη» αἴαγ] ἱ.6. ἴτοτῃ [86 πιοβί ἀϊϑίδηξ 
Ρτονίηςα5 οὗ ἴῃς (δαϊάξεδη Θπιρίτο. 

11. « Μμμ] επ4] Οὗ. ςΐἢι. ἵν, 27. ν. 18. 
1 «υἱ εογγεοῖ ἐθέε ἱ2 πιεαφγε) 866 ποῖθ οἡ 

οἢ. χ. 24. 
ὙἼΔοθ6 ἴνγο γϑῦβοβ (υν. 1ο, 11) οσουγ ἃξβαίη 

νυ ἢ 515 σμδηρεβ ἴῃ ςἢ. χ͵ὶν!. 272, 28. ΗΙΖΙρ 
δηὰ Μονογβ ἴῃ ὈΟΪὴ ρίασοβ γοοςὶ ἔπϑτὰ Ὀθοδι58 
(ΠΟΥ σοηϑίάθγ ἴΠθπὶ ἴο Ὀὸ ΘΥΓΥ 51: Π|Π1|ᾺΓ 1π δίγἷθ 
ἴο {πὸ ἰΔϑῖ ἰννεηΐϊγσθονθη σμαρίοτα οἵ [58] ἢ. 
Βυΐῖ 86 ΟΠΥ ρἢγαϑο ρϑου δῦ ἰο ἰ5α δῇ 15. ὁ" ΤΩΥ 
ϑεγσνδηΐ Ϊδοοῦ᾽" (566 [54]. χὶν. 1, 2, ΧΙΥ. 4, 
ΧΙΝΠ. 2ο, ἀπά ςρ. ΧΙϊ. 8, χ]ῖν. 21, ΧΙχ, 3). ΑἹ] 
{6 γοβῖ, (που ρῇ δοπιθ οὗ ἰἴ οσσυΓβ ἴῃ [5αϊδῇ, 15 
ποῖ ρΡδου τ ἴο ἢϊπι, ἀπά πλὰςῇ οὗ ᾿ἴ 15. ποῖ 
ἰοῦ ἢ15 τηδῆηογ. τ [Π6 οἵποσ ἢδῃά [ἢ6 σοη- 
ἰγαϑὲ Ὀείννθθη {πὸ [Ὁ}} ὁπά σλδθ ἢ ἴη6 ἢθᾶ- 
ἴπεη, δηά [πὸ σογίδι πΥ ἴῃ δῖ ἰσγαθὶ 5114}} ΠθνοΓ 
850 ρΡογίβῇ, 15 Οὴ6 οὗ [εγειη 5 πηοϑῖ σοπΊπΊΟ 
ἰορίς8. 

11---17. ὙΠ ΠΕ56 νϑσϑοβ οχρίδιπ ἴἢ6 (Πουρἢϊ 
ἴῃ τ. ττ, ἴῃδί που ἢ [5Γ86] 15 ἴο θὲ σογγεουῖϊος, 
11 5. “ δοσογάϊηρ ἴο ἡπάρπιοηϊ, δηά ποῖ ἔοσ Πὲγ 
ἀεί πιςίοη." δὴ6 ἰ5 ἀοβογ ροὰ {πογοίογο 45 
δυιενουϑὶν ὑνοιπάθα δηὰ ἀδϑογίθα ὈΥ 4}1 ΠΟΥ 
ἔποηάς, Ὀυϊ ἤθη 5}6 στο υπίο (ὐοά Ὀδοδιιθὸ 
οὗ ΠῚ δἰηβ, Ηὀ γεϑίογοβς ἤρα] ἢ ἴο ποὺ δηα ὈϊηἋ5 
ὮΡ Πεσ νουηάϑ. 

18. Τδγ ὀγμὲγε ἰβ ἱπεμγ αὐ] που Ὁ Δ], [Α1Δ]. 
866 οἷ. χν!ὶ. 9. 

Ζδγ «υοιρια 16 σγίουομσ] ϑ86ε ςἢ. Χ. 19, Χὶν. 
17. ΑΑ βοιῃθυνῃδῖ 51: Π}}}4Γ ρῆγαϑε ὁσοιγβ 4150 
ἴῃ ἢ. χν, 18. 

18. ὝΠΕτΕ ἰ5 πορό 9 ῥίεαἡ ἐῤγ εαι.6}] [Ιῃ 
[πὸ γτολί 4551Ζ26 οἵ ννᾶσγ [5γδθ], αραῃάοπεα ὈΥῪ 

Ῥί ΠΕΥ ΠΥ, 5. Βίνθῃ ἃρ ἴο ΠΘΓ ΘΠΈΠ1165 ἴῃ 
85 [ΠποηπΪθςς ἃ σἰαΐο ας ἴπὸ αρίρπαάδηϊζ 1ῃ ἃ οἱ 

(Π6 ρῥτγεσοθάϊῃρ. [{ βου] ὰ θὲ ἰγδηϑὶαίεά, ῬῸΣ 
Ὀϊπάΐπ Ὅν Μουπαὰ ὈΘΔΙΙΣ Ὁ]1Διδῖοσ 

ὅπου δῦ 5Βοῃθ. Ασοοχάϊηρ ἴο ἢΙ5 ιΞιι4] 
ασιιδίοπι, [ογοπγίδῃ ἴῃ [Π6 ἢγϑί οἰδιιθϑὲ ἀθαπάοῃς 
[Π6 τρείδρθῃοσ οὗ ἃ ννουηά, νν ἢ ἢ ἢ6 δα οἱη- 
Ρἰογοά ἰὴ ν᾿. 12, δἀηά σοιῃραᾶγοβ [5γΓαοὶ ἴο ἃ πιδῃ 
δΔοσιιβοα ἰῇ ἃ Ἰᾶνν σοιιγί, ννἤοβθο σᾶ 0 Οἱ 
11 ρἱεδά. Ης τἋ8οὴ τεϊυγηβ ἀρδίη ἴὸ [,}5 
51Π11}16, ἀπ 5ᾶγ5 ἴῃδΐ [5γδθ] ἰ5 κα ἃ ννουπάεά 
ἸΏΔη ΡΟΓ ΠΗ ἔοτγ νναπίὶ οὗ ἃ ὑδπάδρο ννῃογο- 
ννΠ ἴο δίδυηςἢ {Π6 Ὀ]οοά. 

14. ΤΠ ἰδ νϑῦβο [4115 Ἰηἴο {Πγθ6 ὙΘΓΥ Γοραϊαῦ 
Ρογίοῃϑβ: 

4} ἐδν ἰοσυεγς ῥασυε ζογροί θη ἰδεε; 
ἐρῶν “τεξ ἐῤεὸ ποί. 

ον 1 ῥαυε ηπεη ἐῤεε «υἱὲ ἐδο ἐρετησ οὕ απ 
«υἱϑ αυσρὲ ρας σονιοηί. [ἐρόρν; 

Βοοδα89 οὗὨ ἐῤε »ημ ἐμάς ΟΣ ἐῤίηο ἐπίφμλίγ, 
ὀέεέαιμε ἐῤγ “"3 ἃτθ βύσομεξ. 

]υάδῃ᾽5 Ἰονθῖβ ἃγὰὲ ἴπ6 πδίϊοπμβ ψνΠΙΟἢ Οἤσθ 
Βουρηϊ ΠΟΙ ]]ΠΙΔῃς6, εθὸ σἢ5. ΧΧΙΙ. 2ο, ΧΧΥΠ,, 3. 
ἴῃ [6 Ἰαϑὲ οἰαυϑα Ὀ01]} Ρουτοη5 ἀερεπά ἀροη 
186 ργδροβιίοπ ὀέσώμε, ννῃῖσ ἢ. οὐρῆῖς ποῖ ἴο 
Ὀ6 1π [ἰα]ϊο5, ᾿παβϑιθυς ἢ ἃ5 ἴΠ6 ἀϑᾶρὸ οὗ ΟἿΓ 
ἰδηριιαρθ γρά το 115 τ ροοη, ψψΒῖ ἢ {Πὲ 
Ἡρῦγεν ἀο65 μοί. 

15. Το ἰγδηϑίδζίὶοη οὗ [ἢ]5 νϑῦϑθο ᾿ς οι ]οᾷ 
ὈΥ Ο-. 14. Δηἀ 58ου]ὰ δ6: 

7) εγῖσσέ ἰδο ὀέεεαιμε οΚ ἐγ ὀγεαλίης ἢ 
ὈΘΟΔΌΒΘ ΔΨ ΡΔ1Ὲ 18 ΕΥΪΘΥΟΣΒ7 

Βοοδα89 οὗ ἐῤέ »μμἐΠ ως οΚΓ ἐῤίπο ἐπίφμν, 
Βεεαίε ἐδν οἷς ΔΥΘ Βύσομϑ, 

1 ῥαυε ἄοπε ἐῤε:ε ἐῤίγιφε ὠσέο ἐῤεε, 

Τῆς Μαβογιῖοβ παν ρὰΐ ἴῃς ςΠϊοε σἴορ δῖογ 
φγίσυοις, ἀπὰ πὸ Α.Ὄ Ν, ΙΓ ἢ ΣΟΠΟΓΔΙΥ [0]- 
ἴον 5 {πὲπὶ ἀσϑογίβ [Π6πὶ ἤθγθ, ννβογο {ΠῸῪ ἅγὸ 

Ὑ8Ὸ ἢὯ5 πο οπὸ ἴο ὃδ6 ἢϊ5 δαάνοςδῖο. τῆι. Τῇ νογὰ γοπάογος σόογγοαῦ τηαϑᾶῃβ 
ἐδαΐ ἐδοι »ιαγευΐ δέ ὀοιμι4 “ὦ ΤῊΙΒ οἰλιϑδθ ῬὈοάΣΙν Ρ81π. ἔργ [6 τερεϊοη οὗ δεεαφ 

ἐδ ΓΟΙΡΙΥ ςοηηξοῖϊοα ὈΥ ἴδε δίδβουοβ ἢ 568 τ᾿, 14. 



ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧ. 
16 Ὑπεγείογςε ἃ11 τῆν τῃδῖ ἀδνουὺγ 

“Έχοά. “3. [η66 “375}4}] θ6 ἀδνοιγαά ; Δηά 41] της 
ἴκαὶ, “τ. τι. Δάνεγβδγίθβ, βυΕΥῪ οπς οὗ {μεπὶ, 5041] 

472 [ν. τό---2:. 

οη ἢιἰ8 ἀνε  Ππρρίδςοαβ ; ἀπά τἢς οἰ 
841} θῈ θυ] Δεἀ ἀροπ πεῖ ονγῃ ᾿ Πθδρ, ' Οτ, 
Δηά τῆς ραίδαςε 83}4]1] γεπιδίῃ δεγ (ἢ ς ΟΣ 

ὅο ἰηῖο σΑρΡΕνΝΥ ; δηά {παν τῆδῖ 8ρ01] 
{πες 5}]] δὲ ἃ βροῖϊ. δηά αἱἱ [μδῖ ὑγεῦ 
ἀροη πες Ψ1ΙΠ1 ρσῖνε [ὉΓ ἃ ΡΓΕΥ. 

17 ἕογ 1 ψ|}}] γαϑίογα ἤθα ἢ πηϊο 
{ηες, δηά 1 νν}}} δαὶ {πεθ οὗ τῇγ 
ννοιπάβ, βαἢ τῆ ΓΟΚΡ ; δδοδιιβα 
{ΠῈγ ο]1εἀ τῆεε δηῃ (ὐυϊολβῖ, ταγίης, 
ΓΗΒ ἐς Ζίοη. ῃοηλ ἢΟ τδηῃ 8εεκεῖῃ 
αἴτοι. 

ι8 4 Τυς 54 (τς ΙΚΡ, Βε- 
Πο]ά, 1 ψὉ}} Ὀτίηρσ ἀρδίπ τῇς σδριὶ- 
ν γ οὗ [πο ̓8 τϑηῖβ, ἀπά ἤδλνε πλεγοΥ 

τ ηπεῦ Ππεγεοῖ, 
Ι9 Απά ουῖ οὗ τἢδπὶ 8}4]1] ργο- 

ςεεα τπδηκβρίνίπρ ἀπά τῇς νοῖςες οὗ 
{Πεπὶ {παῖ πλάκα ΠΊΕΙΓΥ: δηά 1 ν"}}]} 
τα ρὶν τῆθηι, δηἀ ΓΠΕΥ 541} ποῖ θὲ 
ἴεν : ἡ Ὑ1}} αἰ8βο ρου τπεπὶ, ἀπά 
ἘΠΕ 5}4]1 ποῖ ὃς 51π|2]]. 

20 ΤΓΠεῖγ Ομ] άγεη Α]ϑὸ 5141] θὲ 45 
δἰογεζπγε, ἀπά {πεῖν σοπρτγαρδτίοη 5Π4]] 
δε δι} 5ηεἀ4 Ὀείογα π|6. ἂδπά 1 νν}}} 
Ρυη 5} 411 τῃδξ ὀρρεβ8 τῃεπὶ. 

21 Απά {τπεὶγ ποῦ]εβ 85}.4]1] ΡῈ οἵ 

16. Τδεγεζογε] ἱ.6. Βεσδυδα ἴδοι Παϑέ υη- 
ἄεγροπο [ΠΥ ΡυΠιϑῃπιθηΐ δηά οτγθὰ ουΐ ἰη σοη- 
βοίοιιϑηθ55 οὗ [ΠΥ ρα}. 

ἐδὲγ ἐῤαὶ “ῥοιἑ ἐῤεε] 866 Νοῖθ δὲ επάὰ οἵ 
Ομβιαδρίεσ. 

17. 1 «υἱ!! γεείογε ῥεαΐ ἰπίο ἐφεε] ΟΥ, 1 
«υἱἱ! ρίαοε α ὀαπάαρε μῤοηῦ ἐδεε. Βαϊ 566 οἢ. 
Ψ111. 22. 

ἐδεγ εαἰϊεά ἐδεε] ἘδίμεΥ, ἐδὲν Ἀδνο ο81198 
ἔδεε. 11 15 {πὸ ᾿παάθῇηϊῖο ρογξοςϊ, δηά [6 56η56 
τπογοίογο 15 σισ ἢ [Π6 54Π|6 45 ΟΣ ῥγοϑθηΐ. 
ΤΠ οἱά σοηίραστγαϊεβ οὗ [ά δῇ, ννἤθη Ἰοοκιηρ 
τουπά ἔον ἔποπα ἴο δηΐου ἱπίο ἃ ποὺν 8]]1δῆςθ, 
1 Ζίοη ἰ5 τηθηιτοηθά, 6811 δὲγ απ ομΐεασί, ἐ.6. 
ΟΠ6 Ρυϊΐ ἈΥΝΑΥ δηά τγεγθοϊθα, 1) ἐς Ζίον, ΠΟῪ 
ΒΔΥ͂, πὸ Οη6 σεεῖειρ Φἤ ΕΓ ϑὲν. 

18---22. ΑΚ Ϊ7υἀ 5 “ἢ δϑ ὶβοηθηξ 15. ΟΥΟῚ, 
586 πλιιϑὶ γοΐωγη ἴο ΠΟΙ ἰδλπὰ δπὰ σγθῦυ]ὰ ΠΟΥ 
οἰτ165, νυ Ὡς ἢ 5}4}} τοβουπά ΜΠ} [Π6 δος ν γ οὗ 
ογουβ τυ ττάθ65, Απαά Πεπορίοτγνναγαά ὈΓΙΠΟΕ5 
ΒΡΓΌΠΡ ἔΓοπὶ πο ΠΊβοΪν 65 5Π4}} δ6 1ῃεῖγ ρονόγη- 
οἵδ, δῃὰ {ποῦ 5}4}} Ὀ6 δὴ ππῦτγοκοη σονοπηδηξ 
Ὀςσΐννόδη ἴπθπὶ Δηά Οοά. Τῇε ργορδεῖ 5ρθακβ 
οἵ Τ᾿ υὐὐδῇ 45 ἴῃς ἴγρο οὗ {π6 (Βυγοῖ, ψιἢ [Π6 
᾿τητηΔη116}] 45 Βοσ Κιηρ. 

18. τη] 866 ςἢ. ἵν. 2ο.,. ΤῇἊ νοτζὰ 
ϑυρρεσία παῖ ἃ σοηῃϑιάθγαῦ]α ρογίίΐοη οὔ ἴδ6 
ΡΘΟΡΙΘ νοῦ 51}}} ποιηδάϑ, σρ. ςἢ. χχχὶ!. 12, 
13,) ὮΘΙΓΟ ἃ ρΡεγιοά οὗ Ὠδρρίπεβ5 15 ἀθϑογι θά 
85 σοηϑιβεηρ ᾿ῃ δη δϑυηάληςε οὗ 5Βῃερῃεγαάϑ δηά 
{Ποῖγ ἤος 5, 

ἐδε εἰν ρα] δὲ ὀμίἰάεά μῤοπ δὲν οαυπ ῥεαῤ] 
ΟΙἸἵγ π45 ἢο αγίίςϊθ ἀπά πιθᾶπ5 ποῖ [θγιιβ4] θη), 
Ὀμυΐ ἐασορ εἰΐγ ἴῃ ορροϑιτοη ἴο φαίσες, ψ Ὡς ἢ 
450 [85 ΠΟ ΔΠἸςῖθ. ὙΤὴ6 δεαρ, Τεὶ, πλθᾶῃ5 δῃ 
γῆς] πιουηΐὶ ἴο Κεαὲρ πε ΟΥ̓ ουΐ οὗἉ {πε 
τοδοῦ οἵ ἱπυπάκίζίζοηβ, ἀπά ἴο 'πογθαθθὸ (Π6 
δἰσεηρίἢ οἵ {πὲ [ογβοδίίοηθ. ὙΠῸ οἰ(ἰ65. οὗ 
ΒΑργ]οηΐᾷ σοηβιΑΠΕ]Υ παᾶνα 7εὶ ἃ5 ραγὶ οἵ {ΠΕ Ὶγ 
ὨᾶΔΠΊΘ, Ὀδοδιιδα ἴη6 σΟΙΠΙΓΥ νυν 85 ᾿ἰαὉ]6 ἴο Ὁδ 
βοοάοά. (ἀρ. Το]-40᾽1᾽0Ὸ, ΕΖεὶκ. ||. χς. [ἢ 
ἐοθὰ, χὶ. 13 ἰὮ ΠΙΑΥ τθδῃ ἃ παίυγαὶ ἈΔΠΟςΚ. 

Ὠοίς ἴδογθ. 

απά ἐῤε ραίαεε τραϊί γορηαὶμ ον ἐδε ΩΠΠΕΓ 
ἐβεγεο Ἐδῖπογ, ἀπά ἐαερ ραΐαες “ῥα! Ὅ9 1π- 
ὨδΌϊ Θὰ αιρογάϊησ 10 2:5 γί, 1.6, ΘΠ ΔΌΪΥ, 
ὙΠ 4}} [ὴ)6 πιλρηιῆοθησθ ἰδὲ ἃ ρῥαίδοθ τὸ- 
40 ΓΕ5. 

19. ομίὲ οὶ δον] 1.6. οικξ οὗ ΟΥ̓ δηάὰ ρᾶ- 
Ϊδοθ δἰῖκθ. ὙΠ15 σϑποσγαὶ ῬγοΟΘΡΟΓΥ οδιι965 
[ΠΟΤ ΠΟΠΊΌΟΙ5 ἴο ἱπογθᾶθθ, δηά νοὶ δηάὰ 
ΠιΠΊ ΟΓ5 ὈΠῚΡ ρον. Ὅὕδο ᾿αϑὲ νγογὰβ ΠΊΟΓΟ 
ΘΧΑΟΙ]Υ ἀγθ, 1 φυνδ »ωμρὶν ἐδενι, ἀπά ἐῤεν ῥα 
γποΐ ὌΘΟΟΙΔΘ 0: ἀπά 1 «υἱἱ ῥοπομγ ἐῤενε, 
απά ἐὸν «ρα! ποί ὈΘΟΟΙΔΘ ἸΏΘ8Ὡ, ἐ.6. ἀθ5ρ᾽5- 
δα, ΠΡΒΕΙῪ ἐϑιθειηθά. 

20. Τρεὶν ερἠάγοη [Τὰλξ. δίς, 1.6. Δ. Ὁ 5 
ερὶάγεη, τὴς “Π]άτγθη οὗ ἴμ6 πδίίοη. 

α: ᾳονειέηιε] ΤΏΘΥ 58.8}} 6 8ἃ5 πιηεγοιϑ 
8ἃ8 ἰπ ἴπαὶ ροϊάδθη ἂρ ἴο ψνοἢ πδίϊοης ρεῖς- 
ΡΘΙΌΔΙΥ Ἰοοκ Ὀάοκ. Τὸ [86 [ἐνν ἃ νγᾶβ [ῃ6 
ογᾷ οὗ αν! ἃ δῃὰ δοϊοπηοῃ. 

εοπσγόσα!οη] Νοῖ {πὲ ζαδαὶ ἔοτ Ἰυά!ς]4] 
Ρυγροβοβ, ἄζτς., οἢ. χχνυΐϊ. 9, δυῖ [86 'δάαῤ, ἴΠ6 
ὙΠΟ] πλυ]ἀδ οὗἉ [Π6 ρΘορΪθ. 

21. “454 ἐρεῖν ποδίες... 5 γόῦϑο 5ποι]!ὰ 
ὍΘ ἰγδῃβίαίθα, “πὲ ῥί: ΕἸογοῦβ ομϑ «ῥα 
σῥγίης ἤὥσονι ῥίγε, ἀπά δὶς γωΐονρ “ρα! 5ο 
γι ἥορι ῥὶς γιά: ἀπά 1 «υἱὴ εαιμε ῥίγε 
10 ἄγαφυ πεᾶγ, απάᾶς δὲ “ῥα αῤῤῥγοαεῤ ππίο 
γι: ὥῶγ «υὐδὸο ἱΦ ἐῤίὶς ἐραὶ ῥα γιθὰξοὰᾶ ῥὲ: 
ῥεαγί, ἰ.6. ὨδΙῃ οἴακα ἢϊ5 ]ἴδ, 9 ἐγαφυ πεέῶγ 
“0 γιοῦ «αἱ ϑεῤῥουαρ. ΤὨὶβ γοῦθο ἢχξί οὗ 
411 δογοραῖοβ [ῃε ανιάϊς Κιίπρϑηῖρ. Αἴοῦ 186 
τοῖυττ ἔγοπι Ἔχ]]Ὲ 16 ἀεϑοεηάδη(5 οὗ Πᾶν! 
ΔΥΘ ΠῸ ἸΟΠΡῈΓ ἴο Ὀ6 [Π6 ΘΑΓΓΠΪΥ τι]ογς οὗ τπ 6 
παίίοη. ΤΠ β]οσοι5 τι ϊθῦ οὗ ἰ5γαθ] 18 ἴο Ὀ6 ἃ 
Πδῖϊνθ ῬΎΠς 6 ϑργϊηρίηρ ἔγοπι {πὸ πηάϑι οὗ {πὸ 
ΡΘΟΡΙΘ {δοπΊβεϊνοθ, 2.5. ἔτοπιὶ ἃ ΆΓΪΥ οὐ ἃ 
ἴθνθὶ νὰ ἴῃδ ΟΥ̓ΙΠΑΓΥ͂ Ππλ455 οὗ [6 ῥθορῖδθ. 
δε6. ποΐδ. οὐ ἴϑδὶ. χὶ. 1. Νοχί, Οοά «υἱἠ[ 
εαισς δίνῃ 10 ἄγακυ πεαγρ. “ΤΏ ργοηουῃ ο8Π- 
ποῖ στ οσ ἴο ἴπ6 ρθορὶθ, 85 Ηιϊζὶς ἱβουρῆξ, 
ἴον {πὸ βιιθ]οςῖ οὗ [6 νϑυβθ 15 [ἢ]5 ἡδίϊνο τυ]οῦ, 
δηὰ παίυγα! Υ τἢ6 Ργορποῖ ρῥτοσθθάβ ἴο 161} υἱϑ 
506 ΡΘΟΌ ΠΙΑΓΥ ἴῃ ΒΟ ἢ δ 5 ἴο Ὀ6 υμ]χῷ 



γ. 22---2. ΤΕΚΕΜΙΔΗ. 

1Πεπηβοῖνεβ, ἀπά τῆεῖγ ρονεγηοσ 5141] 
Ργοςθθὰ ἤοπι ἴῆθ πλίάϑὲ οὐ ἴπεπὶ ; 
δηὰ 1 νν}}]] σδυβα ᾿ἰπὶ ἴο ἀγανν πϑᾶγ, 
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21 Βεβοϊά, τῆς ὁ νυν] ννηἀ οὗ ἰῃς ἢ εἶεν, ἐ: 

ΓΕ ροεῖῃ ἔοστῃ νυν ἔιγγ, ἃ ᾿ςοη- ΕἯδδ. 
εἰπυίηρ; νἈἰ ΓΙ ννὶπά - ἴς 5841} ᾿ ΕᾺ]]1 νίκα ἔτ, ο 

[42] 

ζ΄ “βαρ. 24. 
ἂς 31.323. 
22. 38. 

Δηά ἢδ 5112}} Ἀρργοδοὴ ιἱπΐο πὶ: ἴογ 
ψγηὴῸ ἐς τὴῖϊ5 τῆσδ: οηραρεά ἢ]5 Ὠεατῖ 
ἴο Ἀρριοδοὴῆ ὑπο πὶ ὲ 8411 τῆς 
ΓΆΡ. 

22 Απά γε 5}4}1 δ6Ὲ ἔτ Ρεορίε, 
ΔΠ4 1 ψ}}}} θὲ γουγ (Φοά. 

Ραΐῃ ὑροη τῆς μεδά οἔ τῆς ψίοκεά. 
24 ΤῊδ ἤετγος δῆρεῖ οὗ ἴπεὲ οκῸ 

54}} ποῖ γεΐῖυγη, ὑπ} με πᾶνε ἀοης 
ἐἐ, ἀπὰ ἀπτ|] μ6 πᾶν ρεγίογπγεά τῇς 
ἰπῖεπῖβ οὐ ἢἰβ πεαγῖ : ἰπ τῆς ἰδζίεσ 
ἀδγβ γε 5841} ςοηϑίάδσ ᾿ξ. 

Ὁ Φ  ς .͵͵ιιιω͵τ«ιιι-
ι͵ τ ΄ὲ͵ὲ͵-ς--ς-ς--Ὃοὔυῦυ στ .΄ τὉὉ'-------- -΄’ - 

{[π6 οἷά ᾿ανίἀϊς Κίηρβ. Βυῖΐῖ με ρῆγαθε 15 
ἀϊξιηστνοῖγ υϑοὰ οὗ {πὸ ρυεβίβ ἀγάνῖηρ ΠΕΑΓ 
ἴο δχϑουΐϊο {ΠῸῚΓ οβῆῖςθ, Εχοά. χίχ. 22: [υεν. 
χχὶ. 21; Νυπὶ. χνὶ. ς,) ἄς. ὙΒΕΙ͂Γ ρῥγοπηϑοά 
Κίηρ, ἴμθη, 5 ἴο μᾶνθ {86 τίῃξ ἴο δηΐεσ [6- 
ΒονΔἢ 5 ργέβεποθ, ἃ5 Μοϑβοϑβ οἵ οἱά, δηά 85 {πε 
Ὠἰρμτρτίοσὶ νὰ ψοηΐ ἴο επίογ .Ἰπίο ἴη6 ΗΟΪΥ 
οὗ Ηοἱϊεβ ὑροη (τς ργεαΐ ἀδὺ οἵ δίοπεπιθηΐ, 
Βυξ {μΠ6 Ρεπα νυ ἔοτ δπίογίπηρ [ἢ6 ργέθθηςε οὗ 
7εβοναῖθ νγᾶ5 ἀθαίῃ (Νιπι. νἱῖ. 19), δπά 
ἐπογοίογο πε ργορμοῖ 5Κ5, γῇο ψοι]ά Ὅε 50 
Ὀο]ά 45 ἴο τίϑὶς 5. 1Ππὸ ἴῃ 5 δηΐογιηρ Οὐ 5 
Ῥτεβεποο ὶ (Ἰδγίδί ΠΥ ΠῸ πιεγα Τγαϊ ΠΑΓῪ Κίηρ. 
Απά {5 Ἔνεγγ(ίηρ Ἰοδάϑ τρ ἴο ἴπε ἐχροβί!οῃ 
εἴνοη ἴῃ ἴῃ6 Ταγραπὶ: “ Μεβϑίδἢ 5}8}} Ὀ6 
τουραϊοὰ ἴο ἴῆθπὶ ουἵ οὗἩἨ {ποῖ νη πιάσι." 
δ οἂῃ ἀγᾷνν πρᾶγ υπίο Οοά νοι ἔβα οὗ 
ἀδαίῃ, Ὀεσδιιβα θείης ἴῃ ἴπὸ ἔοττη οὗ Οοά, ἃπά 
Ηϊηϑο Οοά, Ηδ οδπη οἷδίπη θα δ! ΠΥ ννῇ 
Οοά, ῬΗ]. 11. 6. Ἐννα]ὰ ρᾶγαρῆγαβθβθ ἴῃ6 νεῦβα 
85 ἴοϊϊοννβ: Α πδίϊνθ πδίϊομδὶ Κιπρ Γὰ]65. οΥοΓ 
ἴα ρθορῖίθ, ευθὴῆ Μοββίδῃ, 0 αἰϑὸ ψυπουΐ 
ἔδρα οἵ ρΡι ηἰϑηπιοηΐ ἄτα εηίογ ἱπῖο {πε Ηοὶγ οὗ 

Ηο]ΐο5, δηὰ βίογυ ἴῃ Ηἰβ ἱπεπηδου νὰ Οοά. 

22. γε “ῥα δὲ νιν ῥεορίε... ῊΪ5. 15 (86 

οὔἴξοις οἵ Μεβϑίδῃ᾽ 5 τριηϊβιυγ. Μέεη οδηῃοῖ 

Ὀεοοπια Οοάΐδβ ρϑορῖθ, 1}}} {πόσο ἢᾶ5 Ὀδθη γὸ- 
νοαϊθὰ οὔθ οὗ {πῃοπιβϑοῖνοθ, ἃ τἤλη, Ψ)Ὸ οδῃ 
ΔΡΡτγόδοῖ υπίο Οοά, 85 Ὀείηρ 4150 Οοά, δηὰ 
80 ο8π Ὀγάρε οὐογ ἴπ6 γα] νυν ἢ βοράγαῖεβ 
1ὴ6 Πηϊΐο ἔστοπι ἴπε [πἢηἰΐο. 

23, 24. ὙΠ Πεθ6 γεῦθεβ ἅγῸ τοροδῖοα νἢ 
50ΠΊ6 δἰϊογαίϊοῃμβ ἔγοπι οἢ. Χχῆ]. 19.) 20, ΘΓ 
{ΠΥ τοῖογ ἴο ἴΠ6 βίογπι δῦοιιϊξ. ἴο ϑννδερ ἀννα 
[6 [2156 ργορῃοῖβ.υ. Α58 [ΠΟΥ τὸ ἐουπά ποτὰ 
ἰη ἴῃς ΧΧ- δηά 41 ἴπθ νογϑίοηβ, {6 οχ- 
ἴογηδὶ ονϊάθποθ ἔοσγ ΠΕΣ ρθη πθηθ85. 15 σΟἢ- 
οἸυϑῖνθ, Νὸοσ ἰ5 ἔμεγο [Πδὲ ννδηΐ οὗ σοῃϑβθοι- 
{ἰνθηθβα νι ἢ δοῦλο στ ς 5. διιρροϑο, [πῃ σὐ. 
21, 25 ἴδε ργορμοῖ δά γεδοῃρά ἃ οἰϊπιαᾶχ. Ηθ 
σδῃ 54Υ ποϊμίηρ βιθαῖεσ οὐ θεῖο ἴδῃ ἰπδὲ [6 
ΟΠ γοἢ 5841} ΡῈ ξονογηθά ὉῪῚ πὸ Πο 45 σοά 
οΔὴ οηΐεγ {πὸ ἘΔΙΠΟΓ 5. ρσόθοηςο. Ἧς ἴδεογε-. 
ἔογε ρᾶιιϑθ5, ἀπά ννἤθη τοβιιπιίηρ Π15 βυθ)εςξ 
ημοῖο5 {656 νῸ νεῦβοβ, θυῖ ἢ ἃ ΠΡ το- 
ἔρσθηςθ, πδιηου, ἴο σοάδβ Ἰυάριποηΐ οἵ ΒΔΕ]. 
Ετοσὰὶ {Π]ὶ5 ποὸνν ὈοΘρΙπηΐης 6 ργοσθθάβ ἴο ἢ] 
ὉΡ, ἴῃ νάτίου8 ραγίςυ]Ατβ, [μ6 Οὐ] ης οὗὨ ἰ5γδθ} 5 
δαΐατο Ὠαρρίπ685 ρίνθη ἴῃ υν. 18---22. ἼΠ656 
νοῖβος {πογοΐογο ννουϊὰ τόσο ἀρργορτγίαϊοϊν Ὀ6 
αἰϊδο θα ἴο ἴμ6 ποχί (μδρίογ, ἴου νῃ]οἢ (ΠΟῪ 
ΜΟυ]α ἔοπῃ ἃ βυ 80]6 ἱπιγοάαςίίοη. 

ΝΟΤῈ οηἡ ΟΗΑΡ. χχχ. τό. 

Τῆς ΟἿΡ, ἸΌΝ, [5 4 ραπιοῖρὶα ξογπιθὰ 
τορα ΑΥγ ἀροη Αταπηδὶς ρυϊποῖρ]ε5, ἕογ Μ ϊοἢ 

16 Κτὶ ϑυδοίτυϊες ἡ), ἴδς τλογε εχδοῖ 

Ηδρῦτγονν ἔοστη. Βαῖ [ἢϊ5 ΟὈΪ ογαΐθβ ἃ ἀ σε πςενα 
τηᾶτκ οὗὨἉ {86 5(γ]6 δηά ἀδίε οὗ [Θγοπλ δ ἢ 5 νντῖῖ- 
ἴη85. 

ΟΗΑΡΤῈΝΒΚ ΧΧΣΙ. 

χν 7 .ε γείογαΐξίον οὗ ἤεγαεί, τὸ 7 λέ ῥμδιεαξο7ε 
ἐλεγέοῦ,. 15 Καλεί νιοιγηεῖτρ ἐς εογεγογίεα, 18 
Ἔρλγαίνε γεβορέηρ ἐς ὀγοισῆξ ἀονις ἀραΐν. 
21 Οἀγίέ ἐς ῥγονεϊδοα, αἹ ΑΙ ἐαγέ συ ἐπέ 
ελμγεά. 31 “ΤΠ πε εσυέπαηί. 35 7}: «α- 
δέν, 38 απᾶ ανιῤίϊμς οὐ ἐλέ ἐλμγελ. 

Τ᾽ τΠ6 5Ξ4π|6 τἰπ|6. 541 τ[ῃη6 ΠΟΚΡ, 
Ψ1ΠΙ θὲ τῆς (σοά οἔἉ ἃ}} τῇς 

ΔΩ 165 οὐ [βγδθὶ, ἂπά {πεν 5804] θ68 
ΤᾺΥ ῬΘΟρΪε. 

2 ΤΉυϑ 581 τῆς ΠοκΡ, ΤῊς ρεορὶε 
«υρίεῦ τὐεγε Ἰείς οὗ τῆε βννοτά ἰουπά 

Οηαρ. ΧΧΧΙ. ἴΙ͂ἢ οἰ. χχχ. 1 Οοὰ μαά 
Ρτοπιϊβεά ἴο δγίηρ ἀραίῃ [ῃ6 σαρΕν!γ ὈΟΙΒ οὗ 

Ἰϑγαοὶ δπὰ [υάδῃ. ὍΤὸ 185 ργοπηῖδα [Π6 ρτὸ- 

Ρδμεῖ ποῦν τεΐυτῃϑβ, δά ἀγοβδίηρ αὐ τε ,) ρος 

6 Πεγαεὶ ἴῃ Ὁ. τ, ἴθεη βορδγαῖθὶΥ (Π6 ἴδῃ {{|065 
ἴῃ νυ. 1--2, ἴποη [υὐδῃ ἰπ νυ, 23---2ό, ἀπά 
ἐδεη Ὀοίὰ ἱορείδεῦ ἴὰ υν. 27--40. 

1. “π:|1ξὲ “α»6 [46] 11. Αὖὐ ὑπδῦ Ο1πι0, 

2.6. ἴῃ6 Ἰαϊἴεν ἀδγ8 τπεηποηθά ἴῃ οἢ. ΧΧΧ. 24. 

ὙΠ τεϑϊογδϊίςον οἵ [5γϑ6] ἰ5 ποῖ ἴο ἴδκε ρίδεδ 

81 186 νυν ἰτι νὶπὰ οὗ [ομονδὰ μ85 ἐχοουϊεα Η 5 
ψυταῖῃ ὑροὴ {μὲ ψὶοκεά, 

8. 12 ῥεορίε ν᾿ Βοἢ τετα ἐδ οὗ δε “«ὐογάδ 
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στᾶςε ἰπ [πε Ψ]άθγπεβ8 ; ευέμ [5ΓΔ6], 
ψνΠδη 1 ννεηῖ ἴο σδιι86 ἢϊπὶ ἴο Γεϑῖ. 

2 Τηε ΚΡ δαῖῃ ἀρρεαγεὰ ἴ οὗ 
οἷά υμἴο τη6.) “αγίησο σελ, 1 Βαᾶνε 
Ἰονεά τῆεε νἢ πῃ ἐνεγδδείηρ ἰονα: 

"Οτ, λατε τ αγείογε ἢ Ἰονὶπρκιπάμεθ8 πᾶνε 
ἀσυύπε. Ι[.“ἄτγανσῃ ἴπθ6α. 
ἀραέμας οος. Αραΐη 1 Ψ|] θυ 4 τπεα, δηά 

του 58.2᾽ς 6 Ὀμ}1, Ο νἱγρίπ οὗ [53- 
γε] : τῆου. 8Πα1]: ἀραίη 6 δάογηβά 

« Ἐχοὰ. 15. ὙγΓΠ τὴγ 4 "ταδταῖβ, δηἀ 5ῃ4]} ρὸ ἔοσίῃ 
Ἶμας. τ. ἱπ ἴῃε ἄδηςεβ οὗ τῆεπὶ παῖ στηλο 

ΤΆΘΓΓΥ. 
ς Του 584} γεῖ ρίδμξ νίπε8 ἅροῃ 

(ἢ6 πιομπίδί 8 οὐ δαπηδγία : ἴῃς ρἰδηῖς- 

8:ΟΣ 
γον αὐεν. 

4. 
ος 

ξἰνεὸν.1ε, 

ΙῊςὉ. ρῖβ 5}2]] ρἰδηπῖ, δπὰ 5}4}1} ἴεας ἐῤεπ 
2γοαν 4 . 
1Βέπι ἃ5 σοπιηοη {Π|Π058. 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙ. [ν. 3.-. 8. 

6 Εογ τεγα 581] δὲ ἃ ἀδυ, {δα τῆς 
ννδῖς πηθῃ τροη τῆς πιουηῖ Ερἢγαδιπρ 
8Π4]] οῦγ. Ατίβϑε γ68. δπά ἰεξ τι 
ἴο δὴ τρτο ἐπι, ΓΟΚΡ οὐυΓγ (οῖ. " 

Εογ τῆι 561 τῆς ΠΟΚΡ ; ϑίηρ 
ψ ἢ ρἰλάηεβ8 ἔογ Ϊασοῦ, δηά ῃποιυῖ 
διῃοηρ Πα οἢϊεῖ οὗ τε παῖίοπβ : ρυδ- 
ἰδῆ γα, ῥγαίβε γε, δπηά 8ξ4Υὺ, Ὁ 'οκῦ, 
ϑᾶν6 ΤΥ ρβορ]ε, [6 γεπιπδηῖ οὗ [5- 
γΔ 6]. 

8 Βεμο]ά, 1 νν}}} Ὀτίπρ τπεπὶ ἤτοτὰ 
ἴῃς πογῖῃ σουῃῖγυ, ἀπά ραῖπεγ τἤεπη 
ἔτοια τῇς οοδϑῖβ οὔ ἴ6 θαι, αμά 
ἢ τπεπὶ τῆς δ] πὰ δηά τς ἰᾶπης, 
τἢ6 ψοιμδη ἢ ΤΟὨΠ]ὰ δηά ἢογ τηδῖ 
τγάνδι]θῖῃ νυ ἢ ο ἢ] 4 τοροῖδογ: ἃ ρτελῖ 
ΘΟΠΊΡΔΠΥ 584]] γεζαγη τῆι ἤεγ. 

Οτ, “΄ 2εοῤίε ἰε ὁ ἐδεὲ τ«υογά, ᾿ἰϊ. α΄ ῥεοῤίε 
εοπσι ες ΟΣ ἐῤους ἰο οΓ τε “πτυογά. Ὑνο 
ἀϊξιηςξ δχρίαπδίίοης ἃῖὸ βίνθῃ οὔ [ἢ 5 ρᾶ5- 
βᾶρο; (1) δϑῆϊ, ἔο]οννεὰ Ὁγ Ενναὶά, ἀπέογ- 
βἰδηβ ἰξ οἵ [Π6 ἀοὶνογαησθ οὗ ἴπ6 [5 γ86}1{65 
ἔτοπὶ Ἐργρῖ: ποσγ σουτθοῖγ, (2) πηοβί πιὸ- 
ἄογη σοπηηηδηΐδίουβ ἴδ κὸ 1 85 ἃ ῬγοΠΊ56 οὗ [6 
τοϑίογαϊίοη οὗ (86 ἴθῃ Πὺ65 ἴο τῇσι ᾿δηὰ. 
ἘῸΣΓ ἴδε [5 γδοὶἴθϑ, οὐ {πε ῖῦ ἀδραγίυγο ἔτοπὶ 
Ἐξγρέ, σουϊά ἰῃ ΠΟ ῥγοροσ ϑδῆϑθ δε οδὶ]εὰ 
γωπηαπίς ΟΥὙἹ ἐδε “«υογά, ποῦ οουὐἱά Οοά ὃς 
βαϊὰ ἴο ἄρρϑᾶσ ἴο {πολ 2,» γα» (556 τ. 3). 
Βιΐ ἴῃ οἢ. 11. .ο 6 [ενν8 ἀο] νογοὰ ἔτοπὶ 
Βαργίοη, ἃγὸ Ἵδ θὰ ἴμοϑθ οιεαῤεά γον ἐῤε 
“«υογά, πιὰ Δτὰ σοπηηδηάθαά ἴο ΓΕΠΊΘΙΑΡΕΣ 6- 
Βονδὴ αῶγ 7. 

ἐπ ἐδε «υἱάεγπε1 ΜΔΗΥ ἴδκο (ἢἷ5 85 τὸ- 
ἔογγιηρ ἴο {πὸ ἀδδογὶ ΜΙ Οἢ ΙΔΥ Ὀοίννθθη Α5- 
βυτγίᾷ δηὰ Ῥαϊεβίῖπθ. [{ 15 τῆοσε ργοῦδθὶν δη 
δἰ ̓ ϑίοπ ἴο 16 νυ] άοστιθ58 οὗ Μοιιηῖ 51η41:. Α.5 
[Π6 [5γδϑὶ 65 οὐ ᾿ἰδανίηρ Εβγρὶ ἴουπάὰ ρστδᾶςθ 
[ΠΟΓΘ, 50 54}} {Π6 σεπγηδηΐ οὗ [6 ἴεῃ {π|068, 
ἀεὶ] νογοά ἔγοπι {πὸ βυνοσά οὗ 5ῃδἰπιδηθζογ, δηὰ 
οὗ 1Π6 'ἀγπηῖες. νι ἢ πᾶν τηδάθ Αϑϑογγία ἘΠΟΙΣ 
Ὀδίι]6- ἢ ]ά, πὰ σύᾶςα ἴῃ ΓΠΘΙ͂Γ ἸΟΌΓΩΘΥ ΠΟπΊΘ- 
ννατα. ᾿ ' 

«ὐδέπ 1 «υεη1}ἡἢ ὍΠ6 νογ 15 ΓΘ ΠΥ Δη ἰπῇη., 
1|ξ. α σοί. [1 45, πονγενοσ, [6 ἔογοθ οἵ δῃ 
Ἰπηρογαῖίνο, Δηα ΠΊΔῪ Ὧδε τεπάεγεά 19ὺ τὰθ 80, 
ΟΥ, 1 «υἱἱ χο ΄ο σίυε 1εγαεὶ γε. ἴΙ͂ῃ τἈκιηρ ἴα 
85 ἃ Ρᾶβί ἴθηθθ, ἴπ6 ΑΟ Ν΄. Πᾶ8 Ὀδδη τη ϑοά ὈΥ 
{86 ρτοσθάϊηρ νοῦ ῥα: γομπά σγάεε Ὀὰὲ 188 18 
ἃ ριόρδεῖῖς ρογξοῖΐ -- [ἢς ξαΐαΓοα, 

8. φβοία] ῬΥοτὰ δίδυ (πιᾶγρ.). ὅ6ε ςἢ. 
ΧΧχ. το. Τὸ {πὲ [ὁνν Οοά νγᾶ8 δϑηϊῃγοπθά ἴῃ 
Ζίοῃ, απά {π|5 θη Ηἰ5 ΠΊΘΓΟΥ νν 85 5ῇθννῃ 
ἀπίο ἴΠ6 ΘΧΙ 05 ἴῃ Αϑϑογγία ἰξ σᾶτὴθ ἔγομῃ ἃ α15- 
ἰΔπὶ τορίοῃ, 2 ΟἾγο. Υἱ. 2ο, 48. 
εὐ ἰουϊησζίμάμες ῥαυς 1 ἀγαφυπ ἐδεε) 

Ἀλίποσ, Σ δβαν οοπύιπουθά ἐουϊηγζίπάπμεις 
ποῦο [π90. ΟΡ. 5. χχχνὶ. το, Οἰχ, 12. ΤΠῸ 

5: ἢχ ἴῃ ([ἢ6 ΗΘΌΓ. 15 ἴῃ ρἷδοθ οὗ ἃ ἀδένο, 566 
Ενναϊ]ὰ “Οτ. ὃ 213 Ὁ. 

4. Ο υἱνγχίπ ΟΥ ]γαθῆ 1.6. (6 σσβοὶ]ε ρθο- 
ΡΙδθ, οΡ. οἢ. χίν. 17. Α ΠΕΡ εγὰ οὗ ργοβρεγῦ 
15 ἴο ἐπε τ, γοργοβοηϊοα ΌῪ [ἢ6 οἰ165 Ὀεϊηρ Γὸ- 
ὉΠ, ἀπά ἴῃ6 Ρορυΐϊδοθ Ἰογουϑὶν Κοορίηρ ΒΟΙΪγ- 
ἄλγ, 566 Ρϑ5, Ιχν!. 2ς. 

58. «ῥα καὶ 1μοπὶ 4. εορρερεον ἐδὶηρ.Ἷ Ἀ8- 
ΠΟ, 58.811 ϑδὺ ἴηο ὕγαϊ. [41 «δα ῥγο- 
πε θεν, Ὀυϊ (Π15 5 ΤΊΡΙΥ πλθᾶηβ, 5}.4}} ΘΠ] ΟΥ͂ 
{πὸ ἔγα! ἔοσ ποῖγ οννη 56. Ορ. [54]. Ιχγ. 21. 
ΕοΥ ἴπγθα γϑδῖβ (ἢς ἔτι οὗ ἃ που ]Ὺ ρῥ]απῖοά 
ἴτθ6 ννυᾶ5 ποῖ ἴο ὃ6 ἰουοδοά, τδδῖ οὗ [π6 ἔουτ ἢ 
ΥΘΑΓ νν8 Ἴσοηῃϑρογαίθα ἴο σοά, Ὀυῖ οἡ {ΠῸ 
ΔΗ͂. γεᾶγ 1 νγᾶβ ῥγοΐδῃθ, ὁ. 6. υησοηδοογαίοη, 
δηά 80 τηϊρϊ Ὀς Δρρ]οὰ ἴο ἴδ6 ον 5 υ56, 
[,μεν. ΧΙΧ, 23---ς ; ϑεαΐ, χχ. 6. 

Θ. «υσίεῤ»ε)] Αἴ [86 {{π|6ὸ οὗ ἴδε ποεῖν 
τηοοῃ, νναίσῃηηθη ννογὲ ρἰδοθά ὕροη ἴδο μοῖ ἢ5 
ἴο εῖνθ ποῖϊςθ οὗ [15 ἢσϑί ἀρρϑάγαηοθ. ΤῊϊς 
γοΓβο ἤδη δῆριν [ῃδλΐ [Π6 βοῃιδηὶ σδυδοὰ ὈΥ̓ 
]εγοθοδπι 5 ονοσ. ὙΠῸ ΕΡρἢγαϊπλῖοβ θα 4} 
ἢ τῆς {πΡ0ὲ οὗ ΤΠ άδῃ νναΐςἢ ἔοσ [86 πον 
τποοη πὲ ΠΕΥ ΠΥ ὅὸ ὉΡ ἴο εγυβαίοια ἴο 
Κορ ἴῃς δρροϊηϊθα ἴδαϑίϑβ. 

7. «ῥομὲ ἀγιοῆρ ἐθε ἐρδίςῦ οΚ "δε παϊυμ. 
δρομέ Ὀθοδ 89 ΟΥἩὨ ἐῤὲ είς 97 ἐδε παίΐϊονις. 
ἴϑγδοὶ 15 1π6 Ἵῃιεῖ οὗ {π6 παίϊοῃβ, ΠὨευῖ. χχυΐ. 
10.,᾿ ἃηὰ 6 ῃονδῇ 5 ΠΊΠΊΟΏΒ ΤλβηΚὶπα ἴο τὸ- 
)οῖςθ, Ὀδοδιιθθ ἔΠ6 τοπληδηΐ οὗ 15γδοὶ 15 δδουΐ 
ἴο ὃὈὲ τεϑίογθα ἴο 118 οἱά ροϑοη. Ὑπὸ ννογὰς 
με γε, ῥγαΐε γε τάθᾶῃ, Ῥσαῖβθ γ8 δἹοιπά. 

8. αυἱρ ἐδογι ἐδε διίίπά...ὺῚ Τῆδ ἀο]νογ. 
ΔΓΕ 5}.4}} 6 50 ςοιηρίεῖς ἴπαξ ἴθ ψῆο 
νου] ογαϊηαγ!γ 6 Π4Ὁ]6 ἴο [8 Κ6 50 Ἰοηξς ἃ 
ἸΟΓΠΘΥ͂ 5}4}1] 4}1 Ὀ6 {πόγρ, νυν ἢ ποπρ ἸοΘ Ὀδ- 
πιπά. Εογ [Π6 πογὴρ εομρέγγ, 566 σἢ, 1. 12, 
18: δῃά ἴογ (ἢδ εοαης 97 “δὲ εαγίδ, 5866 ςἢ, 
ΧΧΥ. 22. 

Ω τεαὶ σοι ραπγ “ῥαἱ} γοίμγη ἐδ ῤογ] ἈΘΔΙΙΥ, 



82. 

Υ. 9--1ς.] 

ἜΠΒΕΥ 5141} σοπλθ ἢ σνεαρίηρ, 
10, .. ἅΠ ΜΠ ἢ ϑαρρὶ!ςδιίομβ. νν}}} 1 Ιεδά 

᾿Π ἀδαηι: 11 ΨΜ}} σαυδε τῇδπὶ ἴο ννγαὶκ 
Ὀγ τῆς Τίνοῖβ οὐὁἨ νγαῖειβ ἴῃ ἃ ἜΠΙΡΗΣ 
γγΑγ. ὙΠΕΓοῖΠῃ ΤΠΕΥ 5}}4}} ποῖ βζυπηθ]ε : 
ἴογῦυ 1 ἂπὶ ἃ ἔλίπεγ ἴο ἴβϑγδεὶ, δηά 

ὁ Ἑχοά. 4. Ἐρ γαδίπι ἐς ΠΊΥ ὅ Βιβίδοσγῃ. 
Ιο  Ηεαγ τῆς νοτγά οὗ τε [ΚΟ ΚΡ, 

Ο γε παίίοῃμβ, δπά ἀδοΐδιε 2: 'ἰῃ τῃ68 
1565 δίαγ οἱὅ, δπά 8.γ. Ηδς (παῖ βοδῖ- 
τεγεὰ [5γδε] νν}}} ραῖμευ ἢϊπι, ληά Κεαρ 
Ὠϊπη, 45 ἃ ϑῃερῃετγά Ἅδοέῤ ἢϊ5 βοςκ. 

11 ον τῇς ΙΟΚῸ παῖ τεἀεεπηεά 
]άλοοῦ, δπὰ γαπβοπγεά πη ἔτοπὶ (ἢς 
μαπά οὔ ῥίφηι ἐδαΐ τυας βιτοηρεγ [ἤδη Πα. 

12 Τετγείοτε {πεν 5 ςοπλα δηά 
βίηρ ἴῃ τῆς Πείρῃϊ οὗ Ζίοῃ, δηά 5}4]] 

ΟΣ. Νοῖ ἴο [πὸ πουῖῃ σουπίγγ, Ὀμὰὲ ἴο 
Ῥα]εϑίηθ, γεγο [ογοπ δ ἢ ννυγοῖθ. «4 εορηρασιν, 
ἀαραί, εοπιστεσαΐίοη, ἴ[ῃ6 ννογαὰ σοηϑίδΠΕ)Υ τιϑοὰ 
οἵ ἴϑγδοὶ δ {ῃεὲ Εχυάιβ, Εχοά. χυΐ. χ; ἴον. 
ἵν. 13, ὅζε. 85 Δη ΟΥβδηΙ Ζοα σοΠΊΠΊΙΠΙΥ. 

9. «υἱδ «υεεῤὶ"5]Ὶ Νοῖ ἔογ δούτονν, δυΐ 
ἔογ Ἰογ, Ὀδοδιιθθ οὗ δ στοαῖ ξοοάμῃοϑββ. 
“ῥῥἠεαποη ΠΘΓΕ 5 πὸ δι ΠΟΤ ἴογ 186 

τήᾶτρ. ἥηυοιγι. ὙὍὙΠὸ σοηνϊοξίοη τη Οοά ἰ5 
ευϊάϊηρ ἴΠεπὶ, Θποουγαρεβ ἴπθπὶ ἴ0 ῬΓΔΥ [6 
ΤΏΟΓΕ ΘΔΓΠΟΒΙΪΥ. 

Ἐρῤγαίγι 5 »ῦ βγείδογη 866 1 (το. ν. 
1, 2. ὙΤδὸ Βοιιδὲ οὗ Τοϑερῇ 15 ἴδιι5 ἴο Ὀ6 Γδ- 
βἰογθα ἰο 15 οἷά ργθογπλίθθποθ, ΒΥ διανίηρ 
Ὀθθη {ΠῸ ἤγϑι ἴο Ὀ6 βίνθη ονοῦ ἰηΐο ἴΠ6 ροννοῦ 
οὗ [15 ΘπΟΠΊ165, [ἢ τη ρἢΐ 56 επὶ ἴο ἤᾶνο Ὀδθη [Π6 
Ιοαϑὲ γοραγάθα, Ὀυΐ [ἴ 15 ποΐ 5οθ. [ [ϑγδεὶ σὸ- 
Ρεηῖ, 1Ὁ Μν}}} θ6 της ἤτϑξ ἴο Ὀὲ ἰογρίνεη. 6γοπι- 
1Δ ἢ ἀθοίαγοβ {Π6 βασὴθ {Π|1} ἰὴ Γ᾿. 11. 11, 18 ; 
Ὀυϊζ 566 4150 οἷ. Υἱ]. ας. 

10. ἐδε μί ὝὌΠε Τορϑβί ἰαπὰ οὗἉ ἴῃς Μ6- 
ἀϊογγαπθαη, οἷ. ἰϊ. τος ΧΧΥΡ. 22. 564 ΠοΙῸ ἴο 
σἤονν (ῃδξ ἴπΠ6 πιοσὶ εἰσίδπί σοιιηΐγιος τὸ ἴο 
ΠΟΑΓ δηά πιᾶγνοὶ δὲ [9γδο} 5 νγοηάογῆι γοϑίο- 
ταιϊοῃ ἴο 115 ἸΙαπά. 866 ποῖθ ου [58]. ΧΧχ. 6. 

12. «ῥα! ἥραυ ἐοσείῥεν 10] Οτα [Π6 τνογὰ 
ἐοσείδεγ. ΑἸΟΥ Βανὶπρ σοπλο Ὁ] ἢ βἰηρίηρ ἴο 
Μουηῖὶ Ζίοη, 16 ΠΟΙΥ βδπεϊιδγυ οἵ Τ[υ δῇ, 
1η6 ἴδῃ {τὲ ἀγὸ ἴποη ἴο ἤονν ἀννᾶὺ {κὸ ἃ 
Τίνου ἀονῃ ἔτοπὶ ΖΙοπ 5 ΠοΙρῃϊ ἴο {ποῚΓ οὐνη 
Ἰλπά, ἰοῦ ἴο σϑὰρ ἴδε τίςΐ ργοάιιος οὔ {Π61γ 
ΌΠ|αρο. [ἢ Τογιιβαίθπη ΠΕ νου] θῈ οὐ- 
οσυρίο τνΣ7 ἢ το] ρίοιιβ ἀϊτ165, θὰ Αθοσ (ἢ 686 
416 τοπάογοὰ ἰο σοά, {πΠῸῪ ἅγὰ ἴο ἀἴβρεγϑθο δδο ἢ 
ἴο 5 ον ἢβεϊά5β. Οὐδ Ὀ]οβδὶπρ σοηϑιϑίβ οὗ 
ΘΟΣ (ποῖ φυῤεαξ ΟΠἾΥ}), πεαὺ «υἱηε, ΟΥ, σγαβε- 
ἡος (1541. ἴχν. 8), 2,2: οἱ, ἰα»ιδε ἀθὰ εαἰυε.. 
ΟΡ. [ϑειῖ. χχνῇ!. τι. 

“ογγο40}] ἘΔΙΠοΓ, Ἰδπξυδῃ, ῥίπο. [ἴ οχ- 
Ῥζεβθεβ [26 ΡΟΥΕΓῪ δηάᾶ ΠΟΙ ρ] σθῆθϑα οὗ δχὶ]65 

ΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙ. 
ἢἤονν τορεῖδεγ ἴο ἴπε ροοάηεβ8 οὗἉ τῃς 
ΓΟΚΡΌ. ἴογ ννβεδῖ, δηά ἴογ νγίπθ, δηά 
[ογ οἱ], δπά ἔογ τπ6 γουηρ οὗ τὴε ἔοςκ 
Δηα οὗ τμε Ππειά : δηά τῃεὶγ 8οὺ] 5841] 
δε 45 ἃ “νγδΐογεά ραγάεη ; ἀπά {πεν ς "εἰ 
888} ποῖ δοῦγονν ΠΥ τπογε ἃζ 8]]. 

12 ἼΔΩ 584}1} τΠ6 νἱγρίη τε]οίςς 
ἴη τῆς ἄδληςα, Ὀοῖὴ γοιηρ πιθη δηά 
οἷά τορεῖβεγ: (γ 1 νν}]} ἕὐγη τῆεὶτ 
ΤῊΟΌΓΠΙΠΡ Ἰηῖο [ογ., ἀπά νν}}} ςοπ- 
ἴογι τῆεπι, Δη4 τηακε τῆδηὶ τα]οῖςς 
ἔτοπη ΤΠ ΕΙΓ ΒΟΓΓΟΥ͂Ψ. 

Ι4 Απά 1 νἹ]] 5δεἰδίς τῆς οι] οὗ 
186 ρῥγίαεϑῖβ ἢ ἔπε 55, δηἀ ΤΩῪ ρεο- 
ΡΪε 3141] Ὀ6 8δτίβἤϑά υν τ ἢ πλγ ροοάπεβ88, 
δδ ἢ τῆς ΓΙ ΟΚΌ. 

ϊῖς 4 Τῆι 341 τῃῈ Ιοκρ; 44 ζ λι}.9 

ὈπΑΌΪΘ ἔτοπιὶ Πομλθϑίο κῆδος δη ννδηΐ οὗ σοῃ- 
βάρηςθ ἴο ἀο δηγίμιηρ ἢ ορίτ. Ἐοβιογοά 
ἴο {ποῦ Βοπιθβ, [ΠΟῪ νν}}} Ὀ6 45 ὅι1}} οὗ υἱβοὺγ 
ἃ5 ἃ βάγάθη ἱτιραίϊθἃ νἱἢ Ὑνδῖοσ ὑπάργ ἃ 
Βοι Π 6 ῃ 51η. 

18. δοί γομῆφ γηδη αηδ οἱ Ἰοσοίδεγ Ἐλ- 
ΠΕΣ, δπα γομηρ γι, ὅζε. οι ρῖνθβ ἴῆθ ἰάθα 
οὗ (86 πιῇ ἀδῃποίηρ, νυν οἢ 15 ἱποοττοςῖ. ἔχ- 
σορί δ ἃ χο]βίουβ ϑοϊθπηη  γ (2 5. νἱ. 14), 
ἀδησηρ᾽ ννὰ9 σοπῆηρα ἴο νοπηθη. Ὅῇὸ νοτὰ 
ἴο ὕθ ϑυρρ!]ορὰ 5 τεὐοῖὶςθ, σηδ γομτρ γποη αν 
οὐά τε]οῖςθ ἠοφείδεν. 

14. ] «ὐἱἱ] «αἰϊαίς..ἢ ΑὈππΔΕΌΙΥ 8Βκ8- 
Ὁ1εῖγ, Ηδθργ. «υαίεγ, 566 5. χχχνὶ, 8, Α ργοοῦ 
οὗ [Π6 ργΓοβρθυΥ οὗ ἴΠ6 σουπίγυ. 80. πιτηεγ- 
Οἱ 5Π4}} 6 (6 {μδηκ-οβεγίηρδβ (ν Β ἢ νθ 6 
Αἶδὸ ἔδασῖϑ ἔογ {π6 οβεσου δηὰ ἢϊ5 ἔγιθη 5), 
{ππ| ἴῃς ργιοϑίβ ἢ {ΠΟΣῚ ἔλλ 1] 165 δηὰ Ποιυισὸ- 
Πο]ά5 5ἢ4}} βοδύσεὶγ Ὅ6 δῦϊθ ἴο σοηῃϑβιπιθ {16 
ῬΟΠΙΟη5 ΙΓ ἢ ἅγὸ {ΠΕΙΓ 5ῃδΓΘ, 
σαἰβε ) 1.Φ. βανιαῦθᾶ, [ΠΟΥ 5}}4}} ΘΠ]ΟΥ͂ 

σοῦ" ξοοὰ ργιῆϑ ἴο [Π6 νϑγν ἢ1]]. 

15- 922. Τἢι5 ἔτ ἴπε τοβίογαϊίοη οὗ {Π6 
ἴδῃ ἰγῦε5 85 Ὀδθη βοΐ ογῖἢ ΟΥ̓ ἰπ 115 ρὸ- 
Ἰπ|σ4] δϑροςῖ : ἴῃ {815 βίγορῃθ ννὸ Βηά 15 γὸ- 
ἱριουβ σπαγασίογ, δηὰ {πογονν ἢ 115 σδιι56 ὁΧ- 
Ρἰαϊηθά, Το Ὀγίηρ {Π1|58 λοσῦθ ΟἸθασὶΥ ἰηΐο 
νἱονν (ῃς Ῥγορμεῖ τονογίβ ἴο {Π6ῚΓ ἀπέογρίνθη 
βίαῖϊθ. ἕν 5866 1Π6 ἰαπά 511} ᾿γίπρ ν᾽ αϑίϑ : 
Κδοθ6] 186 πιοίῖμεγ οὗ ἴπ6 στοαῖ ἤουβο οὗ [Ὸ- 
ΒΘΡἢ 15 ὙΥΘΘΡΙΏΡ ΟΥ̓ ΠΟΙ Ὀαηὶβῃθαὰ ἘΠ] γθη, 
Δηά ΠΟΥ ἴοο δγὸ Ὀειλοδηΐϊηρ ΠΟΤ δ'η58. Απὰ 
Ὀδοᾶιι56 Ἑμϑιϊβοτηθηῖ 845 Ὀσουρῇῃξ γοροπίληςθ, 
δηΔ νὴ ἢ 1 ἐογρίνεησϑα, ἐπογείογσε Οοά ἀδ- 
οἴδοβ {πεῖν γοϑζοσδίίοῃ. 

186. “τπτηοϊτε «υα-: ῥεαγά ἐπ Καπια δ] Ἀδιιδῇ, 
ΒΟΠΟΓΑΙΎΥ Κηοννῃ 48 Π4- Ἀδιμδῃ, δε ῥεῖσῥὶ, 15 
τιοπιοηθή, ποῖ 8ἃ5 Ὀοίηρ Κδοἢο] 5. βορι σῆγθο, 
ἔογ ΒΓ ἢ [6 ραθβθαρο 504 }}}γ ᾳφυοϊεοά, τ 5. χ᾿ 
2) 5 Π0 ριοοῦ, Ὀυΐϊ Ὀοσδιιδο οὗ 115 πρᾶάγῃθ885 ἴο 
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νοῖςα νγὰβ Πεδλά ἴῃ Βδιηδῃ, ἰδπηεῃ 
τλῖίοη, ἀπά Ὀϊϊτογ ψνεερίηρ ; Ἐδἢῃεὶ 
ννεθρίηρ ἔογ Πα μι] άγεη τεξιβεά ἴο 
Ὀε σοπγίοτγιεἀ ογ πεῖ σὨΠ]άγεη, θοοδιιβα 
[Π6Υ τὐεγς ποῖ. 

τι6 ΤὮυβ 541 τἢ6 ΓΟΚῸ ; Βοείτδίη 
ΤΥ νοῖςες ἔτοπλ ννεερίηρ, δηά τῆΐηε 
ΕΥ̓́65 ἔτοπι ἴδδῦβ : ἔοσ ΤΥ ννοσκ 5}2]]} 
δὲ γενναγάθα, βαΐἢ τῆς ΓΟΚΡ ; δηά 
{ΠΕ 95Π.4}} σοπλς ἀραῖπ ἴσοι ἴῃς ἰδπά 
οὗ τῇ6 δῃθπλΥ. 

17 Απά {πεῖ ἰ8 ἤορε ἰπ τῃϊπε 
επά, 5δτὰ τπ6 ΓΟΚΡ, παῖ τῆγ ςἢ}]- 
ἄγεῃ 83Π4}} σοπλα ϑρδίη ἴο τῆθιγΓ οὐνῃ 
δογάεγ. 

18 41 Πᾶνε βιιγεὶγ μελγά Εἰρηγαϊπι 
δεπιοδηΐπρ Εἰπιβεὶ ἢ ἐῤχς; Ἴ που Πδϑῖ 
οΠαϑιβαά πι6, δηά 1 ννᾶβ Ἴδιδϑβιιβεά, 
ἃ5 ἃ Ὀυ]ὶοοῖκ υἱμπδοσυβδίομηεαά ἐσ ἐῤέ 
γος: ἴατῃ ἴδοι πὲ, δηά 1 Σ5584]} 

76γιβαίοπι, ἔγοπι ὑυῃῖςἢ Ὁ νγᾶ5 ἀϊβίδηξ δῦοιυϊ 
ἤνε τηῖ]ο5. δε βηά [1ἴ 5056 6 ΠῈ τι564, 
οἷ. χΧ]. 1, ἔογ ἴπ6 γόνον οὗ ἴῃ6 σαρίϊνοθ ργὸ- 
ὙἹΟΟΒΙΥ ἴο {μεῖγ είς ἴακθη ἴο Βαδῦγ]οη, δπὰ 
411 δι ἢ 25 γεγο ἀηρ 408] ἴο (Ὠ6 ἸοιΓηΕΥ ννου]Ἱά 
ἔβετθ Ὀ6 ριυΐ ἴο ἀφαῖῃ. Αϑ8 τῃ6 τλοῖῃοσ οὗ 
ἴδγοο {ΠΌ068, Βερη)διηῖη, ΕρὨγαιπι, δὰ Μδ- 
Π45356 ἢ, δοῇδ] ἰ5 τεραγάθα 85 (ἢθ πιοῖῃοῦ οὗ 
(Π6 ννῃοῖὶο ἴθη. ὙΠ15 ρᾷβϑαρα 15 ιοΐϊθα ὈΥῪ 
δῖ Μαίϊζπενν, οἢ. 11. 18, ποῖ 85 ἃ ΡΓΟΡΏὮΘΟΥ, 
Ὀυΐ 45 ἃ ἴγρθ6. [|π 7εγεπ) δῇ 11 15 ἃ ροβίϊςαὶ 
ἤρΌΓΟ τΟρΓΘΘΟΠΕΠΡ ἰῃ ἃ ἀτγαπΊδῖὶς ἔογτη ἴΠ6 
ΤῊ πο Ὁ]6 σοπαϊτίοη οὗ {π6 Κιηγάοτῃα οὗ Ε»- 
ΡΒγαὶπὶ ἀοναβίδιθα ὉΥ {86 βυνογά οὗ ἴῃ6ε 4.5- 
ΒΥΓΙΔΗ8. 

16. ἐδν «υογῇὰ «ῥα! δὲ γεαυαγάεα 1 1ῖ. ἐδέγε 
- ῥίγε ὅὍγ ἐδν Ἰαῥομγ. Ἐδοδο] 5 ννοσκ δά θδϑθη 
ἰῃαὶ οἵ Ὀεδγίηρ δηὰ Ὀυηρίηρ ἈΡ σμΠ]άτθη, δηὰ 
Ὀγ {πεὶγ ἀθαίῃ δῆ νγὰβ ἀθργνθά οὔ {πὸ ἴογ 
ἴογ ψῖς ἢ 58ῃ6 Πδὰ Ἰἰδαδουγθά : Ὀυϊ ὈΥ τποὶσ 
Ὀείηρ τοβίοσοά ἴο ΠΟΥ 8516 νν1}}] τοῖν ἤοὺ 
ννάρο5, οὐ ἢϊγο. (ρ. Οξεη. χχχ. 18, ἤογο {Π6 
5406 νγογὰ 5 ἐφέγο ἰς ὦ ῥδίγο οσευγ, ἔοστηρα ἰηῖο 
[Π6 πᾶπὶῈ [5ϑδσῃαγῦ. 866 4150 2 (ἤτζο. χυ. 7. 

17. δοῤε ἐπ ἐῤῥίπο ἐπ) 866 ςἢ. χχίχ. 11. 

18. «4 ὀμίϊοεξ μπασειμέον»ιεά ἴο 1ἴῃ6 γοκο] 
11ῖ. ἀξ απ μπίαμσδῥὲ εαἰῦ, ὙΠΘ πιεϑίδρῃογ 15 
1λκοη ἔτοπὶ Ηοβ. χ. 11. Ἐρῆγδὶπὶ δοκηον- 
Ἰεάροβ (δαὶ μ6 δὰ Ὀδθη σμαϑιιϑοά ΠΡΒΌΥ, δηάὰ 
ἔογ ἢϊ5 σοοά, Ὀδοδιιβθ, κὸ δὴ υπίγαϊηθα βίθου, 
δα δα τοϑιϑίε [εῃονδὴβ 1}. 

19. αν ἐῤαὶ 1 «υᾶΓς ἱμγηπεά, 1 γορεπίο] 
ἐ, 6. αὔεν 1 ῥβαά ἱμρπϑα ἈΝΤ ἵἔτομη ΤΏθο, ὙΤΠ6 
υοῦῦ 20 ἐμγ7: 15 Θαιιίνοοδ), 566 οἢ. 111. 14,22. νὴ}. 
4. [ἴ πλΔῪ οἰἵποῦ Ὀ6 ᾿ὰὐγηϊηρ ἀυνὺ ἔτοπὶ ΟΟά, οΥ 
ωυσγηϊης ἰο Ηἰπι. ἴη ν. χ8 1 85 (86 ἰαιίοσς 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΣΧΙ. ἰν. 16---Ὧ:. 

θὲ τυγηδά ; ἔογ ἴδοι γέ ἴῃς 0 ΒὉ 
ΤΥ (σού. 

19 ΠΥ “φἴϊεγ [Πδὶ 1 νγᾶβ τυγηςά, θΘε 
1 τερεηῖεά ; δηά αδἴεγ ταΐ 1 ννλβ 
Ἰηβίγυςοτοα, 1 8πιοῖα προ 71) (Πρ : 
1 νναϑ Ἀϑῃδιιεά, γε, Ἔνεη Τοηίοιμπά- 
εἀ, Ὀεοδυβε 1 ἀϊά θεᾶγ τῆς τγεργοδοὴ 
οὗ τ γοικῇ. 

20 2): Ερῃτγαίηπι ΠΥ ἀθαγ 80 ὁ ἐς δὲ 
ἃ Ρίεαβαηῖ οἢΠ]ἀ} ἰοῦ δίποθ 1 8ρᾶκε 
Δρϑηϑὲ Ππι, 1 ἀο δλγπεβ γαπιθη,- 
δεγ δίπι 511}: τῇσγείογε τὴν 'ῬοννεΪβ 
ἴαγε του δ] εἀά ἔογ Ηἰπὶ; 1 νν}}} βιιγεὶγ ' Ἐεῖ, 
ἢδλνα πλεῦου ὑροη Πΐπι, 5411 ἴῃς ΓΟΚ. 

21 ὅϑὲεῖ [πδὲ ὉΡ νγαγιλδγκβ, πλάκα 
[66 Πρ ἤδαρβ : 86ῖ τῆϊπα ἤθαγῖ ἴο- 
νναγὰ τῆ6 Πιρῆνναγ, δυθπ ἴῇς ννὰ 
«υδίερ τῇοιι ννεπῖεβ : ταγη ἀρδίη, ὁ 
νἱΓρίη οὐ ἰβγδεὶ, ἔυγη ἀρδίη ἴο {ἢεβὲ 
ΤΥ οἰ Ε168. 

86η56. ἘΡἢΓΑΪπὶ ργάγϑ Οοά ἴο ρῖνθο ῃἰπὶ στο 
ἴο τεΐϊυσγη ἴο Ηἰπὶ: ἔργ 850 ΟΠ]Υ Ὁ} 1 ΒΘ ἃ γϑδὶ 
σὔδηρο οὗ πραγ. Ηδτθ 1 πγυϑῖ Ὀ6 {Π6 ξογυπηοσ, 
ἃ5 ΗΙϊΖ. δπὰ Οτγδῦ πᾶνθ ϑδῆθννῃ, ἴοσ τορεπίδησθ 
τηιϑὶ ργοςθάσ-- -ηοῖ ἔοΪ]ονν----ἢς γεΐαπι ἴο Οοά. 

1 «υα:. ἐπείγμοίε [Ιἴ, πιαάεφ ἰο ἐποιυ, 
Ὀτουρῆς ἴο ΠΥ 56 ηϑθ5 ὈΥ ϑιιεγιηρ. 866 [86 
Ποῖθ οἡ Ῥίον. χ. 9. Τἢο ϑιπρ προ [δα 
{ΠΡ ἢ 15 ἃ ϑβῃ οὗ βοίτοῦν, ορ. ΕΖεκ. χχὶ. 17. 

ἐῤε γοῤγοαορ οΥ γι γομ!}} 1.6. ἴῃ6. 58αᾶπι 
Ὀγοιυρῃξ ὕὑροη τὲ ὈΥ ἰδθ 55 οὗ τὴν γουῖῃ, 
Πδη 1 ννᾶ5 "δὴ υηϊγαϊηθα οΔ]{.᾽ 

20. [5 τε »7 ἄδαγ “οὐ 3] Μονεὰ ἴο 
σοΟμΠΊρΑ55!οὴ ΟΥ̓ ἘΡἢΓΑΙΠιλ᾽5 ἰατηθηϊδίίοη, [εῃο- 
Ὑδὴ 5 γοργοϑθηϊϑά 85 ὑνοπάεγπρ ὮΥ Ηδ 5ῃου]ά 
[5 5ῃονν Η  πηϑεῖ 45 ἴοπάθῦ ἀπά γΓοδαγ ἴο ἴογ - 
Εἶνε ἃ5 ραγοηΐβ τὸ ἴονναγάβ ἃ βροϊ δά ς 1] ά. 

α ῥίκασαπί εὐ ἘἈδίδογ, 8 ἀδσ1πκ εὐ ά, 
1ἰξ. αὶ εὐ ά 97 ἀεί ῥὲ, 566 15δϊ. νυ. γ; Ῥσου. υἱῖ. 
30, 31. β 

σποὸ 1 ραΐε ἀσαϊπεὶ δῴη] ΟΥ, εοποεγπίης 
ῥίγ»ι, ϑῖποθ 1 ργοποιιησθά ϑοηΐοησθ ὩΡΟη Βίπη, 
δηάὰ ἀθδογθθὰ 15 ρυπιϑῃπιθηῖ. ὙΒοιρὴ Οοά 
δᾶ5 σοπάἀοπηηρὰ ΕΡῆγαϊπι ἴο πδίϊοηδὶ συΐϊη δηά 
ΘΧΙΪ]Θ, γεῖ 15 ἢθ 511} το πο πιθεγοά } Ἰονθ. 

γι} δοςυείς γε ἐγομδίε 111. “ομπά, "ποαπ. 
(ρ. [5841]. ἴχϊ. χς. ὙὍὙδδ πηθίδρῃουῦ οχργοβϑοβ 
ἴῃς ἀδεροβὲ δῃὰ πιοβὶ ἴοπάογ ἰηίοσῃδὶ οπγοίίοῃ. 

21. «υαγ»ιαγ 1] Οη ἴδε πγεδηΐϊηρ οὗ ἴδ 
ννογὰ δεέγωμ 566 Ποῖδ οἡ 2 Κ.. χχὶϊ. 17. 

ῤῇὶφ» δα] οὐ, βἰκιηροβῖβ, ρι]ασθ ἴο 
Ροϊπί ουἵ ἴῃ6 νναῦ. Ὅδὸ τεϑυδ οὗ εῆονδῃ 8 
ἰοπάογ αῇεδοϊίοη ἔοσ ΕΡἢγαὶπὶ 15 ἢΪ5 γοϑιογαςίοῃ, 
ἴῃ ργθραγδίίοη ἔοσ ψνὶοἢ ἃ πυπιῦεῦ οὗ [86 
γουηῃρ ἀπά δὺ]ο- Ὀοαϊδα ποτ θεῖ οὗ ἢ σοσηπλ» 
ΠΙΕΥ ᾶγὸ ἴο γο ξογυναγὰ δηὰ πλδλγκ ουὖἵ 86 τοῦδ 
ἴον {δ τηδίῃ σοιηρδηΥ οἔ ἴΠ οχ οδ, 



ν. 22---28.] 

22 ἴ Ηον ἴομρ νης τπου ρὸ 
αδοις, Ο του ἜΡΩΤΑ ἀδυρμιεγὶ 
ἴογ 1π6ὸ [ΟΚῸ παῖ οτγεαῖεά ἃ πεν 
τῆϊησ ἴῃ τῆε δαγῖῃ, Δ νοπιδη 5}2]] 
᾿ΟΙΠΠΡΆ38 8 ΙηΔη. 

23 ΤΉι8 541 [πε ΓΠΟΚΡ οὗ Ποβίβ, 
τῆς (ὡοὰ οὗ ἴβγδεὶ; Α8 γεῖ {δεγ 
8041} υϑδ6ὲ {Π|1|8 Θρεεοῦρ ἴῃ τῆς ἰδηά 
οὗ [υάδῃ δηά ἰπ τμς οἰτίε8. τῃεγεοῦ, 
ἤθη 1 5}41}1] Ὀηρ ἀρδίη {πμεῖγ σἂρ- 
εἰν; Τηὲ ΓΟΚῸ ὑ16ε85 τπεε, Ὁ 
Παδιτδτίοη οὗ [ι5τ|ςθ, σπά τηοπηίδίη 
οἵ ΒοΙΙΠ 688. 

24. Απά {Πεῖὰ 83}4}} ἄννεὶ]] τη [υἀΔἢ 
1561}, δηά ἴῃ 41} τῆς οἰε5. τῆογεοῦ 

“εἰ 1ρίπε δεαγ!] Νοῖ 85 ψ 18, «εὐ 467 
αεελίοη, ἕοτ ἴῃ Η ῦτονν [86 Πραγί 15 (Π6 ϑϑδί οὗ 
τὴς ᾿ητο]]οςῖ, ὈὰῈ ἑωγπ 267 ἐδομσδί: δῃηα δἴίθης- 
[ἴοη 20 δε ῥίψῥαυαγ, ενδῃ ἐῤε «υαγ Ὁ ὮΙ 
ἔῤοι «υεπίο.:. 

209. Ησαυ ἰοηρ «υἱὲ ἐδοι σὸ αδομΐ 7 [15Γ86] 
ἰποιοδά οὗ βεϊ[πρ 1156} ἴο γεῖγῃ ἢεϑιδῖθϑ, δπὰ 
ξοε5 ΒΕ ΠΟΥ δπὰ {Π|ῚΠῸΓ 1π ἃ γοϑί]θβϑϑ, ποογίδιη 
τηοοδ. Το εἐποοιγαᾶρο ἴἴ [Πογοίοσο ἴο ΒΙΤΠΟΥ 
τέϑοῖνε Οοά ργῖνεϑ 1ἴ [6 ϑίρῃ σοηϊδϊηδὰ ἴῃ ἴἢ6 
τοϑῖ οὗ {Π6 νϑῦϑϑ. 

ΑἹ «υοριαη σῤαίί σοριῥασς ὦ »ιαμῇ 1.6. 1δὲ 
“νιαίε ἐραἱ! ῥγοίεοί ἐρο σἰγορς ηιαη. 80 ϑοῃηυγ- 
ΤΟΙ, υ]οννεὰ Ὁγ ες Ννοεῖο, σ65., {{πι|δτεϊϊ, 
ὅζο. Νιωπιογοιιβ ΟἿΟΣ Θχροϑιτίοηβ ἢάνθ Ὀδθη 
οεγτράβ. Τμιβ Ενναα σϑηάρυβ, ἐῤε φυορριῶ 
ῥα  ε εἐδαηφεά πο ἃ »ιαη; Η!ῖ2., δὲ «υογεαρι 
“ῥα εομγί ρὲ νιαη; Νάρεϊςρ., δε «υογ»ιαπ «ῥαϊ[ 
ἐωγη ἐδο ρα, 1.6. 50.4}} Ῥσγονθ [6 ϑίγοηβοσ οὗ 
{πὸ ψο; Ηδηρβίοηῦ., ἐόε «υοραπ τῥαϊ! ἐεεῤ 
εἶοτε ἐο ἐδέ γιᾶπ, 580 [δῖ 6 ΤΑΥ͂ ῥτγοΐεςϊ μεσ (ῃοΐ 
ἴῃ ΔΩΥ ὙΑΥ 4 πεαὺ ἐδίμφ); ΨΙὮ1]6 ΒΡ. ὙΝ ογάϑ- 
νν στἢ ΔΌΪ465 ὈΥ [Π6 ραιἸϑεὶς ἐχροβοη, νυ ἢ ἢ 
5665 ἴῃ {Π656 ννογὰβ ἃ Ῥσόορῇθου οὗ ἴδ6 πιῖγᾶ- 
συϊου5 σοηοορίίοη οὗ οὖν ἰ,οτὰ ὈΥ ἴῃς ΜΝ Ιγρίη. 
ΚοΙΪ εῖνεϑ [ῃ6 5656 ΘΧοθ ἸΘῪ, νυ ἤθγο Π6 βαγ58: 
Τῆς ηονν (διηρ (Δὲ Οοα ογραίος οοῃϑίϑίϑ ἴῃ 
(15, τῃλί ἴ[Π6 νοπίδη, ἴὴ6 ψγθακοσ πδΐυσε (δδῖ 
ποοάϑ Βεὶρ νν}}} νυν ἢ Ἰονὶπρ ἀπα ἔοβίοσιηρς σᾶτα 
βυττουηα ἴῃς τηδη, {Π6 βίτοηρογσ, ΗἩδσχοίη 1165 
ΘΧΡΓοσβϑοα ἃ πον σοϊδίίοη οὗ [5γαοὶ ἴο {πὸ 1 ογά, 
ἃ Τείδγθῃος ἴο ἃ ΠΟῪ ςσονοηδηΐῖ, τνῃοἢ [Π6 
1, οτὰ, συν. 31 544.) Μ}}}} πιᾶκὸ νυν Ηἰς ρθορῖς, 
δηὰ ἴῃ ν Ὠϊσοἢ Ηδ 80 Ὀτὶπρβ Ηἰπιϑοὶέ ἀόνγη ἴο 
16 ἰενοὶ οὗ Η!]5 μυσςῇ, ἀπά 50 γἱοὶά5 Η ἰπλ56}} 
ἰῷ χἴ, [πδξ 1ἴ σδῃ Ἰον!ΡῚΥ δαλῦγασο Ηϊη. 5 
15 ἴῃ6 Μεββίδηϊς βυυρβίδηςς ἀπά Κογησεὶ οἵ 8656 
ψνογάβ.᾽ 

28. 44: γεί...7 Ἐλδίδμοσ, Ακϑαῖμ, οπεθ ῬΊΟΓΕ. 
ΤΠε Ῥσόορμεῖ ποὺ της ἴο [πάδῃ, ἀπά ὑσγο- 
ΤΆΪ865 ἢετ ποῖ ΟΠἿΪΥ ἃ τεΐσῃ ἔγοτῃ Ἔχ θ, δῖ 
[δὲ Ϊεπιβδίοπι 51|4}}] 6 ἴῃ6 οὈ]θςΐὶ οὗ (86 πᾶ- 
(ἰοπ᾽ 5 σεὶ βίου νοπεγαίΐοη, ΒΥ ἴδε »ηοιραὶπ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙ. 
τορεῖδεγ, μυϑϑαπάμηςεη, ἂπά {πεγ ἐσὲ 
δο ἰοτῇ ν ἢ ἤοςοκβ. 

2ς ογὶ δᾶνε ϑβδζιδῖβξ4 (ῃ6 γνεδῖν 
80}, δἀπά 1 ἤᾶνε τερί θη ϑῃθ 4 δνςΓΥ͂ 
βογοννία! 8ου]. ᾿ 

)ό6 ὕδροη τ}8 1 ἀνναϊκεά, δηά δε- 
Πε]ά ; λπὰ ΠΥ 5ϊέβθβρ ννδβ8 ϑννεεῖ τπῖο 
ΠΕ. 

27 ἴ Βε}ο]ά, τΠ6 ἀλγ8 ςοπιθ, 5411} 
τῆς ΙΟΚΡ. τπδὲ 1 γν}}} ϑὸνν ἴῃς Ποιι86 
οὗ ἴβγδεὶ δηά τε μοιιβδε οὗ ᾿υάδῃ ἢ 
(ἢ6 8664 οὗ πιδη. δηά ψ τ τῃς βεεὰ οὗ 
Ὀθεδϑῖ. 

28 Απά [τ 5}}8}} οοπὶβ ἴο ρδ88.. ἐῤαΐ 
κε 28 1 πᾶνε νναῖϊοῃεά ονεσγ {πεπὶ, 

97 δοϊίηεις ἴα ταραηξ ποῖ ἴῃ6 ἴοσῃρὶε οηϊγ, δα 
4}1 [Θγιιβαίοτη, οὗ νν ἃ σἢ πενογίῃθ]655 [Π6 [6 Π1- 
ΡΪΘ νγᾶβ {Π6 πιοδῖ βδοτεὰ βροῖ, δηὰ {παῖ ὉΥ 
ὙΏΙΟΝ 411 [Π6 ταδί ννα5 πηιδάάὲ ΠΟΪγ. 

924. ἐδὲν τμαῖ σὸ ὥογίδ «αὐ ἥοοβ 1 δὲν 
ἐραὶ σο ΔὈουαῦ τοὴϊ ἥοεζ:. ὙΠ6 νοῦ 15 (δαΐ 
ΤΟΡΟΪΑΥΪΥ υϑοὰ οὗ ἴπ6 ποτιηδά 118. Τῆιι5 Ὀοίἢ 
δοτισυ]ζαγε 5}4}} οησθ ἀραϊη Πουτϑῃ ἴῃ [υάδῇ, 
ὙΠ 115 ϑοτἰοὰ ροριυϊδίοη δηὰ ἤχρα δροάδϑ; 
Δη4 4150 Ξῃορῃογάβ 5Π4}} πῖονὲ δῦουΐ 1π (ῃς 
νν] ἀθγηθ55 ν ἢ {Ποῖ γ Ποςῖκ8, νν ΠΟΓΟν ΘΓ ραϑίασα 
15 ἰο δ6 ἔουηά. 

25. «ογγοαυ μι] Οτ, 1Ἰδηξυϊδδῖηξ, 2]5- 
ἐπρ ἴου Πα ΠΡΟΓ, 566 Ποῖθ ὧἡ Ὁ. 12. 

26. ὕγοη δι. 1 ατυαζεά, ὅ(ς.]Ὶ ΠΟΤΕ 15 
τη ςἢ ἀϊδουΞοίοη ἃ5 ἴο ννῇο ἰ5 ἴπ6 ϑρθαάκοῖ οὗ 
{π656 νγογάβ. Βαῖ Ἰ σαηηοί θ6 [ἐπονδῃ, Ὀδοδιιθ8 
{πὸ ὑπ|6ὸ θη Ηδ ννᾶ5 Ῥιιπιβῃίηρ [ἀΔῃ σου]ά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 σοιῃραγοά ἴὼ ἃ συνθεῖ ϑδίβερ. Νοὺ 
σδῃ ἰξ ὍΘ Τυάδῃ, ἴον ἴῃ6 Θχ]]Ὲ ννᾷβ. ΠῸ συνθεῖ 
516ερ ἴο {π6 [εννϑ. [{ πηιϑὶ ἤθη Ὀ6 [ῃ6 ῥτο- 
ῬΠεῖ, ννῇο, βεοπηῖηρ ἴο Πιπη56][ ἴο ινακε δπὰ 
Ἰοοκ ἃρ 'π {πε πηι βὶ οὗ 1}}5 ϑίθερ (νυ μοῖμον δο- 
ϑίδι!ς οὔ ποῖ ννὸ σδηηοί [6]]), γο]οϊσθὰ ἴῃ ἃ γευθ- 
Ἰδϊϊοῃ 50 θη γον σοηϑοϊδίογυ, δηα ὉΠ|ΙΚ6 ἢϊ5 
1,514] τηθϑϑᾶρὸ οὗ ννοῦ. 

4Α--3.4. Τυτπίηρ πονν ἴο ϑσγδεῖ δηὰ ]0- 
ἀδὴ υπϊῖϑὰ ἴῃ οὴδ ργόβρεγοιι8 πδίίοη, [ἢ6 ρτο- 
Ῥμοῖ ϑῆοννβ {παΐ {ΠΕῚΓ ὨΑΡΡΙΠ655 νν}}} γαϑῖ ὑροῃ 
1ῃ6 530]: ἃ ἔουπάδίϊοη οὗ ἃ ἴγιια πλογα  γ, ννς ἢ 
Ὑ71}} τραϊο ἴποπὶ σοηδείοιιβ {μαὶ {Π6ῚΓ σα ϑίϊϑο- 
τηαθηΐ ἢᾶ5 Ὀθϑη [ῆ6 σϑβϑυϊί, ποῖ οὗ ἴΠῸ 51η5 οὗ [ΠΕῚΣ 
ἔδίμοσβ, Ὀυϊ οὗ ἴῇοϑα νυ ἢ (ΠΟΥ ἤᾶνε {δπετη- 
βοῖνοβ σοιηγηοα, ἀπά {παι Οοὐἶβ σονοηδηΐ 
ἀοροηάς ποῖ ροῃ δχίοσῃδὶ βδηοίομβ, Ὀὰχὲ ἀροη 
ἃ Τεπουγοὰ ἢοδγί. 

4. 1 «υἱ]] “οαυ...ἢ 80 γαρ!ά 5}8}} Ὀ6 186 
ἵπογθαϑθο οὗ [6 [ονν5 δηὰ [5γδϑ] 65 [ηαϊ 11 584}} 
566 845 ἰξ σῃ]άτεη δηὰ γουηρ οί ϑργδης 
Ρ ουἨκ οὗ ἴῃ6 στουπά. 

28. α: 1 ῥαυνε «υαἱεῤῥε ὍΤΠε ννοσγὰ 1688 

477 
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ἴο ρἷυςϊ υρ, ἀπά ἴο ὕτγεακ ἄονη, 
ἃπά το τῆτονν ἀονγῃ, δπά ἴο ἀδβίγου, 

᾿ 8δπά ἴο ΔΒῆὶϊῖςῖ; 80 Ψ}} 1 ννδῖς ἢ ονοῦ 
[Π6πὶ, ἴο 0114. ἀπά ἴο ρἷαπῖ, 88:1} 

ΤἸΕΚΕΜΙΔΑΗ. ΧΧΟΧΙ. [ν. 29--33. 

τῆς ΠΟΚΌ, τηδλὲ 1 νν}]] τηλῖτο ἃ πον 
σονεπᾶπέ 1 ἀπ Βουβα οὗ [δβγδοϊ, 
δηά ἢ τῆς ουδὲ οὗ [πάλῃ : 

22 Νοῖ δοςογάϊηρ το ἴῃε σονεπδηξ 
(ἢδλῖ 1 πιαάες ψ τ {πεῖν Διο β ἰῃ 
(ἢ6 ἀδν ἐῤαὶ ἷ ἴοοκ τπεπὶ ΟΥ̓ τῆς 
Πδληά ἴο δγίπρο τπδπι οι οὗ ἴῃς ἰδλπά 
οἔ ἔξργρε; πο ΑΝ ΤΥ σονθηδηΐ {Π6Υ 
Ὀγακε, ἰδ Ποιρ 1 νγὰβ δπ Βυιβραπα ΠΌτν 
υηΐο τη), 841τἢ τῆς ΙΟΚῸ : 7 λατε σαν 

42 Βυῖ τιῖΐβ “δα! δε τῆς σονεπδπὶ ἀκα 
ἴῆλι 1 τν}}} πλάκα νι τῆς Ποιὸ οἵ κη ἴσσε. 

6 ΙΟΚ. 
29 “Ἶπ τῃοβϑς6 ἄδγβ ΤΠΕΥ 5121] 58 Ὺ 

ΠΟ πιοῖθ, Τῆς ἔδῖδετβ πᾶνε δδίΐεῃ ἃ 
80 ρῖᾷρα, δπηά τῃς οὨ]ἀγεπ᾿5. τεειῇ 
Δ16 8εῖ οἡ δάρε. 

20 Βυῖ ἐνεγυ οὴς 84} ἀϊς ἔογ ἢΪ8 
ΟΥΠ ΠΊΕ Υ : ΘνΕΓΎ τλη τἢδι οαΐοθιῃ 
1Π6 βοὺγ ργᾶρε, ἢ]5 τ[βϑῖἢ 514}} δ6 βεΐ 

ζΖ Ἐσεῖς. 18. 
Φ. 

4 Ἡεῦτ. 8. 
Β. 

.Β 

οη εάρα. 
41 ἢ Βεβο]ά, {ἢ ΖΦ ἀλγ8 ςοπις, 8411ἢ 

ἴβγδεὶ ; Αἴεγ τῆοβε ἄδγβ, 841} {με 
ΓΟΚΡ, 1 ΜΠ] ρυῖ τὴγ ἰανν ἰῃ {πεὶγ 

ΠΟΙΓΘΟΙΥ τεηάεγεά ἴῃ οἢ, ἱ. 12 δασίθῃ, ϑΥΏΘΓΟ 
866 ποῖθ. ΒῸγ {π6 οΥοΥ σνογὺβ 566 Ἵἢ. ἱ. 1ο. 
Α5 5ΌΓΕΙΥ [Πδη 25 Οοά νδίοῃϑα οὐδοῦ δηά ρτοὸ- 
νἱάεἀά ἔογ ἔμὸ ἔ]Β]πιοπὶ οὔτε ργορἤθοῖεβ νυ Ὡς ἢ 
ογεϊο]ὰ [Π6 ἀσϑίτυςτίοη οὗ Θγιιϑαὶοπὶ Ὁ ἴΠ6 
ΟΠ ξξδηβ, 950 ϑγοΥ ΨΜ1] Ης νὴ εαιδὶ 
νυδίς ΠῚ] 655 ργοόυϊθ ἔογ ἴῃ6 δοσοιηρ) 5ῃπηθηξ 
οὗ {86 ρῥγϑάϊοϊιοηβ νὩΙΟἢ ἄθοϊαγε [6 σοπΐης 
Βδρρίηθβϑϑ οὗ [6 ἢεν ἀἰδρεπβαίίοη. 

49, 80. 4.ὁομ» σγαῤε] Βοίίογ, “ον τα 98, 
8ἃ5 ἴῃ ΕΖεϊκ. χυἹ!. 2, ἴἢ6 ννοσγὰ Ὀοίηρ ἃ ςο]- 
Ἰεσῖνα ἤουῃ. Το ἰάθα ἐπδξ Τεγεπιδῃ δηὰ 
ἘΖοκίεὶ πιοάϊῆοά {μ6 ἴδττηϑ οὔ ἐπ δοσοηά σοχη- 
ΤηΔηἀΠηθηΐ 4Γ1565 ΠΠΌΠῚ ἃ πηϊϑίδκθη Ἔχοροϑβὶβ οὗ 
(Πεῖγ νγογάϑ. ΑἸγεδάγ ἴῃ Ὀδευΐ. χχίν. τό {6 
ἰεδοδιηρ οὗ ἴΠπεϑὸ Ῥγορῃεῖβ δὰ Ὀδθι οἰθατὶ 
βδίδίθα, δηὰ ψθη ἴῃ ἢ. χΧΧΧΙΪ. χ8 ΠΟΝΕ 
Ὀτγαίϑοὰ Οοά ἴογ "σεσοπιρεηϑίηρ {π6 ᾿πΙ ΟΠ Υ͂ οὗ 
(Π6 ἐλίμογβ ἱπῖο ἔπ Ὀοϑοπὶ οὗ {πε ὶΓ οἰνηόχεη 
δἴῖεγ {Π6τη,᾽) 6 σετίδιην ἀϊά ποῖ σιρροϑα (ῃδΐ 
δθ Παά δυγοραίδα (15 ἀϊνὶπο ἰανν.0 Τῆθ ἢἤπδὶ 
οἴδιυϑο οὗ [86 βοσοηάὰ σοιημηδηάηηοηΐ, ΜνΠϊο ἢ 
ϑρεακϑ οἵ Οοά 85 “"ββεννηρ ΠΊΟΥΟΥ πο ἴΠου- 
δδηάς οὗ δοῖὴ (παῖ ον Η!π|," 18 ποῖ [{ἰπιϊοὰ 
ἴο {π6 Ἑ“Π]άτεη οὗ ρίουβ ραγεηΐβ, Ὀιιΐ ρ]θάροβ 
σοῦ β σῃπαγδοΐογ 85 βου ἴου ΠΕΡ 641.8}}γ ἴο 
ἴῃ6 σμ]άτγθοη οἵ νοκοὰ ρᾶγοηΐβ ᾿Γ ΟἾΪΥ {ΠΟῪ 
Τορεπὶ πὰ ἴον Ηΐπὶ. ΟἋμη]άγθη 5ι}Εἔ᾿ῸῪ (ἢ 6 
Ρυπϑῃπηθηΐ οὗ ἴῃ6 5105 οὗ {Π6ῚΓ ραγθηῖβ ἴῃ 186 
ἰθηάθηου οὗ [Π6 51π ἴο σερϑδὶ 1156} 1} δῃ ἀρρτα- 
ναϊοα ἔοσπῃ ἰῃ ὁδοῦ ρεπογδίίοη, {1} ἴῃ (86 {Πϊτὰ 
οζγ ἔοι ἢ [Π6 Γᾶςθ ὈΘΟΟΙΏ65 50 υἱοΥ]  ἀοργαν- 
Θά, ΡΠγβίοΑΙΥ δηᾶ τόσα γ, τἢδΐ ΡΒ ῃτηθηῖ 
οδη [. ἀεϊαγθά ἢο Ἰοῆρεσ. 80 ἴδπθη 45 τοψαγάς 
1}15 ργονογὺ οὗ {{π δοιιῦ σγάροβ. Τῆς οράπιταῖΐο 
7ενν5 πηδάδ ἴἴ 4 Γθργοδοῦ ἴο {Π6 ἀϊνὶπε [ιι5ίϊοθ 
ἴμδὶ (πῸ παίΐοῃ ννᾶβ ἴο Ὀβ βόύεὶυ υἱϑι [δὰ [ῸΓ 
Μδπδβοοἢ δ. 5η. Βιυΐ [Π]5 ννᾶ5 ΟὨΪΥ Ὀδοδι56 
ξοπεγαίίοη δέου ροπεγαζίοη ἰηϑίθδα οὗ τεροπῖ- 
πη Πδὰ γορεδίϑὰ [Πε 5ἰπβ οὗ [ῃδῖ δυ]}] {ἰπ|6, δηὰ 
Ὀδεη ρ  Ὑ οὗὨἨ (ῃεπὶ σοπϑίδης!]Υ ἰῃ ἃ νγοῦθο 
ἔογπ. Α5 [}15 σου] ποΐ ξὸ οἡ ἔοσ ὄνοσ, ἰμ5- 
οϑ πλιισὶ δὲ Ἰοηρτῃ πᾶν [15 σουσθο. ὍΤΠῈ δο- 
κηοννϊοάστηθης παῖ Θάσῇ τδη ἀϊθὰ ,ῶν ῥὲς 

ο«υη ἐπέχιδν νγὰ5 ἃ βἶδτι οὗ {πεὶσ σεΐαγη ἴο ἃ 
ΤΏΟΓῸ ᾿ιι5ὲ δηὰ τρϊ 5ἰδίο οὗ ἔξεϊηρ. 

81. ἀπεαὺ εουεπαη} [Ι͂ 1815 ργοπηῖϑε 6- 
του Δ} 5 ννογάβ γεδοὴ {ποεῖν ὮΙ μοβί βρη ἤσδηςσθ. 
Α π|ε ἰ8 ἔογεϊοϊ ἀ ννῃϊςἢ 5}}8}} Ὀ6 ἴο ἴῆσ παίΐοῃ 
85 ΤηλΙΚοα δΔη Θροςἢ ἃ5 νγὰβ8 (6 Εχοάιιβ. σοὰ 
{Π6η δἷ δ1η] τηδάθ ἃ εονθηδηΐ ἢ Ηἰ5 ρρο- 
ΡΪθ, οὗ ννῆϊοι τπὲ βδηςτοηβ ννογα τηδίοσγίαὶ, οὐ 
(νΒετα βρί ι.41) πιδίετι ΠΥ ἀηάἀετθιοοά. Νε- 
ΠΟΘΘΑΓΪΥ ἰπογείογτο [6 Μοβαῖς μυχοῦ ννᾶς 
[οπΠρΡοσάσΥ, Ὀυΐ (6 ϑδποίίοηβ οὗ ΘγοπΊ Δ} 5 
ΟΒυγΟἢ ἃΓῸ 5ρι Γ][8]--τυττδη ἴῃ (ἢς Ὠρατῖ--- 
δηά ἱπογθίοσα 1ἃ ταυδῖ ἴακα [Π6 ρίδος οὗ τῆς 
ἔοιπηεσ σονθηδηΐ, ΗθὉ, νυἱῖϊ. 1.2, πὰ πιυϑὲ ἰαϑῖ 
ἴογ ὄυεῦ. ὙΠῸ ῬγΟΡΏΘΟΥ νγᾶ5 []Π]]οὰ ἡν ἤδη 
ἴῆοβο [εν ῆο δοσορίεα 6βιι5 οἵ Νδζαγείῃ 
ἃ5 ἴῃς. Μαεβϑίδῇ, ὀχραπάθά [6 [ουνϑὰ ἱπίο ἰῃς 
ΕΟ γϑιίδη Ομυγοθ. ΜᾶπΥ σοπηπηοηΐϊδίογβ 50 
νυτΙο 45 1 ἴῃς ΟΠ γιβεῖδη ΟΠυγοἢ ννεγὸ αἰ δθτεηὶ 
ἔτοπι ἴμε [εννβῃ, δηὰ 45 1 διε μὰ σου- 
γεγο (ἢ6 Ϊεννβ, ἀπά νυτιοπ ἕοσ ἔποπὶ τη 
Νενν Τεβίδπιοπί. Ἀ θδὶΪγ {15 1Πὸ [Θνν ϑἢ ΟΠ το ἢ 
ἴῃ 115. }}}] ἀδνοϊορηλθηΐξ δηά Ξριγτι4] ἔοιτη. ἃς 
ζογείοϊα ὉΥ͂ [εγεπιίδῃ, ἀπά θοῖπρ πονν ρογΐοςὶ 
ἴ 5 ΠΕΟΕΒΒΑΓΙΪΥ σδίποὶὶς, δηὰ τἢογοίοσο [6 
Οὐεη 165 ρόβϑθ55 ἰῃ ἰξ δαυδὶ τὶ ρῃϊβ, Ὀυῖ ΓΠῸῪ 
ἤανθ ΠΟ ϑρθοῖαὶ ργδγορδῖϊνθ, ΠΟΥ 15 ἴῃ6 ργοβοηΐῖ 
ογάεγ οὗ πὶπρβ βοραγαίθαὰ ἔτοπι {παὶ νι ἢ 
Ρτεςθάδαά ἰξ ἴῃ Δηγ ΟΙΠΟΙ ὙΥΑΥ ἰθδη 45 θείης 
115 [1] ἀπά ηδ] ἔοστῃ. 

82. αἰέδομσῦ 1 «υὑας απ ῥηιδαηά τπΐο ἐξερρι 
ἦ.6. ΔΙ ΠΟΙ ἢ 45 ποῦ υσθαπά 1 Παὰ ἰαν 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὐογ ἴπεπὶι. Οἡ [Π6 τγδηβίδίοη ἴῃ 
ΗΦΘὉ. νἱῖ!. ο, 8ε6. Νοίε δὲ επὰ οὗ Ὁμαρίογ. 

83. 1 «ὐἱ]] μιὰ »ηρ ίααυ ἱπ ἐδεὶγ ἱπαυαγά 
}ανια,...1 ὙὍΠΕῈ οἷά αν σουὰ θὲ Ὀγοκθη (:'. 
212)} ἴο τειηθαγ (ἢ5 Οοά ρίνοβ, ποῖ ἃ ποὺ 
Ιανν, Ὀιΐ ἃ πὸνν Ῥονοῦ ἴο τπ6 οἹά ἴανν. [ἰ 
ιϑοά ἴο Ὀ6 ἃ πλεῖ σοάδ οὗ τηοῦϑ]5, Ἔχίθσγηδὶ ἴο 
πὸ πιᾶῃ, ἃπά οὔνεγθὰ 8ἃ5 ἃ ἀυϊγ: ἴῃ ΟἾΓ9- 
Ἐἰδη ἐγ τἴ ὈδΟΟΠΊΘ5 8Π ΠΟΥ ἔοτοθ, ϑμδρίπρ ἴδ 6 
ΤΩ} 58 σμδγδοῖοσ τῸπὶ νη, [π᾿ οδογίηρ ἰξ 
{Βογοίογε ἃ τηδη 15 δοίϊηρ ἴῃ δοοογάδηςς ΠΝ 



Υ. 34-.20. 

Ἰηνναγὰ ραγῖβ. δηά τε ἴτ 1 {Π6ῚΓ 
Ὁ ἐμαρ. 24. Πεδγῖβ ; ὅ δηὰά ψν}}] 6 τῆεῖγ (σοά, πὰ 
Ὦ γ0..5. ΠΥ 58.4}} δ6ὲ πιγ ρεορίε. 

24 Δῃά {ἢ ΕΥ 5}4}} ἴεᾶς ἢ πὸ πιοῖε 
ΘΝΕΓΥ πᾶ ἢ8. περ δοιΓ, Δπὰ ἘνετΥ 
τδῃ ἢϊ58 Ὀτοίμοι, βαγίηρ, πον τῃε 

Ὑ1κα]. 54. ΓΟΚῸ : ογ ἡτῆεν 53}4]1 411 Κπονν πε, 
13. 
7ομη 6. 45. ἔγοπιὶ ἴῃς ἰεαϑὲ οὗ {ἢεπὶ τηῖο τῆς 

ἀκ οὗ τμεπὶ. 88: τῆς ΓΟΚΡ : ἰοῦ 
ἃ ομΆρ. 33. Δ 1 ν}}}} [Ὀγρῖνα {Ππεῖγ ἰπαυΐϊγ, ἀπά 1 
Μίωρ ,. 11} γοιμθτη δου ΠΕ6ῚΓ 51Π ΠΟ πλοῖα. 
Ἀΐμο. 35 δ ΤΠιι 58ἢ τῃς Γοκρ, ἐν Ὠίςἢ 
ἤν μα... δίνεῖῃ τῆε δ ἔογ ἃ Ἰίρῃξ. ΒΥ ἀδγ, 
16. απά ἴῃ 6 ογάϊμδηςθβ οὗ ἴδ πηοοὴ δηά 

οὗ τῆε 8ἴλι8 ἔογ ἃ ἰἱρῇῆς. ΌὉΥ πιρῆζ, 
ΤᾺΣ 51. γῇ ἢ ἀϊνιάσι ἢ τῆς 5.4 Ψψἤθη τῆς 

ννᾶνα8 (πογεοῦ τοὰγ; 1πὸ ΓΟΚΡ οὗ " 1εαΐ. δορις, 
ο. ΠὋ Βοβῖβ ἐς ἢἰβ πδπιο: 
ΦμΑΡ, 33. 26 "1 τῇοβε ογάϊπδποεβ ἀερατγῖ ἔγοπι 

Ἦϊ5 οὐ τοποννοὰ παΐυτο. Ὑῆ5 [ὴ6 ϑειτήοη 
οη [Π6 Μουῃπῖί ἰ5 {Π6 οἷά Μοβδὶς ἰανν, ὑαΐ 
σδαηροαὰ ἰηΐο Ὀγίποιρὶεβ οὗ σοπάιιοϊ, ννῃϊςἢ 
τοις ἄοννγῃ ἴο ἃ πιδη 5 ἤοατῖ δῃηὰ σοηῃβοίοποα : 
δηα 5 Αγῖγ, ἰησιοδα οὗ στοββα πηδίογιαὶ 58. - 
ἢςοθ5 οὗ οχϑθῆ πὰ ξΞῆθερ, ""“ννὸ οὔθ οὐ γβεῖνεϑ, 
ΟἿΓ 5011}5 δηὰ Ὀοάϊο5, ἴο Ὀ6 ἃ ΓΕΔΘΟΠΔΌ]Θ, ΠΟΙΪΥ, 
δηὰ ἸΙνοὶυ βδοσίῆοε υηΐο Οοα."᾽" 

84. ,ῶῶ2΄νγ 1 «εὐ ὥγσίυε ἐρεῖν ἐπιίφι}) ΤῊΘ 
ἔουπάδίιοη οὗ 6 πον σονεπδηΐ ἰ5 ἴῃ6 ἔτεα 
ἔογβίνθηθϑβ οὗ 5ῖηβ (ορ. Μαῖί. 1. 21). Ηδσποθ 
[Π6 Οοβρεὶ σδηηοῖ Ὅ6 ἃ ἔοττηδὶ σοάβ βιυδγδη- 
(θοίηρ, οογίδίη Ὀ]θϑβδίηρβ ἴο ἴἤοϑο ννῆο ΟὔΘΥῪ ἰΐ ; 
ἔογ ἰξ Ὀοχίηβ νυν ἢ ἴῃς Οὔ Γ οὗἉ Δη τιήἡσοπαϊτοπδὶ 
Ράγάοῃ : ἀπά [ἴ ἰ5 [6 δρηβθὸ οὗ [15 ἢ1}} υἢ- 
τηοσιτοὰ ἴον ννῃςἢ 50 δῇοςοϊα ἴῃς ποαγὶ 858 ἴο 
τρλᾶκοο δάϊδηςο βοησοξογυναγαά Δῃ ᾿ΠΠΟΓ ΠΟΟΘβϑΙἴγ. 

85. ουδίεῦ ἀυϊάει ἐδε “ἐπα «υδεπ...} ἘλΔ- 
1ῃογ, αυδίεῦ ΒΌΛΥΥΘΌΝ ὌΡ δὲ ““5 80 ὑπδῦ 11: 
«αὐαῦε: γοαγ. ΟΡ. [58]. 11. 15. 

36. 171}ο46 ογάϊηπαπεος ἀεῥαγί...7Ὶ ΖΟΆθ869 
... ΤΠ ΔΡροθδὶ ἰ5 ἴο ἴΠ6 ᾿ποΠ Δ ΔὈΪΘη685 
οὗ παίιγο, 5σθὸ Ῥγαδαιῖ, " δογιρίισγο δηὰ ϑοίθησθ 
ποῖ δὲ νδυίδησθ, ρ. 182 (τ δἀ.). Εσοπι [6 
ὈΠΙ ΟυΤΥ οὔ Οοὐἷβ ορεογαίοηθ ἴῃ 16 πΊ8- 
[οτίαὶ νγογ]ά, {με ργορμεῖ ἀθάιιοεβ [Π 6 φεγίδι ΠΕΥ 
οὗἉ ἃ 5: πλ}}8Γ ἀπ! ογτ ΠΥ ἰπ (σοί 5 ἀ63] 155 ἢ 
τηδη ἰῃ ἰπηρϑ βρίπίυδὶ. 

α παίϊοη} Α ῬΘΟΡΙΘ. ἰβγδεὶ ἢδ5 ἰοῃρ 
οραϑοὰ ἴο 6 ἃ παίοη, Ὀυΐ ποι ρἢ σι Πρρεά οὗ 
115 ἰογτιίοσυ, ἢ πὸ πιείγορο 5, πὸ σΤυ]οσ, πὸ 

ΜΟΥ οὗὨ πηλκίης ἰᾶνγβ ΟΥ̓ ΟΟΪΠΪΠΣ ΠΊΟΠΘΥ͂, 
1 8111} οχιςίβ 88 ἃ πιιπηοσγοιϑ, ἱπῆΗπ θη], δηὰ 
ἀϊξεϊηςς ρθορῖθ. ἴῃ Μαῖῖ. χχυ ὶ. 2ο [Θγαπιῖδ ἢ} 5 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ τϑοεῖνεβ 115 Οτιϑείδη δρρ)]!οδίίοη, 
δηὰ [5γδϑὶ Ὀδθοοπιθβ ἴπΠ6 Ομυτοι, ντἢ [Π6 ῥτο- 
Τηΐϑο οὗ ρογροῖιδὶ οχἰδίθηςε. ᾿ἀπὰ οὗ ἴΐ 4150 
ἴδε ΔΠΆΪΟΣῪ μοά5 ἔσθ. [ἴ πᾶ ἢ0 πδίοηδὶ 
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Ὀείοτα πη6, δα ἢ ἴῃς ΓΟΚῸ, ἐῤέμ τῆς 
8664 οἵ ἴϑτδθὶ 4150 5}4]] σεᾶβε ἰτγοπὶ 
Ὀδείῃρ ἃ παϊίοη Ὀείογα πλὲ ἔοσ δνεγ. 

37 ΤΠ 541 τῆς ΠΟ; {Ἐ 9 ἢ ελ- Κ οἶβρ. τ. 
νεη ἅδονε οδη δὲ πλδαϑυγεά, δπά τῆς ἡ 
[ουπάδτοηβ οὗ [ῃ6 δαγίῃ βϑδγςπεά οι 
Ὀεηθδῖῃ, 1 ννἢ}}] αἷθο οδϑὶ οἱ 411] τῇς 
8664 οἔὗὨ ᾿5γδ6] ἔογ }} τῆδι τῆεγ πᾶνε 
ἄοπε, δαῖτ τπ6 [ΟΚΩ. ' 

48 4 ΒεῇΠο]ά, τῆς ἀδγϑβ8 σοπιε, 8 ἢ 
τῆς ΙΟΚΡ., τῆς τῆς οἷν 5}4]} δε δ} 
ἴο τῆς ΠΟΚΡ ἔἴτοπι τῆς ἴοννεσγ οἵ Ηδ- 
ΠΆΠ66] υηΐο τε σαῖς οὗ [πε σογπεσ. 

29 Δπά τῆς πηϑαβαγίηρ ᾿ἰηῈ 584}} 
ἯΙ δο ἰογτῆ ονεῦ δρδίηϑβς [ ἀροη τῃ8 
11 (σαγεῦ, δηά 5114}1] σοπηρᾶ85 δθοιῖ 

ἴο (σοφτῇ. 
40 Απά τῆς ΨΠοΐΪα νδ]]εὺ οὗ {πε 

ἀεδλὰ δοάϊεβ, δηά οὗ [6 85Π65. δηά 

οχἰϑίθηςσθ, δῖ [8 τηοηθεῖβ οὐρῆΐ ἴο Ὀ6 ἃ 
ΒΙΓΟΠΣΙΥ πηαγκοὰ Ρρϑορὶθ, ἀϊβίϊπςς ἕγοτη 4)]]} 
δοιηά, το ιϑίηρ ἴο Ὀ6 πιογροά ἴῃ ἴη6 ννου]ά, 
8116 ονογυ νἤΘΓΟ [Π6Ὺ ρογνυδάθ δηά ᾿ηβπδησὸ 1. 

87. αἱ] ἐδε “««( Οὐμπνο θυ ππεπιθοῦβ οὗ 
ἴϑγδεὶ τῇδυ ὈῈ Ταϑῖ ἀνγδύ, Ὀιι: [ῃς τᾶςε 5}4]] 
ΠΟΥΟΙ ΘΠΓΓΕΙΥ οδᾶϑδ ἴο οχιϑβῖ, 

88. Βεῤοίά, δὲ 4α}5 εογ] ὙὍΠῈ ψοσγά 
εο»6 15 δαἀρὰ ΌΥ ἴῃ6 ΜαβογἊος ἰπ {πὸ Κι. 
ῬγοῦδΟΪΥ ΥἱρμΥ, ἔοσγ ΤΠ γοπλδ ἢ ποννῆοσγε οἶ56 
ΟΠ 5 1. (ρ. τ. 27, 21. 

10 δὲ Ζ0Κ0}] ΟΥ, Ζοσ υεδουαῦ. Ὅἢδ “ΠΥ 
5}4}} θὲ ὈΛ11, ποῖ τλογοὶγ ἴο [ἐπονδῆ 5 Ποπουγ, 
Ὀυΐ ἴογ Ηἰ5 ἀννει!ηρ ἴῃ {π6 ἢραγίβ οὗ ἃ ρθορὶβθ 
Ρτοραγρά ἴο Ὀὲ Ηἰ5 ἰἜπιρίθ, 866 Ὡροη [815 ΠΟῪ 
ΕἸ 1541. ἴχν. 17---ς ; Οὐ ἐῤὲ ἐοαυον οΓ Ηαπαη- 
εο] ΝΟἢ. 11. χα. Ζοοῆ. χὶν. 10; δπὰ οὐ ἐῤε 
ἐογηογεραίε, 2 Κ. χῖν. 13.; Ζεοςἢ. χίν. 1ο. 

399. οὐδῦ ἀσαϊαὲ ἐΐ μροὰ 1δὲ ῥὶ)} Οαγεδ] 
Οτ, τἰγαίσ δι αἰοηρ ἐδὲ δὲ Οσαγεὸό. ὝῊΙ5 ΠΑΠῚΘ 
ἀοοθβ ποῖ οσσυγ οἰϑοννβογο, Ὀι 45 15 πηοδηΐηρ; 
ΠΟΤ ἰ5 ἐδ ῥιὶδ 97 ἰερετ., τὲ σχυδὲ ἢᾶνθ 

ῃ Ουϑιάε ([Π6 οἱ νν8}15, αῃά, 45 Οὐδὲ ϑβἤσννβ, 
ἰονναγάς [6 σου τἢ-νναϑῖ. 

Οοα! δὴ] αοδ. Νοίδιηρ 15 Κποννῃ οὗ [ἢ 15 
ἰἀρος ἢ ϑυτίΑς ΘΌΡΡΟΒΕ5 ἰἴ ἴο ἢᾶνε Ὀδθη ἃ 
ὯΟ]1, ψΏΠῸ τὴ6 ἼΤάγρ. ἰγαπϑὶαῖο εοτυ-ῥοοί͵ 

ἰλκιπρ ἰἃ ἔγοτη ἃ νοῦ ὑΠ] ἢ τηθδῃς 10 ἤραυ. 
Τῆς ποΐϊοῃ οὗὁἩ ΥἹΈ Πηρα ἂἀπὰ Ηρηρϑίοηθεγς [Παΐ 
1 ννὰ5 Οοἱροίδα 15 δορεῖθοσ ππίθηδθ ]ο. 

40. ἐῤε «υδοίς υαἱϊεν 9,7 δὲ ἀεαά δοάϊ!:} 
ῬγοθδΌΪΥ ϑοιὴς ρατί οἵ [6 υδ]]εγ οἵ Ὀεπ- Ηἰῃ- 
ποῖ. Τὸ ννοσγά ἰγδηβιαίοα ἀεαά δοάϊει 15 
υϑοὰ ὈοΙ οὗ ἴδ6 σᾶγοδϑοβς οὗ δηϊπιαὶϑ, δηὰ οὗ 
ἴῃς Ὀοάϊο5 οὗ οὔ ηδ]5, ὅζο., σαδβὲ ουΐιἢ- 
Ὀυτχοά. 

ααῤο.1 ὙΠῸ ψογὰ ῥγὸ Ἶγ πιϑδῇς ζαὶ, Ὀμπὲ 
56 υϑεὰ ἴη ἴον. Υἱ. 1ὸ Ο 16 πϊχίιγο οὗ ἐδ 
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ΑἸ τε βε͵45 ὑπο τῆς Ὀγοοκ οὗ Κιὶ- 
ἄγοῃ, τπῖο τε σογποῦ οὗ ἴπ6 ἤοῖβα 
σαῖς οννγαγά τῆς δδϑῖ, τα δ Ποὶν 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 1. 

ππίο τ ΓΟΚΡῸ ; ἴξ 5}Π4]] ποῖ Ὀ6 ρἰυςΐ- 
εὐ Ρ, ποῖ τῆγοννῃ ἀοννῇ ΠΥ ΠΊΟΓδ 
ἴογ ὄνεσῦ. 

δι 45Π65, ἢ ἢ Γετηδὶ πρὰ αὔογ (6 Ὀυγηΐης 
οὔα βδσπῆςθ, ΤῊ ν᾽ 85 ἴο Ὀ6 ρῥἰδοεά το ΠΡΟΓΑΓΙΙΥ͂ 
δἴ [Π6 516 οὔ ἢς δἱΐασγ, Ὀὰξ ἤπα}}γ σαγγθα “ἐν ἢ- 
οὐ [Π6 σδιΡ ᾿ηΐο ἃ εἰθδη ρ]αςθ." Α5 [ἢ νδ]]ο ῦ 
οὗ ΗΪπποπὶ ννὰβ ποῖ αἀοα]θα 1}}} [Π6 {πιὸ οὗ 
7οβίδηῃ, βϑοια ρατῖ οὗ 1 δά ργοῦδῦϊγ Ὀδεη 
ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ 5οῖ δϑιὰθ ἔογ {Π6 σϑεθρίϊοη οὗ {8656 
8565, δηά [15 νγᾶβ ποῖ. Ἱηϊογίογθα ἢ. Α5 
ἔμ656 45}:65, ἤουνθύθσ, ννογα [Π6 γοσορίδοϊθ ἔου 
Οἴμοσ τεῆιβο, [κον. ἱ. τό, {ΠΟῪ ὑψΈγα ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ 
ποΐ σοηϑιἀσογοα {ΠοπΊβοῖνθ5 οἰθδη, 

απά αἱἱ ἐδε δείά:...7ὴ ὙὍΠΙ5 15 4 σοτγτγθοιίοῃ 
οὗ [6 Μαβογίῖεβ. ὅεςε Νοίε δ ἐμά οἵ (δαρ- 
ἴεσ. 

ἐδε δογς σαὶ] ὅ86ὲ Νϑῆ. 111. 28. 

ῥοΐν μπίο ἐδε 1050} ὍΤῊΕ ἰηβογριίοη ὑροῦ 
[6 Πίρῃ ῥυίθβϑι 5 τηίγο, Εχοά. χχνῇ!. 16. 
ΤΠ6 πιδλίη ρΡοϊπέ ἰῇ [Θγεπ Δ} 5 ἀθϑορθοη 
οὗἩ ἴΠ6 ποῦν [ΘΓ ΒΑ πη 15 ηοὶ 115 σγεαῖ ὀχίθηϊ, 
(που ρἢ ᾿ἴ νου] ἢανε σονογοὰ βοπηθννῃδί ΠΊΟΥΘ 
ϑδρᾶςθ ἴδῃ ἴΠ6 οἹ]α οἰ, ἀπά τηισἢ πλοῖο {π8π 
Νοδοηλ ἢ ̓ ποϊιἀ θα νυ] ἢ]5 νν4}15: Ὀὰΐ [Πδὲ 
τ ἴοοῖκ ἴῃ δηά σοπϑοογαϊθά βροῖβ ν ἢ] ἢ ργὸ- 
ΥἹΟ ΘΙ δὰ Ὀδθη τἰποϊεδη. [{ να σοπηραγθ 
[Π15 ψν]} [Π6 Ρσόρἤθου ἰη Ζεςῇ. 1]. 4, 1π6 σοη- 
οἰ υϑίοῃ 966 πῚ8 ον ἀθηΐ (Πδξ [ γοτη δ ἢ 5 ννογάβ 
ἃ ἴο Ὀ6 5ρ᾿ ΓΙ ΔΙ τπάἀεγοῖοοά. Ηἰβ οἷν ἰ5 
Ομθ ἴῃαΐ στοπάρφιβ ννῆδέ νᾶ Ὀδίογο ὑπο] θη, 
ΒΟΙΥ͂ απο Ϊοῆονάῃ. (Οομηρᾶγα ἢ [ἢ15 δι 
10 }η᾽5 πεῖν [Θγιβα]θπη, Ἔβρθςοῖα!ν ον. χχὶ. 27. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 232, 40. 

82. [πΠΊΠῸ ΠΧΧ. δηὰ ἴῃ ἩξςΌ. νὴ]. ο (ἢ 145 
οἴδυϑθ οὗ {15 νοῦθθ 15 ἰγδηβίαϊθὰ {ἢ π5, δέ- 
ἐαισε ἐξὸν κορλπμοά ποὶ ἐπι (-Ξ ὈΓΑΚΘῚ) »ρ"}) εουδ- 
παπὶ, αππ 1 ἀμτεσαγάφαά ἐῤενι, «αἰ ἐδ 1ιογά. 
ἼΠ15 τοΠἀοτΡ 5 ΔΌΪΥ .ἀεξεπάοαά ὈΥῪ Ττρίο, 
“Ἴς ΟἹὰ Τοβῖ. ἴῃ ἴῃ Νονν,᾽ Ρ.. 2ει, διυῖ 
ἴῃ ςἢ. "]. 14 ἴῆ6 {,Χ Χ. τΠοηίθοῖνοϑ γοηάογ (ἢ 6 
ΡὮΓαβΘ 7 «υἱέ δὲ γοῖιγ ἰογά, ἰ... ᾿υϑθαηα. [ἢ (ἢ15 
ἄχτι, Ποννανουῦ, {Π6 501. ἄρτοοβ ἢ {ΠῚ ΠΧ Χ., 
αἴ ἴῃ οἢ. 111. 14. 1ἴ μᾶ5 1 ῥᾳύε ῥίεασωγε ἱπ γοῖ, 

ννὨϊοἢ 5 [86 τοπάοπηρ οὗ ἴπὸ ΤἌγρ. Ποτο, 
ὙΉ16 [6 ΨῸ]Ε. Πα5 φρο «ἰογείπαίμ σΜ72: ΦΟΓΏ7. 
ΗΘ Ὀαΐδησε οὗ δι [ΠΟΥ 15 ἴπιι5 ἀθοι ἀθά]γ ἰῃ 
ἔανουγ οἵ π6 Α.ὔ Ν., δηὰ ργοῦδοὶυ {π6 τοπάσγ- 
ἴῃ» οὗ 1π6ὸ ΧΧ, ννΑ5 βυρροβιθά ποῖ 50 τηυςἢ 
ὈΥ [6 ψογάβ, 85 ὈΥ ἴῃ6 ψγαπηπιασ, ψ Ὡς ἢ [ἢ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΧΙΪ. 
: σερίαλ, δείρρ Τριῤγίσοησα ὁγ Ζεάοξίαλ ὍὉ γ᾽ 

ἀὲς φγοῤεωψ, 6 ὀμγείλ Παριανεείς πείά, 13 
δαγμελ νμεέ φγέδεγυε ἐλέ ευϊώρμεές, ας ἐοξρης 
ΟΥΓ ἐφ ρεοῤίε᾽ς γείμγχι. τό ξγερείαλ ἐκ ἀϊξ 
27αγεέν εογεῤῥαϊηπείλ τσ σοά, “6}:ὋἬ Οοά εομγ γι- 

αηαρ. ΧΧΧΙΙ. Μ'νὸ πᾶνθ ἴῃ {Π|5 σμαρίογ 
(Π6 παγαίϊνα οἵ ἴπ6 ρυγοῆᾶθο οὗ ἃ βεϊὰ ὈΥ͂ 
7]ογοπη δῇ ἃ5 ἃ βίρῃ {παῖ 1[Π6 [ενν5 5ῃοι]ἀ οὔςδ 
δῖ η ρΟϑ5655 (6 ἰαπά. ὙΠ (Πα ἀσσΔπη5 ννοτα 
ΔΙγΕΔαΥ Ὀοϑιορπρ ἴΠς6 οἰΐγ, {Π6 ῥσορῃεῖ ννᾶβ ἴῃ 
Ῥτίβοη ἴογ ἔογεῖο πηρ 118. σογίαίη σδρέυγο, δηὰ 
ἿΞ πὸ Ὀοιρῃῖς ἢ 4}1} [ῃ6 ρσγόροὺ ἰοραὶ 50- 
ΘΠΊη11|65 Δη οϑίδίθ, οὐ ννῆϊο ἢ δοσογάϊηρ ἴο 
1,ον. χχυ. 2ς δ μβαά {Π6 τιρῃΐ οὗ γοἀοτηρίίοη. 
ἼΤΠ6 ῥγῖσο ΔρραγΘ ΠΥ ννᾶϑ 5Π14}}, Ὀιιξ ν᾽ 85 ΠΟΥ 
1Πδη (Π6 Ἰδῃὰ σου ΠΊΘΥΟΙ ΠΥ ννὰ5 ννογῖῃ. [Ἐγοπη- 
δι νγᾶ5 πονν ὑϑγρηρ Οὐ 5ΙΧΕΥ : ΟΠΪῪ ἴθη οὔ {Π6 
ΒΟΥΘΏΪΥ γοᾶγθ οὗ [Π6 σαρίν δὰ ρϑϑθοα Ὀγ: 
δυο ὙΠΘη ἴΠ6 ΟΧΙΪθ5 χεϊι γηθα [Ππ Ἰαπα τνοι]ὰ 
θεὲ ἴοο νυῖάἀδ ἔοσ {Ποῖ βῃγαηΚοη ἡυιηΡοΓ5, δηὰ 

ΙΔΔΚΟΘ ΤΠΟΙῸ ΟΔ5Υ. Βῖ 566 ποῖδθ οῃ οἷ. ἢ]. 
14. 

40. ΤΟ ΟἿ [45 ΠΟ ΠῚ ν ἢϊςῇ 15 σοη- 
Βιπηρά Ὀγ ἴΠ6 τεδάϊπρ οἵ {πὸ 1, ΧΧ. ᾿Ασαρημώθ. 
Οη (ἢς οἴποσ ῃηά (ἢθ γοδάϊηρ ἰ5 ΠῚ Φ ἴῃ [86 
ΡΑΓΑ]Ϊ6] ρῥΐδςθ, α Κ. χχὶϊ. 4, δά {π6 1ΧΧ. 
μᾶνθ ποῦ Σαδημώθ, δηὰ (ῃ6ς ΜαΞογίῖεβ Ξυῦ- 
ϑιτυ6 [6 5816 γϑδήϊηρ ἤοσο. ὍὙΠῈ σἤδηρο 
ΠΊΔΚΕ5 οὐογυ Πρ ΘΆΘΥ, 85 ἴΠπ6 τηθδηΐϊηρ Μείά: ἴοτ 
ΤΊΣ 15 σογίδλίη, Βυῖϊ (6 σοπουγτοηςο οὗ 
16 ΠΧΧ. τ τμ6 ΟΕ βϑοπὶβ ἴο ῥρσγουδ ἰδδῖ 
δε στξῃϊ τοδάϊηρ Ποτὲ ἰ5 ΠῚ ΦΡ, ΟἸΪΥ ννὸ ἔβοη 
αν ἃ ψογὰ ἔοσ ψ ῃϊο πὸ ἀετνδτοη εχ ϑίβ 
ἴῃ Ηεθῦγ. ΟΥ̓ [με ναγίουιβ πηθδηίηρβ βυρεοβίοα 
ἔτοτῃ [Π6 σορηδίο ἀϊαϊοςῖβ {πὶ οὗ Οτδῖ βθεῖηβ 
Ὀεβί, απμά αἰ ἐδε φμαγγὶξε ρ 1Ἰο ἐῤέε ὀγοοῖ Κεάγοη. 

σελ ἐλε εαῤέένεέν 70» ἐλεὶγ εἱς, 36 ανπα 2γο- 
»εἴδείλ ὦ ργαεσίρμς γί 77. 

ΗΕ νογά τπᾶὲ σάπια ἴο Τετγο- 
ταϊΔἢ ἔἴτοῃ τῇς ΓΟΚῸ ἴῃ τῃ6 

ἴεητἢ γεᾶγ οὗ Ζεάεκίδῃ Κίηρ οἔὗἉ 7υ- 

[Π6 Ὀεβῖ οὗ ἴἴ ταῖρῃξ θῈ ῃδά δἱπιοβὶ ἔθου δϑκίηρ. 
Βυΐ τὨουρὴ [ῃ6 εϑίδίθ νγὰ5 ποῖ ψνογσίῃ ἴῃ 
Ρυγοθδθθ, ἰῃ6 ΟΡΡοΥΪΌΠΙΥ ννὰβ5 Ῥγδοουβ 85 ἃ 
ΤΏΘΔΠ5 οὗὨ 455 ηρ {Π6 ρθορὶς {πᾶὶ σοά νου]ὰ 
σοΥΔΙ ΠΥ Ὀτῖπρ ἵποτὴ Ὀδοῖκ, Θγοπηδῃ ἱπογοΐογο 
Ὀυγ5 1ἴ ΟΡΕΠΪΥ, πὰ ἴακοϑ πιθδηβ5 ἔοσ [26 ρῖθὸ- 
βογνδίίοῃη οὗ [ῃ6 {π|6 ἀθθάβ: Ὀὰϊ 6 τϑοογάϑ, 
νυ. τό---ἀλς, ον 15 Προαγὶ (ἤθη τηΐϑσανε Ἡϊ τη, 
Ὡροη ΨΠΙςῆ, νυ. 26-4, Οοἀ υπίοϊάς ἴο 
δϊτὰ [Π6 Ε1}}} τηθδηΐηρ οὗ (Π6 βίη, δηᾶ δϑϑυγοδ 
Ηΐπὶ οὗ ἴΠ6 σογίδιπίγ οὗἁ [5γ86}᾽5 τεβιογδοῃ, 

1, ΤΠο 9ἴεξε οὗ Τεγυβαίεση θόρᾶη ἴῃ Ζεάσϊκ. 
1418 πίη γοαῦ, οἧἢ. ΧΧχῖχ. στ, δυῖ νγᾶ8 ἴρτὼ"- 
ῬΟΓΑΓΪΥ ταϊϑοὰ Ὡροὴ ἴῃ ἀρργοδοῦ οὗ δ 
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ἀλῇ, νη οἢ τὐᾶς τπ6 εἰρμτεαπιῃ γεᾶγ 
οὔ Νεδυςῃαάτεζζαν. 

2 ἔογ τῆδη τῆς Κίῃρ οὐ Βαργίοη 8 
ΔΓΠῚΥ Ὀεβιεραά Τεγυβαίεπι : ἂἀπᾶ [εγε- 
τϊδἢ τῆς Ῥγορῃεῖ νγᾶ8 βδῆιιξ. ὉΡ ἴῃ ἴῃς 
σου οὗ [πε ρῥγίβοῃ, νυνὶ οἢ τας ἴῃ τὰς 
Κίηρ οὗ [υἀὐλὴ᾽ 5 Ποιιβε. 

3 ἕογ Ζεάοκίδῃ Κίπρ οὗ Τυάδι 
πὰ 5 ἢϊπὶ ὕρ. βαγίπρ, ὟΝ Πεγείογα 
ἄἀοβὲ τῆου ργοόρἤῆσεθυ, ἂπά 84Υ, ΓΠὺβ 
881 τῃ6 ΓΟΚΌ, α βομοιά, Ι νψ}}} ρσῖνε 
(Π]8 ΟΕ ἰηῖο τῆς ἢδηά οὗ τῃε Κίηρ 
οὗ Βαῦγίοη, 4ηἀ ἢε 5114]} τακε τ; 

4 Απά Ζεάεκίαῃ Κίηρ οὗ Τυάδῇῃ 
804}] ποῖ Ἔβσᾶρε οιἍξκ οὗ τῆς παπᾶ οὗ 
1ῆε ΟΠα ἀεδηβ, θὰῖ 584} βυγεὶγ ὅθε 
ἀεϊνεγεά ἰηῖο τπ6 Παπα οὗ τῆε Κίηρ 
οἔ Βαδγίοῃ, λπη4 5}8]] βρεακ υνττῇ ἢ]πὶ 
τοι ἴο τπουίῃ, δηά ἢϊ5. Ἔγεβ 5}]]} 
ὈεΠοΪ 4 ἢ5 δγα8 ; 

ἘξΥρἝδη ΔΙΤΆΥ, ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. ς, δ ῃ ἢ {ἰπὶὲ [ὁ- 
ΤΟΙΆΔἢ ἐπαθανουσηρ ἴο ἰοᾶνθ [ϑγιιβαὶθπὶ νν 85 
αιτοείθα, Ὁ. 132, ἀπά τοι ῃηθὰ ἴῃ συδίοαγ ἴο 
ἴῃ ὁηά οἵ [Π6 βίθοσρε. Βιῖ ἐβοίεῇ 1} υυϑεά δἵ 
ἢγβῖ, Χχχυ. 16, ἢ6 566 π|5 δῇξογ 15 σοϊηρίδιηῖ 
ἴο Ζεάεκίφῃ ἴο δᾶνε Ὀδθη ργον  ἀθὰ ννἹΠ ΓΟΟΙΏΥ͂ 
υλγίογθ, 10. 21, ΧΧΧΥ. 12, πὰ 5. ἔγιθπαβ 
ννογῈ ρεγπλ δα ἔτεα ἄσοθϑα ἴο Ὠϊπὶ, ΧΧΧΙΪ, Σ2, 
ΧΧΧΥΝ. 1, δΔπὰ Ζεάοκίδῃ στοραγάθα ἢϊπη ἢ 
σΟΠΒΙ ΟΥ̓Δ] γεθροςῖ, ΧΧΧΥΙ. 17, ΧΧΧΡΠΣ. 14. 
Εογ ἐδὲ εἰσ ῥέεν γεαρ οΥἹ ΝεδωεῤῥαύγοζαΓ, 
ςΡ. ςἢ. χχν. 1, 11]. 12. 

Ω. ἐπ ἰδὲ εοωμγὲ οΥΓἹ ἐδὲ ἔγβομὶ Οἵ, ἐῤε 
εομγὶ οὔ δε βπατᾶ, ἃ ρατί οἱ [ῃ6 Κιηρ 5 ρΆΪδορ, 
ΝΟΉ. π΄. 25. ΡΓΟΌΔΟΗΙΥ σγβοτα [86 τογαὶ συατά 
᾿δά 115 συάτῖοτβ. ἼΠΕγΟ νου]ὰ πο ἀοιδξ 4]- 
ννΑΥ 5 ὉΘ ἃ ρΙΚοῖ οἡ ἀπγ ἱπ ἴΠ6 ρυδγαά -οἤδτη- 
Ὀογ αἵ ἴῃς θηΐγδηςο οἵ {πὸ σουτγῖ, Ὀπῖ ἴῃ ἢϊς οὐνη 
Δραγίσηθης. [θγεπιδῃ νγὰ5 ργΟΌΔΟΙΥ Ἰοῖξ αηπιο- 
Ἰοσιςά, 

8. δαά «δι ῥί»ε 9} ὙΠοτε 15. πὸ σοπίγα- 
ἀϊεϊίοη Ὀεΐννθθη (ἢ15 ϑἰδίοτηθης δης [Πδΐ ἴη ςἢ. 
ΧΧΧΥΙ͂Σ. τς. ἵνα δᾶνδ ἤοῖδ ἃ ΠΊΡΓῸ ΡΈΠΘΓΔΙ 
δοσουηΐ ψ]Πουζ (η6 ἀοί4}15, ἀηα ννῆθη Ζοάοθκ- 
ἴδῃ δὰ ἀσ]νογοά (η6 ργορῃμοῖ ἤτοπὶ ἴπ6 Πμαπά 
οὗ τὴ6 ρυϊησοβ ἢ6 ὈγΟΌΔΟΪΥ 511} ἀξία ηθα ἢΙτὴ 
ἴῃ ἴΠ6 σοιτγί οὗ ἴῃ σιιαγαὰ Οἵ 5ΟΠῚ6 βιις ἢ Ρ]68 45 
ἶ5 ἤεῖθ βίνεπ. Εοσ 86 Ῥγόρῆθςοιθβ οἡ ννῃϊς ἢ 
1Ππ6 σμάγρο ννὰ5 βτοιυηαθα 566 οἢ. χχί. 4-τ-7, 9. 

4. ΤΙ νϑῦϑα 15 γορεδίθα δἱπηοϑὲ νϑγθδς πη 
ἴῃ οἢ. Χχχὶν, 2. 

δ. πὴ 1 υἱμὴ δ] Α5. Ϊδγοπηθ ροϊηΐβ 
ουξ, [ἢ6 ννογάβ ἅγὸ σηϊριηδίιςσδὶ, ἔργ ““νἱϑια! θη 
Τηθδη5 Ὀοῖῃ σοηϑοϊδίίοη ἃπαὰ ΡιΠΙΒῃτηθης. ἢ 
Ζεοάοκια ἢ 5 ννὰ5 ἃ πατάοσ δῖε {πη ἴῃ6 ννογὰβ 
δΒυρρεκί, οἢ. χχχῖχ, 6, 7, [11. 10 δι συ ςἢ {ΠΙηΡ5 
ὍΓΟ ΤῊΘΓΟΙΠΊΠΥ Τσοησορα]θα ἔγοπῚ ΠΊΘΠ, ΠΟΥ͂ νγᾶ5 

νο:. Υ. 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. 
ς Απά ἢε 58}4]1 ἰελά Ζεάεκίδῃ ἴο 

Βαθγίοη, δηά τῆσογα 514} ἢ6 ὃς ἀπ|]}} 
Ιν|κῖς Ὠἰπι, 8 ἢ τῇς ΓΟΚΡ ; τῃουρῇ 
γε ἤρῆς νι τὴς (μα άδδηβ, γε 3}2]} 
Ποῖ Ργοόβροῦ. 

6 ἢ Απά 7εγεπλδῃ 5414, Τα νγοτγά 
οὗ τὴς ΓΟᾺΡ σλπλδ τηἴο ΠΊ6, βαγίηρ, 

γη Βεμοϊά, Ηδπαπιθαὶ τῆς δοη οὗ 
ΘΠΔΠ]απὶ τΐπθ ἀποῖβ 5881} οοπια υαπίυ 
ἴμες, βαγίπρ, Βυγ τες πὶγ δε] 4 τηδῖ 
ῖςΖ ἴῃ Αμπαδοιῃ : ἔοσ τῇδ “τίς οὔ .ἼΕν: 15. 
τεάἀοτηρίίοη ἐς {ππ6 ἴο ὈυΥ͂ 21. 

8 δὸ Ηκπαπιςαὶ πλὶπε ὑποῖο 8 80ῃ 
σάπια ἴο π|ὲ ἴῃ ἴῃς σοιτγί οὗἩὨ τῆς ρτὶ- 
80ῃ Δοζοίάϊηρ ἴὸ ἴῃς ψνοτά οὗ τῆς 

ΨΓΟΚΌ, δπᾶ αἰὰ υπῖο π16, Βυγ ΤΩΥ 
Πεϊ]ά, Ἰ ΡΓΔΥ ἴμες, τῆας ᾿ς ἷπ Απα- 
ἐβοτῆ, ἢ] ἢ “5 ἴῃ τὴ6 σουπίν οὗ 
Βεηϊάπηίη : ἴογ τὴ6 τρῃς οὗ ᾿πῃδγιῖ- 
Δης6 ἐς τῃϊηε6, ἀπά τῃ6 τεάἀδηιρίιοη 1: 

ἴῖ Ἐπ6 Ὀυίποβθθ οὐ ῬγοΟΡ ΘΕΟΥ͂ ὈΠΗΘΟΘΒΘΑΙΪΥ ἴο 
ἀρρτγάναῖο πυϊήδη 5: Ὁγηρ8. ὙΠῈὲ ννογάβ ἴοο 
οὗ ἢ. χχχῖν, ς Τλ κα ι15 ορο ἴῆδῖ [6 ροοῦ 
ὈΠ πάρ Κίηρ, ἸουρΡἢ ἀοσίδιηρά ἴῃ Ξισις συβίοάγ, 
νγὰ5 ποΐ οἴδπογνν!ϑθ ὈΠΚΊΠΑΙΥ ἰγοαϊοὰ δῇοῦ ἢΘ 
ἢλά σεδοῃοά Βαδγΐοη, δηὰ νγᾶ5 μοὶ ἀ ἴῃ ΒΟΏΟῸΓ 
Ὀγ {ἢ Ἔχ ]θ5 {ῃο το. 

7. Ἡαπαν»πεεὶ ἐξέ σον οὶ ϑραλίμνι ἐῤίπο μπεΪε] 
ΤΒουρῃ ΗδηδηΘ6] ννἃ5 βί γἸ ΕῪ (η6 Πγϑι-οου βίη 
οὗ Ϊοτοπηιδῇῃ, μ6 15 σα θὰ Πεγα δηά 1ῃ στ. 12 ἢ15 
ὑης]6. Βιυῖ ᾿η Ηδῦτγεν 4}} {π6 ἰθτηβ5 οὗ τεϊδ- 
ΤἘΙΟΠΘΏΙΡ ἃ υϑϑοὰ ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΕ ἰοοϑὸ νΥΑΥ ἴῃδῃ 
ὙΠ ι.5, ἀπά [πὸ ννογὰ ἔοσ πε τθ]]  πιθ8ῃ5 
ἰουε, ϑοηξ οὗ 50]. ἰ. 2. 4, δῃὰ δείουυεά, 566 [54]. 
ΝΥ 1, ΜΥΒΙΟΒ 5 ΠΠΈΘγΑ Ύ,, 1 «υὴ εἶτ 10 ιν «υεἰΐ- 
ὀείουρά ἃ “οηᾳ 9 νῖν μπείϑ, ἐομοῥίης δίς υἷπδο 
7αγά. ΤῊ ννογά ἔπη 15 υι5ῖ ἃ5 Δρρ !οϑὉ]Ὲ ἴο 
1Π6 εομσίη, ἔοτ νν ἢ] ἢ το ΕΟ 5ἢ]Ρ ἴπατὸ 15. ὩῸ 
ννογὰ ἰπ οῦτενν, ἃ5 ἴο [86 ὑηοΪδ. 

ἐῤδε γιχῥὲ ἡ γεάρριβ ἴση ῖ5 ἐῤίπθ ἰο δμγ 11} 
ΤὨΘ ρόδο ψνο Παά {ῃε τἱρῆϊ οὗ γεάδοιηϊηρ Δ' 
ΡΙΟΡΟΓΙΥ 50]ἀ ἴο ἃ βἴγδηροσ Δ 4150 {86 τιρῃϊ 
οὗ ργδεεπιρίίοη, [π ἔλοϊ πὸ οὔδ ννουἹά Ὀ.Υ ἃ 
ῬΓΟΡΟΙΓῪ οΟνογ ἴἢ6 ἢοδὰ οὗ ἃ ρούϑοῃ Ψψὴο δὰ 
[6 ρΡοννοῦ ἴο τηδκα Ὠϊη1 5611] 1ἴ αραῖϊη. [1 νγᾶβ8 
ἴΠε τιβῃΐ οἵ ργθεσπηρίίοη νν ὨΙ ἢ [ΓΘ γοιπλϊδἢ οχογ-ς 
οἰϑθά. 868. οἡ (8158 ἰανν, [,ον, χχυ. 22 -- δ; 
Κυίῇῃ ἴν. 6. 

8. ἐῤὲ γίσῥὲ ο77 ἱπῥεγίαπος 15 ἐφίηθ] Ηἃ- 
ΠΑΙΊΘΟΙ τπογοίοτε δά πὸ οπι]άγοη, ἀπά δὲ ἢϊ5 
ἀθδῖῃ {πΠ6 Ἰαπά ννοι]Ἱὰ πᾶν Ὀθθη [Θτουλδῃ᾽β ὉΥ͂ 
τιρῃς οὗ δι. Ασροοτάϊηρ ἴο ἴμ6 ανν, Νυπι. 
Χχχυ. ς, ἰ τπηυϑὲ ἢᾶνθ Ὀθθη ρᾶτῖ οὗ [6 σι υγθᾷ 
οὗ Απδίμοῖῃ, πη ἴπ6 ἀιϊδίδηςε οὗ ζοοο εἰ" 
115, ἰ.6. 1655. ἴῃΔη ἃ πι|]6, ὑνῃ]οἢ ννᾶ8 4}} [86 
ὑΠΕ Δῃά 1 ονϊΐος ἢ οὐπῖναῖο. Βυΐ ρῖὸ» 
ΔΌΪΥ [Π6 ᾶνν νγᾶβ ποῖ νΕΓῪ δ ΠΟΙΪΥ Κορὶ, 

ἩἨἩῊ 

481 

ταν 



482 ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 9--ι4. 
(διης; Ὀυγ 2} ἰογ {ῆγβεῖ, ὙὝΠΒεη 1 
Κηενγ της ἢ 15 τᾶς τῆς νγογά οὗ τῆς 
ΓΟΚΡ. 

9 Απά 1 Ῥουρῃῖ {με δεϊά οἵ Ηδ- 
ΠΑΠΊΘΘΪ ΙὩΥ ὑΠ0] 68 80η, ἴῃδῖ τᾶς 
ἴῃ Αμπδίμβοιῖῃ, δηά ννείρῃεά ἢϊπὶ τΠ6 

"Ὁ, κοῦ ΓΠΟΠΕΥ.) δύ 1 ̓  ϑενεπΐθεη β8ῆεκεϊβ οὗ «ἀσάε 
«ὦπα 5|1ΝΕΥ. 
ΡίοοΓ ρ Απά] ᾿βυδβογθεά τῆς ονίάδηςςα, 
[ΗεΡ. δηᾷ 56δὶϑά 721, δῃά ἴοοϊ. υνἴμθββοβ, δηΐ 
«ογοΐξ τ; ἢ . . 
ἐλε ὅσσά. ψνειρῃθά ῥύμη τῇ ΠΊΟΠΘΥ ἰπ τῆς δΑ- 

ἰδῆςεβ8. 
11 ὅὃο [ τοοκ τε ον άδηςε οὗ τε 

Ρυγομ486, δοίῤ τῆαϊ νυ ῃ]ς ἢ νγᾶ8 βεαϊεά 

Τῤει 1 ἔπεαυ, δις.7ὺ ΑΡΡΑΓΘΏΓΥ ογοηηΐδῇῃ 
μιὰ ἤγβί ἃ βίγοῃρ ργοϑεηςπηεπὶ (Πμλΐ ΗδηΔΠΊΘΟΙ 
νου]ὰ οὔον ἢϊπὶ ἰἢς ἰδηά, δηά {πὲ πὸ οὐρῇϊ 
ἴο ὈΥ ἴἴ, ἀπά ψνΒθη [15 σοιιϑῖπ δοΐι!ν ἃρ- 
Ροαγοὰ ἢθ Κπονν ἴπαί 15 ρῥγεϑθης πηθηΐ ννᾶ5 
ἔγοῃῃ Οοά. 

9. “εὐυεηίεεη σρεζοῖς οΥΓἹ αἰθεγ] 1,1, σουεπ 
σδεξεῖς ἀπά ἐδ ΟΣ αἰέν, φτοῦ Δ ὈΪΥ ἃ Ἰ6ρᾺ] ἔοτ- 
τηυΐδΔ. ὍΘ 5ι1πὶ ννᾶ5 δδοιι .312. 25. 64. οὗ ουῦ 
ΤΛΟΠΘΥ, διιῖ 5:1ν 8 Γ ννᾶ5 ννογίἢ 50 πλιι ἢ τῆογο ἰῃ. 
ἴποϑο ἀδγϑ ἰῃδῖ [Π6 ῥσίςε ννᾷ5 σοῃϑιἀθγδοϊθ, Ὠδ- 
νἱα, δῖ ἃ {ἰπὶ|6 οὗ σγθδί ργόβρεγζγ, ΟἾΪΥ βᾶνο 
ΒΕΗ͂Ὺ 5} κεὶβ ἕου Αὐτδιιηδ}λ 5 [Ὠγοβῃίηρ-ἤοογ νυ ἢ 
δ15 Οχϑθη δηά ἱπῃηρίεπιθηΐβ, 2 8. χχίν. 4, δῃά 
Μεπδμοπὶ οχδοίοα [86 54π|6 συπὶ οὗ ὁ ἢ15 
ΤΑΙ ΒΥ πιθη οὗ ννθα ἢ." 25 ἃ ἔογσγοθὰ σοῃίθυ- 
τοη ἴο ἴθ Κίπρ' οὗ Αϑϑογσγίβ, Κ᾿ χν. 2ο. [ης 
Δἤογιναγάβ {ΠΙ ΓΕ 5Π6 Κ6}5 ρυτοθαβοὰ [86 ροϊεγ 5 
Βεϊὰ νἢ ἱπηπλδάϊαϊς ροβϑοσδίοη, Μαζί. χχν]]. 
γ. ΑΙ (Πδῖ Τεγοπιίδῃ Ὀουρηϊ νγ85 ΗΔηΑπιθο] 5 
11{6-Ἰπίογεδι Ρ ἴο ἴΠ6 γεᾶγ οἵ [00]]6, ἀπά πὸ 
ΤῊΔη 5 ΠΠ 6 νγᾶβ ννοσίῃ τυ ςἢ ἰπ ἃ 5ἰθρα ᾿κὸ [ῃδὲ 
οὗ Τογυβαίοπι. Α5. Γεγεπιδῃ μδά πὸ ςμ]άτεη, 
αἱ 5 ἀδδίἢ 1η6 ἰδηὰά ννου]ὰ ἄδνοῖνε ἴο [Π6 

τβοὴ Ψ8ΟῸ ψ οι] πᾶνὸ ᾿ηπογιϑά 1 πὰ ἢδ ποῖ 
Ὀρδ ἰΕ. [ἴ νν5 ἀου 1655 ἴοο [Π6 ἱπογθαβ- 

ἱπρ' ΒΕΥΟΥΓΠΥ οὗ {π6 ἔλγηϊπθ γοϑυ της ἔγοπὶ ἴ86 
βδίθοϑϑ νηοῦ τπδάς ΗδηδπΊθοὶ ΦΑΡῈΣ ἴο 56}}, δηὰ 
186 54Π|6 σϑι156 ννουϊὰ πιᾶῖκὸ ππθη ὑηνν}]}]ηρ ἴο 
ὈμΥ. [{ 15, τχούθονογ, [6 ἀθηβίυ οὗ ρορυ]ᾶ- 
οπ ὙΠΟ πιᾶκο5 ἰαπὰ νδὶιδῦ]θ, Ὀυὲ ᾿ἰαγΡΘ 
Τη45565 οὗ (Π6 ΡΕΟρ]ο Δα δἰγεδάγ Ὀθϑθη ἀδβίγου- 
οἀ ἴῃ ννὰγ οὐ σδιτιθὰ σδρίννε ἢ Ιοσοπίδῃ ἴο 
Βαῦγϊοη. ἍνΏετε ἴδ ρορυϊδίϊοη ἰ5 5ϑρᾶσϑε, πιθῃ 
᾿νε ὈὉΥ Βυπίπρ δηὰ ραϑϊυσίηρ οδι]6 ([58]. υἱῖ. 
21---2 5), ποῖ ὈΥ ἀρτισυϊέιγο, ΕἸΠΔΙΪΥ, [Θγοῃ- 
ΙΔ Ὀουρῃς νηδὲ Πϑυοῦ ννᾶ5 δηὰ ἤδυεσ ςοιυ]ὰ 
δᾶνθ Ὀδεθη οὗ [ἢδ 5115 1651 ιι56 ἴο ἢϊπι, δπά γᾶνα 
ἴον 1 νν δῖ ἴῃ {π στοννηξ ὑγρόποΥ οὗ [Πδ 56 γα 
τα Ὦ ἤᾶν ὈΘΘη ΥΕΓΥ 5ογν] θα Ὁ] 6 ἴο ἢ! ΠΊ56 1, 
8111}, 45 1π6 ποχῖ ποίῖσγ, 1 ννὰβ [ϑγοπλ ἢ 5 ἀστν 
ἴο ὈΠΥ {πὸ οϑἰδῖθ, ἱπάθρθηάθηζγ οὗ (ἢς ἱτηροτί- 
ἅπος οὗ {Π6 ἃςῖΐ 45 ἃ 5 ἴο [86 ρΡθορίςἪ, δῃὰ 
δυϊθης]ν πα κανα [86 1} νδ]ιθ. 

10 --14. Ὕεϑ6 νϑῦϑθϑ 5ῃου")7Ἱά ργοῦδοϊν ὃὈς 

δεζογάηρ ἴο τῆς ἰανν ἀπά ουϑβίοηι, Δηὰ 
τῃδῖ ὑπ ]ς ἢ ννᾶ8 ὀρθῇ: 

12 Απά 1 ρᾶνε τΠ6 δνιάθησς οἵ 
[ἢς ρυγοβαθα υπηῖο Βαγιοῆ τἢῈ 8οη οὗ 
Νεγιδῆ, τε βοὴ οἔὕ Μαδβείδῃ, ἰπ τῆς 
ϑρῃξς οὗ Ηλδπδπιθαὶ πιίηθ ᾿Πο]ε᾽ 5 5051, 
ΔΠΔ4 ἴῃ ἴῃς ρῥγεϑεηςε οὗ ἴΠ6 νυ ΠΕ 5568 
[Πδξ βιιδϑογίθεά τῆς ὈοοΚ οὗ ἴδε ρυτ- 
σἤδβε, δείογε 411] τῆς [ἐνν8 τῃαϊ 841 ἴῃ 
τῆς σουτῖ οὗ {Π6 ργίβοῃ. 

121 ΤΠ ΑΠπά 1 Ἑςπαγρεά Βαγιςὴ Ὀείογα 
[ἢ πὶ. 54 Υ]Πηρ,, 

14 Τῆι 541 τῇς ΓΟΚΡ οὗ ἢοβῖϑβ, 
(6 Οοἀ οἔ ἴϑ5γδεὶ; Ταΐκα τῆ686 ανὶ]- 

ἐγαηϑίαῖθα 5: “454 1 «υγοΐό 16 ραγί ου δλγ8 
οἵ [Π6 ρυγοῆδϑα )π δε ἀφεά (16 γα] ἱπρ]γ- 
ἴης ἰῃδἱ 1ῃ}5 ννᾶ5 (ἢ6 ὑ5ι.4] Ργαςί!ςθ), σπά τεαἰεά 
ἱ, απά γ»ιαάε ἐδὲ «υἱΐπεισε: «ὐἱϊποας ἐξ’, ἀπά 
1 «υεἰσῥεά ἐῤε εἰθοῦ ἐπὶ δε δαίαπεσ. “Μπά 
1 Ἰοοῖ ἐῤε ρμγεβασε- ἀεί, δοίρ ἐῤαΐ «υδίεϑ 
«υα. “εαἰεά σοπίλιπίηρ ἐδὲ οὔεν «πὰ ἐδὲ εομαῖο 
ἐἰοησ, ἀπά ἐῤαΐ «υδίορ «υας ορεη: απά 1 σαῦε δε 
}ωγοῤβανε-ἀξεά ὁ Βαγωορ ἐδε “οἱ 97 Νεγίγαρ, ἐδ 
νοχ ΟΥἹ Μαῤιεγαρ, δεΐόγε τδο εγες ὁ. Ἡαηαριθεὶ 
»» τροΐσς, ἀπά ὀφίογε δὲ ἐγθὶ οΥΓ ἐδ «υἱηξησες 
«υδὸο «μὐνσογίδεά ἐδε ῥωγοβαςετάρεά, ὀφζογο δὲ ἐγδς 
9 αἱ ἐῤὲ ὕεαυς «υὐδὸο «υεγὸ εἰἐέὶης ἰπ ἐδε ἐομγὶ Ὁ 
ἐῤε γωαγά-ῥδομθε. “πά 1 ΠΕΣ Βαγμεῦ ἐπ ἐῤεῖγ 
ῥγεθέπο, "“αγίη, Τρία “αὐλῷ Ψερουαρ 9 δουί:, ἐδ 
Οοὦ 97 ]εγαεί, Ταάε ἐῤεσε ἀφεάς, εσυέη ἰδὲς ῥωγοδασο- 
ἀεεά, δοί ἐῤαΐ «υδίο ἐσ «εαἰεά, ἀπά {δὲς ορεη ἀεεά, 
αηπδ ῥμὲ ἐδεηι ἱπο απ σαγίῥοηαυαγε πὉτσο], ἐραξ 
δεν »47 εοπεμμο γι η 7 ἀἄαγ5. Εν] ΔΘΠΕΥ ἔπογδ 
ἍΓΙΟ ἴννο ἱπάδηϊυγθβ, οὐ νυν Ις ἢ πο ννὰβ οδ 
ἐῤε ῥεγεραν-ἐεεά, Δα νγὰ5 οἰσπιθάὰ ΌῚ {π6 ρυγ- 
σμδϑοσ δηα [Π6 νυ ϊϊπεβϑοβ. Νοίῃίπε 15 5δ!α οἔ 
{86 56 116 γ δ᾽ ηίηρ ἴπὸ ἀδοά, Ὀινΐ ργοῦΔὈ]Υ ἴῃ6 
ὙΠ Π6 5565 νν γα ΟοΙα]5, πὰ ΠΟΥ τεοϊοὰ τῃδὲ 
[86 ἰσγαηβδδοῦοη ἢδά ἴακθη ρΐδοθ ἴῃ ἀπο ἔοιτῃ. 
[τ ννᾶ5 ἴῇθη βϑρα]δά, ηοΐ ἰῇ ΟἿΓ 5δθῆϑε οὔδρρεοπά- 
ἴῃ} ἃ 564] ἰπ ρίδοθ οὗ βίσπιαίισθβ, Ὀὰξ ἴο εἶοβο ἰξ 
ὉΡ. ὙΠ ὀρθὴ ἀδθὰ ννᾶ8 ργοῦδΟΪΥ δὴ θχδςῖ 
ΠΟΡΥ͂, 8πὰ ννᾶ5 [δὲ ᾿ἱπίθηα θά ἴῸσ σογηπηοη ι156. 
[ἢ οἂϑθ [15 δυ ΠΟ ΠΕ ΟΕ ννᾶ5 οδ] δὰ ἴῃ ᾳυδβίίοη, 
[Π6 5 θὰ σορΥ ψουἹά ᾶνε ἴο ὕ6 ρτοάιυοορά 
Ὀεΐογο {Π6 Ἰυάξε, δηὰ δέϊοσ σδγεῖι! ἱπϑρεςίίοη 
οὗ {πὸ 564] δηὰ ργοοῦ οὗ 1:15 βεπυϊποηθβϑ, ἰΐ 
νου] Ὀε ορεηρά, «δηὰ [ξ [15 σοηϊεοηϊβ δρτοθὰ 
ἢ τῆοβε οὗ [86 ὀρθὴ ἀεεοά, ἴῃ6 ἀεςϊδίοη 
του ]Ἱὰ δ6 ἴῃ [Π6 Ὀυγογῖβ ἕδνουτ. 

ΒΥ [Π6 ογεγ᾽ ῖ8 Ῥγο Δ ΌΪΥ πιοαηΐ {ΠῸ βροςὶ ῇοδ- 
τίοη. ὙΠ ννογά πιεᾶη5 ἐῤαὲ «υδίεῦ ἐς Μαεά, 
“εἰ ἰεά, ἀπνὰ ἴμι15 1 ννου]ὰ σοηΐδίη ἃ ἀδβοσγιρίοη 
οὗ ἴΠ6 ἰἸαπά, ἄς. Τῆθ εοραά δίοης, ᾿ἰϊ. ἐδ «16- 
ἐμίοι, νου] ὰ Ὀ6 {Π6 ΞΕ ρα δ οη5 δηὰ ἴογπὶβ οἱ 
[Π6 5416, δ. 5. ἃ5 ἴο 115 γοϑιογδίίζοη δὲ (Πς γϑαγ οὗ 
70ὈΠ16, 118. ῥτίςθ, δηά 80 οὐ. Θὅδὸ ρ]δείης οὗ 
ἴη6 ἀθθὰβ ἴῇ ἃ Ἰᾶτ ννᾶβ οὗ σοιγϑο ρδοι]ᾶγ ἴο 
1Π15 5416, δῃὰ ννᾶβ ἱπιθηἠθὰ ἴο ργόϑεσνυθ {ποῖ 
ἔγοιῃ ἀδιὴρ ἀυγίηρ ἴπ6 Ἰοηξρ γοδγβ οὗ (ῃς οχὶϊρ, 



ν. 15--24. 

ἀεηςα8, 18 ενϊάεπος οὐ [ῃ6 ρυγοῇλβα, 
θοῚἢ νν δῖ ο ἢ 18 δεαϊε, δηά τἢ}}8 αδν]- 
ἄεηςς ννῆϊς ἢ 185 ορεῆ ; δηά ρυῖ τπΠεπὶ 
ἴῃ δἂῃ δαγίμθη νεβ86]. τΠδῖ ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ 
σοητίηιις ΠΊΔΠΥ͂ ἄαγϑ. 

ις Εογ τῆι βαἢ τῆς ΙῸΚΡ οὗ 
Ποβῖβ. τῆς (σοά οἔ [ϑγδεὶ ; Ηοιιβ865 δηά 
ἢε]45 ἀπά ν᾽ παγαγάβ 56.4]] δε ροβϑεββϑεά 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. 
γνᾺγ5570 Δηὰἀ Δοςσογάϊπηρ ἴο (Π6 ἔτι οὗ 
ΣΙ ἀοΐϊῃ 

ο Ψ ΉΙΟΝ Παϑβὲ 8εΐ βίρῃβ δῃηὰά ψψοη- 
αΣ ἰη 16 Ἰλπὰ οὗ ἔργρε, δύση απο 
118 ἄγ, λη4 ἴῃ ἰβγδαὶ, δηά ἃπιοηρ' 
οὐῥέγ τὰεδῃ; πὰ δαϑῖ τηδάθ ἴδε ἃ 
ΠδΠγΕ, 88 δῖ [18 ἄδγ ; 

21 Απά Παβῖ ὑγουρῆς ἔογῃ [ΠΥ ῥεο- 
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Δραὶη ἴῃ [ἢ ]15 ἰδπά. 
ιΙι6 4 Νον νῆἤθη [1 δά ἀεϊνοσγοά 

τῆς ενϊάεξηςε οὗ τη6 ρυγοῆαβα ὑπο 

Ρἷς Ιβγδεὶ ἧους οἵ τῆς ἰαπά οἵ ἔργρι "Εχοά. ἁ 
Ὑν ἢ βἰρηβθ, ἀπά νγίἢ ννοπάοτβ, ἀπά ἢ 8 ὅσαι, 5. 
ἢ 4 δίγοηρ; δαηά, δπὰά νυ ἃ ἴβξηνοα. 

Βᾶγαςἢ τῆς 8οη οὗ Νεγίδῃ, 1 ργαγεά 
πηῖο {πε ΠΟΚΡ, βγη 

17 Δἢ Ιοτὰ ὅου θεέ ο]ά, μου 
ἢαϑῖ τηδάβ τῆς ἤδάνεη ἂδπά {πῸ βαγῇ 
ὈΥ ΤῊΥ βγεαῖ ρονγεγ ἂπά {Εἰς πεα ουῖ 

βίγείςῃεά ουξ ῳἃΓΠη, πὰ ψίτῃ στεδῖ 17. 3:. 
ΓΕΓΓΟΥ ; 

22 Απά Παβῖ ρίνεη ἴπεπι 1} 15 ἰληά, 
ΨΏΙΟἢ τῆου ἀϊάθς ϑννθαῦ ἴο τπεῖὶγ [2- 
{Πεῖβ5 (ὁ ρσίνα ἴπ6πὶ, ἃ ἰαπά βονηρ 

τον, Αἰ4 ἌΤΤΑ, απά τῇεγα 15 ποιῖῃίηρ ᾿ἴοο πατὰ υνἱτῇ πλ}}Κ ἀπά ἤοπεγ ; 
ἴογ ἴθ: 22 Απά {Π6Ὺ οδπ18 'π. Δ4Πα ροββ8688- 

“Ἐχοά3. τ1ᾺΆ8. ἼΠοιι ββεννεβῖ “ον! πρκίπάμεβα δα ἰἴ ̓ δυῖ {ΠΕΥ οδεγεά ποῖ (ΠΥ νοίςε, 
ἤευι. 5.9. ᾿Πῖο τῃουϑαηά8, Δηα γεσοπηρέηβεβῖ ἴπ6Ὲ ΠΕΙΓΠΕΓ ϑναϊκεὰ ἴῃ ΤΥ ἰανν; {πεν ἢδνς 

Πα Ὑ οὐ τῆε ἐλιμεβ ἰηῖο τῇ6 θοδϑοπὶ ἄοπε ποῖῃίηρ οὗ 411 τῆλε ἴῃοι. σοπι- 
οὔτδεῖγ σι] άγεη δἔτογ τῆεπι: {πε (σγεαῖ, πηδπάεάβι τῃεπὶ ἴο ἀο : τπεγεΐογε τῃοὰ 
τῆς Μίρμῖγ Οοά, τπς [οΚΡ οὗ Ἠοβῖβ, Παϑῖ σδιιϑδά 41] τ ϊ5. ἐν}] ἴο σοπὶε ἵροῃ 
'ς ἮΙ8 ΠΔΠΊ6, (Πεπι: 

βάρϑι; Ι9 Οτεαῖ ἴῃ σουηβεὶ, ἂπά τι ρ ἢ Υ 24 Βεβοὶά τῆς ' πιοιιπῖβ, ΤΕΥ ἍΓΕ ἐκτι ον φ, 
“Ἰοῦς ἴῃ ἵννογκ : ἰογ τῇϊηβ “ δγεβ ἄγ ὀρθῇ 
Ῥτὸον. κι ἀροῃ 81] τῆς νγὰγϑβ οὔ τῆ 80η8 οὗ πῃξῃ: 
σἤλρ. 1τό. 
17. 

ἴο ρῖνθ δνεγὺ οὔε Δοςογα!ηρ ἴο ἢΙ8 

15. «ῥα ΐ δὲ θοι δραϊ δὲ Ὁοπεδῦ. 
Τῇ Βαυγιης οὗ ἤοιι5ε5, ἰαηάς, δηά υἱπογαγάϑ, 
ἱπλρ θα ἐπα ἘΠΕΥῪ τὸ οηςο 8ρᾷίη οδ)]εςῖβ οὗ ἀ6- 
βῖγθ, δηὰ 15 {(βογοίογο ἃ ργοοῦ [πδῖ ἴμ6 ρορι]δὰ- 
ἤοῃ 8α5 ὈδΟΟΠΊΘ ΠιΙΠΊΟΓΟΙΙ5. 

16---256. Τεγεπιδῃ οὔογβ Οοά 5 ςοπηπιδηά, 
δηὰ Ρυτγομδθθ5 {πὸ Ἰδηα, διι [Π6 ννῇο]θ ἰγϑηβλος 
ἘΙΟΠ 566ΠῚ5 50 ΠσΟΠΙΓΑΤΥ͂ ἴο 6 ἴδπογ οὗ 5. ργοὸ- 
νίοιι5 ργορἤῇεοίεϑ, δηὰ 50 ὈΠΓΡΑΘΟΉΔΌΪ6 ἰῃ {Π6 
ἴλοθ οὗ (Π6 5ίεξε ἃπά {πὲ ϑενθῃίυ γεαγϑβ᾽ ἜΧΊ]Θ, 
(Π4ἰ Π]5 πη πλιϑρῖνοϑ Πῖπὶ. ἀπ δ ΘΆΓΓΙΟ5 Ηβ 
ἀπο γγ το {πὸ (ἤγοης οὗ Οσοά ἴῃ ργάγογ, (ῃδί 
ἢθ ΠΙΑΥ͂ ἤᾶνο ἢϊ5 ἀουθίϑ οἵ δῖ γεβῖ. ΑΠΟΓ ἃ 
Ἰοηφ ῥγεδιηθ]θ, ἰπ νσμ ἢς πιᾶρηῖβε5 Οὐά" 
οπληϊροΐθηοθ, υ. 17, Η!5 )υδιῖςο, ψν. 18, Ηἰ5 
ΡῬτονϊάφηςς, Ὁ. 19, ἀπὰ Ηἰ5 ΌΤ ΕΓ ξοοσάπεβς 
ἴο Ηἰ5 ρεορῖίθ, νυ. 20---22, Π6 5615 ἰογ[ἢ [5γᾶ- 
6]᾽5 5815 δηά {ῃς ρυῃϑῃπιθηξ ἤονν ἴῃ σοιγϑ οὗ 
Θχοουίοη, στ. 23. 24, δηὰ σοηίγαϑί5 ἢ [ἢ 15 
{π6 φοπηπιαπά ἴο Ρυγοδάϑο {πὸ ἰδηά, υ. 2ς. 

17. “41. ]ογά Οορ Π Αἴδβ,0 τοσά ἀοά! 
866 ποΐοδ ςἢ, 1. 6. 

οο ῥαγ4}] ἴ,|. ἐῤόγε ἐς ποί δίπῳ ἴοοὸ ὝΟἙ- 
ἀΘΥΓῸΙ ,ον Τρεο. Ομ. Οεη. χνί!. 14. ΤΠ6 
τοηάοπηρ ἴῃ [6 τλΓΡ., ῥά ,γορι ΤΡεε, ἰ5 αἰῖο- 
ΕΕΙΠΟΥ σσοηξ. 

18. «μά γεζοριῤῥεσε 7 866 ποίβ οὐ οἢ. 

Τοπιθ ὑπῖο [ἢ68 ΟΙῪ ἴο τᾶΚθ ἴἴ ; ἀπά “ἄσι. 
16. οἰ 8 ρίνεῃ ἱπῖο τπῈ δαηά οὗ 
της ΟΠαϊάδδηβ, τπδλὲ ἤρῃς δραδϊηϑβὶ ἴἴ, 

Χχχὶ. 22ῶὥ. Τῶὴθ6 γϑσοιρεῃος 15 ρἰδοθα ἴῃ [86 
Ὀοϑοχῃ, Ὀδοδιι56 ἰπ ἴη6 Εδϑὶ [Π6 ρδιτηθηΐθ ΔΓῸ 
50 Διτδηροὰ 45 ἴο ἔοττη ἃ ροςκεῖ ἴἢεγο. ὍΤῆιι5 
(Ποη τηθη τηιϑδὲ γοοοῖνο δηα σΔΙΤῪ ΜῈ [ἢ 6 πὶ 
Οοάδδβ γθαυτδὶ ἕο ἰμοῖγ ἀθθάϑ, 

20. κπῖο ἐδὶ: ἀκα) ὙΠῸ 5θῆβθ 15, ἤ7ῥο δας 
“εἰ, ἰ.ς. ΜτουρΡὮϊ σέρσηις ἀπά αὐοπάφγ! ἱπ ἐρε ἰαπά 
97 Εσγρὶ, αϑὰ μαϑδῖ σοπίϊπιιθὰ ννογκίηρ {ποπὶ 
μπῖο ἐῤὶ: ἄαγ, ὉΟΤᾺ ἐπ Τεγαοὶ ἀπά αὔριον »ιέῆις 
ἐ.ε. (6 Βρορίῃθη, 1541. χἹ!. 4. (ρ. ςἢ. χι. 7) 
ΧΧΥ͂. 18. 

41. ΤὍΠΙ5 νοῦϑὸ 15 δ πιοϑξί ἴῃ 6 βᾷπιο 85 [)ευῖ. 
χχυὶ. 8. ΕοΥ ἐῤέ ἐθγγογ, ΜΨὨΙΓἢ ὄνθη ποιρῇ- 
ὈουτπΡ πδίιοηϑ8 [611 αἱ {6 πηγάς ]εθ ̓ πὰ Εδγρῖ, 
ςρΡ. ἔχοά. χν. 14. 

Δ. ἰδομ ἀϊά:: τ«υεαγ]ῇ (ρ. ςἢ. χὶ. ς 
α ἰαπά οαυίης, 5.1 Οὔ. Εχοά. πὶ. 8. 

28. 20.414} 866 ποίβ οὐ ἐπφεσγὶ!, οἷ, 
Ὑ]1]. ΣΟ. 

ἐῤγ ἰααυ] 5866 Νοῖδ δ οεπὰ οὗ (μδρίοσ. 

24. ἐῤὲ »ιομγ 1] 866 ποῖθ οὐ ςῆ. νἱ. 6. 
““ σίυεπ] Νοῖ ΤΛΕΤΕΙ͂Υ͂ ἴῃ ργορδείϊς ρογίοςξ, 

Ὀυΐϊ 45 ἴΠ6 δῃθΥ 5 νοῦκ5 ἤᾶνο τοδοπεᾶὰ [Π6 
ν.4115. 11 54}}165 ἤανθ Ὀδθη γορυ θα, δηά ἔδηληθ 
δηκὰ ροϑί!θησθ ἃ γαρίης πη {ΠῸ οἰ, 115 
σαρίαγο μᾶ5 ὈδΟΟΠῚΘ ἃ ΘΟΓΔΙΠΙΥ. 

ἨΗῊΗΏ2 
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δ ΟΡ. 1. 
13. 

Ῥεσδιιβα οὔ τῆ6 βυνοιά, ἂδπά οὗ τῆς 
ἔλταϊμθ, ἀπά οὔ {πε ρεβίϊεηςε : δηά 
νηὶ τθου Παβὶ βϑροόκεη ἰ8 σοῖς ἴο 
Ρᾶ58 ; δηά, Ὀ6Πο]ά, τῃοιι 86οϑῖ 22, 

ὡς Απά τβοιῖι δαᾶβὲ βαἰά υπίο πηδ, 
Ο [μοτά ὅονΡ, Βυγ ἴδεε {πε δεϊά ἴογ 
ΤΏΟΠΟΥ., ἂπά τἈΚ6 τυ Πε68868 ; ἔογ ἴδε 
οἰ 8 ρίνθῃ ἰηῖο τῆς παηά οὗ {δε 
Ομα] ἀβδηβ. 

26 4 ἼΠεη οᾶπιε ἴῃς νγνογά οὗ τῆς 
ΓΟΚΡ υπίο [εγεηχίδῃ., βαγίηρ, 

27 Βεβοὶά, 1 ἀγὶ τε ΙΟΚ, τπ6 
ξ (Τοά οἔἁ ἃ} ἤεβῆ : ἰ5 πεσε δΔηγ ταΐηρ 
ἴοο Βαγά ἔογ πη 

28 ἹΠογοίογε [ἢ βαῖἢ τῆς ΓΟΚΡ; 
ΒεΠο] 4, 1 νν}}} ρῖνε τ 18. οἰ ἰηῖο 
τῆς Πδπά οὗ τὴς (ἰδμαϊάδδηβ, δἀπά ἰηΐο 
1μ6 παπᾶ οὐ ΝερδυςμδάγεζΖζαν Κίηρ οὗ 
Βαδγίοη, ἀπά ἢ 514]] ἴδε ἰἴ : 

29 Απά τε (μαϊάεδδπβ, τῃαῖ ἤρῃι 
Δρδίηβῖ [ἢ15 ΕἸ, 5Π}} σοπὶε δπά 8εῖ 
ἤγε οἡ 118 οἰζγ, ἀπά Ὀυγη ἴς ἢ 
τὴ6 Βουδε8, ἔωπροη ΨΠοβα τοοίβ {ΠΕ Ὺ 
δανε οἤεγεά ἰποεηβεὲ ὑπῖο Βδδὶ, δηὰ 
Ρουγαά οὐκ ἀτίηκ οἰξεγίηρβ ππῖο οἵμογ 
Βοάβ. ἴο ργόνοῖεξ πι6 ἴο Δῃρεγ. 

25. “1π4 ἐδοω δας «αἰά [1 15 ὁπουρῇ ἴο 
᾿Ρίαςς πε σοπιτηδηᾷ 5:ἀθ Όγ σἰάθ ἢ [Π6 5ἰδίθ 
οἵ [Θγυβαίθπι ἴο βῃονν ἤονν σοπίγασγυ 1ἴ 15 ἴο ἃ]} 
(6 τυ ]ο5 οὗ δυμηδη ργιάθηοθ. ΗἩδνὶηξ 50 ἀοηθ 
ἴῆ6 ῥγορδεῖ ννδιῖβ ἴη ἔδι ἢ, συγ (ἢ Οοα ν}}}} 
ἐχρίδίη ἴο ἢϊπὶ ἢΪ5 αἰ βΒΊς]ΕΥ. 

426--44. ΤὙΠ6 ἄπϑννοσ ἰ5 αἰνίἀδὰ ἱπίο ἔννο 
Ραγίβ, ἰπ ἴΠ6 ἤτγβί οἵ ψῃϊςῆ, συ. 26--- 3 ς, (ῃ6 
5:η5 οὗ ᾿υἀΔῇῃ ἃ΄ὸ βῆδνγῃ ἴο δ6 [Π6 σδιιδὲ οὗ ΠῸῚ 
ΡιΠπιβῃπγοηξ, νυ ἢ 116 τη (ἢ6 ϑοοοηά, νυ. 46---44, 
(ῃ6 ργορῆείὶ 5 ἴδιυιρῃῖ (Παΐ [Π]|5 Ρυπὶσπιηθηΐ 
νγᾺ5 ποῖ ἴοσγ [υἀδῃ᾽5 ἀσϑιπιοϊίοη, δαϊ ἔογ Πεῦ 
διπθπατηθηῖ, πᾶ ΡΟ ΠΟΙ γοροηΐδηοθ 5386 
Τα ἢϊ Ὀδοοῖηθ ἴῃ ἃ ἴγῈΓ 5θη56 ἴῃ6 ρθορὶθ οὗ 
Τεμπονδῇ, ἀπά θὲ υπϊδὰ ἴο ΗΙπὶ ὈΥ Δη ἐνειδϑβί- 
ἴῃ σονεῃᾶπῖ, ὍὙΠὸ βυθδδίδηςθ οὗ ἴπε ἢγϑι ρατγί 
[ιᾶ5 Ὀθθη γερϑδίθα!υΥ ίνεη Ὀείογο. 

7. ἰοο ῥαγ4) ἴοο Ομ ΘΥΙᾺΙ. 
φΦ. 17. 

48. 7 «υἱ]} σί δ] ΟΥΙ 1 δὰ εκεἰνῖπα. ΤΠῈ 
ἃςῖ 45 Ὀδραη. 

29. “54 δεγη ἢ ὙὍὙΠ6 ἀεϑίγυσίίοη οὗ Ϊ6- 
ΓιπαΪ πὶ ὈΥ γα ννὰβ γοπάθγεα Προθϑθασυ ΟΥ̓ ἴῃς 
ςσοπηπιδηά κίνθῃ ἴῃ Πουΐζ. ΧΙ, τό. 

80. ,ορι ἐῤεὶγ γομ}] ὌῊΪ5 δῆϑυνεῖβ ἴο 
ἴ8ε πιεπίϊοη οὗ Εξυρί ἰὴ σν. 2ο. Οοά 5 πη γ 
ἀεοάβ ἔογ ἰϑγδϑὶ Ὀύρδηῃ ἴπ Εργρί, δπὰ 50 αἱά 
153γῶ6} 8 8:5, ὅ0 ἴῃ ςἢ. ᾿Ϊ. α (6 Εχοάιῃϑβ ἰ5 
οδιϊοὰ πο {π|6 οὗ [5Γ86}}5 γουίῃ. 

ϑρ6 οἡ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 25--34: 

20 Εογ τπεὲ ςμ!] άγεη οὐ [ϑγδεὶ δῃά 
τς οὨΠ] ἄγει οὗ [υάλἢῃ ἤανε ΟὨΪΥ ἀοης 
6ν}] θεΐογε πιὲ ἔγοπι {πεῖσγ γουτῃ : [Ὁ 
τῃς ἙσὨΠ]άτεη οὗὨ ἴβγαεὶ ἕνα ΟὨΪΥ ῥτο- 
νοκεά πιὲ ἴο ληρεῖ ἢ τῆς γνοσκ οὗ 
τοῖν ἢδηά5. 5411 τλε ΟΚ. 

3: Εογ τ}58. οἰγ δῖ θη ἴο τὴθ 
ας ἷα Ργονοσδίίοη οὗ πλ]η6 Δηραῦ δη 
Οὗ ΤΥ ΙΓ ἔτοπι ἴῆ6 ἀδγ παῖ τῆεν 
δι} ΤΕ ἐνεὲπ ἀπο [ἢ18 ἀΔΥῪ ; δῖ 1 
8Ποι}]4 γεπιονε [ἴ ἔτοπι δεΐογα ΤΥ ἔδςε, 

22 Βεοδυβε οὗἉ 4]1 τῆα8 ὃν! οὗ τῆς 
σὨ] άγεη οὗὨ [β5γδεὶ δπὰ οὐ {πε Ἵδμι]άγοη 
οὗ Τυάλῃ, ψῆϊο ἢ {ΠΕΥ πᾶνε ἄοπε τὸ 
Ρίονοκε πιὲ ἴο δηρϑῖ,) ἴδεγ, {δεὶγ 
Κίηρϑβ, {Πεῖγ ργηςεβ, τῆ εἰ Γ ῥγθϑῖβ, δηά 
{ΠεῖΓ ργορμεῖβ.) ἀπά τῆς πε οὗ [υ- 
ἀδῇ, δηά τῆς ἱπῃδθὶτδηῖβ οὗ [θγυβαί πη. 

22 Απά τῆεγ ἢᾶνε τυγηεξά τπἴο πε 
τς ΤἦΒαςΚ, ἀπά ποῖ {πε ᾷςε : τῃουρῇ εν. 
Ι ταυρῃῖ τμεπι, γίβίπρ Ὧρ ΘΑΥ]Ὺ δηὰ ’ εἰμ. «. 
τεδοπίηρ ἐῤέσι, γεῖ τῆ8Ὺ μάνα ποῖ “7 
ΠεοαγκΚεηθά ἴο γεςοῖνα ἰηβϑίγαυςτὶοη. 

7: [ Φ ἂ ὴ 

24 Βυῖ ἴπεγ ἔϑβεϊς τῃεὶγ δροπιῖπα- ἢ ομβρ. 53 
τοπ5 ἰπ τῃε ἢοιιβ6, νυν] ςἢ 18 Το] ἀ ὃ 
ΤΥ Πδηιδ,) ἴο ἀ6ῇ]6 [ξ, 

ἐδ ἐρὶάγϑη 9 ]εγαθὶ ] 5τ86}᾽}5 [4}} νγαβ {Π6 
τιοϑὲ γαρίἀ, Ὀυϊ 8ἃ5 [πάλῃ [45 δὐγινοά δἵ {Ππ6 
58 π|6 ἄσρτοο οὗ σ], [που ἢ πιογὸ δον νυ, 586 
Πλιιϑῖ 50 ἔπ γ΄ [ῃς 54 ΠΊ6 ριιη]ϑῃτησηΐ. ὅ66 [πἰγοά. 
ἴο ςἢ. 11]. 6. 

381. «α΄ γουοζαλίον ΟΥΓ »εὶπο σηρογ) [11ϊ, ΓῸΡ 
μροη Μρ πσονρ πα μροη Μν 7μ77 «υα! ἰο Μὲ 
ἐδὶς εἰΐν ονι δε ἐαγ... ΤὍΠ6 σοηδβίγυσίςοῃ ἰ5 
ὈΠιι5041, ὈῈ ργο Δ ΟΪΥ ὠῤοπ 18 ρυΐ ἰηκιοδὰ οὗ 

ὃν (ςο. ἡχτῦν, [54]. ἴχ, 7, ΠΟΤΘ 866 ποίθρ, 

νυ τ ἸΥΥΊΡ, δ. 1νἱ. 7), δηά τῆ τίρῃς τεπάοτὶπε 
15 Τὸν δὲς εν δας ὀέεη ἰὸ γι ὦ εαις 977 αηρεγ 
αηά γμγ} ον ἐδ ἐαν.. Ϊετεπδῃ οἥφη ἰηΐετ- 
σμδηροθ ἴμθϑο ργθροβιοηβ, 566 ποίδ οἡ ςἢ. 
ΧΧΧΊΝ. 14. 

ἐδε ἀαγ ἐδαΐ ἐδεν δι 1] ΤῊϊΪΚ5 ἰ5 ποῖ ἴο ὃ6 
ἴακθϑη ΠΟΙ οὗἩ (ἢ6 ἀΑΥ͂ ννῇθη [Θγιιϑα]οσλ Ὀ6- 
σδηηθ ἴη6 σαρ ίδὶ οὗ [Π6 παίϊοῃ, δαϊ τηθδηβ5 37 ο»η 
ἐδε εαγἰ σε 1[»ριδ. 

82. ἴπ [Π15 δηὰ [Π6 ἴἤγθο ἔο]] οννῖπρ σοῦϑοβ 
ἃ 1ΓὉΠΟΓ ἀοϑορ. ΟΠ. 5 ψίνοῃ οὗ ἴποβθ 51Π53 
γνΒΙςἢ Πδά πηδάς ἴπ6 γοπηονδὶ οὗ [υἀδῃ ἃ πὸ- 
ΘΟϑβΆΊΥ δεῖ οὗ (ἢ αἰνίπο ᾿ 5[1ς6, 

3838. ἐῤοι» 1 ἰαμσδί ἐδερ} ϑΠΟΙΪΥ δῃ 
Ἰηῆη. {Πκὸ [Π056 ἴῃ ςἢ. νἱ). 9. Τῆς [ἰτοταὶ τθη- 
ἀογπηρ 5, “πῆ Ἰδογε «ὐαϑῷ ἃ ἐεασῥίπς οΥ 1ῤρρη, 
ἐπέη ὦ γαίης ἐαγὶν ἀπά ἱεασῥίπς, δμὲ ἐδοῦ ὁκανρ 
γοΐ 50 ἃ5 10 Γεζόϊ δ ΓΟΓΓΕΟΙΟΡΙ. 

84, 86. ΤΠεθ6 υεῦβϑε8 ἃγῈ τοροδλίοθα ἔγοαι 

α! Ἡοῦ. ἀν" 
ἍΜ. αὐ εν, 



ν, 35---41.} ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. 
25 Απά {πεν Ῥυ11 {μα δίρἢ ρίδοαϑ 

οἔ Βλδ], ννῃϊοθ ἀγ ἴῃ τῆς νϑ]]εν οὗ 
(ἢς 8δοὴ οὗ Ηϊπηοπι, ἴο σδιιβε τῆ 6! Γ 
80Π8 ἂἀηάὰ τἢεὶγ ἀδυρῆϊειῖβ ἴο 858 

"Τεν. 18. ΚῃτουρᾺ ἐῤέ γε απο "π ΜΟΪ]Ἂςἢ ; νηὶ ἢ 
Ϊ ςοπιπιδπάεδά τῃ6πὶ ποῖ, πο Γ σδηλα 
ἰς ἰηῖο ΤΥ παϊπά, τας τῆεν 5ῃου]ά 
ἄο {Π18 δϑοπιίπδιίίοη, ἴο σᾶιιβδε [άδἢ 
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1 νν}}}] Ὀγίηρ τπδπὶ ἀρδὶπ ὑπο τῇ 98 
Ρίαςς, ἀπά 1 υν}}} σαυβε τῆεπι τὸ ἄννεὶ] 
οὐ τοὺ 

Απά τῆεν 5}.4}1] Ὀὲ 9 την ρξβορίδ, “ “βάρ. 24 
-. [νν}}} 6 ἐξ εἰν (οά: ἜΠῈ: Αὐτὸν θος 

29 Απά] ψ}}} ἐρῖνε τμεπὶ οὴς Ποαγί, 2 Εξεῖς. «:.ἥ 
Δπὰ ομα ψγὰγ, τῃδξ ΤΕΥ ΠΊΔΥ ἔβα 8 Ὁ 
᾿ογ ἐνεῖς ἔογ ἴῃε ροοά οὗ τῇεπ, δπά τ. 

ἔ οἢλ) “5. 
31. ὃς ἰο 5. 

: : : αὐ ἀα»γ:. 
ἴο 81η. οὗ τπεῖὶγ σμ]άγθη δίτοσ τῃθπὶ: 

26 ᾷ Απά πον τπετείογε τῆιϊι8 541 ἢ 40 Απά 1 ν]] παῖε δὴ βνογϊδϑῖ- 
τῆς Ιοκρ, τὰς (ὡοἀ οὗ ἴϑβγδεὶ, σοοη-ὀ ἰῃρ σονεπᾶηῖ ψ ἢ τῆεπι, τι 1 ψ}}}} 
σΟΓΠΙη ΓΗΕΡ. τἢ}5 οἰἴγ, ν μούθοῦ γ8 ϑ4ΑΥ, 
[τ 514}} 6 ἀε]ϊνεγεά ἱπῖο τῆς παπᾶ 
οἔ τῃὲ Κίηρ οὗ Βαῦγίομ ὃγ τῇς βυνογά, 
δηά ὃγΥ τῆς ἔλπιῖπθ, δηὰ ὃν τῆς ρεβῖϊ- 
Ιδῆςα ; 

427 Βεβοϊά, 1 νψ}}} “ ραῖμεγ τῇδ πὶ 
οιξ οὗ 8}1] σουηΐτγίθ5, νηοῦ 1 ἤᾶνο 
ἀτγίνεη τῆεπὶ ἴῃ τλϊπθ Δησεῦ, ἀπὰ ἴῃ 

Ποῖ ἴυγῃ ΔΥΨΑΥ ' ΠΌΠπι ἴπἤεηλ, ἴο ἄο τ πὰς 
ἴδηι ροοά ; διιὲ 1 ν}}}} ρῃξ ΠΥ ἔεδγ ἄρ. 
ἴῃ {ΠΕ }Γ ἤοαγῖβ, τῃδῖ ἴΠῈῪ 5}4}} ποῖ 
ἀεραγί ἔτοπι πιδ. 

41 Ὗεμ, ἰἱ ν1]}] γε]οῖςσε ονεῦ τῃεπὶ 
ἴο ἀο {πεπὶ ροοά, ἀπά 1 νν}}} ρίδηῖ 
τῃοπὶ ἰη τῆ 15. ἰΔπΠ4 ᾿ λβϑιγεάϊγ υνιτὴ ἐΉΟΡ. ἐπ 

ἐγωτά, οΥ, 

ΤΥ ψψῃοΪς ἤδαγῖ δηὰ ὑγ ἢ ΠᾺΥ νγ ΠΟ] “ἰαῤέεν. 

" ὈὨσι. 30. 

ΤΥ ἔμΓΥ,) ἃπΠ4 ἴῃ ργθαῖ ψγαῖῃ ; πὰ 

“ἢ. νἱΐῖ. 30, 321, Ὀυξ ἢ ἴννο ἱπηρογίδηξ ναγίδ- 
[ἴἸοη5. βααὶ ᾽5 φαΐ ἔογ Τορῥεὶ, ἃ5 ἴῃ οἢ.. ΧΙΧ. ς, 
Δηἀ 2. Μοίεεῤ ἱπϑίθδά οὗ ἐπ ἐδὸ ἥγο. ὍΔ Ιάδη- 
τιποδίίοη οὗ Βδδὶ νυν ΜΟ]οςἢ 15 πιοϑβὲ ἱπιροτί- 
δηΐϊ, ἔστ [6 δηςϊοηῖβ (ποπηϑοῖνθϑ οζοη πηδὰς ἴῃ 6 
Ττηϊσία κα οὗ σοηϊοιπάϊηρ, Πῖπὶ ἢ δαΐαγη, [ἢ 6 
δίδγ ψνἤοϑθ ᾿ἰΠΠιιθησθϑ5 ἀγα ἃ]] δ ηἰϑῖοσ. ΕΔ} }γ 
νγοηρ, Ὀμζ πιοῦὸ τηοάσγῃ, 15 ἴπ6 ἔοστῃ οἵ (86 
ταυτῇ Ὡς σοηέοιιπά5. πὶ ἢ ΚΥΟΠΟΒ. 
ΜΙῈΟΪΘςοἢ ἴῃς ἀξπσ δηά Κδδὶ] ἴῃ6 δογ ἅτὸ 5 ΠΊΡΙΥ 
αἰ δγοπξ πᾶ Πλ65 οἵ {Ππ6 βιιπ-ροά, δα ἴῃ αἰϊογοα 
τοϊδίίοηβ. Μοϊεςῆ [5 106 ϑιιὴ 85 ἴπ6 ΠΡ ἢ 
ἢτο, νυ ἢ ἴπ ραβϑίηρ [Πγοιρἢ τ[Πδ 555 οἵ (ῃς 
Ζοάϊδο ὈυΓῃ5 ὨΡ [5 οὐνῃ σὨ]άγοπ ((ὑγειίζογ, 
“ΘΥΤΊΌΟΪΙΚ.,᾽ 11. Δ67; Οὐ5, “Μοη. Ῥμορη. ρρ. 
448, 413). [{15 δὴ οἱὰ (αῃᾷδη! 5 ἢ ννοσβῃὶρ, 
σΑγγιθαὰ Ὁγ 1π6 Ῥῃαρηϊοίδη5 ἴο 4}] {Πεῖγ σο]οηΐο5, 
Δηα ΠΥΠΊΪΥ Θϑἰ Ὁ Π5Ποα 1η Ῥα]οσῖηθ αἴ [6 {1πὶ6 
γι Ποη {Π6 [5ΓΔ6} 165 σοπαιογοαὰ [Π6 σου ΠΊΓΥ.. 566 
ποΐδ οἡ [,δν. χχ, 2--; Δπα οη ἴΠ6 πιόδηηρ ΟὗὨ 
ο ρα“. ἐῤγομχῥ, 588 ποΐβ οῃ Ἂἢ. Υἱῖ. 21. 

36. “]1πώ4 που ἐῤδεγοζογε] ὍῊΪ5. ΓΕΒ ΠΊΘ5 
(6 γριιπηθηΐ ἔτοπὶ Ὁ. 227. Νοίπιηρ 15 ἴοο 
ννπάογα! ἔογ [εμονδῆ, πὰ που ἴπ6 σᾶρ- 
ἴυτο οὗ [Θγιιϑα]θ πὶ ϑθοπὶ5 ἴο ηνοῖνα ἰῃ6 υἱοτ 
Θχιποίίοη οὗ ([Πη6 παίίοπ, γε γα ἔποτο 15. ἃ 
τοβιογδίοη ἴη βίογε ἔοσῦ 1. ὙΠῸ ἱπίοιτηθαϊδίθ 
γοΥβθ5. 051 ΥᾧΥ Ῥαγοη ΠΕ ΑΙ ΪΥ ΤΡ δανοτν οὗ 
Τυάδῃ 5 ρυηιδῃπιεηῖ. 

387. Βεῤοίά, 1 «υἱ! σαίῥεν ἐδοῇ] Α5. 1δὲ 
εἰν νγἃ5 ἴῃς οὈ͵θοΐξ οὐ ἴΠ6 ργόρῆθου ἰπ υ.. 16, 
Ὑ6 ταϊρδξ Πᾶνο ὀχροοϊοά ἃ πλοῖα ἀἰτγοςΐ γείογθηςο 
ἴο 1. Βιυΐ νἱΌΔ}}γ {ΠῸ ἸηΠδιΔηῖ5. ἄγ (ἢ 6 
εἰΐϊγ. [τ νου]ὰ πᾶνὸ Ὀδθη πὸ συπηίογί ἴο [ἢ6 
Οχὶθ5 ἰο κηονν {μδῖ ἴῃ6 Ὠομβε5 δηὰ ν0Ὰ}}5 οὗ 
]εὐυδαίοπλ νου 6 το] δηὰ οσςσυριεὰ ὈΥ͂ 
δηοῖμον γᾶοο: [ΠΟΙ 8} ννὰ5 ἴο τείιπι πὰ 

8οιι]. 

᾿πμδΌ] Ὁ: Τυάσα {ποηλβεῖνοβ. Αἀά, {παὶ 45 ἴΠ6 
ἀοϑίγαςσίοη οὗ ᾿ἀδοιαν ἰηνοϊνθά {ΠῸ ἀϊβρογ- 
5Ι0η οὗὨ 115 ᾿πῃδοιδηΐβ, 50 {ΠῸῚΓ Ὀοίηρ ραϊπογοά 
Ὀαςῖκ ἱπνοϊνοὰ {πῸ τορι] άϊπρ οὗ ἴδ σἰγ. 

359. οπε ῥεαγΐ, απά οὔ αὐα}} [Ιἢ ςοἷι. 11]. 13 
(6 τῃδη!]4 ραΐἢ5 οἵἁἨ 51} ἄγὸ ἀθβο θα 8ἃ5 (6 
ϑοδίζογιηρ οὗ πλθη 5 ννᾶγϑ, διιῖ τπάϑγ [Π6 ΠΘν 
σονθηδηΐ [ΠΟΥ Μν}} ἢ οπθ σοπϑοπΐ ννδὶκ ἴῃ 
1[Π6 ομὲ ἤάγονν ραΐῃ οὔ Πρῃϊ-ἀοιηρ, Με. νἱϊ. 
14. Οὔ. 8150 [54]. 1}, 6. 

ἐῤαὶ τῤεν »ιαᾶν αν γιὸ 0 Υ συγ] ΑἸ δ] υϑίοη 
ἴο οι, ᾿ν. το. διπλαυυ ἴΠε ποχί αοἶδιιθθ 5 
ἴλκοη ἔγοπλ Πθμῖ. νἱ. 24. Εον ευεν, ᾿ἰἴϊ, ἰ5. αἱΪ 
ἐδε ἀαγ:, 1. δ. ΘΝΘΥῪ ΑΔΥ, σοπϑίδηι]γ. 

40. 10 4 ἐξόγη σοο] Βγ ρυϊζίίηρ ἃ σοπχ» 
πιὰ Ὀείοτθ ἴπό56 ψνογάβ {πὸ Α. Ν. ᾿σΟΠΡΙΥ 
σοπηδοῖϑ {ποῖ νυ τ ἢ [6 ἢγϑι οἸΔ.56, 1 «οἱἱ »εαΐξε 
Ω εουοιαπί. ἘΘΑΙΥ Οοα ργοιηῖϑοβ {π4ξ Ηἰς 
ΠΟῪ σονθηδηΐ, οἢ, ΧΧΧΙ, 21,) 5}4}} Ὀδ δἴογηδὶ, 
δηἀ σοηῇιπηβ ἰῃ]5 ὈΥ (6 δϑϑιζδησο (δὶ 1 
5Ποι 4 πένοῦ Ὀ6 Ὀτόκοπ οἡ ΘἰἴΠοῚ 51:46. Νοῖ οῃ 
(οὐ 5:46, ,“ῶν 1] «υἱ] ποὶ ἐμγη ααυαν 77»: ἐρενπ 
1ο 4ο ἐῥενὶ ψοοίΐ, 1.6. 1 ΜΜῈΠ ΠδνΘσ σθᾶθθ ἔγοπλ 
ἀοίπρ ποῖ σοοά : ΠΟΥ οὐ ἴΠεὶγ 5:6, ἴον 1 «υἱὴ 
2. Μν αν ἱπ ῥεῖν ῥεαγίς ἐῤδαΐ ἐρον ἀεῤαγὶ ποὲ 
ονι Με. ἴτπ ἴμ6ϑ6 ἔπννο σοπάϊ᾽οη5. σοηβίϑίβ 
{πΠ6 σεγίδιπίυ οὗ ἴπ6 οἴογπαὶ ἀυταίίοη οὗ {Π6 
σονθηδηΐ, ἔογ ὙΠΟ ἢ 566 Με. χχν!. 2ο. 

41. αππμγε} [Τ1ῖ. 'ὰ ὕὑὉσαῦδ, 566 οἢ. 
Χῖν. 13.) 2.6. ἴῃ ΥΟΓΙΕΥ͂, [π᾿ τοα] γ. [{ τοίοτβ ἴο 
Οοὐἷβ ἥπη ρυΐροβθ. Τῆς τοηάσγηρς οὗ [ἢ 
ΑΟΝ., 85 αἷϑδο πὶ ἴπ [πὸ τρᾶγρ., ἐπὶ σέαδι δέν, 
ΤΊΔΚὸβ 1ἴ τοῖογ ἴο ἴΠ6 ϑδέθί Υ δῃὰ ϑθσυ ΓΙ Υ οἵ τἢ6 
ΡΘορὶθ, ἽὍΒο ρ]δηζίηρ ἰπ ἴΠ6 ῃγϑὶ σονθηδηΐ μδά 
Ὀθύη Ἱπιρογίοςϊ, δηά τπογοίογο 1 δηάοαὰ ἴη δη 
ὈΡτοοῖησ. Απά ΠΟΟΟΘΘΑΓΙΠΥ 50, ἕο ἴῃς ἢγβέ 
σονοηδηΐ ὑνὰ5 Οὴθ οὗ ἀν δηὰ γεϑιοα οἱ 
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42 ἔσογ τῆι. 534ἢ τῆς ΠΟκΡ; [ἶκα 
8ἃ5. 1 πᾶνε Ὀγουρῆς 81 τῃ15 ρσγεδῖ ὃν!] 
ὉΡοη τ ]5 ρβορΐς, 50 νν}}} 1 Ὀτγίηρ ὕροη 
{Πεπὶ 41} τῆς ροοά τῆλι 1 ἤᾶνε ρῥτο- 
Γηϊβεά τῆεπι. 

43 Απά βεῖἀ8. 5.411 θὲ δουρῆς ἴῃ 
{158 ἰαπά, ννβεγεοῦ γε δᾶγ, 7ὲ 19 ἀ6- 
βοΐδλῖε ψιῆουϊ ΠηΔη ΟΥ ἩΒρ δα τ 15 
Ε τὴ ἱπῖο ἴῃς Παπά οὗ τῆς ΟΒδὶ)- 
ΘΔ4η5. 

ταυΐυδ! ΟὈ] ρδοπα. Βυΐ (Π6 πὸνν σονθηδηῖΐ ἰ5 
οηδ οὗ ξτᾶςθ, ᾿πάἀϊοσαῖοα Ὁγ Οσοά᾽ 5 τε]οϊς! πρὶ ονδγ 
Η!5 ρϑορΐθ, δπὰ ρ]δηϊίηρ ἴοτα ἢ Ηἰ5 νν μοΪ6 
Βοασί. Απά βιιοἢ ἃ σονοπδηΐ, [6 πιογοῖο οὗ 
ῬΉΙΟΝ 5ργηρ βροπίδῃθοιϑιυ ΠῸπὶ Ηἰ5 ἰουε, 
Οοὰ Πιδὰ ργοπιὶϑοὰ ἔγομη ἴπε ἢτϑί. ὅεε θυ. 
ΧΧΧ. 9. 

42. 1 ας:...71Ὶ Οὗ. εἰ, χχχί. 28. 

48. “41π4 είά: «ῥα δέ δομσ δ) 1,1ῖ, 72ε 
Μείά, ποῖ Ηδηδπλθο] 5, Ὀὰϊ [Π6 ρθη υπἰπο]οϑθά 
σουπηίτγυ, οἢ. ἵν. 17. Α σοηδιάογαῦϊο ρορυ]4- 
οπ πλυϑὲ πᾶνε σγονγῃ Ὁ Ὀδέογα [Π15 Ὀεοδπλο 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙ. ΧΧΧΙΠΙ. ἷν. 42----4. 

44. Μεὴ 5841] θὰγ ἢε]45 ἴῸΓ ποπου, 
Δηα βῦβογθε ἐν άδηςεβ, ἀπά 568] ἐῤρρῃ, 
ἀηά ἴακε ννιϊπεβθεβ ἰη τῆς ἰαπά οὗ 
Βεη]απλίη, ἀπά ἴῃ πε ρίαςεβ ἀδοιυῖ 
]εγυβαίεπι, δηὰ πὶ τῆς οἰτίε5. οὔ [- 
ἄδὴἢ. δπά ἴῃ τΠε οἰτ68 οὗ ἴῃς πιοιιη- 
(Δ1Π850 ἀπά ἴῃ τῃ8 οἰτε8 οὗ [6 νδ]]δγ, 
Δηα ἴῃ [πὲ οἰτε8 οἵ τῆε βουῖῃ : ἰογ 1 
1} σδυβϑεὲ {Πεῖγ σαρτνγ το ταῖυζη, 
841 ἴῃς [ΚΡ. 

οὗ νᾶ]ιι6. [Ι͂η 186 ποχέ νϑῦβϑθ ἰξ 15. ρ]ι.,) Με Ζ:, 
δηά {Πογὸ σοῖο ἴο [Π6 ϑθνοσδὶ ρογίοηβ οἵ ιἴἴ 
Ὑνῃσἢ Ὀεοϊοηροὰ το ἰπάϊν!ά 415, ἀηὰ οὗ ψῇϊοἢ 
186 Ὀοιιπάδτγιο5 ἡγογα βἤθνγῃ ΟΥ̓ ἰΔΠἀτγδΓΚ5. 

44. «μόσεγιδε ουϊάσποε)] ΒἈΔΙ1 Ὑτὶῖο 11 
ἄπ 089 ἀοοθά. 866 Οοἢ Ὑ. το. 

ἐπ δε ἰαπά 97 Βεη αρεῖπ, 5.1 [ῖπ ογάθγ ἴο 
Ὀτίηρ ἴμ6 σογίδιηϊγ οἵ (Π6 τορίυγη ἔτοπὶ ἐχὶ]α 
ΤΏΟΓΟ νυἱν  α]γ Ὀδίογο ἴΠ6 πηπά, (ἢ ργορῇἢεῖ δηι- 
τηογδίθϑ [6 βϑνογδὶ βιιθάϊν!ϊοηϑ οὗ [Π6 ἰογΥ ΟΥΥ 
οὔ ἴῃς Κίηρϑβ οἵ [άδἢῆ. 866. ὕροη ἴδοπι, «ἢ. 

᾿ΧΥΙ. χό; οϑβἢ. χ. 4ο; [υἀξ.]. 9. 

ΝΟΤΕ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧΧΙΙ. 22. 

Τῆο ΟἿ 15 ἽΠΓΠΞ, ἡηι ἐῤν ἰαᾳυε; Ὀυΐ ἃ5 
(1) ἴδε ἔοτπῃ ἰ5 ἱγτερυϊαγ, [δὲ ἐοιπά εἰϑονν μεθ 
δεῖης ΠΣ, ἀπὰ 45 (2) {86 Τοόγδῃ οἵ ἰδ οὗ 

(ἬΑΡΤΕΒ ΧΧΧΠ. 
τ Οραά ῥγοπιεφελ ἐο 116 εαῤήυν α ργασίρμς γέ- 

ἕμγπ, ὁ ἃ ον γε σίαίε, τι ὦ φομέφι ρυῦνδ)- 
γιδηι,, 15 Οὐγίέ ἐφ ϑδγαπελ οὗ τιρλιίοομσηεςς, 
17 α πέμμα πε οὗ ἀϊπσίρη ἀπιΐ ῥγίέεέλοσα, 
20 σκπαἱ α σἰαὀιν οὐ α ὀῥισσοα φορά, 

ΟΕΚΕΟΝΕΚΒ τς νοχγά οἔἔ τῆς 
ΚΡ οᾶπὶα ὑπῖο εγεπίδῃ 

πε βεσοηά τίηιθ, ννῃ Πα ἢῈ ννᾶβ8 γοεῖ 
δ ΟΡ. 32. 4 μι ἋΡ ἴῃ ἴῃς σουγῖ οὗἁὨ τε ργίϑοη, 

ΒΑ Πρ, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΠ. ὙΠι[βα ομαρίου ἰ5 ὉῪ 16 
5 ΡΟΥβΟΡΊΊΟη αἰγός! διϊδοῃρα ἴο οἷ. ΧΧΧΙΙ,, 
1Π6 ΡὈΓΟΙ 505. οἵ ὙΠ ]σἢ ἰὲ σοηβττηβ, δὰ ρῖνοϑ 
(Π6Π ἃ ΤΟ ἀἸγθο ιν βριτι 4] τθδηηρ. ὙΤῊΘ 
ΡΓΟΡΠ οί ἔοιθθθθν" 5. ἴῃ ᾿ἴ [6 Βαρρίπεββ οὗ (86 
Το Γηηρ ΘΧῚ]65, νῦν. 1-τοῦ4,), οἵ νυν ϊςοἢ 1ῃ6 
ΟΠ ΠΔΓ ΠΡ ΡΊΟΓΥ 15 δ εβϑίδ ἢ 5. Ὀϊτἢ, ντ. τς, 
τό, ἴῃ Ῥοπι Ὀοΐῃ {πὸ [ον ς 4] ρῥΠοϑιμῃοοά 
δηὰ (ἢ αν άϊς Κιηράομη ἄγ ςοιηδίποά, 
αὖ. τῷ, 18. πὰ Οοὐδ σονοπαηΐ ἢ πΊδη- 
Κιηὰ πιαάδ ρογροῖμδὶ, υν. 19--26. 

1. τι ἐῤὲ εομγί οὗ ἐδ ῥγβοηὴ ΟΥ̓͂ 189 
επδτά, οἢ. χχχίϊ. 2. 

Ὡ. 1ῥὲ »μαζεγ ἐῤεέγεο ἢ Οὐ, {δια “αἱὲδ 

Μοϑ965 5 σουίδι Υ πιοδηΐ, {πο ἰηϑογιοά Ἷ 19 ργο- 
ὈΔΟΪΥ ἃ οἸογίοδὶ εὐγοσ, πὰ {με Καὶ 15 τὶ ἴῃ 
τεδάιηρ ἽΠἼΠ3. 

24 ΤὭυβ 5411 τῆς ΓΟΚῸ ὄτῃ6 πλλίκογ ΤΡ: 37 
τῃογοοῦ, τῆς ΓΟΚΡ τῆαῖ [ογηιεά ἰζ, ἴο 
651] 15}} ἴἴ; τὴ6 ΠΟΚΡῸ 2: ἢ15 πάπα; 

2 ΟΔΙ] υπῖο π|ε, Ὧπά 1 νν"}}] δη- 
ΒννΕΓ ἴῃεα, δπά 58ῃδν ἴῃδα ργεδῖ διά 
"ΤΉ ΙΡΗ τὨϊηρ5, Ὑνῃῖ ἢ ποὺ Κηον- ἔθ 
εϑὲ ποῖ. 

4 Βογτδυ5 534(ἢ τῆε Γοκ, τῆς οά 
οἵ Ἰβγδεὶ, σοποεγηίηρ ἴἢ6 ἤουβε8 οὗ 
τ} 15. οἰτγ,), Ὧπᾶὰ ςοποεογηίηρ ἴῃς Ποιι568 

εῤουα ἐδὲ ἄρον οΥ ἐ!, ὕερουα «υδὸ ϑόν»ιοιδ 
ἐΐ, δαὶ ῥὲ »παν οεἱαῤίμὸ “, ϑεορουναδ ἢ Ηΐ 
ηαᾶρις. Τὴ ΡῬγοποιηβ ἃγὰ ἔθη. ὃυῖ 45 ἴδ 
Αταγηδὶς ἰοηριιθβ ἤᾶνθ ΟἸΪΥ ἴννο ροπάογβ, ἴἃ 
Ὀεσᾷπια [6 στυ]α ἴο 56 (Π6 ἔδπι. ᾿πηροτϑόηδ γ. 
ΤΠἢι5 ἐξ πιθδῃ5 νυν δίϑοθνοσ. [Θῃονδῇ νν}}]5. 

8. »ηἰσδίν ἐῤίπρε, «αυδὶεὐ ἐδοις ἐποαυε! πο}] 
Οτ, εἰ άάϑθα ἐῤίη'(πιᾶγρ.). ΤῊΣ ψνοτγά ΠΠΟΓΑΙΥ 
Τηθλη5 γογέϊβεά, πὰ 5. 1ι150}4}}}7 σοπηοοϊεὰ νυν ἢ 
οἰ 65, δηὰ σϑηάογοα ἴῃ {πὸ Α.Ὄ Ν. «υαἱεά, οτ 
ΤΟΙ τευ ΠΥ ἡεπεεά ἀηὰ ἐρζεπεεά. 45 ἴδ6 
ΤῊΘΊΔΡὮΟΓΣ 15 βδτβῇ, [6 σογτεοϊίοη οὗ Ενναὶὰ ἰβ 
ΨΟΓΥ ΡΓΟΌΔΌΪ6. ΒΥ (δε 5]|5ηϊεϑὲ ροβϑβι 6 ἃ]- 
ἰεγαίϊίΐϊοη (2 ἔογ 3) ψ δᾶνο ἴΠ6 ΥΕΓΥ͂ 8876 



ν. 5--10.] 

οὗ τῆε Κίπρβ οἵ [υάλῃ, νυν ϊο ἢ ἅτε 
γονῇ ἄοννῃ ΟΥ τῃ6 πιοιηῖΐβ, δηά 
Ὀγ ἴῃς 5ινογά ; 

ς ΤΠΕΥ οοπιε ἴο ἔρῃς νὰ τῆς 
Ομαϊάδαηϑ, δὰὲ ἐξ ἐξ τὸ ΕΠ] ἐβεπὶ νγίτῃ 
1ὴ6 ἀεδά δοάϊ65 οὗ πιδη, ννῆοπι 1 ἤδνε 
βἰδί πη ἴῃ πτὶηθ ἈΠΡῸΓ Δηά ἴῃ ΠῚῪ ἔμαγγ, 
Δα ἔογ 4}} ψνβοβε ν]οκοάηθθα 1 ἢᾶνε 
Πα τὴν ἕδος ἔγοπὶ (ἢ 5 οἰτγ. 

6 Βεμοῖϊά, 1 νν}}} Ὀτίπρ ἴτ Πεα τῆ 
Δηἀ οἰγθ, πα 1 νν}}} οσαγα τῆ δ πὶ, ἀπά 
ψν1}}} γενθδὶ ἀητὸ τῆεπλ ἴῃς δρυημάδηςς 
οἵ ρεᾶςε δηά τγυτῇ. 

Απά 1 νν!}}] σαιβα τῆε. σαρτιν! 
οἔ [υάδῃ ἀπά τῆς σαρτίν!Υ οὐ [5γδαὶ 
ἴο τεῖυγη. δπα νν}}} θμ114 τῆθηλ, 45 δῖ 
τῆς ἢτϑῖ. 

νογάβ 45 ἅγα ἔουπά ἰη [5ἱ. χὶνἢ!. 6, αηά ἰγαη5- 
ἰαϊοὰ ποτ ὁ" ιάάθηῃ {πὶπρθ δηὰ ἴδοιι ἀϊάςι 
ποῖ Κῆον {π0πὶ.} ὙΠέθὸ ἴννο νεῖϑθεβ ἃτὸ 
ποῖ ἴῃ Τογοη Δ} 5. 5114] ϑδἴγ]θ, θὰ ϊ γοϑθπΊὉ ]6 
(αι οὗ 84΄14ἢ, που ΟἾΪΥ οἠδ οΟἴδποῦ υνογὰ 
(πιεῖν γμογνιρά͵ τεπάεγεά ῥμγρουσά ἴῃ [58]. 
ΧΙν!. 11) 15 δοίια!]} Υ ἔουπα 1η [54]. Χ].----ἰχν!, 
Α5 ἴῃ6 ννΠο]6 σοηϊοχί βῆθυννβ {Παΐ [Π6 εἰδιιδα ἴῃ 
1581. ΧΙΝΠ]. 6 15 ΟΥΡΊΠΑΙ, 1 ταιδὲ Ὀ6 ἃ 4ιο- 
ἴδιο ποθ, νυν ϑίΠοΥ ρίνθη ΠΟΥ ΠῪ 45 Εννα]ὰ 
ΒΙΡΡΟΘΕ5, ΟΥ̓ πιδάδ ἰηΐο ἃ “ ἀδγκ ϑαγίηρ ̓" ὉΥ 
ὈΘΙΩΡ 5||5.ΠΕΥ δἰζογθά. 

4. τῤγοαυη ἀοπυπ ὁ ἐδο »ιομηΐς, ἀπά ὃν ἠδὲ 
“4«υογ)] Ἐδίῃοι, δϑδίηδὺ ἐῤὲ ρ»ιομηΐς, «ρα 
δεαϊπδὺ ἐῤὲ ταὐογά. Ιτ Δηοιϊοηΐ 5ερὸϑ 85 [Π6 
νοσκβ οἵ [6 ΘΠΟΙΛΥ͂ Δρργοδομῃοὰ {Π6 ν 8|]5, 
1 ννὰϑ υϑ08] ἴο Ῥυ Πὰ ἱππεῖ ἕοττΠοδίίοηβ, δηὰ 
ἔογ [Π15 ΡΌΓΡοΟΘα. ἢοιιδθὸ5 ννόγθ ρα ρα ἀοννη 
ΒοΙἢ ἴο ρβῖνε ἴῃς νδοδπίὶ σρᾷςσθ πϑοόββαγυ, δηά 
4150 ἴο 5ῈΡΡΙΥ πηαῖογαῖὶθ. Ορ. [54]. ΧΧΙ!. 1ο. 
ϑευογά:, ᾿ἰΓαμ 5]αϊοα {ποτ χε, ἀτὸ πιοητοηθὰ ἴῃ 
ἘΖΕΚ, Χχν]. 9 ἃ5 υ5ϑἀ [ῸΓ Ὀτγοακίηρ ἀοννῃ 186 
ἴονγοῦθ ἴῃ [6 νν8}}5. 866 ποίδ ου ςῆ. ν. 17. 

δ. ΤΡέν εοριό ἰο ἤν] ὍΠδθθ ννοσὰβ. ἃτδ 
ΨΟΙΥ ΡυΖΖηρ, Ὀυΐ ἀτὸ Του πὰ ἴῃ 411 [6 νὸῖ- 
ΒΙοῃ5 ὄὀχοορρῖ {πὸ ΧΧ.ἅὠ ἀπά πὸ ργοῦδθϊθ 
ἐπηχοηάδίίοη ἢᾶ5 Ὀθεὴ οἴἴἶεγοά. Τὸ ιιπάρτ- 
βίδηἀ (πθηὶ ΠΠΟΓΑΪῪΥ οὗ (6 ποιὸς Πρδιηνς 
ὙΠ (Π6 ΟΠαϊαΔη5 15. ᾿πηροβϑι]6, ἀπά ἴῃ ΠΟ 
ὙΑΥ σοι] Ποιι565 Ὀ6 5δ! ἃ ἴο ἢ]] {ΠΟ πΊβοῖνοβ νυν ἢ 
[πε ἀεδὰ δοάϊεβ οὗ πιο. [{ 15 Ὠροθόβαγγ πογὸ- 
ἴογο ἴο ΘΌΡΡΙΥ 266 υεαυ: ἃ5 186 ϑιιδ)εςϊ δηὰ 
ἰγαηϑἰδίθ, ἤιε ἐδέγ, 1.6. ἴῃ6 [Θννϑ, κονγιό ἐο 
2,σϑὲ «υἱὸ ἐδὲ Οῤῥαίάιεαης, ἀπά 1ο ΜΠ ἐόν», 1.6. 
16 Ποιι565, αὐλὴ ἐῤὲ ἀεαά ὀοιΐϊος οΧ᾽ »οπ «υδονῖ 
1 Ἰεβονδὴ δαῦυε οἰαὶπ... 8δὲ6. Νοῖΐδ δὲ ὁπὰ οὗ 
(δαρίοσ. 

Θ. 1 ουἱϊΐ ὀγὶπρ ἢ ῥέα απα τγο] 1 «υἹ}} 
1ΔῪ ὌΡΟΣ 1 α ὀαμάσσε (ἢ. νἱ}]. 22, ΧΧΧο. 
17) απά ῥεαϊίηρ, ἰ.ς. ἃ ἈθΘαῚ πα θαπάδρο, ἃ 
Ρἰδιϑίοσ ἢ Πρα ηρ τηραϊςὶ 65. 

“ἃν. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΠΙ. 
8 Απά 1 ν}}}] εἰδδηβα {δηλ ἔτοτῃ 

411 τῇδῖγ ἱπΊ4α ., ννμ γα Υ ΤΠΘΥ ἢᾶνα 
δἰηηξά ἁρσαίηβς πιε; δηά 
ἄοῃ 411 τῆ !γ ̓π] 4α 168. ννλ γεν τΠαΥ 
ἢν δἰπηβά, δηὰ ννῃογθυ ΠΥ ἢᾶνε 
ἘΓΑΠΒΡΓΕ5564 ἀρϑίηϑῖ ΠΊ6. 

9 Ἶ Απά [τ 8Π4}} θ6 ἴο πα ἃ πδηπιθ 
οἵ Ἰογ, ἃ ρῥίαῖίϑβα Δη4 δὴ ποποιῦ ὃδε- 
ἔογε δὶ τῆς παῖίίοηβ οὔ τῆς δλγίῃ. 
ννΠΙΓ ἢ 5}8}} ἤθᾶγ 4}} τὴ6 ροοά ται 1 
ἀο πο ἴμθῖη: δηά (δν 58}4]}] ἔδαγ 
ΔΠᾺ τγαπλῦ]ς ον 41] [6 σοοάηεβ5 δηά 
ἔογ ἃ1}1 τῆς. ργοβρεῦπυ τῃᾶῖ 1 ρῥγοσυγε 
πηῖο [{. 

10 ΤΉιι5 84 τῃ6 ΓΙ͂ΟΚΡ ; Αραΐη 
ἴΠεγα 5Π4}} δὲ μεαγά ἴῃ τῇϊβ ρίαςε, 
νν ΠΟ γα 540 οὐαί ἐε ἀεδϑοϊαϊα ννιτἢ- 

βυβ 

1 «υἱἱ εἰν ἐφο] ὍὙΠῈ ἤγϑὲ εἰλυ8θ6 ὑγὸ- 
τηϊϑοὰ ἴῃ τῆς τυ ϊη5 οὗ (Π6 οἰΥ 5ῃοιυ]ὰ ὃ6 
τοραϊγοά, [Π1|5 ρῖνοϑθ 5: ΠΊΠΑῚ σομλίογί ἴο {Π6 ἴῃ- 
ὨδὈϊΔηῖ5. ὙΤὴῸ βδυάάθη οἤδηρο ἔτοπὶ ἐξ, 1.6. 
{6 οΥ, ἴο ἐῤφέγε, 2.6. ἘΠ ΡΕυρ]θ, 18 σοπληοηῃ ἷν 
Ηοῦτον. 

αμα «ὐἱδ γευεαὶ μπίο ἐῤφ} ΤὮΙ5 15. ῥτγο- 
ὈΔΌΪΥ ἴπ6 Ὀοβὲ γθηάογιηρ. Οὐοά νψ}]}] ΙαγῪ ὀρθη 
Ὀερέογο {πὸπὶ 4 Ὠιάάθη ἔγθάβιισα ψνἤθησθ {ΠῸῪ 
ΙΏΔΥ ἴδακο 8π αόωπάσπες (ΘΓ 15. Ὧο δγίο]ε 
ἴῃ ἴ86ὸ Ηθδγ.) ον 2εαες απά ἱγμίδ, 1.6. 5δς- 
ΓΙγ, οἢ. χίν. 13, ἃγϑίηρ ἔγυιη Οοὐἷβ ἔδιἢ- 
ἔμ]ηθθς, ὙΠ ΟΠΟΓ Ῥγοροβθὰ στοπάθπηρ ἰ5 
1 «υἱδ τοὶ ἀοτυπ ὠροπ ἐδεῦπ, ΡΟῸΣ ἀροη [ΠΘΩῚ, 
απ αὐμπάαπεε, ο. 866 ποῖδ οἢ ςὮἢ. ΧΙ. 2ο. 

7. ἐῤὲ εαῤ ον οΚ ϑωμώαρ «μά... γασῆ 
ΤΠὸ ὕγοαςῖ ἴῃ ἴῃς σονοηδηϊοΡθορὶθ σι. ἃ ὈΥῪ 
Τογουολπλβ γόνα 5 ἴο θὲ Ππεοαϊοά, δηὰ Ὀοίῃ 
ραγίβ. οὗ τῃη6 παίίοη Β.ΠῸ ἀρ, δ. τ. ΠΓΆΪΥ 65- 
{Δ 0] 5ηθὰ ἴῃ ΠΟΙΓ ἰαπὰ 845 ΠΟΥ γεγο αὐ 26ε 
“γῆ, 1.ε. Ὀοξοτο ἘΠΕΙ͂Γ 5ιη5 δά ργονοκοὰ σοὰ 
ἴο ΔΗΡΟΓ. 

8. 1 «υἠ] εἰεαπσο... ἢ ὙΠῸ ἐογρίνθηθθβ οὗ 
51η5 σοηβθαιιθηΐ ὩρΟῸη τορθηΐδηςθ 15 [6 ἀ5- 
(ἰπςἔῖνο πιασκ οὗ [ῃ6 ποιν σονθηδηΐῖ, ςἢ. χχΧχΙ, 
34. 5866 ὕροη [Π15 οἰοδηϑίηρ Ζοοῖ. ΧΙ, αὶ 
Σ Ϊοθῃ Ί. 7. 

9. 4πώ1 ὝὍΠκἐ οἰζγ, 85 δὲ [η6 ὈδΘρΙππίηρ 
οἵ υ. 6. 

ἐδὲν εὐραὶ γεαν ἀπά ἐγεριδἰ Νοῖ ψ ἢ οΥ 
(Κεῖ). Ὀυῖ νυν ἔθγγου, Ὀθοδιϑα οὗ [86 δίεγηδὶ 
ΟΡροϑιίίοη Ὀθίννθθη Ππρηΐ ἂπά νντοηρ, {τ ἢ 
ἃηὰ ογγοσ. ΕῸΓ (ἢ6 παίίοηβ οὗ ἴη6 θασγίῃ 85 
ορροϑβοὰ ἴο 5γλθὶ γοργόβθηϊς. [ῃ6 ννογ] ἃ 85. ορσ- 
Ῥοϑρὰ ἴο ἴπὸ δγοῃ. ΚΟΙΪ γοϑῖϑ ἢ15. νἱδν 
ὩΡΟη ἃ βυρροβοά ορροϑιίοη Ὀεῖννοοη [ἢ15 δηὰ 
(Π6 Ῥχογηῖδο ἴπαΐ [θγιβα]θηλ σῃου ἃ Ὀ6 ὦ παρ» 
ΟΣ ἠον..«ὀογογε αἱ! 1 παίοην ὁ 1δὸ εαγίδ; δυξ 
1 15 50 20 27ε, ἰ.6. ο σοί, ποῖ ἴο ἴδηι. 

10. ἐδὶς ρῥίασο, «υδίερ γε “αν 58.411 Ὀὲ ἀἶρο- 

487 

ὙΜ1} ἐρατγ- “ εἶδαρ. 3: 
ἰοδῇ 7. 

8. 
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Παρ. 7. 
Μ. ἃ 1τ:6.9. 

οι πάη δηά νιίδοιις δεδβϑῖ, φυδη ἴῃ 
τῃς οἰτἰ65 οὗ ᾿άλἢ, δηά ἴῃ {πε βίγεεῖβ 
οὗ Τεγυϑβαϊεπι, [δῖ γε ἀεβοΐδῖε, ψντἢ- 
οι τηλη, δπά νυ βοῦς ᾿Πμδδιτδηῖ, δηά 
ννπους Ὀεδβῖ, 

11 ΤΠε ἕνοῖςε οἔ ]Ογ, ἀπά τῇς νοΐςβ 
οὗ ρἰδλάπμεββ ἴπε νοῖςς οὗ τῆς. δγά6- 
στοοπι, ἂπά τῆς νοῖϊςα οὔ τῆς ὑτιάβ, 
τῆς νοῖςε οὐ τῆῇεπι τῇδῖ 5}4}} ἂν, 
ΡῬτγδιβα ἴῃς ΙΟΚ οὗ ΠΒοβῖβ : ἔογ ἴδε 
ΙῸΚΡῸ ἐς ροοά; ἔογ ἢϊβ ΠΊΘΓΟΥ 6η- 
ἄμγείρ ίου Ἔνεγ: αμάὶ οἵ τῆδπὶ τῆδῖ 
84}} Ὀγίηρ τς βδογιῆςε οὐ ργαῖβα ἰηῖο 
(6 Βοιιϑβε οὔ ἴτε οκρ. ἔογι] νἹ}} 
σδιβε ἴο τεῖυγη ἴῃς σαρτν οὐ τῃ6 
Ιληά, 45 δὲ ἴδε ἢγϑῖ, βαἰτῃ τῆς [ΟΚ Ὁ. 

12 ΤὮιυϑ 54:1 τῆς ΟΚΡ οὗ ΠοἌβῖβ; 
Αραΐπ ἴπ ἢ 18 ρίδοθ, ννῃϊςἢ 18. ἀεβο- 
Ϊλῖε ννϊτῆουε πῃ δηα ννυηοις δεδϑῖ, 
Δα ἴῃ 411 τῆς οἰε5. τπεγεοῖ, 5}4}} δὲ 

ἰα1] Οὗ «υδίερ γε “αν, 1Τῦ 15 ἀθδβο]δῦθ... 
ἼὯ15 ρίδοθ 15 [υάφα, πιοῦθ ἔῸΠΥ ἀεβογι θα 
Δἰϊογνναγάϑ 48 2δὲ εἰἐϊος 97, υμάαῤ απα ἐδὲ «ἰγεείς 
ο υεγιμαίρι. ΤὮΘ ργορῆοί ἢγϑὶ 5065 16 ἰδηά 
85 ἰἴ ΙΔῪ 5] ϑηΐ δηά ἀθϑοϊαία ἀυγίηρ ἴΠ6 ϑονθηζ 
γοΑγϑ᾽ σΡΕ ΝΥ : δηά ἴῃθη ἀθϑογῖθο5 ἢ πιιοἢ 
Δι ρ Π Ποδίοη [Π6 ἔνο τπίηρϑ, πιθὴ δηὰ σδίίϊο, 
που νυ ἢ ἰλπά 15 νδ]ιιθ 655, [Ι͂ἢ στ΄. 1ο, 
1, ΨΜ6Ὸ ἢανα (Π6 Ἰογοιιβ 1Π8 οὗ πῆθῃ, δηά ἴῃ 
νυ. 12, 13, ΜῸ 566 {Π6 ἰαπά Τσονογθα δύεγυ- 
ννΠογο ἢ σμορμεγάς δηὰ {Πεῖσ ἤοςκϑ. 

11. ῥγαΐμε δὲ 105}... ἴπ πιδηγ οὗ ἴῃς 
ἰαῖογ ρ541π|5 γε ἢπά ἴῃ656 ννογάὰβ υδϑὰ δ5 ἴῃ 6 
σϑ[ΟΠΊΑΓΥ ἔοιτη]α οὗ {πληκϑρίνίηρ, σοΡ. 55. 
ΟΥ̓. Ι, ΟΥ.ῸΙ, ΟΧΥΠ. ΟΣ, ΟΧΧΧΥΪ, 1, δηά ἔτοπὶ 
[15 ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ 450 ἴῃ 2 (ΓΟ. ν, 13, Υἱ!. 4,). 6, 
ἄς. ν»ὰὶ ψαῖμοσ (ἢδί 1 ννὰ8 ἃ τόρ ΐαγ ραγί 
οὗ {Π6 Πιυγρῖς] βούνίςς οὗ {Π6 (θιηρ]6. 

ἐδὲ “«οἱεό 9 ἐῤοη ἐῤαὶ «ῥαϊ «ἀγς.. πὰ οΓ[. 
ἔῤρονι ἰῥαὶ «ῥαὶ ὀγίης 1δὲ “αργίβες 977 »γαϊςε] 
Τρε οἷο οΥἹ ἐδερι ἐῤαὶ ΒΆ0...αὥ.5. ἦρεν ὀγίπσ 
2γαΐσφ, 1.6. ἃ ἰὨΔΏΚ-ΟΥἴθγηρ ἐπίο ἐδ ῥοσο οὗ 
“εῤῥουαῦ. ΟΡ. ςἢ!. ΧΥΙ!. χ6 ; Ῥϑ5, Ἱν]. 12. 

1 «υὐἱἱ! εαι8θ...αἅ.. αὐ δὲ γι] 1.6. 1 Μ1]] 
τεσίοτο ἴΠ6 σουπίσυ ἴο {πΠ6 σοπάϊτιοη ἴῃ νν ὨΙοἢ 
1 ννᾶ5 Ὀεέογθ τῆς σδρίϊν!, δηὰ ννἤθη ἰἴ ννᾶ5 
81}}} προ] ἰοὰ Ὀγ {Π6 5᾽η5 τ ῃϊο μᾶνὸ Ὀγοιρῃῖ 
ΡΟ ᾿ξ 80 ΠοΑΥΎῪ ἃ σμδϑ  ϑοσοθηῖ. 

15. απ ῥαδίΤα!οη] 4 τρεῤδεγά": ἐπεαρρ- 
γρ1671}, Οοἢ. νἱ. 2 ποῖθ, 'Ιχ. το. 6 ᾿αϑὲ ννογάϑ, 
ἐαμσίηρ ἴθ γ βοεζ, ἰο δϊ ἄοαυπ, τλεᾶῃ ρβαΐμογ- 
πᾳ ἴδεπὶ ἱπῖο ἴῃς ἔοϊὰ δὲ πῖρῃῖ. [πῃ δη ιιη- 
Θηοοϑθά σοιηΐγΥ οπὲ οὗ ἴπ6 τηοϑὲ Ὀοδυτ] 
Ἰποϊάθηΐβ. οὗ ραϑίοσαὶ [ἰδ 15 {86 δονν ννπάϊης 
ΟΥ̓ 1η6 ἤοςκβ Ποπιενναγάς ἴὸ {πεῚΓ [0]45, δηὰ 
ἴο 1ῃ15 ᾿λαν!ά τοίοιϑ ν ΠΟ 6 6 βᾶγϑ, 1π σιγά} 
λαπμγες ῥὲ “ῥαὶ! πιαζε πιὸ ἐ ἄοαυη, Ῥ5. ΧΧΊΙ, 2, 

ΤΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΙΙ. ἶν. 11--Ἴ. 

Δῃ Πιαδιτδίίοη οὗ βῃπερἤογάβ σδιιβίηρ; 
ἐῤεῖγ βοςκΚβ ἴο [ἰὲ ἀοννη. 

12 [π τῇδ οἰτίεβ οὐ τῆε πηουηίδί 8, 
ἴῃ τῆς οἰτιε5 οὗ τῆς ναῖε. δηά ἱπ τῆς 
οἰτε5. οὗ τῆς βοικῃ. δηά ἴῃ τῆς ἰαπά 
οἵ Βεπ͵δηχι, ἀπά ἴῃ ἴῃ6 ρΐδοθβ ἃ- 
δοιῖ Τεγυβαίεπι, δηά ἴῃ τῆς οἰκ65 οὗ 
]υάΔἢ, 5141} τῆε οςκβ ρα885 δρϑίῃ 
ππάογ τῆς Παηάβ8 οὗ ἢϊπὶ παῖ τα] οτῃ 
ἐῤόγι, 541} τῆς [ΟΚΌ. 

14 Βεμο]ά, τῆε. ἀδγϑβ σοιῃθ, 841 (ἢ 
τηε ΙΟΚΡῸ, τῆδῖ 1 ψν}}} ρεγίογηι τῇδ 
δοοά τῆϊηρ νης ἢ 1 ἤδλνε ρῥγοπλ 56 
ἀηῖο τῆς Ποιιβὲ οὗ ἰϑγδεὶ δηά το τῆς 
ἤοιβε οὗ [υάδῃ. 

'ς 4 ἴπ τῃοβε ἄδυβ, δπά δὲ τῃδῖ 
{|π|6, ΜΜ1} 1 σαιθε τῆς 4 Βγάποῇῆ οὔ « ἴαῖ “3 

. «ἢ. 

ΓΙΡΒτεουβηεθ8 ἴ0 οΊΓΟΝ ὉΡ ὑπῖο [24- οβαρ. 5.3.5 
νἱά ; Δηὰ ἢξ 5}2]}] ὄἜχϑοιῖα Ἰπαάρηγθηῦ 
Δα τὶρῃτεουβηε85 ἴῃ τῆ6 ἰΔηά. 

138. ὠπάογ ἐδὲ δαημάς οΚ ῥὲνι ἐδαΐ ἐο ει ἸΠΘτα] 
80 ΜηζἝοη, “1. ΑἸΙΟρστο, “ὁ νου σμορμεγα [ε]]5 
18. ἰ416,᾽) Δ. 6. σοιιηῖ5 [6 πα. Γ οὗ ἢ15 5[66ρ. 
Ορ. νιγρ. “Ες]. π|. 324. Ἐογ ἴδε γερίοῃβ 
Θημτηογαϊθά, 566 οἢ. ΧΧΧΙΙ, 44. 

14. Πῥαὶ ρσοοά ἐῤίπν)] Ἐειίζοσ, ἐδε ροοσ 
φ«υογά, 566 (ἢ. ΧΧΙΧ. 10, ν ΠΟΙ {15 υϑοα οἵ [Π6 
ΓΟΒ[ΟΥΔΙΙΟΩ Δἰοσγ {Π6 ΘΘΥΘ ΠΥ γθᾶγα οὗ δχι]θ, 
Ὀιξ ΠΕΙῸ 1ἴ γείογα ἴο [86 ῥσγοπλῖϑο δἰγοδάγν γίνθη 
ἴῃ οἢ. ΧΧΙΪ. ς, 6, νν ΙΓ ἢ 15 πονν τορεδιοὰ νυ ἢ 
Β0ΠΊΘ ᾿πηρογίδηΐϊ νϑγΙ Δ] ΟΠ5. 

μπίο δὲ ῥοιϑο οΥ᾽ Ἰεγαεὶ απά ἰο ἐδ ῥοιμε οὗΚΓΣ 
ΨμάαῬ}ὴ 1,1. απμά μῤο (ΟΥ δοριεογπίηφ) {δὲ 
βοῖσε οἱ μάαφ. Ἠφηρϑιθηθεῦρ ἰᾶὰγ5 ϑἴγεβϑ 
Ὄροη ἴπ1|5 αἰβογοπος οὗ ρτγεροβι(ίοηθ, δῖ 

76γεπιῖδἢ 1565 (Π6 ᾿δΕῖοῦ τὰ ἴῃ 50 ἰᾶχ ἃ ΠΊΔΠ- 
ΠΟΓ (δὶ νὰ ἅγὲ ποῖ ᾿υ5Π6ὰ 1 δἰδοῆϊης 1πὶ- 
Ῥοτγίδηςς ἴο 1. Ορ. ςἢ. χὶ. 2.) ΧΝΊΠΟ ΣΙ, ΧΧΙΙ. 
45) ΧΧΥ. 2, ΧΧΧΙΙ. 21, ὅζα. 

15,16. Τα γηηςίραὶ ἀϊβογοησθϑ ἴῃ (ἢ 656 
γΘΙΒΟ5. {γΓῸΠῚ σ΄. ΧΧΙ. ς, 6, ᾶτὸ 1 «αὐἱ εαιδ 
10 φγοτυ μ ἴου 1 «ὐἱὴ[ὶ γαΐο; Βυαπεῦ 9 γι ψρί- 
οι γόος ἴογ γίσῥίοο βΒγαπεϑ; ἴῃ ογηιββϑίοι 
Οὗ ἴΠ6 οἶδιιϑθ αὶ ἀΐησ “ῥα! γεὶσπ απὰ Κγοιρεγ; 
1ὴ6 διιδϑιτατοη οὗ ὑεηιωαίεηι ἴοσ [εγαρί, δηθὰ 
σὨΙΘΕ οὗ 411 {πὸ ἀρρ]!σλίίοη οὗἩ [6 πατὴδ ϑεφουαῦ 
οἱ" γί σῥίεοισποις ἴο (ῃδῖ οἰἴγ. ὉΠ σἤδηρο οὗ 
ἡωΐοο ἵη ἐβὸ εαγὶρ ἰπῖο γὶσῥίφοιαησι, ἱπὶ ἐδ 
ἰαμπά, 15 ἀμδ ΞΙΠΊΡΙΥ ἴο {Π6 ἰγαηϑίδίογβ οὗ {6 
ΑΟΝ., τὴὸ Ηδεῦγ. ἴθ Ὀοΐ ρΐαςσθβ Ὀοηρ [δ6 
5ΔΠΊΘ, 

«οὐδ 1 ἐαμεὸ ἐδ Βγαπεορ.. ὁ σγοαν «Ὁ 1, 
1 «υἱὲ] εαιος ἐρὲ ϑργομὶ,. ὁ “ῤγομί μπῖο δά. 
ὙΠῸ οπηίϑϑου οὗ (6 οἶδ 56 σ᾽ ἀίμο “ῥαὶ! γείση, 
ἃς. 5 οννηρ ἴο ἴποτθ Ὀδηρ ΠΟΓΟ ὯὨῸ σοηίγαθς 
Ὀεοίννθοη ἴΠῃ6 Μίοβϑιδηῖς δηὰ ἴἢ6 δοῖυδὶ κίησα 
οὗ [αν 5 Ἰη6, 85 ἰῃ ςἢ. ΧΧΙΝ, ς, 



ν. 1τ6--23. 

16 ἴῃ τῇοβε ἀδγβ 5.2}}] [υἀδῃ ὃ68 
ϑανεα, δηά [εγιιβαίειη 5}4]] ἀνν αὶ] βδίε- 
ἰγ: δηά τὴϊ!β ἐς ἐῤς παρ ψγῃεγενν τῆ 
8Π6 5}}} Ὀε ς4||64, ΤῊΣ ΙΟΚΡ οὔ 
ΓΙ τοοι5Π6588. 

17) ὅ ογ τῆιι8 δα τῆς ΙΟΚΌ; 
᾿αν!ἀ 51.411 πενεῦ “ννδηῖ ἃ πηδῃ ἴο 
811 ὕροῃ [Π6 τῆτοης οὗ τῆς δοιιβε οὗ 
[5γδεὶ; 

18 Νεῖῖμεῦ 584}} τε ργίεϑῖβ τῇῆ6 
Τ,ονιῖθβ νναπῖ ἃ τη δεοίοτε πιὸ ἴο 
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σϑη Ὀγεαὰκ ΠΥ σονεηδηΐ οὗ τῆς ἀΔγ, 
ἀπά τὴν σονέπαπε οὐ τῃε πίρῃε, δηά 
{παῖ {ποῦ βῃουά ποῖ δ6 ἀδὺ δπά 
Πρῆς ἴῃ τῃεῖγ βθᾶβϑοῃ ; 

21 Τδερι ΤΛΑΥ 4150 ΠΥ σονθπδηῖ ὃ 
Ὀγοκεη ννῇ [αν ά πὶν βεγναηῖ, τηδὶ 
ἢς 85Ποι 4 ποῖ ἤανε ἃ βοὴ ἴο τγείρῃ 
ἸρΡοΟη ἢϊ5 τῆγοηε ; ἂδπὰ νι τῆς [,6- 
νἱῖο5 [Πε ρῥγίαβῖβ, ΠΊΥ ΠΊΙΠΙβἴ6Γ8. 

22 Α5 ἔτῇῆε Βοβῖ οὗ ἢδανθη οδηηοῖ 3 οδδρ. 3: 
δὲ πυπιθεγεά, πείτμοῦ τπ6 βαπά οὔ τῆς Ἶἤ 

α' 15λἱ. κ4. 

᾿οὔἴξεγ θυγης οβεγίηρβ, δἀπὰ τὸ Κίπαϊε 
πιεδῖ οἤετγίηρβ, δηά τὸ ἀο᾽ βδοτίῆςε 
σοπτ θυ] }Υ. 

Ι9 ἴ Απά τἢε ψοτγά οὗ τῆς [ΚΡ 
σδπΊα ππἴο [εγεπηϊδῇ, βαγίηρ, 

20 Τἢι5 541 τῆς Ι͂ΟΚ ; “1 γε 

868 πηγεαϑιιγεά : 80 ΨἍ0] 1 ταυ]τρὶ ν 
[Π6 5εεὰ οὗ [αν 4 πιν βεγνδηῖ, δηά 
{6 [,ενιῖθ8 ἴτας πηϊηϊϑῖοῦ πηΐο 
πια. 

22 Μογεονετγ τῆς ννογά οἔ τε [οκ ἢ 
σαπλ8 το [ἐγαπιίδῃ, βαγίηρ, 

16. «υῤεγεαυΣδ εῥε “ῥα! δὲ εαἰϊσ] ΜΝ Εη 
1ῆ6 χοοά ννογὰ ννᾶβ βϑρόκβθῃ, πε παπὶὲ θπουδῇ 
οὖν ΕἸΡΗ δου δηθ55 ννᾶβ ρίνϑθη ἴο {πῸ τἱρῆϊθοιιβ 
δργουΐῖ: Πογὸ 1ξ 15 βρίνθη ἴο θγιιβαίθη, 2.6. ἴο 
ἴπ6 ΟἸγο ἢ, Ὀδοδιιβο τ 15. ΠΟΥ Ὀιιϑῖηθο5. πιθη]- 
δἴοὶγ ἴο ννοσκ οὐ ὀδγίῃ (ἢδξ γὶρ ῃθοιιβηθβα νυν ἢ 
ΟὨτβῖ ννογκβ δὐϑο ον. Τὴ ΟΒυγοῦ 10511- 
ἢδϑ πΊΡη ΟἾΪΥ Ὀδοδιι56 115 ΟΠ Δησ65 ὈΓηΡ ΠΊΘῃ 
ἴο ΟΠ γιβῖ; ἕρ. ΕΡΆΏ, 1. 22. 

17, 18. Ἀοδὰ [Ιου γ, [8656 ἔσο νοῦϑος 
Ῥτοόπηῖδε [π6 ρΡεππδηθηΐ γοδιογδίίοη οὗ ἴη6 )8- 
νἱάϊς [γοπα δηὰ οὔ {ΠῸ [ον τεῖς δ] ργοδιῃοοά, Α5 

"ἃ πηαίίου οὗ ἕαςϊ Ζοάοκιδῃ ννᾶβ (δ ἰαϑί Κίηρ οὗ 
Παν!5 ᾿πθ, απ ποι ρΡῊ δέοσ [86 Θχ δ ἴῃ [ν6- 
νἹ Εἰσὶ ρυϊϑιῃοοά δἰίδιποά ἔὼὺῦ ἃ {ἰπ|6ὸ ἴο σσγοαΐῖ 
ΡΟΝνΟΓ, νεῖ [ἴ ἴοο 85 Ιοηξ ραββϑθα ἄννᾶὺ ἴῸγΓ ὄνου. 
Απὰ Ὀοΐἢ {π686 σῆδηροβθ [Θγο πῇ Ὠἰ ΠΊ56]Ε ἔογο- 
(οἱ, {π6 ἔδ!! το οὗ Πλανι ᾽ς Κιπράοχῃ ἰὴ οςἢ. χΧΙΙ, 
20, ΧΧΧ. 21: {παῖ οὗ [Π6 1, ον] ῖςα] ργοϑίμοοά ἴῃ 
οἢ. Π|. χό, χχχῖ. 32. [ἴῃ ννῃδῖ ννἂγ ἴΠθϑὴ 15 [15 
Δρράγεπξ σοπίγδαϊοιίοη ἴο Ὀ6 Θχρ απο Τῆθ 
αιιόδείοη 18 ἴπ6 πλοῦ πηροτγίδης Ὀεέσδυϑε [ἢ 6 
ἀπ Πσυ γΥ οὐζθη ἅγΓίβοβ, σρ. 581. ΙΧ]. 20, 23; 
Ἐνχοῖκ. χ] -ποχίνι., ὙΠ6 ϑοϊυζίοη 15 Ργοῦδ 
88 ΤοἸϊον5. [{ ννᾶθ ΠΟαύσϑαΥ ἰῃαΐ [Π6 ΒΙΌ]6 
5ῆοι ἃ Ὀ6 ἱπῖε] Πρ 10] 6 ἴὸ ἴπ6 ρθορὶς δ ἴΠῸ 
{π|ὸ ἤθη 1 ννὰϑ τυτιτἴθη, δηὰ ἴῃ 5οπὶ6 ἐδ- 
Εἴθ ἴο ἴπὸ νυυϊζοσ. ΝΕΙΠΟΓ νυ ΠΙΘΓ ΠΟΙ ΤΟΔΩΟΥ 
προ Κηονν ἴῃ6 ννῃο]6 πιραπίηρ, Ὀιξ 11 πλιιϑὲ 
ἢανο δοῖὴθ πηεδηηρ ἴο ἴπεπι. Βιι ἰαπριᾶρθ 
σλη πενοῦ σίϑδὸ αῦονα ἴπο Ἰάἀθὰϑ οὔ τῆς {ἰπ|6: 
ἴογ ννογἦβ ἅγῸ τρογοΪ ϑυτιῦο]5, ἴακθη δἱ ἢγϑί 
ἔγοπι ὀχίογηδὶ οὐ]οοῖβ, Ὀμὰῖ στα! οἰοναῖοά 
δηα πιδάθ δὲ ἴο ὀχργοβθϑ πλθηῖδὶ] οπγοΐϊ!οη5 δηὰ 
ϑρ: ΠίυΔ] σοποορίίοηβ. ὙηῸ [ἐνν {Πογϑίογα 
σοι]ά ι156 ΟὨΪΥ 5:10 ἢ συτλῦο]5 85 Π6 ροββοϑβϑοά, 
δηὰ ἴῃ ἀθβογιδίηρ ἰῃ6 ρογίθοϊποϑ5 οὗ ἰδ (ἢ γ5- 
Ὀδη ΟΠυγοῦ ν 45 σοιμρο!] θα ἴο Γοργεϑοηΐ ᾿ἴ ἃ5 
[Π6 οἰαίο οὗ {Πὶπρϑ ὑπόθου ῃισἢ Πα ᾿νοὰ ἔγοθά 
ἔγοπι 4} ἱπιρογίδοϊοηβ, δο ννὲ σῇ ἔοιτῃ τὸ 
ἰάερα οἵ 6 1λεϊγ ἐχοθρί 85 ἃ τζδῃ ᾿τεθὰ ἴτῸπὶ 

411 Βιιπηδη ννθαϊκηθθθ. ὅδο δί Τόῆῃ ἴῃ ἀσθογ θην 
{πΠ6 πονν [ογιιϑα]θπὶ βρθᾶκϑ οἵ βοϊά δηά [6ννεὶ- 
ἸΕΓΥ, ρΡ]455 δηὰ Ἴγγϑίδὶ, γα θοννθ, σινοῦβ, δηά 
ἔγα Ε] ἔγθθβ, ΟὨΪΥ ἴο βιιροβῖ ἴΠς Ιάθα οἵ πιδγ- 
γα] ]οι5. Ὀοδαίγ. 
ΧΧΙ, 21, 15 ΔΠ ἱπιροβϑι δ: γ, ἘΠΟυΡ ἢ πἢοΐ τλοτὸ 
50 ἴδῃ ἃ ᾿ἰοπ ὁδίηρ ϑίγανν, [54]. χὶ. 7: δῖ [ἢ6 
ΟἿΘ σοηγευ5 ἴῃ6 ἰάθᾳ οὗ βοηθοί! Ὀοδι 1] ἃ9 

εἰ ΓΤ ΥΔΠΒράγοης ρο]ά,᾽" Βον. 

Εἶα55 δηα ργϑοίοι5 ἃ5 βροϊά, γῃ 16 τῃ6 ΟἴδοΥ 15 
1ῃς 50] οὗ βαναρὲ πδΐιγος σῃδηροα ἴο ἰονα 
δηἀ φεηι]!θηθ55, 80. δογα; ἴῃ6 Ἰλανιάϊς Κὶηρ- 
5Π1Ρ δηὰ ἴῃς ἔμ ον! εῖσαὶ ρυοϑποοά ΄ὸ 5γῃλθ0]5, 
ὙΠΟ τοργεϑοηῖϊθα ἴο 16 [ὃὺν 411 [Πῃδΐ ννᾶϑ 
τηοϑὲ ἀθαγ ἴο ἢϊ5 ἤοαγί ἴῃ [6 δαίε οἵ {πίηρ5 
ὈπάθγΓ τυ ηϊοἢ ἢδ Ἰινοὰ : ἢϊ5 παίϊοηδὶ δχἰϑίθησα 
απηὰ ἰοεάοπὶ ἔγοπὶ ἔογείσῃ ορργόβϑιοῃ ννᾶϑ8 
Ὀουπὰ ἃρΡ νι [Π6 οηθ: ἢ15 σοὶ ρίουβ Πορόβ 
ἢ τῃ6 οἴμοῦ. ὙΠΘΙΓ τεϑίογαϊου νῦᾶ5 ἴδ 
Γοβι ουδίοη οὗἨ ἢ15 παίίοπαὶ δηὰ ϑριγιίιαὶ 116, 
ΝΕΙΙΠΟΓ νν85 50 γτοβίογθα 85 ἴο θα δ βθγΠΊ ΠΥ. 
Βυῖ (Πα ννᾶ5 ρίνθη ἰῃϑίοδα, οὗ νυῖς ἢ Ὀοζἢ ννογδ 
ἔγροβ. {πὸ Οπυγοῆ, ννῆοθο Ηρφδα 15 (ῃ6 γι 
Ρτορμοῖ, Ῥυθϑὲ δηὰ Κίηρ. 

19--2ῶὼ2. ὙΠΟ ὈπομδηροδΌ]θηθ55 οὗ Οοάἷπ 
αννϑ ἴῃ πίῃ 15 ἴΠ6 ρίεάρο τὲ ΗἾ5 ργοπη 565 
ἴῃ δῖδοθ ἃὺδ Ἔα 4 }} } ᾿ἸτπηπλιδΌ]6, σρ. “ἢ, ΧΧΧΙ. 
4ς--ς,7. ΤὍὙΠο ἴἤτοπο οὗ αν ἱπογοίοτγο τηιιϑὲ 
σοηί!ηιι6, ἔοσ 50 ἢδὰ {πΠ6 ργορῇῃδί βροκθϑῃ, 2 5, 
ΥἹΙ. 12-τ--ιό ; ἂἃπά {ποι πὸ ῥτοπΊιβὲ οὗ ρεΥ- 
ΡοῖυΥ Παά Ὀδδη ρίνεη ἴὸ ἴῃς ρυ]οϑίποοά 848 ἃ 
γνἤοΪ6, δι ἢ ἃ ργόπηῖδθ δὰ Ὀδθη βίνρη ἴο Ρἢ1- 
τῆ α5 ρουβόηδιγ, ΝΌπι. ΧΧΥ. 13, Δη4 ΠΊΟΓΘΟΥΕΓ 
1π6 ρογροίυγ οὗ αν 5 [γοπὸ Πρ]Π6α {Πδξ 
ΟΥ̓ ΤῈ δΔοσόβϑοῦυ [ηϑί τ οη5. ὍΓῊΙ5 ΡΓΟΙΉΪ56 
Αἶϑὸ ἢ45 Ὀδθθη ποῖ ΠΠΈΟγΑΙΎ, Ὀὰζ ϑριγιζι 4 }}ν [}- 
Β]]ρὰ : ἴοσ ἴῃ {Π15 5σθῆϑθθ. ΟΠ]Υ Ὦανα (ῃς ϑθθά οὗ 
αν απὰ ἰδθ [,ονιδ5. Ὀδθη σι] Πρ] Θὰ. Α59 
τοραγάβ {πΠ6 βρί ταδὶ Γ] Βγαθηξ ψνε Βηά ἴῃ [88ἱ. 
Ιχνὶ. δὲ ἴπ6 ργογηῖϊδα ἴῃδΐ [86 Οδη ]ο8 8.81} 
ὈδοοΙηθ ΡΙΠδβίβ δηὰ 1ουϊο8, 
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2) (οῃπροίάετγεβε τμοι ποῖ ννῆδί (ἢ]8 
Ρεορίε ἢᾶνε βϑροίεη, βαγίηρ, Γἢς ἴνγο 
ἔδυ !]!δ5 γῆ ἢ τῆς ΠΟΚ᾽ δίῃ σμοβεη, 
6 Βαῖῃῇ δνδεὴ οδϑῖ ἴῃεπὶ οὐδὴ τῆιι8 
ΠΟΥ ἤανα ἀεβριβθά πὰγ ρεορίε, τἢαῖ 
{ΠΥ 5ῃουϊά θὲ πο πιοΐβ ἃ παίϊοῃ δε- 
ἔογτε τῆβηι. 

2ς δι 88} τῃῈ ΙοκῸ; [ τὰν 
σονεηδηῖ ἐξ ποῖ νι ἀΑΥ ἀπά πίρῃϊ, 

44. Οονοίάεγεσ ἐδοι πο) 1.11. Ἡδδὺ ὕπου 
ποῦ 806}, .Ζ. ποίϊοδά νὴ δὴ ἰάϊοπι σοτῃπλοῃ ἰῃ 
τηοβῖ ἰδηρίιαροϑ, Ὀὰϊΐϊ 566 ΕΖΟΚ. νἱ}}. 12... 1 ς9 17. 

ἐδ ρεορίε] .ε. ἴ6 [εν8. Τῇ νψογὰ 
»εορίε ᾽5 ποῖ ἀρρ]δά ἴο {86 (ὐοπΈ165. 

Τρε ἰαυο ζα»η}θη] ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ ἰ5γδθὶ δπά 
Τυάλῃ : βοπὶῈ ἴδε τἴ, 1685 σσττεσ  Υ, οὗἩἨἁ [Πς 
βοεά οἵ [άςοῦ, ἴο ψνῇοπὶ [86 ὈΙΠΓΙΡΪ ννᾶβ 
ἢγϑι γίνθη, δηὰ ἴῃς ϑεεὰ οὗ αν ὰ ἴο ννῇοιῃ 
5 ΘΘΟ ΠΘΉΕΥ ἴΠ6 ῬΓΟΠΊ56 νγχὰ5 σοηῇηρά, ἐμαὶ 
[6 Μοβϑιδῆ ϑβουϊά σργίπρ ἔγοπῃ {Π6Πὶ. : 

ἐῤμσ. ἐραὶ ἐθεν «ῥομίά δὲ... ΟΥ, διὰ Μν 
2εορίε ἐδὲν ῥαυε ἀοῤμεά Βὸ Ὁπαῦ ὉΠΟΥ͂ Δ1Θ 
πο »ίογὸ ὦ παίίοη δεζογο ἐῤῥόρι, ὶ. ε. ἴῃ τῃ ον βι σῇ, 
1 τοῖς ἀδβραὶγ δἱ βϑοῖηρ [86 σδρίυγο οὗ [6 
οἰ ἱπονιδΌ]θ, ΠΟΥ Ὀδουπὶθ ΟΔ]]οιι5, δηὰ 5ΔΥ͂ 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ΑΔΑΡ. 

δ. Εννα]ά υπῖο5 Ὁ ΠῚ τῆς ἰΔ5ὲ νογά 
οὗ συ. 4, Δπηά τοδὰβ ἴβετθ Ὠ ΔΙ, Ὀὰϊ {πε Ρ]. 
οὗ ΔἽἼΠ, ὦ ««υογά, 1ῖ5 ὨΊΖΥ. Μονεοῖβ ψου]ά 
δίσκο ουὐἱ ὈΝΝΝ, ἱπηαριηῖπηρ παι ἰξ Π45 βἰγαγθὰ 
ΑΥΑΥῪ ἴτοπὶ οἢ, ΧΧΧὶ. 28. [{ σοΓΔΙΏΪΥ 15 
πορήάθρὰ {πόγθ, αδπὰ ἰἴ5 αὔϑϑησθ ἤοῖὸ ψόου]Ἱά 
ΤΏΑΚΟ δνεγυτπηρ ρῥ]δίη δηά ϑαϑυ; δυῖ {Π6 ἀ15- 
ἴΔῆςθ 15 ἴοο βυοαΐ ἔογ πὸ ἀϊϑοσφίίοη ἴο Ὀδ 
Ῥγοῦαῦϊθ. (Ὁ. Β. Μ|ΟΒΔ6ΙΙ5 ἴακοβ 1 ργαπι- 
ΤΩΔΈΘΔΙΠΥ, βυρροβίηρ {παῖ [η6 Ὠοιιθθ5 ὈῪ ὑδίηνς 
(Ἀκθὴ ἀοννῃ δηά ρα 45 ἔουΠοδίίοησ5 τα ῃϊ 
δ εαἰὰ ἴο βρῇῆξ ἀραϊηϑδὲ [ἢ (μαι άσδηβ, θυΐ 
(Π6 ποχί εἶδιιϑὸ Ὀδοοπηθα ποθὴ ππιηῖ6}}} 610 ]6. 
Ψεποηᾷ δηὰ οἵδε ἰγδηϑίδίς Κγεηϊεη δι αὐ 
οῤῥμσπαπάμηι Οῥαίάακίς. Ὀὰϊ (6 Τλὲδ ῥσόνεβ 
{παῖ [6 (δ᾽ ἀδρᾶπθ ἅἃγὸ ἴπΠ6 οὔ]θςΐ οὗ αἴΐδοκ. 
ΝάροῖϑὉ. νἱγίυ αν δοκηονν θάρος ἔπ6 ππΐθη- 
ΔΌΪΘ 655 οὗ 15 οὐνῆ διιρροσίίοη (ῃδῖ ᾿ποίοδὰ οὗ 
ἐῤὲε Οραίάεει, γα β5ῃοι]ὰ τοδὰ ἀφαΐμο εγμν 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΝν. 
1: σενιίαλ γοῤῥερίοίά ἐλε εαῤέξυϊέν οὔ Ζειοζίαλ 
αμά ἐδεὲ εἰν. 8 7ὲ φγίμεες απα ἐξ ῥεοῤίξ 
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απά 7 1 Ἀᾶνε ποῖ δρροϊηϊτεά τῆς ογάϊ- 
ΠΆΠΟΘ5 οὗ ἤδάνθη δηά δαγίῇ : 

26 Ἴδη νν1}} 1 σαβὲ ἀννᾶὺ ἴδε 8εεά 
οὐ Ϊαςοῦ, δπὰ Ἰανι ἃ πλῪ ϑεγνδηΐ, 90 
τῆλε 1 ν}}}} ποῖ τὰκε σηγ οὗ ἢΐβ βεεά 
ἰο δὲ τυΐεῖϑ ΟνοΓ ἴῃς 5664 οὗ Αδγα- 
Βα, ἶβαας, δῃὰά ΪΙδοοῦ: ἔογ 1 ψἹ}} 
οδιι86 {ΠΕῚΓ ΟΑρΡΕΪΝΠΥ͂ τὸ τοΐαγη, ἂδπά 
Πᾶνα πιθοῦ οηἡ τ εηι. 

[ΠΔἰ Οοά [ᾶ5 πονν τεϊεοσϊεά Τάδῃ 85 ννῈ}} ἃ5 
ἴϑγδεὶ : δηὰ ἴπ5 ΠΟΥ ἀδδριϑα {ποι βεῖνε5. ἰῃ 
{πεῖς γοϊδίίοη ἴο σοά 85 Η!5 σουθηδηΐ-βθορὶθΈ, 
ὈΥ τορασγαάϊην {ΠΕΣ πδίϊοηδὶ εχ βίσησε 85 δῦοιζ 
Ἰτησηθαϊδίοιυ ἴο σθᾶβα ἔὺγσ δυϑυ, Ι 

45. ἐῤὲ ογάϊηαπεες οΚ,ΓἹ ῥεαυεη απά φαγί 
1.ς. ἴ86 ΨΜΠΟΪΘ ογάοσ οὗ πδΐυσγθο. ὙΤΠ6 ἂρ 
ἷἶ5 ἃ5 Ὀεοίογο, νἱΖ., (μαῖ παίισε 15 ποῖ ΠΟσΟ 
ΠΥΠΊΪΥ Θϑἰ Δ} 15 ῃθα [84 Οὐ 5 ριΓΡΟΘ65 ἴῃ βτᾶςε, 

26. «“ὀγαδανι, Ἰπαας, ἀπά «ζ«εοὐ] εμονδἢ 
15. 80 σοῃϑίδηἝΥ ἀοβου θα 45 ἴῃ6 Οσοά οὗ Αὔγα- 
Βα, οὗ [588ς, δΔηὰ οὗ [δοοῦ, {παῖ {π6 τηθητίοῃ 
οὔ {π686 ἴῆγοθ ρδίγιαιο 5. σεγῆθ5 ἴΠ6 ρθορὶς 
(ἢδξ [Π6 Ργοπ,ῖ565 τηδάδ ἴο [ΠΕ ΙΓ δεθὰ σδηηοῖ ὈῈ 
Ὀγόκθη. 

ΧΧΧΙΙΙ. 5, 14---26. 

“αἱερι. ἼὴΘ ΟἿΪΥ ΓΟΠΊΘΑΥ ἰ5 [26 οπιιϑϑίοῃ οὗ 
ΝΞ, Ὀυϊ, 45 νγὸ ᾶνθ βαϊά ἀὔονθ, {ποῦ 15 
ποίμίηρ ἴο 50 ἴξ Ἐχοαρί πθοδββιίγ. 

14--26. ὙΙ5 ρᾶβϑαρθ 15 ϑυδηΐϊηρ ἰῃ {Π6 
ΠΧΧ., δπὰ ρΑΓΠΥ ἕογ [815 τϑάϑοῃ, δηὰ ῬδΓΙΥ͂ 
Ὀοσδιιδα 1ἴ σοπίδι 5 ργουη 565 οὗ {ῃ6 οἴογῃδὶ ἀὰ- 
ταϊϊοη οὗ αν! 5 ἤσοηρ, δπὰ οὔ {π6 1ονπςδὶ 
ΡΙΠοβίΒοοά, ἀπά αἷβο οὗ (6 ΠυγΊ ΓΙ 8] ̓ πογθαϑὸ 
οἵ αν! 5 βθδὰ δηά οἵ {πΠῸ 1Ἁ,ονιθ5 δὲ ναγίδποθ 
ἢ ΟἾ ΠΟΥ ργορἤθοιθβ οὐ Τογοπλίδῃ, δηὰ ποῖ 
ΠΟ γα! γ ΓΕ} 1οὰ, [. Ὁ. ΜΊΟΒΔΕΙΙ5, [απ ΗΙΖ., 
δηά ἴο βοπὶθ Ἔχίεπὶ Μίονθγϑ τοραγὰ [Π6 ρᾶβϑαρδ 
8ἃ5 ἃ 56Γ165 οὗ ἱπϊογροϊδιίοηβ. Οταῦ ἤονγονοῦ 85 
ϑδῆθννῃ {παῖ 1Π656 οὈ]δοϊίοης ἢανο {{|16 ννοῖῆξ, 
δηά Εννα]ὰ (" Ῥσορῇ. ἀε5. Α. Βυπάοβ, 11. 269) 
584γ59 “ΝΟΙΒΙΠΡ 15 50 ρόγνογβθ δηὰ ρστοιυηά 655 
ἃ5 ἴο Πηά Ἰη [ἢ]5 ρᾶβϑᾶρθ, οἢ. ΧΧΧῊ, 19--- 26, ΟΥ, 
ΒΈΠΟΓΑΙΎ, ἴῃ σἤδρ5. ΧΧχ.---Χχχῆ!, δαάαϊοηβ ὈΥ͂ 
ἃ ἰαῖοσγ ργορῃεῖ." 

λαυέμρ αἐεηεσεο ἐλεῖγ δον εγυαμῖς, ἐομγα»»} 
9 ἐάέ ερυέμαμέ οὗ Οοαϊ, γοαδεέηις άενε. 11 
φεγονεΐαλ, 707 ἑλεῖν αἰϊοῤεαάβοηος, γνοίἁ ἐδὸηε 
αμά Ζείοξιαλ ἑρΐο ἐδέ ἀαμας οὐ ἐδεὶνγ ἐρεέσιξ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ 8 ΕἸΟΗΤΕΕΝΤΗ ΡΚΟΡΗΕΟΥ. 

ΟΠδρ. χχχῖν. 1---). 

ΖΡε αἰ ο7 Ζεάεάιαῤ, απάὰ εγεγπίαῤ᾽: χεόμε ο 
ἐδε Ρεοῤίε ἤὃγ ὀγεαξίησ γαὶ} «υἱἱὁ ἐβεὶγ εἰαυε:. 

ὙἼΠΕ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Υἱονν οὗἁἨ [5 ΡΥΟΡΘΟΥ ἰ5 {παῖ 

οὗ Εννα]ά, (δὲ ᾿ξ 15 84 πιοῖθ [}] δεςοουπὶ οἱ 
(86 παγγαῖίνο δἰγοδάγ ρίνθη ἴῃ οἢ, χχχὶϊ χ--οὖς, 
δηά [Παἴ 1 ΌΥ ὯΟ πηϑδῃϑ Ὀγοιηϑοϑ ἃ σοπιἰπιιᾶηςο 
οἵ Ζοαθκιῃ 5 γείξῃη, δπα δἱ ἢϊ5 ἀθδῖἢ ἴῃ ρΡοπὶρ 
οὗ οὔδεηιῖεβ δυο 88 Ὀθσᾶπα ἃ Κίηρ, Ὀυῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἴπαΐ 815 ἴδ νου] Ὀ6 ϑραγοὰ Ὁγ Νεῦυ- 



ν. 1---.} 

ΗΕ νοογὰ νψῃϊιςἢ σάπια τἱπῖο 6- 
“2 Κίν, 55. γε πλδῃ ἔτοτῃ τῆς ΟΡ. ἤθη 
εἶν. «β. Νεδυςῃδάπεζζαγ Κίησ οὐ Βαθδγυΐοη, 
᾿ Δη4 41 ἢϊβ ἅγιηγ. Ἢ 411 τῆε ἸΔπὰι 
!Ηεὺ. ἐξα (ΟΠ18 οὗ τῆς φυγῇ ἴ οὗὨ ἢ]5 ἀοπκϊηϊοη, 
με “ δπὰ ἃ}1] τῆε ρεορῖε, ἐοιιρῆς ἀραίηβε [6- 

γυβαίεπι, ἃπὰ δρδίηϑῖ ἃ} (ἢς ςἰτ68 
τπεγεοῖ, βαυϊηρ, 

2 ΤὮυβ 5ατῇ τ[Π6 ΓΚ, τς Οοά 
οἵ [γε]; (ὐο δπά βρεᾶκ ἴο Ζεάεϊιδῃ 
Κίηρ οὔ [πάλῃ ἀπά τ6}} ἢϊηπι, Τὶ 
84 τῇ τῆς ΓΟΚῸ ; Βεἢο]ά, 1 νψν}}] ρὶνε 
(15 ΟὟ ἴπῖο τῆ6 παπά οὗ τῆς Κίηρ 

σμδάμποζΖαυ, δηὰ ἴῃ ἢ ννουϊὰ Ἰ᾿ῖνθ ἴῃ ῥϑδᾶσθ 
δῖ Βαυγίοη, δηὰ δἱ [ὶ5 ἀθαῖ ἢ Ὅδὸ Ὀιϊιγιθὰ ἴΠογδ 
ἢ δυο ΠΟΠΟΙΓΒ ἃ5 [6 [θνν8 σοι]ὰ αδῇοτγά. 
ἈδΑ]γ, Ζοάθκιδῃ δὰ πὸ ϑιιςἢ ρϑδοθί] οπά, 
ΑΠΕσ ἢἰ5 ϑοὴ5 δῃὰ ποῦ] ε65 ἢδὰ Ὀδθὴ 5ἰδιη Ὀεέοτα 
ἢ15 ἔδοθ, ῃ6 ννὰ5 ἀθργινθά οὗ ἢΪ5 5 ψῃῖ, ἀγαρρεὰ 
ἴο Βαθγ]οη ἴῃ ἢ λ1η5, ἀπά {Π6Γδ σδϑῖ ᾿πῖο ργϑοῃ 
ὙΠ ογο 6 τογηδίηρα {Π}] ἢ15 ἀθδίῃ, οἢ. 111. ΣΟ, 11. 
Απὰ ψνἤδη ννὲ 64]}} ἴο πιη ἴῃς οσῖιοὶ γοδῖ- 
τηθηΐ ννῃιςοῇ [η6 γου τη α} [6 ῃοϊ ο ἢ ϊη πιθέ νυ ἢ 
ἴογ πο ἔδιξ οὔ ἢϊ5. οὐνῆ, ννὲ σδηποΐῖ ἱπηαρὶπηθ 
(μαι ΝΕ μδάποΖ78Γ ννου]Ἱὰ θὲ Κιηά ἴο Ζεάεκ- 
ἴῃ, νῆο, αἴογ θειηρ εἰεναῖθά Ὀγ ἢϊπὰ ἴο {πῸ 
ἴῇτοηθ, πδά ργονοὰ ὑπρταίοα] δηά σϑρε]]θὰ 
ξαϊηϑῖ ἢϊ5 Ὀεποίδοϊοσ, Μίοσθ ῥγοῦδῦγ (Π6 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ 5εἰ δεΐίογο [Π6 Κίηρ δὴ δ᾽ιοιπιδίνο, 
Δηαἃ ν᾽ᾶ5 σοπα! 0 η 4] ὩΡΟη ἢ 15 ϑιιὈπλ5ϑίοη ἴο 
ἴη6 ργορῆροί 5 δάννιςθ. ογοπηαῆ παὰ δἱννᾶγϑ5 
(ΟΠ ϑΙσίΘΠΕΠῪ Θπάἀοανουγοὶ ἴο Ρογϑυδάς Ζεάοκ- 
14}, ἤγϑοι οὗ 4}1, ἰο 6 1] τὸ ΝΟθυςἢδά- 
ΠΟΖΖΔΑΣ, δηὰ νυν ἤθη οΥἹ] σου 50} 0Γ5 δὰ οδιιϑοὰ 
ἢϊπὶ ἴο το], ἢς ἴπδη ἀϊά ἢἰ5 Ὀοβί ἴο μοὶ ἢϊπὶ ἴο 
ΒΕ Ὀπη, δηὰ ϑυγτοπἀογΓ (Ὧ6 ΟἿ νο]απίαγηγ. 
ΑἹ [Πδ ν ΣῪ Ὀορίηπιπρ ἤθη οὗ [Π6 ἱπνδϑίοη,---- 
ἴοΥ [Ὀγοπη δ ἢ νγᾶ5 517] ἔγχος; [6 σοπιηδηαά σὸ 
απά «ῥεαξζ, ο΄. 3. ἸΤΛΡ]Π 165 (ἢδΐ ἢ]5 ρεγβοηαδὶ ΠΟ ΓΥ 
δὰ ποΐ Ὀδδη 85 γοῖ πἰογίεγοα ἢ; δηά ποχῖ, 
1 Δ 5 δηὰ Αγοκαῆ νοῦ ποιῖπου οὗ {Πὸπὶ 
σαρίγοα---ΘΑΥῪ {ΠῸΠπ ἴῃ [6 ᾿ηνάϑίοη ἢδ Κοδ5 
ἴο πὸ Κίπρ, ἀπά 56ἰ5 θοΐογο Ὠΐπα ννμδὶ νναβ 51}}} 
ἃ ῬΟΞΘΙΌΠΙΥ. ὍΠ15 ΡγορἤθοΥ {πογοίογε πηιιϑὲ 
Ὀ6 ἴακοπη ἵπ εοἰοϑο σοηποςίίοπ ΜΠ οἢ. ΧΧΙ, 
]Θγεπδῃ δὰ ἴῃθη ᾿πξοιπποὰ Ζεάοκιδῃ Ὀγ ἢ15 
ΤΑΘΘεηροῦ5. ἴῃδῖ  γιιβαὶθπὶ νου] ἀ σΟΓΙΔΙΉΪΥ 
6 σἀρίιγοά: 5οἤῃ αἰζογνναγάβ ἢς βοθβ ἴο ΠΙΠὴ 
Ἷῃ ΡΕβοη, δηά πηᾶκοθ ἢϊ5 ἰαϑῖὲ οἴογὶ ἴο ϑᾶνθ 
οἰἵγ δηὰ τεπηρὶθ ἔγοπιὶ τη. ΝΟΥ νὰ5 186 δἵ- 
τεπιρί μορεῖϊθθθ. [1,4 ἢ 15 δηά Α2 καῇ νγογὰ 
δίΤοΟηΡ οἰζ65. ἴ1ὶηῚ πε ραίῃ τον αγσά Ἐργρῖ, 
δηά πιιιδὲ Ὀ6 ἴκεη Ὀεΐοτο {πῆ (Πα! ἄθοβ ἐου]ὰ 
ΤΏΔΙΟ ὈΡΟΠ [γιι5416Π|, ἃ5 οἴ ποῦνν 156 δὴ Εργρ- 
[ἰΔΠ ΔΙΤΩΥ͂ πιρῃξς σο]]θοξ ἀπάογ {ΠΕΣ συνε, 
δηά [4}1 5 ΠῚ ἀροὸη πο. ὙὨυ5 δθηηᾶ- 
ΠΟΙ Παά ἴο σαρίηυγο 1 πο ῃ !]5ἢ Ὀεΐογο ορεσα- 
[ΙΟΏ5 ννΈΓΘ. ΡΟΘ5 1 Ὁ] 6 ἀρδίηϑὲ [βαΐθη. ΝΟΥ 
ΝΕΡυςΠδάποζαγ πδά ἰασρὸ ρ᾽δηϑ ἀραϊηβὲ Εκγρῖ, 
Ύγτε, δηὰ οἵδεσ ἡδί!οη5, δηὰ 4150 ἔοσ {86 στὸ - 
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οὔ Βαδγίοη, δπὰά πε 82] δυγῃ [ἴἴ 
ἢ ἢτγε: 

2 Απά τῆου 5841} ποῖ δβοᾶρα οιἭ 
οὐ δῖ8 μαπά, δυῖ 84] βδιιγεῖὶν δὲ 
δ ταίκαη, δηὰ ἀεἰνεγεά ἱπῖο ἢϊ5 μδπά ; ὁ “βϑρ. τ 
πη τῆϊη6 δγεβ8 83}4]}] θεῃοά τῆς εἐγεϑ 
οὗ τῇς Κίηρ οὗ Βαδγίοπ, δηά 'ἢε 588}} ᾿βὸν ἐΐ 
ϑρεδὶς νυ τἢ τῆ ες πιοιῖῃ το πιουῖῆ, Δη4 
ἴδοιι 5ῃδ]: ρὸ ἴο Βδθγίοη. 

4 Ὗεῖ Ποᾶγ ἴἢς ψογά οὗ (ἢς Ι ΟΚ Ὁ, 
Ο Ζεάεκίαῃ Κίηρ οὗ Τυάλῃ ; ΤΠιϑβ 
βδτἢ τῆς ΙΟΚΡῸ οὗ ἴπες, Ἴ Ποὺ 58 α]ῖ 
ποῖ ἀΐδ Ὀγ [ῃ6 ϑυνοτγά: 

σἀαν 
σῥεαξ 0 
“ἀν σἐἃ 

Ὀυϊάϊηρ οὗ Βα γ]οη: ἢ ννοι]ά βἰδα γ ἘΠογθίογα 
δᾶνο βανθὰ ἢ πη 5 ]  ἴδ6 τοι ]ὸ οὗ ἐπγηϊηνρ δϑιὰθ 
ἴο ἰὰγ δίθδξε ἴο ἃ ΟΥ̓ 50 5 γοὴηβ 45 [6Υ1.54161), 
Ὀιυΐ οὐμπόγννιθο οὐ πὸ ρο τς] ἱπιροτγίδησε. 
Ζεάσδκιδῃ {πογοίογο ννᾶβ 51}} ἴῃ ἃ σοηάϊοῃ ἴο 
οδίλίη ξοοὰ ἴδθίτηβ, απὰ ἴπῸ ῥτόρποῖ ροῦβ ἴο 
ἢϊπὶ δηὰ ἰαγ5 Ὀεΐογο δἰπὶ 16 δἰτογηδίῖνο [Ι͂ἢῃ 
ἴῃ6 πιοπλογάηάιπη, ΠΟ 15 411} ννγὸ Ῥόβϑεϑϑ, 
[Ὀγθιλδῃ γι δδίθβ, ἴῃ υτν. 2, 3) ὙὙ8αΐῖ 5 (0 
Ὠάρρθη ἰξ Ζραδκὶαῖ οὐβοηδίοΥ σοπέϊηιιθ5. (6 
ΑΓ: ἴῃ στ΄. 4, ς, ἴπεΓο ἰ5 [6 οἴοῦ δ᾽ [ογπδέῖνο, 
ἴο ὃδ6 δἰϊαϊηθά ἴο οη]ν ὈΥ 5ιιθπ)ισϑίοη. Ζεάρκ- 
ἴδ ἢ 411 [Π6 οὈδίϊπαου οὗ ἃ ννθακ πιδῃ 
σἤοβο [ῃ6 ἔοστηογ, δηὰ ἰοσῖ Κιηράοπιμ, ἐγεϑιμῃῖ 
δηὰ ΠΙὈοσῖγ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΝ. 1. δεοῤίε] ῬΘΟΡ198, ᾿.ε. 
ἐγ! 065, γάσοϑ, ϑϑύθγαδαὶ οὗ ψν Γῇ ταῖς Ὀ6 ὉπΠΩΟΓ 
{Π6 τὰ ]ο οὗ ὁπ τῆδῃ, πα 50 ἔοι τὴ ὁπο Κιπράομι. 
ΤῊΝ νογθοϑο ἀδδογιρίοη νν6}} σι115 [ἢ6 Ροιὴρ 
ΟὗἩἨ δὴ οΥἹδηΐδὶ ἃστὴῦ; δηὰ αἷϑο ἀδϑοσιθθθ [ἢ 6 
ἕαςϊ, (ἢδϊ διισ Δῃ ΔΥΓΠῚΥ σοηϑιϑίοθα οὗ ἃ ἰοοϑδ 
ἀϑετοραῖς οἵ {ΠΡΌ ΪΑΓΥ ἀπά Πδ]ςσοπηιϊεγεα πᾶ- 
(ἰοῃ5 δηὰ γι ῦθ5, πο τορθῖμοσ ὈΥ 1Π6 ρογϑοηδὶ 
᾿ηἤπεποθ οὗ οπὲ πλδη. 
)οισρ 1. «πα Νεῤμεδαάπεπεαν.,. ἀπά αἰ 

ἐδεὲ ῬΘΟΡ1Θ08Β ὧἂγὸ ἤῤίιμις. ὙΠῸ ΑΓ ἢδ5 ΟΠΙΥ͂ 
}υκ θόβιη, ἀπά δῖ ργόβεπὶ ἐῤε αἰἰθς οἵ [πάλῃ 
ΓΘ ὈδΙηρ σδρίγεοα ργθραγαίογΥ ἴο {πὸ σίομὸ οὗ 
[Θγυβαίεη. Αἵ ϑδυςῇ 4 σοπ)]ποΐαγο τ[η6 Κὶπρ 
δηὰ ἢ15 ΟΒ ΠΟΥ ννου]Ἱά ἀδ] θογαῖε νυ μοί ποσ ΤΠ ΕΥ̓ 
5που ἃ ἀείοστηϊ πὸ ἴο δίαπά ἃ ϑδίερδ οὐ διιυῦμπιζ, 
566 {ϑμϑ|Κ6 Χιν. 21, 22. 

Δ. ῥὲε«ῥαϊ ὀμγη 1 «ὐἱ! γε] Α φτοοῦ οὗ 
1Π6 ὀχαβρογαίϊΐοη οἵ ΝϑΟιςοῃδάηθΖζαγ᾽β τηϊηά, 
δηά βιιρροβῖνο ἐπογοΐογε οἵ {Π6 Παγὰ ἔδίθ ΠΚΟΙΥ 
(Φ θεία] Ζοάοκιδῇ. 

38. ἡῥίμε εγες...1 ὙΠΕΓΕ 5841} θ6 ΠῸ δϑᾶρο, 
Ὀυΐ ἕδοθ ἰο ἴδοθ ἣς τηιιϑῖ 5εὲ6 ἴΠῈῸ σοπαιιογοῦ. 
ταυϑῖ πᾶ ΚΘ δι ἢ ΘΧΟΊ]565 85 ἢ6 Ὀοδί οδῃ, δῃ 
Όὲ ἴακθη ἴο Βαδγίοη. ΤῈ ννογϑὶ ἰ5 σοποραϊθα 
δυΐ [πὲ Κίηρ 15 νναγηθὰ [δῖ 15 γοϑιϑσίδῃςθ «}} 
Ὀ6 ΒΟΥ ὑμᾶνδι]ηρ. 

4. Ζῥομ “ῥαΐΐ᾽ ποὶ ἀϊε ὁγ ἐδὸ τ«υογα] πὰ 
ΠΟΙΟΥ͂ «856 ννᾶϑ ἴ ἴο Ὀ6 Ζοάθκι 5 ἰοΐ ἴο 21} 
ἴῃ Ὀδίε6, Ὀμΐ [815 ἱπλρ 165 πιοσε, ΥἱΖ. ἰδδὶ ἱβ 
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ς μὲ τῆοιυ 8}4]1 ἀϊε 'ἰπ ρεᾶςε: δηά 

ἢ τῆς Ὀυγηίηρβ οὗ τῆγ ἐλίδετβ, τῃ6 
ἰογπιοῦ Κίηρϑ ννῃῆϊςσἢ νγεγε δείογς τῇδε, 
80 504}} τῃεγ Ὀυγηῃ οάσμγς ἔογ ἴῆεε ; 
Δηἀ τῆδυ νν1}} ἰαπιθης πες. σαγίπρ, Δἢ 
Ἰογά ! ἔογ 1 βαᾶνε ργοποιηποβά τῇς ννογά, 
84 ἢ τῆς ΙΟΚΡΟ. 

6 ΤΠει [εγεπιίδῇ τῃε ργορῆἢεῖ βρακε 
411 τῇεϑ6 νγνογ45 υπῖο Ζεάεκίδῃ Κίηρ 
οὗ [υάδῃ ἴῃ [Θγυβα]επλ, 

Ὁ ἀπππππ"α............Ψ.......-. -. 

(836 οὗ 5:10 Π|15ϑοη 6, ἢ]5 ἰἸλπὰ δηὰ ἢΐβ ρθορῖίδ, 
νου] δ ἀο] νογοα ἔγοπι {Π6 γάναρθϑ οὗ ννᾶγ. 

δ. ἐπ ῥεαςο] 866 ποῖθ οἡ ςἢ, χἰϊ. χ2. 
“0 “ρα  ἐδὲν ὀμγπ οἀουγα ,ῶὸγ ἐῤεε] 80 «ῥαὶ] 

ἐδεν τλᾶ ῖκζο ἃ ὈΌΣΩΙ πΕ 70γ ἐῤεο χ (ἤτο. χνυὶ!. 
14, ΧΧΙ. 19. ὙΤΠ6 ὈυΓΠΙηΡ ννᾶ5 ργορΌΪΥ (Πδῖ 
οὗ ρ]ε5 οὗ ννοοὰ, δῃά β8ρῖ.ὸ5. ννεῦὲ δά δά οἡ] 
85 ΔΠῃ Θϑρθοῖα]ὶ ΠοηουΣΓ, [ἴ νγᾶβ ποῖ 4 [θνυν δῇ 
συίοπι ἴο Ὀυτη ἴῃς ἀρδά. Α5 ἴηδϑθ Ὀυγηϊηρϑ 
ἀεοροηάοα ὕροὴ ἴῃ6 Θϑιπηδίοη ἴῃ νν]οἢ [ἢ 6 
ἀοδὰ ἰκίηρ ννᾶ5 μοὶ, [Π6 νθϑῦϑδ ᾿πρ}165 ἃ ργοβ- 
Ῥόγοιι5 σεῖβη, δι ἢ 45 Ζοάοκιαῃ πιρθξ ἢανθ 
Πιδὰ 45 8Δη οὐδβάϊθηξ νδ554] ἴο Βαθυ]οη, 

17 ῥᾷυε ῥγομομποί δὲ «υογῇ [0 ῥατνε 
ΒΡΟΊΣΘΩ ἐῤο «υογά. 

7. αγαϊπεί Ζαεῤῥ..7 ὙΤηϊθ τρᾶγκα {πὸ 
Ἔχδοΐ {1π|6, ἴῃδξ 11 ννᾶβ δαυ]ν ἴῃ [6 σαηπηραίρη, 
γΉΠ6 [Πη6 Οὐ] γὴπε ἐογ ΓΘ 5565 51}}} ὁσσιριθα [Π6 
αἰϊοηϊίοη οὗ ΝΕ ΠΔαΠΘΖΖΑΣ 5 ΔΙΠΏΥ. 

ΤῊΣ ΕἘΜΑΝΟΙΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ἨἩΈΕΒΕΕΝ 
ΘΦΊΆΝΕΒ. 

ΟΒᾶρ. χχχίν. 8----22. 

Αςοογάϊηρ ἴο ἴπ6 1 Ἁ Θνιςσαὶ ἰανν, 1Γ 4 πῖδπ 
Ῥυγο αβρα ἃ 5ἷανθ οἵ Ηδῦγονν Ὀ]οοά, δέϊογ οἱχ 
ὙΘΑΓΒ᾽ βογνῖοσα ἢ ννὰβ ἴο 5εῖ ἢϊπὴ ἴτθθ, Εχοά, 
ΧΧΙ. 2; δηά [ἢ]8 Πιιπίᾶπο γθαϊτηθηΐ ννᾶ5 6χ- 
ἰορηάραὰ ἴῃ Ὠρθυῖ. χν, χ ἴο ἔδπηαίοθ, ννῆοϑϑ 
ΡΌΓΟΙ456 15 σοηϊοπιρ]αῖθα ἴῃ [Π6 Θά ΕΓ ἰανν ΟἾΪΥῪ 
ἴον ἴΠπ6 ρυγροϑο οὗ πιδγγίαρθ, Εχοά. χχὶ. 7--- αι, 
ἤθη οὗ σοιγδὸ [ΠΟῪ τοπηδιηθὰ νυ ἢ {Πεῖτ 
Τηδϑῖογ ἀπά ἢυβοδηὰ ἴοσ 16. [Ι͂ἢ 1,ον. χχν. 
40---ςς, )͵ὸ βηά ἃ ςομρ] οί γ αἰ ἔδιθηΐ ἷανν, 
Ὀγ ἢ ἃ Ηεῦτενν ἤδη ρυτομαβθα ννᾶ5 ποῖ 
ἴο ὃς ἰτορίθα 85 ἃ ἰανθ, Ὀιιξ ἃ5 ἃ Ὠιγθὰ βοῖ- 
νηΐ, δπὰ ἢϊ5 Ὀοπάαρο ν»ὰϑ ἴο ἰαϑῖ {11} [ἢ6 
γοαγῦ οἵ 7.0116, Βα (Π15 ἴδνν τοξεστοὰ ἴο {Π6 
ΟΥΠΟΙ οὗ οπβ οἵ ἴῃς ρ]οί5. οἵ δτοιιπά ἱπΐο 
ΜΉΙΟἢ τῆς Ἰαπὰ ννᾷβ ρᾶγοθὶ ] θὰ οὐἵ, [ΙΕ ΒΘ 
{6}1 Ἰηΐο ρονογῖγν πὲ σοι]ά 5611 ἢ15 ἰαηὰ ὑΡ ἴο 
1η6 γϑαῦ ΟΥ̓ 1.0116, πὰ «]5ὸ ἴῃς ϑβεγνίςθβ οὗἁ 
ΠΙΓΉΒΟΙΓ δηὰ ἔλπη]γ, ΜΚ Π0 γεπηδι πθὰ 85 ῥγθάϊδὶ 
δουίβ, ἘΠῚ ΠΡ ἴῃ ἰδληὰ ψ ἢ Βδάὰ οηςσθ Ὀδθη 
1μοῖγ οννη, ἂπὰ ψ ῖςῃ δὲ [ἴῃς γϑαγ οὗ 70}]6 
νοι ἃ Ὀὲ τοβϑίοσγοα ἴο {πὶ ἢ ἘΠΟΙ͂Γ οὐγῃ 
Γγοσάουα. Βαΐ υυἹἢ [Π15 (ῃ6 ργθβθηΐς παγγαῖῖνθ 
885 ποίδιης ἴο ἀο; ἔοτ [ἴ γεϊδίθβ ἴο ἀοπιηδϑῖὶς 
δηὰ ποῖ ἴο ῥτοῶΐδὶ δίδνεσγ. Ῥαγθηΐβ ςου]ὰ 56]1 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΝ. ἶν. ς---8. 

η ἍΜΒεὴ τε Κίῃρ οὗ Βαδγίοη 8 
ἈΓΠΛΥ͂ ἀτυν ἁραϊηϑί [εγυβαίεπι, δηά 
δοαῖπϑῖ 41} τῆς οἰτίεβ οὔ [υάδῃ τἢδὲ 
ννεγε ἰεβς, ἀσαίηϑι ΓΟ  5ῃ., Δπα ἀραϊηβέ 
ΑΖεΕΚδὴ: ἰογ τπδ68ε ἀεξεηςεα ςοἰτἰ65 γα- 
πιαϊηεα οὗ τῆς οἰτίε5 οἔ [άδῇ. 

8 4 71: ᾿ς τὴς ννογά τῆλξ σδπὶθ 
απο. [εγεπλίδῃ ἔγοπι τῆς ΓΟΚ, δίζεγ 
ἴῆλι τῆε Κίηρ Ζεάεκιλῃ μδά τηδάβ ἃ 
σονεηδηῖ νντἢ 4}1 τΠῈ ρεορὶε ψῃϊςἢ 

{πεὶγ σΠ]άγοη, Εχοά. χχὶ. 7, Νϑῆ, ν. ς, δπὰ 
1ΠΟ56 ἴῃ ΡΟΥΘ σοι] 5611 Ποιϑοῖνοβ, δὰ ἴῃ 
ΘΔΟἢ 856 ΟὨΪΥ [ὉΓ 51Χχ γοδῖβ. ὙΠΘΥ δά ποῖ ἴο 
νυ [ῸΓ ἃ ΒΑ Όδτς 4] γϑᾶγ, 5111] [655 ἔῸΓ ἃ γϑᾶσ οὗ 
7.0 116, Ὀὰϊ ΔΕΕΓ 51 Χ γϑαγβ᾽ ϑοῦνοα τηϊρξ ἰεᾶνδ 
ΤΠΘΙΓ ΟΥΠΘΓΒ, σάττγίηρ ἢ (Πόπὶ ΠΠΡΕΓΔ] ρΙ 15, 
ϑιιῖ. χν. 14. 

Νονν 1ἴ 5 υ5.8] ὙΠ σοπιπιοηίδίουβ ἴο 54Υ͂ 
1πἴ 1Π686 ἰαννϑ, 45 4150 {πδΐ οὗ {π6 Ἰδπὰ γεϑίηξ 
ἀυπηρ ἴδε σα ὈὈδίΙοΔ] γϑασ, ννεγὲ ποίΐ οὐϑογνοά. 
Τῆς παγταῖϊνα ἰθάσῇθβ ιι5 ἴῃς οχᾶςΐ σοηίΓΑΓΥ. 
ΤΠἼΠΘ πιδηυτηϊβϑίοη οὗ ἴῃς ϑἴανθθ οἡ ἴΠ6 ργοβοηῖ 
οσσαϑίοηςννᾶ5 ἴΠ6 σροηΐδηθουϑβ ἃςῖ οὗ Ζεάσκιδῃ 
δηά τῃ6 ρθορὶθ, δῖ ννὰβ 1 (ῃαΐ ᾿πάυςοά 
τποπο δοι τἢυ5) Νοῖ [6 τη 18} 5 ρογϑιιβϑίοῃ :---- 
νῈ ἀο ποῖ τελὰ οὗ δὴγ ὀχβογίδίίοη οὐ διῖ5 
ρΡᾶγί ἴο [ῃ15 οἴεςῖ;---ὐιῖ {ΠῚ οννη σοηβοθησθ8, 
80 {παῖ ρῥ ἰδίην τῃθΥ Κποὸνν οὗ ἴπ6 ἰανν, δηὰ 
δοκηον ]οάρορα 15 Οὐ! ρΡαοη. Βιῖ τ[Πϊ5 ννου]Ἱά 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἤᾶνθ ὈΘΕη ΡΟΚ510]6 1η1655 ἴἤθγα πδά 
Ὀδοη δἴπος [ονν5 ννῆὴο0 ΤὙΟΡΌΪΑΥΙΥ ργαςτϑοὰ ἴξ, 
ΎΤΠ6 ΟὈϑογνάηοθ οὗ ἴἴ νῦᾶϑ ἰᾶχ: ἴῃθ πιδ] ΠΥ 
ἰοῖ {Ποὶγ οννὴ 56] β5}} Ἰηϊογοϑῖβ ρσγενδ]. Ὀὰΐ {π6 
ΤΩΪΠΟΥΥ πλδάδ τ ρῆϊ ρῖνο νὰν ἴο πρῆῖ. Αηὰ 
[Π15 5 1ἴΠ6 στιϊε ἢ 4}} Οοαβ αννβ. Ὑ ΒΟΥ 
ἅτ δνδάθά, δηᾶά ννῆοιε [ῃ6 πδίϊοπδὶ ἴοης οὗ 
ΤΛΟΓΔ ΠΥ ἰ5 Ἰονν, ΠΊΑΥ 966πὶ αἰπηοϑῖ ἴο δᾶνθ 
δοηθ ἰηἴο ἀδβιιίηάθ, [ἢ δ ἢ οΆ565 1 15 186 
ἀν οὗ ἴἢ6 ΤΙ ΠΟΥ Υ ἴο οπάδδνοιγ ἴο Γγοιι8δ 
1Π6 πίΊοηΔ] σοηβοίοησα ἴο ἃ τῇοτς 5ίσιςξ οὔ- 
βούνδηςο οὗ ἃ ἀιῖγ δοκπον]]οάροά ὈΥ ἴποπὶ 
ΟἾΪΥῪ ἴῃ ννογάβ. ὙΠ ΘΓ ννᾶ5 5010 ἢ} ἃ ΓΛΙΠΟΓΙΓΥ͂ 
ἴῃ ογιβαίθπι, ἀπὰ Ζοάοθκιδῃ, ννῆο ον  ἜΠΈ}γ 
ν 45 ποῖ ὈΠΙΠΗἢμοπορά ὈΥ ἴῃ γχεπιοπηῦγδηςσο οὗ 
ἢἰ5 (φεῦ, δι ρρογίοα {Ποῦ οουῖ5 ἴο Κϑὸρ [6 
Ιᾶνν πιοῦθ ϑίγιστ ! Υ, ἱμοιρὴ ΟἾΪΥ ἴῃ ἃ ννεακ 
ὙΨΔΥ. 

ἼΤΠς οἰγουπιθίδηοθα ϑγῈΓῈ ἃ5. [Ο]]ΟΥ : ΘΑΓΪΥ͂ 
ἴπ [ἀπιιάγγ, ἰπ [Π6 πΙπῖ ἢ γοαῦ οὗ Ζεοάοκίδῃ, τῆς 
Ομαϊάσδῃ ΔΙΊ Δρργοδοῆ θα ογιυβαίοη. Α8 
υϑι4], [ῃ6 ῥγδϑδθηςος οὗ ἀδῆροσ αυϊοκοηρά (6 
ΠοηβοΙθης 65 οὗ [ἢς ὈΪ6, αηὰ {ΠΟΥ πιδάς ἃ 
ςογθηδηΐῖ ψν ἢ τῆ Κιηρ, νῆο ἴἢ15 ἀρρθᾶγα Ὧ5 
(Π6 δρείίογ οὗ ἴπ6 τηθάϑυγο, ἰο ἰθῖ {ΠΕῚΓ ϑἰανθα 
ἔο ἴτοο, Ῥοδϑιθὶυ ραϊποίϑπὶ δὰ 158 βἤδτθ ἰῇ 
Πηρίης δου ἘΠ15 βοοά γϑϑι]ῖ: ἀπά 85 [θγι- 

5816 πὶ γ)ἃ5 5. ΓΟΉΡΙΥ ἔογιϊῇοα, δηὰ εν ἀθῃ} 
ρΓορᾶγαὰ ἴου ἃ 5ίεξο, 411 οἰδϑϑθθβ ροβϑ ὉΪν ποροὰ 
ἔουῦ ἃ ΠΔΡΡΥ τοϑυ]ῦ; δηά 1ἢ ἴῃς 5ἰανθβ ννοσδ 
ταδηυτ οὶ, [ΠΟΥ ἴοο ψουϊὰ ἰάῦους ψ ἃ 



ν. 9-τ 4} 

ε φεῦ αἵ εγιυβαὶεπ), ἴο ρῥγοςϊδί πὶ “]}- 
ΕΓ ππῖο τΠ6ηὶ; 

9 Τηδῖ δνεγΥ πηδη 8Ποι]ἀ ἰεζ ἢ 8 
ΓΑΔηβοτνδηῖ, Δηἃ ΘνΘΓΥ πλδλη ἢ]5 πηγαὶ ά- 
βεγυδηῖ, ὀδίηρ ἅἍΠπ ἨἩεῦτενν οὐ δὴ ἢε- 
Ὀγεννεβ8. ρῸ ἔτεα ; ἴῃλξ ποηὲ 8Ποι]ἀ 
βαῖνε ἢι56] [ οὗ τῆδπ, 10 τυ, οὗ ἃ 
]ἐνν ϊ5. Ὀτγοῖδεγ. 

Ιο Νονν Ψψῇξεη δ]] {πε ργίποεβ, δηά 
41} τῆε ρΡεορΐὶς, ννῆιςἢ μαὰ επίεγεά 
ἱπῖο τῆ6 σονεηδηῖ, Πδλγά τῇδς Ἔνεῖν 
ομδ 8πουϊά ἰεῖ 15 πιδηβεγνδηῖ, δηά 
ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 [5 πιδιἀβεγνδηῖ, ρῸ ἔτεα, 
(ἢ ποης δδου]ά βεγνε τῃεπηβεῖνεβ οὗ 
[ἢ6πὶ ΔΠΥ πιοῖθ, πη {ΠῸΥῪ οδεγεά, 
Δπὰ Ἰοεῖ ἐῤέπι δο. 

ΤΆΟΓΟ ΠΟΑΓΑΥ Ζοοά -νν}}} 1 γε ϑιπρ [6 ΘΠΘΙΏΥ. 
ἴῃ ἴῃ βυπιπιοεῦ οἵ ἴΠ6 54π|6 γϑᾶγ πε ΕΡγΡρίΔη5 
δάἀνδηςθὰ ἴο ἴδ6 τόβουθ, αηὰ ΝΟΟῸςΠΔάΠ6ΖΖΩΓ 
νυ μάγενν ἴο ποεῖ (ει αἴίδοκ. ὙΠῸ [δνν5 
“σοῦ ον θη!  οἰαίοά Ὀογοπαὰ πιδᾶϑιγο, ἀπά 
νὴ ἃ δἴγδηρο Ἰον!γ, νυ Ώ] ἢ ϑεῖ5. {Π6Πὶ δεῖοτε 
5 'ῃ ἃ πιοϑῖ ἀδβριςδῦ]α Ἰρῃξ, {ΠΟῪ δὲ οηςθ 
ξογοθὰ ἴῃ6 τηδημυπηλ το 5]ανε5 ὈᾶςΚ πο Ὀοπά- 
ἃῇθ. νι ποῦ] ᾿παϊρπδίίοη [ογοπλ Δ ἢ ΓῸ- 
Ὀυκο5 [Π6πὶ ἔοσ (ΠΟΣῚ ΓΓΟΔΟΏΘΓΥ, 4550Γθ5. ἔῃ 6 πὴ 
(Παὲ ἴῃ6ὲ (ΟΠμδιάββδῃ ΔΙ ὙΜ1] τοΐυγη, δηὰ 
ὙΨΆΓΩΝ5 ἴποπὶ οἵ 6 σογίδιπίγ οὗ [ἢ6 Ρυπιβηπηθηΐ 
Ὡς ἢ (ΠΟΥ 50 τσ] πιο ίθα, 

1 5 ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο ἐπαιῖγε ἢ Ηἱἰζὶρ 
ὙΓΠΟΙΠΟΥ οὐ ποῖ 1015 ννᾶ5 ἃ βδρδίοδὶ γεᾶῦ, ἃ5 
1ῃ6 ἵννο δηδοϊπιθηϊβ ἸΟΓα ἘΠΈ ΧΕΙ ἱπάσδρεπάθηϊ 
οὗ οπὸ δηοίδου. 

8. αἱ] 1δὲ ῥεορίε «υδίερ “μετα αἱ «εγιμαίο»ι) 
Α5 186 Ομαδιάξξδδη ΔΙΓΤΩΥ͂ συνορῖ οὐοσ [6 σομη- 
ΕΥ [86 ΘΔ ΓΠΙοΓ οἶλϑϑοβ τνοι]ὰ 411 ἤδθ ἴο 
76πιβδίθπῃ, ἰακίηρ νἢ τΠοπὰ ἘΠ ῖτ ΟΊ 560] 45. 
Α5. [Π6 Πεοδά-ιιαγτίεσϑ οἵ (ἢ6 ρὑγιοσῖβ δηὰ [,6- 
γἱΐοβ [Π6 Μοβαῖς ἰᾶὺν ννὰβ ῬγΟΌΔΌΪΥ ΠΊΟΙῸ 
ΠΆΓΟΥ Κορί ἔπογὸ ἴδη ἴῃ ἴΠ6 σομηΐγυ, δηὰ 
(15 186 ργόβθθησθ 'ἴῃ ἴπθϑε [ἈΠῚ}Π165 οὗ 5]ᾶνθβ 
ΨΜὴΟ δαά τον Β͵ΥΔΥ͂ ἴῃ 5ΟΓΥΪ 6 ΤΊΔΥ ὮδΥθ 
δίνεη οἤδηοθ ἴο ἴῃς δἰ οῖοῦ οἶδϑϑοθ δ (ἢ6 
ΟΔΡΙ(Δ]. 

το ῥγοοίαῖνε ἐδογίγ τοιο ἐδερι 866 ἴεν. χχυ. 
Ι1ο, ἃπὰ ποῖδθ οἡ [58]. ἴχ. 5. ΤΏ ννογαβ ἅγὰ 
ἴπο86. οὗ 186 ρῥγοοϊατηδίίοη οὔ (ῃ6 Ὑγδᾶσ οὗ 
700 1|6, ἀπά ἴῃπι5 ἴπ6 ννογὰβ ερτΐο ἐδεθι 16 αἰ] 6 
τσ. Α ρῥγοοςϊαπιδίίοη οὗ ᾿Ιἰθογῖγ ννᾶ5 ἴο θὲ 
τδάθ ἰο ἴθε ρΡρεϑορῖβ, ὑνβογθοιιροη [ἃ ὈδοδΙηΘ 
{ποῖ ἀυτγ ἴο 5εῖ {πο Ὶγ 5᾽ανθϑ ἔτεα, 

Θ. «ῥομίά “εγυς ῥί»ηποὶῦ οὗ ἐδορηῇ ϑ8Βοι]ά 
ΤΆΔΚΟ (Πθπὶ 5όσΥύδ Βῖ πη, 566 οἢ. Χχν. 14. 

10. Δοευ «υδεη αἱ ἐῤε παεφ τή μιε 
Οὐθγθά. [15 16 5λπ|6 υϑγὺ [Παῖ 15 γο "θ 
οὐεγεά αἱ ἴῃ6 επὰ οὗ ἴπ6 νεῦβθ 1,11, 18 σλ68}8 
ο ῥεαγ, Ὀαΐ 1 15 ρατί οὗ {Π6 σου γίεϑυ οὗ οἤδη- 
[4] οουμπηίτίοβ ἰο σεργεβεηΐ οὐράϊδομπος 85 ἴδ 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΝ. 

11 Βυῖ Αἴειιναγά {πεν τυγηοά, δηά 
ολιιβεά (ἢς βογνδηῖβ δηά ἴῃς ἢδηάς- 
Γηδἀ5, ννῆοπι παν δά ἰδεῖ ρὸ ἔγεδ. 
ἴο τεΐυγη, δηὰ δγουρῃς πθπὶ ἰηΐο 
50] στοη ἔογ βεγνδηῖβ ἀπὰ ἔογ Βδηά- 
ΠΛΔΙα5. 

12  ἸΤδετγείογε τῆς ννογά οὗ τῇς 
ΠΓΟΚΡ οᾶπιε ἴο 7εγεπηίδῃ ἔτοπι (δα 
ΙοκΡ,, βαγίηπρ, 

12 ΤἬιι5 58 τῆς ΓΟ. τῆς (οὐ 
οὗ ἴϑγδοὶ ; 1 πηδάς ἃ σονεπαπὶ ψτῇ 
γοῦγ ἔτι ογβ ἴῃ τῆ ἀΔΥ {παῖ 1 Ὀγουρῆς 
τΠδπὶ ἔοσίῃ οἷ οὗ τῆς ἰδληά οὗ Ἐργρῖ, 
οι οἔτῆς Ποιιδε οὗ Ὀοπάπηεη, ϑΑΥΙΏΡ. ἡ Ἐκοὶ, σ' 

14 Αἴ τε επά οἵ ἤβενβηῆ γὙϑδγϑβ ἰεῖ . 
γε Ρὸ ΘΥΕΙΥ͂ 8Π ἢὶ5 ὈΓΟΙΠΕΙΓ Δ 1 

ὨΘΟΘΘΘΑΓῪ χΈσι] ΟὗἩἨ ΠρΑσΙ ΠΣ Δηοῖ ΠΟ 5 ΜΝ ]5}65. 
ΤΟ ψ ΏοΪο νοῖβα βῃοιυϊά Ὅς ἱγδηϑιδίθα, 24η4 
(οδεγεαὴ αἰ ἐδε ῥγίποος απά αἱ δὲ ῥεοῤίε «ὐδὸ 
βαά επϊογεά ἱπίο ἐῤὸ σουεηα ἰο “εἰ ὕγες ἐυον 
οπξ δὲς ριαμσεγυῶηί, ἀπά δ γ7 ομέ δὶ: »ιαϊά- 
σεγυαπί, ἀπά ποὶ ἰο γιαζε τ.6 οὗ ἐϑερι αὐ εἰαυσ: 
αην γιογε, (απά ἐῤεν) οὐεγεά απά “εἰ {ῥέε ζγέο. 
Βυϊ 45 ἰἰ ἰ5 ποῖ οὐγ Εηρ]5ἢ Ιάϊοπι ἰο τορθαῖ 
(86 νοῦ δὲ ἴπ6 Ὀδρίπηιηρς δηά οπά, [86 ννογάς 
ἴη Ὀταοκοίβ βῃοιἹὰ Ὀ6 οπλ(οά, (που ἑουπὰ 
ἰη ([ῃς ΗθΡγ, 

11. ἐῤεν ἱωγηπεάῖ, ἀπά εαμσεά;. 10 γεῖγη] Βμ 
φῇεγαυαγά θεν δεδῖῃ γνιαάς ἐῤδὲὸ οἰαυες γείμγη 
566 ποῖδ οη ςἢ. ΧΙϊ. Ως. ᾿ 

ὀγομσδὲ ἐῤο»ι ἱπίο σμῤγεο οη) 1,1|. ἐῤεν σαμροα 
ἰο ὀγίηρ ἐδορι ἱπίο “μόγεσίίου. “ΓῊΪ5 βυρβεβῖβ 
1ῃ6 ροβϑι ΠΥ οὐ [6 πιοῦὸ ροννογ}} ΡΓΙΠΟ65 
Βανὶπρ σοπιυϊηρά ἴο ἔοσοθ {15 πηδάβθαγο ροῃ 
411: Ὀυΐ [86 συ] τηοοά ΠΊΔΥ ΟΠΪ]Ὺ ᾿Π ΘΒ ΕΥ 
[Π6 τηθδηϊηρ. 

13. ἐρε ῥοιμε 9. δοπάνιο] Κιηάηοθα ἴο {Πο86 
ἴῃ ϑεγνυὶοθ ννᾶϑ ἴη6 τοτὲ Οὔ] ρΑΙΟΥΥ τρὸῃ (Π6 
]ενν5 85 βρτονίηρ ουἱ οὗὨ {πεὶγῚ οννὴ ἢ βίου, 
Ὠρουΐ. χν. ᾿ς. οιμε οΥΓἹ δοπάγιοη ἰ5 Ὡοΐ ἃ 
ΤΆΘΓΕ ροπογδ] Ζαίίοη, Ὀυῖ ΠηθΔΠ5 (Π6 ΤᾺΙΒΟγ Δ ὉΪ6 
Ργβοη ἴῃ ΨΏΙΟΠ, δὔζϊογ δοίης ψνογκοὰ ἴῃ {86 
βΒοϊάς 411] ἀδὺ ἰπ βδηξϑ, ἰῆθ6 δἰανθβ ἔῸΓ ϑ88ἴδ 
συδβίοαν ννοσα δας ἘΡ δ πιρῆῃῖ. 

14. 41:1δὲ ἐπὰ Ὁ “ευεη γεαγ 7] ΤὮΪ5 ἴῃ ΟἿΓ 
ἢγαϑθ πιθδη8 δί ἴῃς πὰ οὗ 51Χ γϑᾶσβ. 80 [Π6 

016 ννᾶ5 δ ]δὰ Ὗ (ἢ6 [εννβ (η6 ΒΕΙΘ(ἢ γοαᾶγ, 
Ὁιΐξ γϑαὶΐγ ννᾶ5 ἴῃ6 ἔογίγ-πιπῖῃ, Ὀεΐπρ {ΠπῸ 
βϑυθηῖῃ βαὈδίϊςΑ] γεασ. 80 νγὸ σοδά, “" νΏρη 
εἰρῃς ἀδγϑβ ννεσὸ δοσοπρ] 5ῃθα ἔοσ ἴῃ οἰγομπι- 
οἰδὶηρ οὗ ἴπ6 “ἢ 4, Π0Κ6 11. 21, Ἰμουρῃ τδ6 
αἰγουτηςϊϑίοη ἴοοκ ρῥἷδοθ οἡ ἴΠ6 ἀδὺ θὲ Κ αἴτοῦ 
1Πη6 Ὀἰγίδ, 50 {παῖ 1 ἃ οὨ]ἃ σε Ὀοσπὶ ἴῃ {86 
αἴογποοη ἰΐ νψουἹὰ ποῖ ὈῈ αυϊΐε ϑένθη ἀδΥβ 
οἷά, ὅ8ο οὖ], ογὰ τοϑθ ἀρδίῃ “" δέ ἴἤγες ἀδγ5 
Μαγκ νι. 41), [που [π6 δεῖμα! {πιὸ Παῖ 
6 ἸΑΥ͂ ἴῃ 1Π6 στανθ, νγᾶβ ῃοΐ τηιοἢ πιοτὸ 1822 

ἘΠΙΓΥ ΒουΓ8. 
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Ὦςαι. 1:5. 
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ΓΦ. “Ὁ 
“αν. 

ἴο ἴπθοε; δηὰ ψῆδη Πα δίῃ ογνοά 
ἴΠ66 8:Χ γδᾶγβϑῳ ἴῆου 8Π41}0 ἰεῖ ἢ ΪπΠὶ 
ο ἔτεα ἔτοτῃ ἴδε: δυϊῖ γουγῦ ἐλ ΠοΓβ 
Πελγκεηβά ποῖ ππίο πι6. ποτοῦ ᾿η- 
οἰημεά τἢεῖγ εᾶγ. 

Ις Απά γε ννεγε 'πον τυγηδά, Δπά 
δὰ ἄοπε τιρῃξ ἴῃ ΠΥ βρῆ, 'π ῥτο- 
οἰ πιηρ ΙΡΘΓΟΥ͂ ΘΝΕΓΥ πιᾶη ἴο 18 
περ θοῦ ; ἀπά γε Πδά πχδάδ ἃ σονε- 
πᾶηΐ Ὀείογε τὴς ἴῃ τῆς ἤοιιβε ἱννῃιςἢ 
158 Οδ ]δἀ ΌὈΥ͂ Πιν πᾶπια: 

16 Βιυῖ γε τυγηεά δηά ρο]]υϊεα τὴΥ 
Πᾶπιε, Δηἀ ολιιβδα Ἔν ΘΎΥ πιδη ἢ8 56Γ- 
γδηῖ, ΠΑ δνευΥ πιᾶη [5 Παπαπιδίά, 
ννῃοπὶ Πα δά 8εῖ δῖ ᾿Πθαγν δὲ ἢ 6 ὶγ 
Ρίεαβυγα, ἴο ταίαγη, δηά δγοιυρῃῖ 
{Πεπὶ ἱπίο ϑ]Θοῖίοη, ἴο δὲ ππηῖο 
γοὺὰ ἔογ ϑβενδηῖβ ἃπὰά ἴογ διαπά- 
πιδ] 5. 

17 ΓΓΒεγείογε τῆιϊι5 8411 τὴς ΓΟΚῸ ; 
Ὗε ἢᾶνε ποῖ πελγκεηδά τηῖο πα. ἴῃ 
ΡΓοοΪδι πλπρ ΠΠθΘγγ, δνογΥ Ομ ἴο ἢ]8 
Ὀγοῖμεγ, δηὰ ὄνεγυ πιδη ἴο 5 Πεῖρῃ- 
οι: ὈεῃοΪά, 1 ργοοϊαϊ πὶ ἃ [ΡογΓΥ 
ἔογ γοὺ, 841} (ἢ6Ὲ Ι͂ΟΚΡ. ἴο [ἢ6 
βινογά, ἴο ἴῃς ρεϑίίεηςς, δηά ἴο τῆς 
βληχίηε ; ἀπά 1 νν}}} τρᾶκα γοὺ ἴτο δὲ 

" “τεμηονοά ἰηῖο 4} (Πε Κίηράοπιβ οὗ 
“τῆς δαγίῆ. 

18 ΑΠηά1] ν}] ρίνε τῆς πιεὴ τῆδί 

ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΝ. 

τ ΤΗΣ Ηδεῦτενν, τνῆϊς ἢ ̓ μδ θεδη 8014 πη- 

[ν. 1.5---22. 

ἢδανε {ΓΑΠϑρταββ6α ΠΥ σονεηδηΐ, νης ἢ 
μάνα ποῖ ρογίογπηεά (ἢ ννογάβ οἵ ἴῃς 
σονεηδηΐ νη ϊο ἢ ΓΠΕΥ Παά τηδάς θ6- 
ἴίογε πιθ, ὑγῇεη πεν ουξ τῆς οδὶἐ ἴῃ 
ἐνγαῖῃ. δηά ραβ3βεά ἴξοδο τῆς ραγῖβ 
τΠεγεοῦ, 

19 ΤῊς ρῥγίηςα8 οἔ [πάδἢ., δηά τῃ6 
ΡΓΙΠς65. οὐ εγυβαίεηι, τῆ6 δυπς 8, 
αὰ τἢε ργίεβϑῖβ. δηά Δ]1] τῆς ῥρεορὶβ 
οὗ τε ἰαπά, ψῃϊοῦ ραβϑεὰ ᾿εζννεθη 
τε ραγῖβ οἔ τῆς οδὶζ; 

20 [1 ψ1}} ἐνεὴ ρῖνε τπδπὶ ἰηἴο τῃ6 
Παπά οἵ {ἢεῖὶγ δπεηλιθ8, ἀπά ἱπῖο ἴῃς 
Παπὰ οὗ ἴπδπὶ τῆδι 8εὲκ τῃεῖγ Π|δ: 
αηά τῆεῖγ Ζἀελά Ὀοάϊδθ5 5}4]} δό ἔογ 7.2}. ᾿ 

,λ:ᾶἂΣ 
τηδαῖ τηῖο τῆς ἴον 8 οὗ ἴῃε ἤεδάνεη, αὶ 
Δῃὰ ἴο ἴῃς Ὀεδϑίβ οὗ τῆς δδγίῇ. 

21 Απά Ζεάεκίδι Κὶπρ οὗ Τυάδῃ 
ΔΠᾺ ἢ5 ῥγίηςεβ Ψ}|}} 1 ρῖνε ἱπίο τῆς 
Πδηά οὗ τῇῆς!γΓ δηδιηῖθ8, Δπά ἱπίο τς 
Πληά οὗ τῇδε τμᾶῖ 8εεὶς τῇεὶγ [Π6, 
δηἀ ἱπίο ἴῃ6 δαπά οὐ 16 Κίπρ οὗ 
ΒΥ ]οη 8 ΔΓΠΊΥ͂, γ ἢ ΓΘ ΡῸΠΕ ὑὉ 
ἔτοπι γοιι. 

22 Βεἢο]ά, [1 νν}}] σοπχηιδηά, 541τἢ 
τῆς Π,ΟΚΌ9 δπηά οσδιιϑε τἢδη ἴο γεΐϊυγῃ 
ἴο 1ῃ185 οἰ; ᾶἂηά τῆῈῪ 5841} ἤρῃς 
δραϊηϑὶ ἰἴ, δῃά ἴακε ἰζ, ἀπά δυγη ἴξ 
ψν ἢ ἢτγα : δηά 1 νν}}] πλάκα τῆς οἰτες 
οὔ [υάλῃ 4 ἀεϑβοίϊδιιοῃ ψιθοις Δλη 
ἸΠΠδθιτδηΐ. 

ῥεαγξογιεά ποὶ Οδεγεά ποί. ἢ 5 ἀοθβ ποῖ 
ἱπιρὶγ ἰμδὲ (6 ἴανν μαὰ ποῖ θδδὴ κερί ὈῪ (6 
ΤΆογο Ρίοιιβ ραγί οἵ {ἴπ6 πδίϊοῃ. ὙνΠΟσα ἴποτὸ 
15 ΠῸ τόρυϊαγ δαάπιϊηἰδίγαϊίοη οὗ 1υ5ῖϊςο, 16 
οὔβογγδησς οὗ ἴῃς ἰᾶαὺν ὈδσοΟπΊθ5 ΥΟΓΥ ἰδχ. 

15. “4π4 γε «ὑεγὸ ποαὺ ἱμγπε] ΤὴΘ γε 15 
Θπλρηδῖῖς. ὙΤΠθ νοτγτὰ τεπάογοα αὐεγε ἐμγπεά 15 
ΘΧΔΟΙΪΥ [6 54Ππ|6 85 [ἢαξ ου γε ἐμγηδά 1Ἰῃ -. τό. 
Οη [ἴ5 ἀοι]6 πλοδηΐηρ, 566 ποΐθ ου οἷ. Υἱ]1. 4. 

16. αἱ ἐδεῖν ῥίξασγο) Το], ῶγ ἐῤερισείυες. 
80 ἰπ Πρυΐ. χχὶ. 14) 22 γ ῥεγιοὶ ῖ5 τοηἀογοά 
«υῤίίρογ ἐρὸ «υἱὲ. 

ὀγοιισ ρὲ ἐδορι ἱμίο σμδ᾽εοι οι] Νοῖ ἴῃς ᾿πίθη- 
βῖνῈ ἔογτὴ τιϑϑὰ ἴῃ Ὁ. 11, ΠΟΙ 566 ποίδ. 

17. 1 γοοίαὶρε α ἐδογ» ῶῶγ γοῇ ὍὌΠὸ 
τους 15 (6 58 Π|6 45 ἴῃ ςἢ. ᾿ἰ, 14. Ὠορηνοάὰ 
οὗ 1ῃ6 σαγὸ δηά ργοϊοοσϊοη οὗ σοά {πεὶγ Ἰοσά 
δηὰ οὐνπο , [Π6 ει: Ὀόςοπο ἴἢ6 ἤορο]655 ὑΓΕΥ͂ 
οἵ {ΠΕΣ ΘηΘΠΊ165. 

1 «υἱἱ»αξὸ ρο ἰὸ δὲ γεριοπ"ά ἱπ|10] 1 «υἱὲ 
εις γοι ἰο δέ ἃ ὈΘΥΤΟΥ ἀπῦο. ὅ66 ποίβ οἡ 
Ἑςἢ. χν. 4. ΒΥ δὈείηξ ἃ ἴογσζογ 15 ποῖ πιοδηΐ 
[Πλι τῇογ νοι] Ἰη5ρῖγα ἔδασ, Ὀὰϊ (παῖ πγθη 
ὙΟὐ]ὰ 5 άογ αἱ {Π6πὶ. 

18. δε «υογά: φῇ 1ῤε εουοπαπί.. ««ὐεη ἐδεν 
εμ ἐδ εαἱξ ἐπ ἰαυαὶπ)] ὙΠ σοηδίγιςξοη οὗ 
(Π15 νοῦβ6 15 τ] ἢ ἀϊδρυϊοα, Τῆο πιοβῖ ἴοη- 
ΔΌΪΘ ἴδκοβ εαἱῦ 845 5ἰδπάϊηρ ἴῃ ἀρροβίξίοῃ ἴο 
ςονρηδηΐ, ἐῤε αὐυογάς 9, ἐῤέὲ εουσπαηὲ «αυδίεϑ 
δεν ἐμὲ δεζογε γηδ, εύέπ οΥ “δε εαἰ «υδίεῦ ἐβεῦ 
ἐμὲ ἐπ ἰαυαὶπα. ὙΠ6Ὲ [ονγ5 ϑβροκθ οὗ ουξξίπρ ἃ 
σονθηδηΐῖ, Ὀδσδιιϑα ἴῃ6 σοηγδοίηρ ραγίϊοβ οσαξ 
ἃ ἙΔ]Ε ἴῃ ἔννδῖη δηά ραϑϑοὰ Ὀεΐννθθη [η)6 ρίθςθβ, 
ςΡ. σξδη. χν. το. Τῇ ομξ πη ὦ ἐουεπαπὲ 
δηᾶ εἰμ ηρ αὶ καἰ ἐπὶ ἑαυ αὶ, ταθᾶηΐ ἴθ 53πὶ6 
(Πϊηρ. 

19. Τρε ῥγίηεν...ἢ Τὰ ἘΠῚ5 δηππιογαοη οὗ 
[Π6 ραγῖθβ ἴο [ῆ6 σονοηδηΐ ννὸ πὰ {Π6 ργίποθβ 
ΟΥ̓ ]υάδῃ, ἴπ6 ἰογγιἑοσίαὶ πιδρτιαῖεβ, βἰδνϊης 
Ὀοίογε Π6 ῥυηςεβ οὗ [ γι 58] θη, ὁ, 6. ἴδ οἱ θγβ 
οὗ 1Π6 ον ; νν 116 ΘΠ ςἢ 8 ἴΔΚ6 ργοσθάθηοο οὗ 
Ργοβίβ. [Ι͂ὴ ςἢ. χΧχίχ, ΠΟΥ ἅτε πηθηξ πο 
Ὀείοτε 1ῃ6 Ργποθβ, ἃ ργοοῦ οὗ [86 οδιλ ΠΔΟΥ 
οὗ {Π6 σουτί. 

2]. α«υῤίερ ἀγὸ 5οπθ τὸ ὅονε γο ἍΜΏΙΒ 
πᾶν ἀσραγίθα ἴογ ἴΠ6 ργεβεηΐ, δῃά γαϊϑοὰ [86 
βίδσξο, Ορ. (ἢ. χχὶί. 2. 



γν. 1-- 4} 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΝ. 
τ δ ἐλ οδεΐίεηεε οὗ ἐδ Καλαδίξες, τι 5327 6- 
να εοπάοπρείλ {ἦς αδοὀοσαάϊεηςς οὗ 4ε ὅζξειυς. 
18 Οοα ὀέῥέσοείά ἐἦε Κεακελαῤίῥες 70» ἐλεῖγ οδέ- 
αἰἰδηεΖ. 

ΗΕ νογά ννῆϊοῇῃ σᾶπιε υπῖο 6- 
γε Δἢ" ἔτγοση τῃ6 ΓΟΚῸ ἰη τὴ8 

ἀαγ8 οἵ [εποιϊακιπὶ τῆς 8οη οἵ [οβίδῃ 
Κιηρ οἔ [πάΔλῃ. βϑαγίπρ, 

2 ὅδ ιπηΐο τῆς δΒοιιε οὗ τῆε Κε- 
σΠδὈΙῖε8, δηὰ βρεαῖκ ιπῖο τῆεπι, δηά 
Ὀγηρ τῆεαὶ ἰπίο {πε ἤουβδε οὗ (ἢε 

ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΝ. 
ΤΆ, ἱπῖο οὔθ οὗ 1886 σἤαπΊθοΓϑ, 
ἀπά ρῖνε τῃετὴ ννὶπα ἴο ἀτίηκ. 

4 Τῆεη 1 τοοὸκ ΔαΖαηϊδῃ τῆς βοη 
οὔ [ἐγεπιδῃ, τῆς 8δοη οὗ ΗαραζΖίηϊδῇῃ, 
ΔΠᾺ ἢὶβ Ὀγοῖῆγεη, δηά }1] ἢϊβ 80ῃ8, 
Δηἀ τῆς ΨΏοΪε Ποιιβε οὗ τῆς Κεςομαδὺ- 
1[68 ; 

4 Απά 1 ὕγοιρῃς τῆεπὶ ἰηῖο τῆς 
ἤουβε οὗ τῆε ΓΟΚΡ, ἱπῖο τῆς σμδη- 
ΕΓ οὗ τῆς 5οη8 οὗ ἢδηδη, ἴῃς 90η 
οὗ Ἰράδιδῃ, ἃ πιᾶη οὗ (σοά, νῆϊςἢ 
τᾶς ὉΥ ἴῃ6 σμαηθεῦ οὗ ἴῃς Ρῥγίποθβ, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ ΒΒ ΝΙΝΕΤΕΕΝΤΗ ΡΕΚΟΡΗΕΟΥ. 

ΟΠδΡ. χχχυ. 

Τρε Κεεραῤ[ίε:. 
ΤΠ ἈροΟΒΑΌΙ65. ὑγοσθ. ἃ ποιηδά ἰσγίρθ, ποῖ 

οὗ [εν σῇ, Ὀυϊ οἵ Κεηϊΐε γαςθ, τ (το. ἰἰ. ςς, 
δηὰ ςοηππροοίϊοα νη {πΠ6 Ατηδὶοκιῖος, Νυπὶ. 
ΧΧΙΥ, 21:1 5. ΧΥ, 6, ἔτοπη Ποῖ ἤΠοΙΝΘΥΘΓ 
ΠΟΥ Παὰ ϑεραγαίθα {ποπηβεῖνοθ, δηα πηδάς ἃ 
οἷοβθ Δ]ΠἸᾶποθ νυ ἢ ἴπΠ6 {Π06 οὗ [πιάδῃ, [πάρ. 
ἱ. τό, οῃ ἤοϑβε βουΐδογη θογάειβ ἔἤεῪ ἴοοῖς Ρ 
(ΠΕΙ͂Σ ἀννθι πα, τ᾿ 5. χχυῖ. το. Δ Ώ]6, μονν- 
Ἔνοσ, 10ῃ6 πηδίη Ὀοάγ οὗ ὴ6 Κοηιίοβ ργδάυδ!ν 
δάορίοα 5οιἸοὰ Παῦϊῖ5, ἂἀπὰ ἄννοὶξ ἴῃ οἰ 165, 
Ι 5. ΧΧΧ. 29, ἴῃ ἈΘΟΒΠΔΌΙ 65 ρογϑιϑίεα ἴῃ 1οδά - 
ἴῃ; ἴΠ6 ἔγεο ἀδβοτί ᾿Π6, δπά ἴῃ {ἢ]|5 ἀθίθγπη - 
ὩΔΊΊΟη ΠΟΥ ννοῖ ΚΠΑΠΥῪ σοηβτηιηθὰ Ὁ. [6 
ἸηΠπθηςο δηὰ δ Πογιν οὗ ᾿οηδάδῃ, ἃ Γελαγκ- 
ΔΌΪῈ πη οὗ {Πποῖὶγ γι νν πο Ἰινθὰ ἴῃ [Θδιιβ 
Τοζη, ἴνο σϑηΐθθ δηά ἃ [δῇ Ὀεΐογε [ἢ6 
ρτοϑοηξ οσσιττθηςσθ. Ετοπιὶ (ἢ ραγῖ ἢθ τΏθη 
ἴοοῖκ ἴῃ ΠεοΙρίης [ἐδ ἴο τοοῖ υὰἵ {Π6 ννουβῃρ 
οὗ Β48], ἴἴ βϑϑοτὴβ ρἰαίῃ (πὶ Π6 νν45 ἃ Ζϑαδΐίοιιβ 
δάδμεγοηΐ οὐ ]ϑῃονδῆ, 2) Κ. χ. ις---τῦ, δηά 
ΒΟΒΒΙΌΪΙΥ ἔγοπι ἴῃ6 Ἰαβῖίηρ παΐίιισο οὗ ἢϊ5. ἴη- 
βιιθηοθ 6 νγᾶβ ἃ τοὶ ρΊουβ ΓΘΙΌΣΤΩΘΓ ; ἂπὰ ἃ5 
[Π6 πδηηε5 οὗ {π6 πιθη πηθπίϊοποὰ ἴῃ {Π6 ργὸ- 
ϑδεηΐ ΠΑΙτΑίνΘ Ἀγ 4] οπηροιπηάοαά ἢ [Δἢ, 
(Π6 ἔογπιὶ νοῦ Ιομόονδῃ [Δ Κ85 δ (6 επὰ οὗ 
4 νογὰ, ἰἴ 15 ρίδιη (δας 1Π6 τῦ6 σοπαπυρα 
{ποεῖν 4] ορίδηςς ἰοὸ Η!πι. 

ΤΌΣ οὐ]έςὶ οἵ [οπδάδῃ πῃ οπάθανουπηρ ἴο 
Ῥίόβεγνε {πὸ ποπιδὰ δαῦϊϊ5. Οὐ ἢὶ8 Γᾶσθ ννᾷβ5 
Ργοῦαθὶν ἱννοίοϊά. Ης νϑηρα ἤγϑί ἴο τηδίῃ- 
141 διποηρ {Πεπὶ [6 ΡΌΓΟΙ ΠΛΟΥΔ ΠΥ πη ΠΙΡΠΘΓ 
[δ πρ οὗ {ΠῈ ἀδϑεγῖ σοπίγαδι θα νυ ἢ [ἢ6 ἸΑΧΊΥ 
δηὰ οἴου ηδοΥ οὗὁἩ [Π6 ΟΥ̓ 16 ; ἀπά βθσοηα  Υ 
Ὧ6 ννᾶ5 δηχίοιιβ ἴοῦ ἴδδ ργοβογνδίίοη οὔ {ΠΕῚΓ 
ἔγεοάοτη. Α ἰγδθ οἵ νναπάργογα ἴῃ ἴΠ6 ὀρεη 
ἀεδογίὶ 5 ὙεγῪ πιο οὐἱοῦ (ῃ6 τεαςῇ οὗ 
ἄδηροῖ. ὙΠΟΙΓ ργόθοποθ ΠΟ ἴῃ οι ϑαΊθτα, 
ἴο ἐβοᾶρθ ἔγοπι ἢ βΈΠΟΓΑΙ ᾿ΠϑΘΟυΓΙΥ (Πδΐ [0]- 
Ἰοννθὰ ὕροη ἴπ6 ἀείοαϊ οἵ (ῃ6 Εργρίϊδη5 δἱ 
Ολγομοιηϑῆ, σθθνν5 ΠΟῚ ΠΊΘΠ ΠΊΔΥ ΚΕορ {Π6 
Ἰεῖογ ν Ὡ}6 ΠΟῪ νἱοϊαίρ ἴῃ6 Ριιγροθο οὗ ἃ 
σομηηλη. ΤΠ ΘΓ ρυποίοι5 οὐοάϊθηςθ ἢονν- 
τοῦ ἴο οημδάῦ᾽ 5 ργεοόρίβ 15 ϑπηρίογθὰ ὈΥ͂ 
]ετετιδῃ ἴο ροϊπί ἃ υ5θ6 6] Ἰύββϑοη του ἢἰβ8. οννῃ 

Ῥέορίθ. ὲ σὴ σιϊῶθ ἱπιαρῖηθ [η4ξ {ΠΕ 
ὈΪΔοκ ἔθηΐβ ρςποά ἴῃ 1Π6 ὀρθη ρίδςεβ οὗ [6- 
ΤυΞΔΙοῚ δὰ δἰϊγαοίοά πὸ 5151 ἄόρτοο οὔ 
δἰϊζοπίοη : ἀπά ψν ἢ1]16 811} πιθη ννογο (δἰ Κίηρ οὗ 
{πόπὶ {Π6 ργόορῆεὶ ἰην θὰ ἴῃοπὶ ἴο 1Π6 τοΠΊρ]6, 
δηὰ Ὀγουρῃΐς οὐ ἱπίο οἰθασ γε 6 ἘΠΟΙΓ σἴθδάν 
οὈθάϊθηςο ἴο 1Π6ῚΓ δηοθβίογ 8 σοπητηδηά. 
ΤΠ ἀδίθ οἵ [πὸ ργορῆθου 15 ἴῃ6 ἰηΐογναὶ θ6- 

ἔνθ [ἢ6 Ὀδι16 οὗ (δγοποπ !ϑἢ ἀπά (ἢ6 δρ- 
Ῥεάγάηοθ οὗ ΝΟθισμαάηθΖΖασ δὲ [θγιβδίθτη, 
Ὁ. Ιὖ, δὲ [ῃ6 οπά οὗ ἴδ βαπὶθὸ γϑασγ. [ἴ{ 18 
ΠΟΠΒΟΠΌΘΠΕΙΥ ϑβονθηΐθθη ὙΑγβ ΘΑ ΠΟΥ ἔπδη ἴἢ6 
ὑλλῶτον πδιταῖίνο οὗ {Π6 πηδηιπλβϑίοη οὗ ἴΠ6 
δ΄'δυθϑβ. 

2. δὲ δομε οΥ δὲ Κδοβαδι!ο4}] Νοῖ (Π6 
ἀνν Πρ, ἔογ {πεΥ Ἰϊνοὰ ἴῃ ἰεπίβ, Ὀὰς (ΠῈ 
ΤΆΤΩΥ, ορ. Οβη. νἱ. « ; ἔχοά. ἴα; σ᾿ Οἶγο. 
1. ςς. 

8. [4428 η18}} νγᾶ8 ΔρΡρΑΓΘΠΕΥ ἴπ6 Το ΐοΓ οὗ 
(86 {π|ῦ6, ΟΥ Ροβϑι ΟΪν οἵ τὲ 5π|8}} ροτίίοη 
οὗ [ἃ ψνηϊοῖ Παὰ ἰακθη σοίαρε ἰπ [Θγυ54] 61. 
ΤΠῃῸ οἷἵγ Ψψουϊὰ ποῖ πᾶνε αῇογάθα δρᾶςς 
ΘΠΟΙ ἢ ἴου ἴη6 σδίς 6 νυ ἢ ἔογπιθα [6 νυ] ἢ 
οὗ [6 πιδίη ὕυοὰγ οὗ {6 Ἀδομδθιίεβ... 

4. ἐῤε τοῦς 9 σπαπ, ἐδ “ον οΥΓ᾽ Ἰσάαίίαῤ, 
Ω »ιαη 077 ὅσο Βγ {π6 τι]ὸ5 οἵ {πὸ Ηθδτσ. 
Ιδησζυᾶρο [ῃ6 {Π|6 απ 9,ΥΓἹ Οοά, 1.6. Ῥτορδοῖ, 
Ὀοϊοηρ8 ἰο Ηδηδπη, ψνοπὶ, οἡ 115 δοςσομηῖΐ, 
ΤΏΔΠΩΥ δᾶνο Ιἀθητιποὰ ἢ [η6 ΗδΠδΠὶ πιθη- 
τἰοηδα ἴῃ 2 Οἶτο. χνὶ. 7, χίχ. 2. Ηἰ5 ἔδί μου 8 
παπὴθ ᾿ρμάλ]αῃ, ἴῃ Ηδοῦγ. γιάσάαίγαῤω, 15. ἴ86 
[]] ἴοιτῃ οἵ ἴπαὶ ἢ ΠΙΟἢ νν6 ἀγῸ ΠΊΟΓΟ 
Αγ ΠΥ ἴῃ ἴῃς σοηϊγαςϊοα ἔογτη Οοάλ] δῆ. 
ΤΡε τον 9 Ησπαμ ἅτὸ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ 15 ᾿ἰπθδὶ 
ἀοεοθηάδηΐίβ, Ὀιξ 15 ἀἰδοῖρ]θ5, δηά ᾿ξ βῆδυνβ 
5 ον ΠΕ ΠῚ6 ννὸ στϑα]ν Κποὸνν ὁ [6 βἴδίβ ο 
ΤΙΠρ5 δἱ [Θγιβαίθπι, ἤθη ἴἢ15 ννὸ ἢπὰ ἃ 
ΤΟ] κοι 5 ΘΟ ΠΟῸ] οΥ 56θςῖ, τορι] ]Ὺ Θϑίδ Ὁ Π15η 6 
ἴῃ ἰῃ6 ρῥγεοϊηςῖϑ δὲ [6 τοπρῖθ, οὗὁἨ ννῆοϑβθ νίονν8 
δηά πιχοάθ5 οὗ ἱπίογργοϊδιοη να Κπονν ποιῃϊηρ, 
δηά ννῆοβθ ἔουπαου 15 ἴο ὕ5 ἃ ΠῆΘΓΟ βἤῃδάήονν, 
ΡΙΑΙΏΥ ἤοννενεσ {πΠ6 Ηδηδηϊθθ ννοῦθ ἔπ ΠΑ ΪΥ 
ἴο Τεγοπλίδῃ, δηᾶ Ἰεπῖ πὶ {μον Π4}] ἔογ ἢϊ8 
ῬΌΓΡΟΘΟ. 

δε εῥαπιδοῦ οΥΓ ἐδε ῥγίποο} ῬτοΌΔΟΙΥ ἐπα 
σουηο ] -ΟΒάσθεῦ ἴῃ νυ Γ ἢ [86 χτοαΐῖ οδῆοεδ οὗ 
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ΜΆΘΟΙ «τὖὧὐὧς ονε ἴῃς Ἴμδθεῖ οὗ 
Μδϑβείδῃ τῆ6 8οη οὗ ϑὅ8δίϊιιπι, τῇς 

ΗΘ. Καεερεῦ οὗ τῆε 'ἀοογ: 
ἐλνοεῖο 
μετ σι ς Απά] εῖ Ὀεΐογε ἴδε 8οη8 οὗ τῆς 

Ποιιδὲ οὔ τῆς Ἐεομδθίῖτεβ ροῖβ (]}] οὗ 
Ὑγ1Π6. ΔΠ4 ςιιρ8, 4π4 1 5414 ιιηἴο {Π6π|. 
Ὀηηκ γε νης. 

6 Βιυιῖ {ΠΕΥ 5414, ὲοε νν}}] ἀτίπκΚ πο 
ννῖης : ογ [οηδάδο ἴπε βοη οἵ εοῃδθ 
οὐὖγ ἔδῖπεγ σοηπχηλπάδά υ.8, βαγίηρ, 6 
8Π4}] ἀτίηκ πὸ νν]η6. πφβεῦ γ8, ΠΟΙΓ 
ΥΟῸΓ 8015 ἰοσγ βνεῦ: 

 ΝΕεΙΙΠεΓ 5881} γε Ὀυ1}14 ἢοιιβ6., 
ΠΟΓ 8ὃονν 866, ποῖ ρἷδηϊ νἱπαγαγά, 
ΠΟΓ πᾶνε δϑν. δι 411] γοιγ ἀδλγβ8 γα 
54] ἀννεὶ] ἴῃ τεηῖβ ; [Πλῖ γ8 πιᾶῪ ἷΐνε 
ΠΊΔΠΥ ἀδγβ8 ἱπ (ες ἰαπὰ ννῆδγε γε ὁὲέ 
ΒῖΓΔΠΡΈΓΒ. 

8 Γἢυ5 πᾶνε ψὲ οδεγεά τῆς νοῖςβ 
οὔ ]ομδάδλρ τῆε δοη οὗ Ἐεςοῃδὺ ουζ 
ἔλιμογ ἴῃ 411 τῆδλι ἢς μαῖῃ σμαγρεά υ8, 
ἴο ἀτίπκΚ πο ννὶπα 41] οὐγ ἀδγϑ. νγε, ΟἿἹΓ 
ννίνεβ. ΟἿΓ 80η8) ΠΟΙ ΟὐγΓ ἀλιρῇ- 
ΘΓ ; 

9 Νοῦ ἴο θυ ἤοιιδε8 [Ὁ 18 ἴο 

δεἰλίο, οἷ, χχυὶϊ. :ο, πιοί ἕογ ἴῃς ἀοβϑραίο οὗ 
Ὀυδ᾽η 655. 

ἐδεὲ ἀεερεγ 97 ἐδε ἀοογ 1,11. ἐδγειῥοία, τ ΑΙ Ὺ 
[1ὴ6 νϑϑῖθ]θ. ὙΠοσε όσα ἴπγεθ οὗ {Π656 
Κοοροῦβ, δηϑινοσίηρ ἴο [6 Οὐΐεῦ δηὰ ἱπηῸΓ 
σοιγίβ οὗ ἴῃς [Ἐπιρῖθ, δηὰ ἴθ δηίτγαπος ἴο (Π6 
[ΟΊ Ρ]6 1156}, Ετοπὰ οἷ. 11}. 24 1ἴ ἀρροᾶγβ [δὲ 
ΠΟΥ ννεγὸ οἴδοεῖβ οὗ ΠΙΡῊ γαηκ, ἤανὶπρ ῥτὸ- 

. σδάξηςο ποχί ἴο {πε ΠΡ σρυοβί δηὰ ἢ15 ἀδραῖγ, 
Δηα 45 ϑυςῇ ννα Πηὰ {Πδπὶ οηἰγισίοα νυν ἢ [ἢ6 
ΤΩΟΠΟΥ ἔογ (ἢ6 τΈρδιγ οὗ ἴπο ἴδσιηρὶς, ἃ Κ. ΧΙ]. 
9. 

δ. 20..] ὍΟΨ18, ουἱ οὗ ΨΠΙΟἢ (Π6 σὰρ8 
σγογο ΠΠ]Ιεὰ, Εχοορί ἴῃ ἴῃ ἀδδοπρίϊοῃ οὗ ἴπ6 
σΔπάϊεβειςκβ, Εχοά. χχν, 141, 32, ἴῃς ννογὰ [5 
ΟὨΪ υϑδεὰ εἰβονν πεσε οὗ |Ὀβορἢ 5 αν! ηῖης 
Ὀον], ὅση. χὶῖν. 2. 

6, 7. 7 «ῥα  ἀγίπξ πὸ «αυἱπε] Μνῖπο 15 
1Π6 συσηῦοὶ οὗ 4 ϑοζ δὰ 16, Ὀδσδιϑ6Ὲ ἴΠ6 νἱπὸ 
ΤΟ]ΏΪΓΟ5. {ἘἸπ|6 ἔογ 115 στον δηά Ἴᾶγὲ ἰῇ 115 
εὐυϊειναίίοη, νυ ἢ }}6 [Π6 ργοραγδίίοη οὗ ἴΠ6 ννὶῃθ 
1156 1 τοψυῖγοβ δι] άϊηρβ, δηὰ τ {Πθη 45 ἴο θ6 
βδίογοιἱ ὑἃρ Ὀεοΐογο 1 15 γεδαυὺ ἴὸγ 956. ΤΟ 
ἀγίηκ οὗ ποπιδάβ ἽἼοηϑιϑῖβ οὗ {πὸ τὰκ οὗ 
ΠΟΙ δεγά8. ιοάογι5 δὶς, Χιχ. 94, [ε}]5 
5 παῖ ἴῃἢς ΝαΑὈθαίπδδηβ, ἔοὼγ [6 ργοϑογνᾶ- 
Ποη οὗ {πεῖὶγ νγαπάογηρ ΠΔὈ 115, ἀπά {ΠΟΓΘΌΥ 
οὗ {δμεὶγ ΠΟΥ, ἔογρδάθ Δ οὐδ “ΕἸ Πογ ἴο 
ΒΟΥ σΟΙΏ ΟΥ ρ]δηΐ ἔχις ἴγθοϑ, οσ ἀσῖηκ νν]η6, 
οὐ Ὀυϊὰ 4 Ποιι56." 

7. “γαηφογ.) Βεσδυϑε ποῖ οὗ [νυ ]ϑἢ Ὀ]οοά, 

ΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧν. ἰν. 5-ο:ῷ. 

ἄννε!] ἴπ: πεῖῖμεγ πᾶνε ψψὲ νἱπεγαγά, 
ΠΟΙ Βε]4., ποῖ 5ε64: 

Ιο Βιυῖ ψὲ πᾶνε ἀνγεῖσ ἴῃ ταηΐβ8, 
δηά ἤᾶνε οδεγεά, δηά ἄοπα δοςογά- 
ἱηρ ἴο 4}1 τῆλ [οπαάδὺ ουὖγ ἔδιμεγ 
ςοπηπιδηάεά ιι8. 

11 Βιῖ τ ςᾶπιε ἴο ρ458, γε Νε- 
ὈυσΠδάγοζζΖαγ Κίηρ οὗ Βαδῦγίομ σᾶπὶα 
ὉΡ ἱπῖο τῆ ἰ4π4, τἢδὲ ννε 5α]4, (ὔὑοπλς, 
Δη4 ἰδεῖ ιι8 ρὸ ἴο εγυϑβϑαίαπὶ (Ὁ ἔξαγ 
οὗ τῇς ἃγπι οὔ {πὲ (μαϊἀθδηβ, δηά 
ἔογ ἔβαγ οἵ τῆς ἃγπαΥ οὐ ἴῃ6 ϑυγίδῃβ: 
80 νγὰ ἄννεὶ] δἵ [εγυβαίεηι. 

12  ΤΠεη σδηλς ἴῃε ννογά οὗ τῇῆε 
ΓΟᾺΡ υπῖο [εγεπιίδῃ, βαγίπρ, 

12 ΤΉι5 βδἢ τε ΙΖΟΚῸ οὗ Ποβῖβ, 
τὴς (ϑσἀ οὗ ἴβ8γδεῖ ; (ὐσο δπά {τε]] τῆς 
ἤδη οὗ [υάλῃ «δηά τε ἱπῃδθίϊδηῖβ 
οΓ Τεγυβαίαπι, ὟΝ] γε ποῖ σεςεῖνε 
ἸπϑῖΓαστίοη ἴο Πδάγκαη ἴο ΠΥ ννογάϑ καὶ 
βαῖτῇ τῆς ΓΚ. 

14 ΤΠῆε ννογάβ8 οὗ Ϊοηδάδο τῆς 5οὴ 
οὔ Ἐδοῆδρ, (παῖ ἢ6 ςομηπιδηάοά ἢΪ5 
80η8 Ποῖ ἴο ἀτγίηκ ννῖημθ. ἃγα ρεγίογπι- 
εἀ; [Ὁγ υπῖο τΠ185. ἀδὺ τπ8γ ἀτίπκ 

(δουρἢ τνδηάογίηρ ἴῃ ΓΠΟΙΓ [ουτῖοσγ. [Ὅνὲε 
ἤπαά ονγουοσ ποπιδάβ υδης νγ1πῸ, ρθη, χχν]ϊ. 
25. Ἀπα δνθῇ δον ηρ σοοΓΉ, ἰδ. χχνὶ. 12, ἃ5 ἰΐ 
νγᾺ5 ρΟβϑί Ὁ]6 ἴο ὈᾺΥ {ἢ οὔθ, δηὰ ἴο Ὀγοϑδαὶς ὕρ 
[Πε ὁποδηιριηθηῖ δἔϊεσ γοαρίηρ ἴῃ6 οἴου. 

8, 10. οὧὦγ ,αἰῤεγη] Νοῖ πλογοΥ ΟἿ δῃ- 
ςοδίοσ, Ὀυϊ {π6 ἐοιιπάθσ οὐ ΟἿγ ἰπδετκυξζίοης, 
]υάψ. χνῖ. το; 2 Κ. νἱ. 21. 

11. ἐδε ϑγγία "ἡ ΜδηΥ οὐςβ ἔοϊΐονν 186 
Ι,ΧΧ. ἴῃ ϑυ δι υτπηρ Αβϑυγδη5 ἴοσ ϑγτγίδῃβ, 
Ὀυϊ [Π6 πᾶπηθθ τὸ ποῖ δ[1κ6 ἴῃ ἴπ6 ΗΘΌΣ. 48 
(δὶ ἔογ ϑυγίδηβ 15 “γαρι. [1 ννᾶβ ποῖ 50 
ΤΑΊ Οἢ ρεγῆδρϑ5 ἴπ6 ΟΠ δ] δη5, 2.5. [ῃ6 χορ ΩΣ 
ΔΙΙΥ͂ οὗ ΝΕΡυΟΠδάπθζζασγ, ῆῸ ἄτονε (ῃ6 
ἘΘΟΠΔΌΙ 65 ἱπῖο [γι ι54 16 Π|, 45 πιαγαιπάϊηρ Ὀαηά 5 
οὔΠμ6 Αὐαπγαδηβ. δ᾽ τ  ]Α ΙῪ νγὲ πηὰ δἴϊεσννασάς 
γ θη [ΘΠμοϊακὶπὶ γορϑ θὰ τπΠδΐ ἴῃς ϑγγίδπβ δὲ 
Οηοα Ὀερδῃ ἴο ΟΔΙΤῪ Οὐ ἃ ὈγΓεἀδίογυ Ἱνᾶσ, 2 Κ. 
Χχῖν, 2. 

18. ὍὋὸ απά ἰεἶἰῆ ὅὋὸο απά βδὺ ἴο... ΤΠ 8 
δαπηοηϊ τ! ννᾶ5 ἢοῖ βροόκθῃ ἴῃ ἴΠ6 ]}] οἵ (86 
Ηδηδηϊίοβ, Ὀυϊ ογεπῖδἢ δοςσοτηρδηϊοά, 85 ἰΐ 
βθθη5, ὈΥ 186 πιδίῃ ὈΟΑΥῪ οὗ ἴῃε ΒΟΟΒΔΌΙ 65, 
νυ. τ8, το, γοηΐ Ἰηἴΐο οπα οὗ (6 σουτῖϑ οὗ ἴῃ 
ἰετρὶθ, δηά ἴμβοτα δάάγεβθοὰ ἴο {Π6 ρεορὶς 
ἴῃς τορυκο οὗ ψνῃϊσῆ νγ6 μᾶνθ [Π6 σι ΠΊΔΓΥ 
ἴῃ {6 ξΟἸονγ πρὶ νοΥβ68. : 

14, ἀγὲ ῥεγζογηηο “(γε 8518. 118}94, ἰ.2. 
ἅτε πηδιηϊδιηθὰ ἴῃ ἢ} ἔογοθ. 

μπῖο ἐδὲ; ἀ47}} ἱ.6. ἴον τῶογὲ ἴὕδῃ ἵἔνσο Βυη» 
ἀτεὰ γοδγβ. 
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Ποη6. υς ΟΌΕΥ {πεῖγ ἔτ ετβ. σοπι- 
τηλπάτηδηῖ: ποῖνν τ ῃβιαηάίηρ 1 Πᾶνε 
ΒροΚδθὴ ιἱπῖο γοιι, τγίβιίηρ ΘΑΓΪῪ ἀπά 
βρεδκίηρ; δυΐ γε Πελγκεπθά ποῖ υη- 
ἴο πΊ6. 

Ις 1 Πᾶνε β8επῖ αἶβο ὑπῖο γοι 8]]} 
ΤΑΥ͂ β8δγνδηῖβ ἴΠ6 ῥγορῇδῖβ, γἰβῖπρ ὉΡ 

. τ8. Ϊ ἶ τὶ τΑΥΣ δε] απὰ βαμάϊηρ ἐβόα, δαγίπρ, “ Ἀς 
ἴυγη γὲ ΠΟῪ ΘνΕσΎ πιᾶη ἔτοπιὶ ἢ 5 
ΕΝ] ννΥ. πὰ δηχεπά γουγ ἀοίηρϑ. 
ΔΠΑ ρῸ ποῖ λει. οἵδε ροάβ ἴο β56ῦνε 
τῇθπι, ἀπά γα 5}4]} ἀννγεὶ! ἰπ τῆς ἰληά 
ννΏΙ ἢ 1 ἤᾶνεα ρίνεη ἴο γοὺ δηά ἴο 
γοῦγ δλῖμοτβ : δυῖ γ6 ἤλνε ποῖ ἴῃ- 
οἰπεά γοιι δᾶ, ποῖ ἢδαγκεηβαά πη- 
ἴο ΠΊ6. 

Ι6 Βεοδιιβε ἴῃς 80ῃ8 οὗ [οηδαάδο 
τῆς 5οη οὗ Κδοῆδῦ ἢδλνε ρεγίογιδοά τῆς 
ςοπιπιδηδιηεηξ οὗ τῆεῖγ (ἢ οσ, νν ]οἢ 
ἢς ςοπιπιαπάςά τΠεπὶ; δι [(ἢ18 ρθο- 
ΡΪε Βαῖῃ ποῖ μεαγκεηβά τηἴο πι6: 

17 ῬΠετγείογε {ἢπ5 δα ἢ τῆς ΓΟΚΡ 
(ὐοὰ οὗ ΠοἌβῖ8. ἴῃς Οοἀ οὗ ἴϑγαδξὶ ; 
Βεβοϊά, 1 ψ}}}} Ὀππρ ἀροη [υάδἢ δηά 
ροη 411 τς ἱπμδδιτδηῖβ οὐ [εγιυιβαί θη 
4}} (ἢς ἐν} τπᾶτ 1 πᾶνε ργοποιιηςεά 
δραϊηϑὲ {Π6πι: δεοδιιβε 1 ἤδνα βρόκβη 

ε-.ς.. 

15. «ΗΓ »ιγ “εγυαπὶ: ἐδε ῥγορδε ἢ ΤῸ 
ἘΘΟΒΑΌΙΐο5 δά δαὰά ὕὑμῖ οπθ ἰαν ρίνου : (86 
}ὃνν5 μαὰ παὰ ἃ ϑικσοθβϑίοῃ οὗ χηθσΘΟΠΡΌΓΒ 
ϑοσγεάϊτοὰ ἀπίο ἔμεπὶ Ὁ Οοά. Ορ. Μαῖί. 
ΧΧΙ, 34--Ξ5}. 

16. ΒΒειασιμε.. ἢ ἸπδδΟ 85. Τῆς 
οδεάϊεηςε οὗ ([ῃ6 ἈΘΟΠΑΟΙ65 ννᾶ5 ποῖ {Π6 σδιι56 
οἵ Τυά δ} 5 ρυπιβηπιοηΐ, μου (Π6 σοηίγασε 
Ὀγοιρῆί οὐΐ ΠποΥ ἀ!δοδοάϊθηςσο ᾿ηΐο σἸθαγοῦ Πρ ἢϊ. 

ῥαυο ρεγζογρι ἢ σύες θϑυ Δ Ὁ] 1894, 566 
τ. 14. 

19. ὦ »ιαρ ἴἰο «“ἰαπά δεξῶγε ηριεὴ 1.6. ἴῃς 
ἘΘΟΠΔ 65 5041} ἰννᾶγβ πᾶν οὔθ οὗ {ΠΕΣ 
{π|Ὸ6 πηϊηϊδίογιηρ Ὀεέοτγο πηθ, ἀπὰ δὺ]6 ἱπογείοσο 
ἴο ἴακα σᾶγθ οὗ {ΠΕ6ῚΓ ἰηϊογοϑίβ ; 566 ηυΐῖθ οἡ 
ςἢ. χΥ. 19. ϑδίπρροά οὗ [Π6 πιοίδρῃογ [ἴ ΠλθΔη5 
(Πδὲ {ΠΕΣ ν ] ἔλσε 5μουὰ νοῦ Ὀ6 (Π6 οὈ]οςί οὗ 
[6 ἀἰνίπθ σᾶτγὸ, δηάὰ δοςογάϊηρὶν Ὧσγ ΝΝΟΙΗ͂ 
Δα ϑΙρηΟΥ ΡΙΘΥΟΙΕ Ὀδαγ νυν] πεθα ἴο [η6 6Χχ]5- 
ἴδῃςθ οὗ ἃ ἰάγρο ἴγιῦθ ννῆο γοργοϑθηΐ (ΠοπΊβοϊνος 
85 {Π6 ἀεϑοοπάδηϊβ οὗ ἴῃ6 δοΒΑὈϊ 65 (πῃ 5 
.ΒΙΌ. ιςοϊ.᾽ υπάογ Ἀεεβαῤιίθα). ὙὝΠ6 τ ῸΓ 
οὗ {δὸ αγίϊςϊθ, Ῥγοΐοδθογσγ Ρ]υπιρῖτο, ϑῆοννθ 
ΤΟγθονογ 1ῃδῖ {Π6 ρσγθα στο ννᾶβ 4150 ΠΟ ΓΑ ΠΥ 
ΔΙ]6|1οἀ τῇ 1Π6 δομαῖε5. Ὀδῖπρ 1Π 50ΠῚΘ ΥΥΔΥ͂ 
ἱησογρογαϊθα ἱηῖο (ῃ6 {δε οὗ 1,ονὶ, ψνῇοβα 
ΟἤοΘ δϑρθοῖδιν ἰ ννὰ8 ἴο σζαπά ὀεούογε [6- 
Βονδι, θυ. χ. 8. 

νοι. Υ. 

τπτο ΤΠ 6 πὶ, δῖ [ΠΕΥ Πᾶνε ποῖ Πελγά :; 
Δη4 [1 ἤλνε ςδ δά ὑηῖο τῆδηι, δὰῖ 
ἴεν πάνθ ποῖ δηβνγζεγεά, 

18 4 Απά 7ετγεπλδῃ 5414 πηΐο (ἢ 
Ποιιβε οὗ τὴς Κεςοδδθίῖοβ, ΤΉ5 5411 
τῆς ΓΟᾺΡ οὗ Ποβῖβ, τῆς (ὐσοά οὗ 15- 
γδοὶ; Βεοδιιβϑα γε ἤλνε οδεγεά τῆς 
ςοπιπλαηάηχεπτ οὗ Ϊοηδάδθ γοιγ [ἃ- 
{Πετγ, δπά Κερὲ 11] ἢῖ5 ργεςερῖβ, δπά 
ἄοπε δοσογάϊηρ ἀητὸ 81] τπλὲ ἢς μδῖὴ 
ςοπλπΔη 64 γοιι: 

19 ΤΠετγείογε {δι βαῖτῇ ἴῃς ΓΟΚΡ 
οὗ Βοβῖβ, τῇς (σοά οὗ ἴϑγδεὶ ; ' 7οπα- μεν, 
ἀδὺ τῆς βοὴ οὔ Κδοῃδὺ 584] ποῖ νγαηῖ «λα ποία 
ἃ ΤὯΔη ἴο βῖαπά δείογε πιῈ ἔογ ενθῖ. οδόρε 

(ἀἐδύμὲ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΧΧΥΙ. τ 
ι ισενιαλ ἐαμοείά δαγμεὰ ἐο τυγίέε λὲς γοῤάεεν, τίαπα, διε: 

5 σπα ῥνόἑεξίέν ἰο γεαα τ. τι 7844 2γίρμεξς, 
λαυΐηρ τρίεἐέρεμες ἑλεγεοῦ ν Ἡἴϊελαϊαλ, φοπα 
δ) εὐμαάϊ ἐο γείελ ἐδε γοἱί, αμα γεαΐ 1. το 7Ζλεν 
εὐ βαγμελ το ἀϊάε ἀέρι ἀπά δ εγεναᾷ, 
40 7}: ἀΐπρ ᾽ ἐλοίαξίνε, δείμρ ἐογ  μρα ἑλφγεοῦς, 
ἀεαγείλ ῥαγέ ὁ 11, α»ια] ὀμγηοίά {ἦε γοϊἑ. 27 
ιοεναλ ἀεποιρκίά ἀὴρ γμαρηιδη. 3.5. 386- 
γε τυγτοίλ ὦ τ: ἐοΡ». 

ΝῺ ἰξ σάπια ἴο ρ488 ἰη τῆς ἔοι γῇ 
γεᾶγ οἵ [εῃοίϊακιπὶ τῆς βοὴ οὗ 

Τοβίδῃ Κίηρ οὔ [υάλῃ, ἐῤαὲ τῃ15 ννογά 

ΟΗΑΡΒ. ΧΧΧΝν].--Χ]Ὶ νΝ. 

ΗἸΙΒΤΟΚΙΟΑΙ, ΕΝΈΝΥΒ σοππροίοα ἢ ἐΠ6 ςο]- 
Ἰεσξίοη οὗ ΪΤογοιη δ 5 Ῥγορθοῖθς ἰηΐο ἃ 
γοΪπιθ, δηὰ νν ἢ ἢϊ5 ΡΘΥβΟηΔὶ βίου 
ἱπηπηθ Ἰῖοἶγ Ὀεΐογα δηὰ δέον [πὸ 5ίομε οὗ 
[επιϑδίθηι. 

ΤΡ διιγπίης ο7 16 ΚἈοϊ]. 

σηαρ. ΧΧΧΝῚ. νΝνε αν πον τϑδοῃοᾶ 
186 οηὰ οὗ ἴπε Ῥργορῃδεςοῖεβ σοί πρὶ ἴο ϑβγδοὶ 
δηά [υάδῃ, δηὰ βηά νεῦῪ ΠΕΠΪΠΡΙΥ δἰδοποά 
ἴο (δοπὶ 84η δοςοιηΐ οὗ ἴῃς αἰγουπηδίδησοβ τῃ-- 
ἀδγ ὙὙΠΙΟΝ ὙΘΙῪ ΠΊΔΩΥ οὗ ἴπθη), δηα 4150 {Π6᾽ 
ΡΓΟΡΠΘςοΙε5 σοηοογηΐηρ [η6 (ὐοπΈ1165, σγεσὸ ἤγξξ 
Τογπιθά ἰηῖο οπθ νου πιθ. ΕῸΓΣ πε πΊδῖη ρϑγ- 
τἰσυἶαγα σοπποοίθα ἢ [Π]15 τλοϑὲ ἱπηρογίδηξ 
δνθηῖ, 566 [ηἰσγοά. ὑΡ. 320, 221, 222. 

1. ἐπ δὸ ὥουσὲρ γοανρ οὗ ὕεῤοίαξί»] 866 
ποΐθ οἡ ςἢ. χχγυ. σ. ἊκἋ5 τοραγάς ἴδ ςοπὶ- 
Ῥαγαίϊνε ἀδῖθ οὗ ἴποϑο ἵννο ἼἽμαρίουβ, [ἴ σδθπὶβ 
ἴο μάν Ὀδθθη ἴῃ {Π6 δασίοῦ ρατὶ οὗἁἩ [6 ἔου ἢ 
ΥΟΑΓ οὗ ομοίακιπὶ παΐ Θγοπ Δ ἕογειο] 
ἴῃς ναϑῖ οχίοηϊς οὗ ΝοθυσδβδαάπθζΖΖαγ᾽ς ΘΠ Ρῖτο, 
δηά [6 ΘΟΥΘΠΑΥ͂ γραγϑ᾽ ἀυγαίοη οἵ ἴπ6 [ονν]5ἢ 
ΘΧΙ]Θ, 45 πδιταϊθα ἴο 15 ἰῃ οἢ. χχυ. Τῆς ρῥγὸ- 
βϑηΐ σδαρίοσ σοηίδιπίηρ {πὸ Ὠιβίοσγ οὗ ἴῃ το]] 
Ὀεϊοηρδ ἴο {Π6 νΥῪ οπά οὗ {μδΐ γϑαγ, ἔοσ ἰἴ νγαϑ 
ἠοῖ {Π] [86 πίη τπλοηΐῃ οὗ ἴμ6 ΠΗ͂Ι γοὰσ [δ 

ει 



498 

4 (ἤδρ. 25. 
32. ᾿ 

σάῖθ υπο [εγεπιίδῃ ἔτοσι ἴπε ΙΧ ΟΚὉ. 
ΒΑΡ, 
2 [ἴχακε τες 4 τοὶ] οὔ 4 Ὀοοΐκς, δπά 

νσγῖῖε τπογοίη 41} τπῃεὲ ννογάβ ταῦ 1 
Πᾶνε βροκβθη υὑπῖο ἴἢ66 ἀραδίηβι [5Γδε]. 
ΔΠ4 δραίμϑ πάλῃ, δηά δρδίηβι ἃ]] 
τε παιίοη8.) ἔγοπι τῇς ἀδγ 1 8ρᾶκε 
πηἴο ἴῃες, ἔτοιῃ ἴῃς ἀ4γ8 οὗ “ [οβίδῃ, 
δνεη ὑπο [15 ἀδγ. 

ἴτ πιὰ 6 τῃαῖ τῆς. Βουβε οἴ 
᾿Τ]υάδῃ νν}}} ἤεᾶγ 811 τῆς εν] ψῃίς 1 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΥΙ. [ν. 2-- 5. 

Ρυγροβε ἴο ἀ4ο ιτιιηῖο ἴπεπὶ ; ταί τε 
ΙΔΔΥ ΓΕΌΓΠ ΘΝΕΓΥ ΠΊΔη ἔτοπι ἢ 5. εν]] 
ΨΑΥ; ἴῃαϊ 1 ΙῈΔῪΥ ἰογρίῖνε {ΠΕ ]Γ [η]- 
4υ δηά {ἢ 6}Γ 81η. 

4 ἸἝδμεη εγεηιίδῃ οδ]]εἀ Βάγυοῇ 
τῆς βοὴ οὗ Νεῆδῃ: δηά Βαγιςὴ ντοῖβ 
ἔτοπι τὰς ππουτῇ οὗ εγεηιίδῃ 411] ἴῃ 6 
νγοτάβ οὔ τῆς ΙΟΚ. ΨΠΙΓἢ ἢς Πιαά 
βροίκδθηῃ ιἱηῖο ἢἰπλ. ὕροη ἃ τοὶ] οὗ ἃ 
Ὀοοκ. 

ς Απά ΪΤετγειδῃ σοιηπηαπάεά ΒΔ- 

ῖἴ νγᾶϑ γεδαὰ ἴῃ ἰῃθ ϑἂῖβ οὗ ἴῃ ρθορΐς, Ὁ. 9. 
ϑ]ονν" 845 ννᾶ5 ἴΠ6 ἴδϑκ οὗ νυυ της ἰη ΤΠ οϑο ἀδγ5, 
5111} [6 πηθ πηοηῖῃ5 οὗ [οῃοιακὶπλ5 ΠΕ γεᾶγ 
ταυβὶ πᾶν συβιορὰ ἔοσ (ἢ6 ἰαϑι, ὄνθῃ ἰδκὶηρ 
ἰηΐο ςσοπϑιάογδίίοη {παῖ Ὀοϑιάθϑ {6 ὑσοσκ οὗ 
56 σι ηρ δηἀ ἀυγδηρίηρ ἰἤοϑθο ρογίοπβ οὗ ἴῃ 6 
Ῥτορμοῖ 5 νυ ηρ5,  ΒΊΟἢ ννογὸ ἀθεπιθά ννοσίην 
οὗ Ὀειηρ ἱποϊυάδα ἴῃ 1ῃ6 το], ποτ ννᾶς 4]50 
[δ δοῖιι8] ςοτηροβιὕοη οὗ ἃ ργεαΐ ραγί οἵ 86 
ῬτΟΡ θοῖε5 σοποογηηρ ἴ[πΠ6 Οδης 6 πδί]Οη5. 
Νονν 8ἃ5 ΜὙῪῸῪ Ὦᾶνθ 5θθῃ ἴῃ οἷ. χχύῦ. 1 ΟΥ̓ σοπη- 
Ραγίϑδοῃ οὗ (δῖ ραϑϑᾶρο νυν Π δπ. ᾿ἴ. σ, [86 
οδρίυτε οὗ [ογιιβα]οπὶ Ὁ ΝΟὈυς δάηθΖΖδγ ἴοοκ 
Ρΐδςθ ἴῃ (ἢ {ΠΙΓγ-ϑοσοηά τλοητῇ οὗ [οἱ ΑἸ πλ᾿5 
ΤΟΙ Ώ, ἀπὰ {πογοίογο ΘΑΥΪΎ ἴῃ ἢΪ5 Του ΓΝ Ὑεδγ. 
ΝΥ ΒεῖΠοΥ Ὀεέογα οΥ δέζεν [6 ρυδ]ςδίϊοη οὗ ςἢ. 
χχυ, νὰ ἴᾶῦθ ΠῸ ΠΊ6ΔΠ5 οἵ ἀδοε!άϊπρ, Ὀπ Ρ᾽Ὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ὀεΐοτο, δηὰ Ἴογίδιηὶυ ἴοηρς Ὀεέογο (Π6 
νης οὗ [οποία κὶπὶβ στο]. [1 τηυδὶ Ὀδ τα- 
τηοιηδογοα, ποννόνοσ, [πδξ νγαξ [Θγιιϑδ]θτη [ΠΘη 
ϑ Π[εγοὰ ννᾶ8 ἃ ὙΘΓῪ ἰγδηβίθηΐ πηϊδίοσί πο, Νδ- 
ὈυςῃδάποζΖζΖασ δὰ ἢ0 σδι56 οὗὨ 11]-νν}}} αραδϊηβξῖ 
7εδοιακιπι ἐχοθρέ ἢϊ5 Ὀεηρ ἃ νᾶϑ58] ἴο Ρἢδ- 
ΤΑΟΠ-ΝΟΟΒΟ; ψ 816, οὐ ἴΠ6 οἴποῦ παπά, ἢδ 
νου ὰ ὈΘΑΓ ἴῃ τηϊπὰ (παι [6 οἰκί πι 5 ἔδίΠοΣ 
μιδὰ ἰοβὲ ἢ]5 116 ἴῃ ἢρδιπηρ δραϊηϑδί {πὸ Εξυρ- 
λη5. Ηδ ννᾶ5 αἶϑο ἴῃ σγεδὶ μαϑίθ, δηά δηχίοιιβ 
ἴο 5δθουτο (π6 ἴἤγοπο οἵ Βανγίοη. Τπι5 ἢ6 
σοηϊεηϊοα ὨϊπΊσο] ἢ τ] σαστγίηρ ΟΠ ἃ ἔδνν 
ΡΙβοηοῖβ δηά ρατὶ οὗ [εξ ἰγϑαβισθβ οὔ ἴἢ6 ἴδπὶ- 
Ῥ]6, ).4π. 1. 1, 2, δηά ν ἢ σοιΡΟΠ]Πηρ [ἢ 6 
Κίηρ ἴο Ὀδοοπια ἢ]5 νᾷ55ὰ]. Βυΐ (86 Πυπ1}}14- 
ἘΟΏ 566 Π|5 ἴο δᾶνθ δ: 1Πκ ἀθορΙῪ ἱπῖο {π6 Ποατί 
οὗ [6μοίακιπι, δηὰ ννῆθη θγοπῖδἢῃ ργορΠο- 
βἰϑὰ ννάθ οχίθηδοα ἀοπιηίοη ἴο ἴπη6 ΟΠ α] 665, 
δηά (δὶ “6 Κίηρς οὗ Βαδγίοῃ ννουϊὰ δρδὶῃ 
σοπῖα ἴο ἀεβίσου {δ ἰαπά, δῃηὰ πιᾶκθ πιδῃ 
δηά δεδϑῖ ἴο οϑαϑὸ ἔγοιῃ 1ἴ,,) νυ. 29, [5 Δῆρογ 
Κηονν πὸ θουπάβ, [{ ννᾶ5 ἴ86 ἕδαοϊ τπδΐ Ἰπὰξ- 
πιοπέ δὰ Ὀοριη νΠϊοἢ τηδάθ 1 οχροάϊοπί ἴο 
Αι μου [γε 8} 5 ργοάϊοιοης ἱπΐο ομα νοϊιπιθ, 
ψ ἢ (ἢς οὔ]οςοῖ (1) οὗ ᾿Ἰηπάυςῖηρ ἴΠ6 ρϑορὶς ἴο 
τερεηΐ, ἀπά (2) οὗ ρεγβιιδαϊπρ ἴθ Κίπρ ἴο Ὀ6 
ἃ ἴσιο σιι]οςῖ οὗ [ῃ6 (αϊάκξδῃ ὀπιρίσο. 

2. αγοὶ!] 9. α δοοξ] Νοῖ ἃ ἰδ]εῖ, 85 ἴῃ 
1551]. Υ1}}. 1, ν ΠΘΤΟ 566 ηοΐθ, Ὀυϊ ἃ ραγοῃπηθηῖς- 
ΓΟΪ], σοηβιβιηρ οὗ βουθγαὶ 5Κ1ὴ5 ϑόυνὴ τορϑίθοσ, 
δηά ςοιΐϊ οὗ Δηὴ ὄνθη Ὀγοδάτῃ, ἢ ἃ ρῥιθος οὗ 
νυοοά δ ὁπ οπὰ, οὐ ἴῃ σᾷβ8 οὗ ἰδγβογ νοὶ ΠΊ65 

αἱ ὈοΓ᾽ οης, οἡ νυν ῃϊς ἢ ἴο ΤΟῸ]] ἴπδπὶ υρΡ. Οη 
1η15 τῆς νυ ηρ ννᾶ5 διτδηροά ἴῃ σοἸπιη5, δηὰ 
[Π6 ρῥἴδοθ ννγᾶ5 ἰουυπὰ ὈΥ πηγο Πρ ἴῃ6 νο]ιπηδ, 
ἃ ογὰ ΠΙΟἢ τδδη5 [6 54Π16 45 ΓΟΪ], [που Ρἢ 
Ὗ6 ΔΡΡΙῪ ἴἴ ἴο ὈΟοΟΙ5 βῃαρδά ἴῃ ἃ νεῪ αἰ βογεηῖ 
Αγ. ΤῈ Ηδρῦγονν ψνογὰ ἴον δοοξ [1 τα ΠΥ 
ΤΩΘΔΠ5 ξυγ νη, Ἀπ 50. δ γοἱ! 9 ἃ δοοῖ τθδῃβ8 
ὦ χοἰ! ῥγεῤαγεά 70. «αυὐγὶδπρ, ἃ «αυὐγηηρ-γοίἤ. 

. αυγίε ἐῤεγεὶμπ αἱ δε «υογάς ἐδῥα!.. ἢ Νοῖ 
ἔτοιπι ΠΊΕΠΊΟΥΥ, ἃ5 Οταξ, Κο οὶ], ΝαρεϊϑΌ,, δηά 
Οἴοῖβ {πηκ, Ὀυΐ ἔγοπι νυγἴοη τεσογάβ ργὸ- 
βεγυοα Ὀγ ἴπὸ ργορῆσί οὗ ἢϊ5 ργοάιςϊίοπβ. Ορ. 
[54]. Ὑ1]}. ΣΦ τό, χχχ. 8; ἴογ, Χχὶ. 20, ΧΧΧ. 2: 
ΗδΌ. 11. 2. .«Ἴ6 Ῥιορῃοίβ ννεῖεὲ ἃ ἰοαγηθά 
οἶ455, δηὰ ἔγοπι [Π6 {1π|6 ὑν ἤθη ϑαπλιοὶ ουπάοα 
ἢϊς. βοῆοοϊβ, ῃδὰ Ὀδθθη [6 ργεδὲ ργοπιοΐοτβ οὗ 
᾿Πτογαΐυ το ἀπιοηρ ἴπ6 ρθορ]Ὲ. ὍῊϊ5 σοπο]υϑῖοιι, 
ἢοννουεγ, ἀοθβ ποῖ γϑϑῖ Ἰροη ζόπογαὶ νίοννβ, Ὀὰζ 
5 ργονϑα ὈΥ ἴδε παῖιιγο οὗ {86 θαυ] ογ σΠδρίογϑ 
οὗ 1η15 ὕοοκ. ὙΠΟΥ ἅτε ποῖ ἃ ΠΊΕΓΕ 5:1ΠἸΠΊΔΤΥ, 
[Ἀϑῃϊοηϊηρ ἰπΐο ἃ σοπηοςοϊοα βοΐ ἴπ6 ππδίη 
Ἰεβϑοῃβ οὗ [εγεπη Δ} 5 τοδοηρ, Ὀμΐ ἅγὸ ἔγαξ- 
τηθηΐατΥ, δηα [11] οὗ ραϑϑαροβ Ξἰασπάϊηρ οιιὲ ἰῃ 
Ὀοϊά το]ϊοῦ, ξογπληρ. ἀου δῖ1655 Ὀυ ἃ νεΣῪ 51|8}]} 
δας οὗ δ΄]5 ἀϊἰδοοῦγϑοβ. (ςρ. ΠΟ ΧχΙ. 25), 
αἴ ργοβογνίηρ ποϑ ἰγ ἢ5 ννὩ] ἢ ἢδὰ ὕθθη 
το ἀἰγθςῖ σίνθη πὶ ὈΥ ᾿ηϑριγαίίοη, δπὰ 
ψΠΙς ἢ ἐπογεΐογο ἔογπιοά {Π6 ἴοχὶ 45 1ἴ ννεῦὲ οὗ 
δ!ϊς ϑεῖτηοηβθϑ. ΝΟΓΙ 15 [ἢ15 σοηϊγδάιςῖοαὰ Ὀγ ἴπ6 
Ῥῆγαβο, αἱ ἐδο «ὐογάς; ἴογ ἴῃ Ὁ. 32 ΜῸ τὸ 1ο]ὰ 
[Πδὲ Βαγυςῇ δά θὰ ἴο ἴβετὴ ἴῃ ἴῃς βθσοπα το]ὶ 
»Ω5} δε νοτὰβϑ, ὍΤῆδ ρῆγαϑο πιοδηβ ἴπαΐ [86 
ΤΟΪ ννὰ5 ἴο σοηΐδιη “ἴπ6 ψγΠο]6 σουηϑεὶ οὗ 
Οοά" (Αςΐβ χχ. 27) ὕροη ἴῃς 5ρθςῖ4] ροϊηξ 
τηοηοηθά ἴῃ τ. 3, δηά ἐμαὶ ἴπῸ ργορῇῃεῖ ννᾶβ 
ποῖ ἴο Κοορ δηγίῃιηρ Ὀδςοκ. 

8. Ιὲ ν»ιαῦ ὁε.. ΤὙΠιῖ5 νεῖβ 5 δἰπιοβξ 
ἰἀδηξς δ] ἢ ςἢ. χχυΐ, 2, δῃά ϑθοπὴβ ἴο ϑῇθνν 
[Πδὲ [Θτοπη ἢ ἢδά 51{1}} ἃ βξίγοης πόρε ἴπδὲ [86 
πδίίοῃ ννουϊὰ τεροπί. Ῥοσῆδρϑ 1815 σοη βάδηοδ 
νν8 Τουπάρα προ ἴῃ6 ἀρρϑάγδηςο οὗ Νοῦυ- 
ἙἸδάπηοζζασ δηα ἢ5 ΔΙΤΩΥ δί [ γιβαίοτη, ννῃοτθ- 
ΌΥ ἃ 5ῃδῦρ 5βοςκ ν5 βξίνθη ἴο 186 ονογν"θθη- 
ἱπρ σοηβάεπος οὗ {πὸ Ϊενγβ. ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἀδῖθ 
ςἢ, ΧΧΥΪ, 15 ᾿Πλη θα ἸδίοἸ Υ ὈΓΟΓ ἴο (86 ργεβθηῖ. 

4. ΒΜΒαγμεῤ «υγοὶϊ Ντιτηρ οὐ δῆτ βϑιης 
ὉΡΟΠ ΡΑγο ηθηΐ ννᾶ5 ἃ αἰ βῆς ας τί, ἀηὰ οπε ἴῃ 
ΒΡ ἢ τεραῖθ, 48 νγὸ 566 ΌΥ ἃ ΤΔΠ 50 ΠΟΌΪΥ Ὀυγα 
85 Βδαγυ ἢ πιδίκιηρ [ἴ 815 ργοξοϑδϑίοῃ. 



νυ. 6--τ2. 

τυςῃ., βαγίηρ, 1 ἀπὶ βϑῆυϊ ὕὑρ; [ οσδη- 
ποῖ ρὸ ἱπῖο τε Βοιι8ε οἔ ἴ[Π6 ΚΟΚΡ : 

6 Ὑπετγείογε ρὸ τῆοιι, δηά τελά ἴῃ 
τῆς τγ0}}, ψῃϊο του ἢδϑὲ νυττίεη 
ἔτοτη ΠΥ πιοιῖῃ, τππ ννογάβ οὔ τῃ6 
ΓῸΟΚΡῸ ἴῃ τς ἐδ οὗ ἴῃς ρϑορὶε ἴῃ 
τε [ΟΡ 8 πουβε πρὸπη τῆς ἔδϑδτίπρ 
ΟΔΥ : δηά αἷβο τδῃοιι βῆδὶς γεδά τῃθπὶ 
ἴῃ τῆς εγϑ οὗ 4}} [ιιάδῃ πὲ σοηπλα 
οιξ οὗ {Πεὶγ οἰεῖ68. 

"Ὴ εν. 7 [τ πιὰ Ὅς ᾿(ΠΕΥ ΨΜ}] ργαβεηὶ 
ἑλεῖν : . . 
φέϊαίον τ ΕΓ 5Ὸρρ]ςτίοη Ὀείοτε {με΄ ΠΟΚΡ, 
οδ4᾽ Λε ̓ Δπά Ψ] γαῖιιγη δνοΥΥ οπα ἔγοπι ἢ Ϊ5 

ΕΝ] νγαῦ : ἔογ ργεδῖ ἐς ἴῇ68 δηροῦ δηά 
τς Αιγγ τπαῖ τη6Ὲ ΓΚ παῖ ρίο- 
πομποεά ἀρδίηϑῖ [Π18 Ρεορίβ. 

8 Απά Βαγιςῇ τῃε 8οηὴ οὗ Νεγίδῃ 
ἀϊά δοςογάϊπρ ἴο 411 τας [εγεπιίδῆῃ 
(πε ργορῆεϊς οοπιηπιδηάεά Πϊηι, τοδά- 
ἵπρ ἴῃ ἴτε δοοΐίς [ῃ6 ννογά8. οὗ τ(ἢβ 
ΓΟΚΡ ἴῃ τε [.ΟΚΡ᾽5 Βοιιδε. 

9 Αμπά ἴἴ σάπια ἴο ρ488 ἰη ἴῃε ΒΗᾺ 

δ. 1 πὶ “ῥμὲ ῳ]Ὶ Ἡϊπάογχοά, ρῥτγενοηϊοὰ 
ἔτοπι ξοίϊηρ; 50 ἰπ 1 8. ΧΧΙ, ς 1ἴ ἰ5 ἰγδηϑβίαιϊϑά 
ἄορι, 1.ς. κερί ἀνναὺ ὉΥ εἰγουπιϑΐδηςοβ. ΤῊΣ 
ΤΟ ογιης σδι μΡ 5 ἴάκϑη ἔγοπὴ σἢ 5. ΧΧΧΊΠΟΙ, 
ΧΧΧΙΧΟ Ις, ὙΠ οΓα 1 πλθδη5 ἡηῤγίσοπεά, Ὀὰς ἴ 15 
Ῥἰδίη ἴτοπὶ Ὁ. το ἰπαΐ [ογοπηϊδῇ ννὰ5 ποῖ Ποὺ 
1Ἰῃ οσυδίοάγ. ΔΥΏδΕ Βιηάεγοα πὶ ννὸ σδηποῖ 
[6]] : ρουῆαρϑ ἔδασγ οἵ [θποίδκίπ, 

Θ. ἐῤὲ γα πς ἀα}] Α ,αείης ἐαγ;. Βαταςῇ 
Ὑγ45 ἴο νναι 0ὉΓ ἃ ΡΥΟΡΕΥ Ορρογυη!γ, νυ] ἢ 
ἴῃ Κὶπρ ϑοοῇ βᾶνε ἢ]ΠΊ, Ὁ. 9. 

7. ἐδὲν «υἱὲ] ῥγοσοπὶ ῥεῖν σρ»]εαϊοπ] 1, 
τ γᾶν δ ἐῤεὶγ σεῤῥἠεαξίοι φυἱἑ ζαὶϊ δόζογο ὕεῤῥο- 
σαρ. ΑΚ ἴἢ15 ννὰβ ἴπ6 αἰπτυάθ οὗ ϑιρρ] Δ ηϊ5, 
ἘΠΕΙ͂Γ ΡΥΔΥΘΥ 15 4150 σι ρροβεά ἴο θηΐοσ (Π6 ργθ- 
βθῆςο οὗ ἴῃς Ποί(γ ἴῃ (ἢ βᾶπιθ ΠῚ 0]6 δ 1156. 
1 ἀρροδῦβ, μοννενογ, ἔτοτῃ ἃ σοπιρδγίϑοη ἢ 
ςἢ5. χχχυ!. 20, ΧΙ. 2, [ῃδξ [Π6 ρῆγαϑβο 4͵50 σοῃ- 
ἰδϊηοὰ {π6 Ιῴἄθα οὗ (86 Ῥγδύο Ὀοηρ δεςορίοά. 

8. γεσάϊη)] Ἴ1ο τοδᾶά. Βατγιςἢὴ δᾶ ποῖ 
γεῖ τοδὰ 1{, Ὀιυιὲ ργεραγεά 1 ἔοσ γοδάϊηρ. 

Ὁ. τρὲν ̓ γοεία»ιοά α γι“ Α5 ἴἢε ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
ἴδῃ νγὰβ ἴῃ (86 ϑϑνθηῖῃ πιοηίῃ, [,ον. χνΐ. 29, 
ΧΧΙΙ. 2, [Πΐ5 τηιδὲ ἤᾶνθ ὈΘΘη οπὸ δρροϊηϊοά 
ἴογυ βοπῆθ βρθοῖϊδὶ ρίγροβο, ἀπά νὰ {Π|5 ἀρτθο5 
[86 ννοτὰ 2γοεἰαί»ιεά, σρΡ. τ Κὶ. χχὶ. 9, 12; Ε2- 
ΤΆ ΥἹ]]. 211, ἄς. ΤΡ πἰπῖῃ τηοηῖῇ δηθννοῦς ἴο 
οὖν Πόσερογ, δηὰ ΚοΙ] 15 ργοῦδοὶυ τιρῆξ ἴῃ 
ΒΌΡΡροβίηρ ἴῃδϊ {ΠῸ ξαϑί νν85 ἴῃ σοιηπηθπιογδίοῃ 
οἵ ἴῃς σἀρίυγε οὗ [οτυϑαϊοπὶ ὈΥ [Π6 ΟΠ Δ] ἀξ8ῃ5 
ἴῃ 1Π6 ργονυϊουβ γϑᾶσ. ΝῸ βς ἕδος ννἂβ οὔ- 
δυγνεὰ ἀυτγίηρ [ἢς Ἔχ! ]θ, Ζοςἢ. Υἱ]]. 19. 

10. ἐπτῤὲ εῤαηιδεῦ οΥ᾽ Οεπιαγίαὐ.. δὲ “εγὶδε] 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΥΙ. 
οἂγ οὗ ΪΤεῃοίακίπι ἐἢε δοη οὗ οϑβίδῃ 
ἔτι οὔ [υάλῃ, ἴῃ τμ6 πίπτῃ πιοπίῇ, 
ἐῤαί τε ρτοοϊαϊπιθα 4 ἔλϑδε Ὀείογε 
(ἢῈ ΓΟΚΡ ἴο 411] τῆ6 ρεορὶε ἴῃ [|[6- 
Γιβα6πὶ, ἀπά ἴο 4}1 [ἢ ρεορίς τῇδέ 
σάπια ἔοπι τῆς οἰτἰε5 οὗ [μά Δῃ ππϊῖο 
Τογυβδίεηι. 

Ιο ἼΓΒεη τεδλά Βαγιςἢ ἴῃ τῆς ὈοΟΚ 
τῆς νγογάβ οὗ [εγεπμδῃ ἴῃ τῆς ἤου88 
οὗ τἴ)6 ΓῸΚΡ, ἰῃ τδῈὲ οἤδηιρεῦ οὗ 
(εμλδιίαῃ (ἢ6 β8οη οὗ δῆαρῃβδῃη ἴῃς 
80γθε, ἴῃ τῆὴ6 ΠΙΡΠΟΓ σου, δὲ τῆς 
Ι ὁ ΕΟ τ, εἶρον» ΘΠ οὗ τῇς πεν ραῖε οἔΓἹ τῆ6 ἐν, ὥρᾳ 
ΠΟΚ᾽ 5 δοιιβ6, ἰῃ τὴ6 εαγ5 οὗ 411 τῆς το 
Ρεορίε. 

ι: “ ν[εη Μιςοδαίδῆ τῆς βοὴ οὗ 
(ὐεπιαγίδῃ, τῆς 8οη οὗ ϑδαρἤδη, μδά 
Πεαγὰά οιὯ οὗ τῆε ὈοοκΚ 411] (ἢς νγόγάϑβ 
οἔὗ τῆε ΙΧΟΚᾺ}, 

12 Ἴδη Πα ννεηΐ ἀοννῃ ἱπῖο τῆς 
Κίηρ᾿ 8. πουδ6, ἰηΐο ἴῃ 5.γ6᾽5 σῃδηι- 
δεῖ: δηά, ἰο, 4}1 τε ρῥγίποεβ 84ῖ [ἤεγα, 

Οεμλαγιδῇῃ 56 6Πὶ5 ἴο αν ἱπῃογιθα ᾿ς ἐλιΠοτς 
οἵδιοο οὗ ρυΌ]1ς βοῦῖθῈ ΟΥ̓ ΘδοΓείδΓΥ οὗ βίδίο, 56 ὲ 
2 Κ. ΧΧΙ. 4. Α5. ὕγοῖποσ οὗ Αδικαπη, ἢ6 
νου] Ὀ6 ἕανουγαῦὶς ἴο [Θγοπιδῆ, δπὰ ἃς 
ΒΟοτοίαγΥ ἢθ νου] ἤᾶνθ ἃ βρδοῖοιι5 δραγίπχθηϊ, 
Ὑ ΒΟ ἢ ΤῸΠὶ 115 ροϑιοη ϑθθηὴ5 ἴο ἢᾶνθ Ὀθθῆῃ 
[δῇ ἴῃ νυν ἢ [Θγοηλδῃ μα Ὀδεη {τθὰ ἔῸΓ ἢ15 
16, ςἢ. χχνῖΐ. 1ο. ᾿ 

ἐδε ῥίσρογ εομγ] Ὅῤὲ ἱπποῦ εομγὶ, 566 ποῖα 
οἥ ςἢ. νἱῖ. 2. [ηΐἴο {Π15 σοι 18 νγἂβ ποῖ ἰαννέα! 
ἴογ (ἢ Ρθορ]ο ἴο οπίοσ, Ὀπὲ (ἢ6 σπάπιθοῪ ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ 156} ἔοιπηοά οἠθ οὗ ἰἴ5 ϑἰάθξβ, ἀπά Ἵοοι]ά 
Ὀ6 Δρργοδοῃεὰ ἔγτοτγῃ {πὸ ουΐοῦ σοιγῖ; ἂπά 
ΘΟ ΒΑΓαςἢ τοδὰ ἴΠ6 το] ἔγουα [ἢ6 δηΐγαποθ 
ἴο ἴθ Ῥϑορὶθ βίδηάϊπρ ἴῃ {86 σουγί Ὀοίονν, ΟΥ̓ 
[Π6 τοοπὶ ννᾶϑ 516ΕΠ{π| ΘΕ] ϑραςίοιι5 ἴο δάπηγε 
4] ννῇῆο σἤοβθ ἴο θπῖοϑγ. 

ἐπὶ ρὲ ἐαγς 97 αἱ ἐῤο ρεοῤβίθ] 1.6. 1ῃ6 τεδάϊηρ 
ννᾶ5 ΡΌΌ]1ς, ποῖ Ὀθέογο ἃ ϑεϊθεςὲ δυάϊθποθ, δι 
411 ννόγὸ Ἰην! θὰ ἴο Ὀ6 ργοϑοηΐξ, 

11. Μιεῤαίαῤ ἐῤε τοη οΥ Οεριαγία}] ΟΘΠΊΔΓ 
ἰδ ΠΙπη5 61 μδὰ ποῖ Ὀθθη ργεϑοηΐ δῖ [Π6 τοδά- 
ἴηρ, δεηρ οηραρθὰ δὶ ἃ πηθοίίηρ οἵ 16 ῥγίηςοβ 
δῖ 1Π6 ραίαςθ, ν. 12, Ὀυξ ἢ]5 βοὴ Ἠδϑῖθηβ ἴο 
[611 Ὠἰπὶ οὗ ἴἴ. [Ιἴ 15 ἃ σοπιρίοῖο πκιϑίακο ἰς 
ΒΌΡΡοΘε ἢ γαθγειῖῖ ἴμαΐ Π6 Πδὰ δΔηγ δά ἰη- 
ἰδητίοη ἴῃ 50 ἀοϊηρ. Μογῖδ ΡῥγΟΌΔΟΪΥ 45 ἢἷβ 
ἔλθου Παά ᾿ἰϑθπὲ [εγοπλδῃ {πὸ ἢ4]}}, ΜΊςΒαίδἢ 
᾿αά Ὀδθη σοπιηδηάδά ἴο ὈΠηρ Οδιηδγιδὴ [14- 
ἴηρ5, ἃ5 Β00ὴ 85 ἴθ τοδάϊηρ ννὰβ ουδῖ, οὔ {Π6 
πδῖιγο οὗ [6 ργορμοῖβ νογάβ, ἀπᾷ [Π6 οβεςῖ 
Ῥζοάιποριὶ ὈΥ [Ποῖ ὕροῃ ἴπ6 ρεορῖο. 

12. δὲ φιεπὶ ἀοαυη}] 866 ςἢ5. ΧΧΙ , σ, ΧΧΥῚ. 
ο. 
2δε “εγ δε ἐῤανιδογ] ΤᾺΘ σμδησεγΥ ἴῃ νυ μἰς ἢ 
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ευεπ ἘΠΙΘΏΔπ τῆς 5ογίδε, δηά )6- 
Ἰλϊδ τΠ6 8οη οἵ δῃεπιδίδῃ, δπά Ε]- 
πδίῃδη τῆς 8οη οὗ Αςῆθοι, δπά (ε- 
ΤΔΓΪΔἢ ἴῃῇ6 8οη οὗ δῆαρῆαη, δηά 
Ζεάεϊκκίλη τὰς βδοὸπ οὗ Ηδηδηίδῃ, δηά 
411 της ΡγΠςα8. 

12 ἼΠεη Μιςοδαίδῃ ἀβδοϊαγεά υηΐο 
τΠαπὴ 1] τ[ῃε ννογάβ τπδὲ ἢς πδὰ ἢεαγά, 
ψγἤεη Βαγιοὴ τεδά τῆς Ὀοοΐκ ἴῃ τῆς 
ΘΆΓ5 οὗ τε ρεορΐε. 

14 Τμετγείογε 411 τῆς ρῆποαβ 86πῖ 
]εμυάϊ τῆ6 βοὴ οἵ Νειμαπίδῃ, {δε 
8βοη οἵ δῃεϊεηπιίδῃ, τῆς 58οη οὗ (ἰἸἸ5}ῆ], 
πηΐο Βαγυςῇ, βγη, Τάκα ἴῃ {πῖπ6 
Πδηά τῆς το] ψνβεγείη ἔμοιι μαϑὲ τεδά 
ἴῃ (6 δἂγβ οὗ τῆς ρεορῖὶε, δηά ςοπης. 
80 Βαγιςὴ τὴς βοὴ οὐ Νεγίδὴ ἴοοκ 
{πδ΄ τοῦ] ἴῃ ἢ15 παπᾶ. δηά οδπὶε τιηΐο 
ἘΠ 6Πι. 

[86 Κιπρβ Ὀιιδίηθϑα νγᾶ5 Ἴοοπάιςίοαδ. ἘΕτοπὶ 
«α΄. 20 ἴἴ ἀρρδᾶγδ ἴο πᾶνε Ὀξεη ἴῃ ἴΠ6 ξογθσουχέ 
οὗ [πε ρδῖδοθ. 

ΕἸμδαγια ἐδὲ σεγὶ δ] ἩΗἱϊῖζις κυρροϑῖβ τπδὲ 
Ὧδ ΤΑΥ͂ ἢᾶγθ Ὀδθη [86 ““ὈΥΙΠΟΙρΑ]ὶ ϑογῖῦθ οὗ {Π6 
ποβῖ,᾽" οἷ. 11]. 2ς, 2.6. [Π6 ϑϑογθίδγυ οἵ ϑἴδίθ οσ 
νγαΓ. [ἔ 50, ἴῃ6 Ὀυπίηθθ5 ννῆϊοῆ παά Ὀτγουρὶξ 
(ορθίποῦ “411 [86 Ῥ ΠΟΘ 5᾽" νου] Πᾶν γοΐογθηςθ 
ἴο ἴδε (μαι άφδη ννᾶγ. 

Εἰπαίδαπ ἐδὲ “οη οἱ “εῤδογ 866 Ἵοἢ. χχυΐ. 
22. 

14. υεῤιάϊ.. . Οσδῆ Α.5 Τεμυάϊ εἰρη ῆοβ ἃ 
Ἶονν ἀπά Ουβῃϊ δὴ ΕἸἰῃορίδη, ΗΖ 5665 ΠΟΓΟ 
ΔΠ ΘΧΘΙΡ]ΒοδΈοη οὗ πὸ ἰὰνν ἰη Ὠϑαΐ. ΧΧΊΙ. 8. 
Οὐδ Π6 ΘΌΡΡοΘβοβ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθθη ἃ ργοϑοί γίθ, 
γν ἢ οϑ6 ἀσϑοοπάδηΐ Ὀδοοπλεθ ἃ ἢ1}}] [ϑνν ἴῃ τ8ῃ6 
Κηϊτὰ ρεποσαῦοη. Βυΐ (1) ἴμ6 πᾶπιοβ οὗ [6 
ἔαί που, Νϑιμδηΐδῃ -Ξ ϑεδουαῦ ἐς 1δὲ κίυεγ-- ΤΏΘ. 
οάοτο, ἀπά (Π6 ρυδηάξαϊμογ, ΘΠ 6] ΘΠ Δ --- ὕεφο- 
ταῦ γεφμίείδ, 5ῆονν ἨῸ ἰρῃβ οὗ ΕἸΠΙορίδη 
οχίγδοϊίίοη ; δηὰ (2) ΟἼ581 ἄρρθδῖβ οἰβεννῇοτα 
8ἃ5 ἃ ὈΓΌΡΕΓ πᾶχηε, ΖΕΡΗ. 1. 1 ᾿δηὰ ρῬγορΔΌ]Υ 
2 8. ΧΥ . 21, δηἀ ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ πιοᾶηΐ ΟἿΪΥ ἃ 
Ρόγϑοη οὗ ἀδγκ σοπηρίθχῖοη. 80 ἴοο 85 ννὲ ἢπὰ 
δνεη 4 ΗἩμπεΐο ννοήίδη οδ] ]οὰ [υάἢ, Οεη, 
ΧΧΥΪ. 24, ἴἴ 15 ΠΊοτα γοαϑοηδῦϊα ἴο σοποϊπάθ 
τδῖ Του ἀϊ 4150 15 ἃ βἜπι! 6 ῬΓΟΡΟΥ ΠΑΠΊΘ. 

15. δὲ ἀοαυμ] ὉΠ ΠΟΠΟΌΓΔΌΪΟ {τοδἰπιθηΐ 
ὙΠ ἢ Βάγυς ἢ τηθοῖβ ἢ σηον5 {Πα [ῃ6 
ῬΓΠσδ5 νγΟΓῸ ἘΔνΟΌΓΔΑΌΪΥ ἱπο]ηθὰ ἰονναγάβ ὨΪΠὶ 
δηά [ογοπλδῆ. ΟΡ. συ. 19. 

16. 20 εῦ «ὐογε αὐγαϊίά δοιῥ οπε απά οὐῤεγ] 
1,1ῖ. ἐδον ἱγοριῤίε οαορ ἰο δὶς πείσῥδοιμγ, ἱ. δ. 
ΤΟΥ σποννοά {ΠΕΙ͂Γ ἀἰάγστη ΟΥ̓ {ποῖῦ ἸοΟΚ5 δπά 
ξεκίυγο5 ΟΠ6 ἴο ἀποίμοτ, ὙΠθ ὑΓΠΟΘ65 411 Κπονν 
ἴδε φοπογαὶ ἴθποσ οὐ [ϑγοπ Δ }᾽5 ργϑαϊςςοῃ 5, 
δυῖ [ΠΟΥ χαϊποα ἔγοβἢ ἔογος ννῃθη {815 Ὀτουρῆΐ 
τορεῖῃεσ. ὙΠεὶγ ἔδρα (πογείογε νᾶ ποῖ οἡ 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΦΥΙ. [ν. 13-- 19. 

Ις Απά {ποὺ 5αἰά ὑπο ἢϊπι, 9: 
ἄοννῃ πονν, ἂπα γεδά 'ξ ἰῇ ΟἱἱΓ ΘΆΓβ. 
80 Βαγιςὴ γεδά ἐὲ ἰῃ Ποῖ ΘΆΓ5. 

16 Νονν [ἴ σᾶπιε ἴο ρᾶ385 νγῇεη {ΠΕΥ 
ἢλά Πεαγά 81] τῆς ννογάβ, {πε νγεῖς 
αἰγδαιά θοῖῇ οπα δηά οἴδογ, δηά 8ιαἰά 
πηΐο Βαγυςῇ,  ε νν}}]} 8 γεὶγ 6}} τῆς 
Κίπρ οὗ 811} τῆεβϑε ννογάϑβ. 

17 Απα ΠΥ δβκεά Βαπιςῆ, βαγὶπρ, 
ΤΕ] υ8 πονν, Ηον ἀϊάξε που τυτῖῖς 
411 τῆε5ε ννογάβ δῖ ἢ]5 πηοιίῃ ὃ 

18 ΤΏ εη Βαγιοὴ δηβννεγεά (ἢ 6Πι, 
Ηε ργοπουποεά ἃ} {ἢεβε νγογάβ. υηῖο 
πιὸ ἢ Πῖ5 τηουῖῃ, δηά 1 νυγοῖς Ζῤέηι 
νυν τἢ ἴπκ ἰῃ τῆς ὈοΟΚ. 

ΙῊῪο ἼΠΒΕδη 8414 τἢ6 ῥγίποθβ ὑπο 
Βαγυςῇ, ὅο, Βιάε τῆεε, τῆοιι ἀπά 6- 
Γαπλδῃ ; δηά ἰεῖ ἢῸ πῆδῃ Κπον νἤοΓα 
γε ᾿ς. 

]ετομλ δ 5 λοσουπέ, Ὀυΐ Ὀθοδιι56 ΠΟΥ ἔεῖξ ἐμαῖ 
Ὑνηδΐ ΠῈ Πδὰ 50 σοῃϑιϑίθΕγ ργορμοϑιθὰ ἕο ἃ 
Ρογοα οὗ ἰννεηϊυ-ῆγϑο γοᾶγβ ννου]ά ἴῃ 41} ργο- 
ὈΔΌΪὙ Ὀς Γ1Π]16ά. 

πε ἰὴ «ὠγείν οἷ Ἐδῖμοσ, Ἧϑθ πιπδὲ 
0911 2ῤε ἀίπσ. [Θγϑιηδ ἢ 5 ννογάβ ννοῖὸ οὔ στοαῖ 
ῬΟΙΙς8] ἱπιρογίδηςσθ, δηὰ τ ννᾶ5 ΠΕ ΟΠ ςοϊα] 
ἀυΐγ ἴο πακε ἴπ6 Κιηρ' δοχυδίητοα νυ Ἱ {Π πὶ. 

17. 1ῤὲγ α“ἀε4 Βαγμερὴ Ἐείογθ γορογίιης 
{πὸ πιδίίογ ἴο ἴΠ6 Κίης ἃ νγᾶθ {ποῖγ ἀυτγ ἴο 
ἰθαγῃ ννῆδὶ ὑγοσε [6 Ἔχδςεῖ γοϊδίίομβ οὗ Βαγυςῇ 
δηὰ ογοπηῖδῃ. ὙΠε ΓΟΪ ταὶρῆϊ αν ὍὈδοη 
ἄγαννῃ ὑὕρ Ὁγ Βαγιςῇ ἔγοπι πιεπιογαπάδ οὗ ἢΪ5 
ον τ πουΐ ἴΠ6 ργορῃοῖβ αἴγοςῖ δυϊδογγ. 
ΤΠΘ ῥγποθβ {Ππογοΐογε ἀἸἃ ποῖ 45Κ ἔτοπι ουγί- 
οδιίγ, Ὀυΐ ἴο ΟὈΐδΙη ὨΘΟΌϑβαγΥ ἱῃξοΥυτη δῖοι. 

αὐ ῥὶς »πομ! 6} [ἰῖ, ὅσ οσα δὲς »πομέδ. ὝΠ6θ6 
ὑνοΓά5 αὐτὸ ποῖ ἴῇ {6 ΧΧ΄,, δηὰ ἅγὸ στοραγάρα 
Ὀγ Ἐννα]ὰ δηὰ οἴ ποὺ οὐ ἰςβ 85 δὴ ἱπιογροϊδεοη 
ἴτοπι ἴΠ6 ποχί νϑῖϑβθ. ὙΠΘΥ προ, Ποννένογ, 
ΤΆΘΔΠ ποίμίηρ τότ ἴ4π ἰπδὲ [ογοπιδῃ δά 
ΒΡΟΌΚθη {Π6 ννογάϑβ, 

18. ἤε ῥγοποιπεο  Ἠθ δθ04 ἴ0 ΒΆΥ 
δΙιοιιά, ΟΥ, ἴῃ ΟἿἿΓ ρἤγαϑθ, δε ἀἰϊείαίεά, ὙΠῸ 
᾿πιρογίθσξ ἴδηϑο 5βῆεννβ (πὶ {πὸ σοτηροδίοη οὗ 
[86 τῸ]] οςςσιιριοὰ ἃ σοηδϑίἀθγα]θ Εἰπηθ. 

«υἱὴδ ῥὶς »πηομ Ὁ} Ῥτοτα ῥὲ᾽ νιομίδ. 866 ἃ- 
Ὀονθ. 

«υἱἱδ ἱπὰὶ)] ΑΚ] ο τηλτκ, 58γ5 ΑὈγανδπεῖ, 
(Παἰ Βαγις 5 ΟΗσα νυᾶβ ΠΊΟΘΓΟΪΥ τηρο δηὶοδὶ. 
Ης οςοπίτθυϊοα ποϊπίηρ Ὀυϊ παπᾶ, ρθη, δη 
1ηΚ. 

19. Οο, ῥίάε {δε ΤὌΠὸ ρῥγίποθβ, σνλοθα 
ἔΠοηαΪγ ἔδεϊηρϑ ἰονναγὰβ [ογεπηῖαῇ να ἢν 
566η ἴῃ οἢ. χχνυὶ!. τό, Ὀεΐογο τερογίπρ ἴΠ6 πιδῖ- 
(ογ ἴο {π6 Κίπρ ογῈ δηχίοιιβ ἴο ργουϊάθ ἔοσ ἴῃ6 
τορΠεῖ 5 βαίεϊυ, νν Ὲ]} Κποννίης ννῆδί εἴϊοςὶ 50 
Ἰά ἃ ῥγοςθβάϊηρ οἡ ἢἰβ ραγὶ ννου!ὰ ὃς κεὶγ 



Υ. 20--2 9.] 

20  Απά ἴδεν ψεηῖΐ ἰη το ἴδε Κίηρ 
Ἰηῖο τῆε σουγῖ, Ὀυῖ {Πα ἰαϊά ὑρ τῆς 
ΤΟΙ] ἴῃ τῆε σμπιῦεσ οὗ ΕἸ] Ἰβῆδπηα ἴῃς 
ΒΟΥ 6, δηά το]ά 4}1] ἴπ6 ννογάβ ἴῃ τῇς 
ελΓ5 οὗ τῆς Κίηρ. 

21 ὅ0 τῇε ἜΝ 8βεηῖ [εῃυά]᾽ ἴο 
ἔεῖοἢ τῆς το] : δηά ἢδ τοὸκ ἰἴ ουῖ οὗ 
ΕἸΙσῆδηλα τῆς 5ογ θα ̓̓  5 σμαηθεγ, Απά 
16 μυάϊ γεδά ἴξ τη ἴῃς βᾶγβ οὗ πε Κίῃρ, 
ΔΠὰ ἴῃ ἴῃς δαγβ οὐ 411] τε ργίποθϑ 
ἢ ϊςἢ 5ἴοοα Ὀδεβιάς τῆς Κίηρ. 

22 Νον ἴΠ8 Κιπρ 84[ ἴπ ἴδ6 νίη- 
τεγῆοιβε ἴῃ τς ΠΙΠΙ πιοηίῃ : δηά 
ἐδογέ τᾶς α γε οὐ τῇ μδαγῃ δυγη- 
ἱηρ' δείοτγε Πϊπι. 

23 Απά ᾿ξ σδλπια ἴο ρ855, ἐῤαί ννῆεη 
]εμυά! Παά τελά τῆγεε οὐ ἔουγ ἰθᾶνεβ, 
ἢ ουζ ἴξ νυ τῇ τῆε ρεπκηϊίε, δηὰ σαϑῖ 
1: ἰηῖο τῆς τε τῇδε τὐας οἡ τῇς ἢδαγῇ, 
ὉΠ] 411 τῆς τοὶ] νγὰβ σοπβιιηθά ἴῃ [6 
ἤγε τῇδλῖ τυ: οἡ τε Ἠδαγίῇ. 

24 Ὑεῖ {ΠΥ ννεΐε ποῖ δίγαιϊἀ, ποὺ 
γαῖ {ΠεἰΓ ραγηχθηῖβ, πεέῤεν τῇ Κίηρ, 
ΠΟΙ ΔΠΥ οὗ ἢ5 βδεγνδηῖβ ἴ[ἢδϊ ἢεαγά δ]} 
τἢε86 ννογάϑ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΥΙ. 
2ς Νενετγίῃε ε85 ΕἸπδίῆδη δηά [)6- 

Ιλϊαῃ δπὰ (σεπιδγίδῃ δά πιδάθ ἰηῖογ- 
Παβϑίοη ἴο ἴῃ Κίπρ τῃλῖ ἢ6 ννοι]ά ποῖ 
Ὀυγη ἴΠ6 το] : υζῖ 6 ψοι]ά ποῖ ἤθδῦ 
ΗΘ. 

26 Βυῖ τΠε Κίπρ ςοπιπιαπάδά Τ6- 
ι Ι Οὐ, ΓΑΒ πλεεὶ τΠε βὁοη ὁ οἵ Ηδπηπλείεςι, ἀπά ᾿ῶη 2 

ΕΓΔ ἴα βοὴ οἵ Αζτγίοὶ, δηὰ 858ε- 
Ἰεδῆ ἴῃς 80η οἵ Αδάξεϊ, ἴο ἴακε 
Βαγυςὴ τμ6 β8ογῖθε δηά Τεγεπηδῃ τῆς 
Ργορῆεῖ: δυῖ τῆς ΓΟΚΡ ΠΙα τ δηλ. 

27 ἴ ΤΏἬεη τῃς ννοτά οὗ τε [ΟΡ 
σᾶς ἴο [Θγαπιίδῃ, δζεγ τμδῖ της Κρ 
Βα4 δυγηεά τς το]. δηὰ τῆα ννγογάϑ 
γῆς ἢ Βαγυςὴ ψτοῖς δὲ [Π6 πιοιτῇ οὗ 
]Θγαπλίδῃ,, βαυηρ, 

28 ἼΚε τῇδ ἀραΐη ἃποῖδεσ γο]], 
πὰ νντῖῖα ἴῃ ἰτ 411 τε ἐὈγΠΊΘΥ ννογάϑ8 
τμδῖ νγεγεὲ ἴὴ τῆς ἢ͵βέ το], ψἢϊςὴ 
]εβοίακιπι τὰς Κίπρ οὔ [υάδῃ δΒδῖῃ 
Ὀυτηεά. 

290 Απά τδου 5}α]ῖ 58Υ το [ἐΠοϊλ- 
Κίπιὶ Κίηρ οὗ [υάδλῃ, ΤΠ ι5 8αἰἢ τ 8 
ΓΚ; Ποὺ μαβϑὲ δυγπεά τἢ}]5 το]], 
βαγίηρ, ὙὮΥ Παβὲ τποὰ υντίττεη τΠεγα- 

ἴο πᾶνθ ὕροη {Π6 πηϊημὰ οὗ 50 |6δίοιιβ ἃ ἰγγαπῖ 
ἃ5 [6Πο ΚΙ Π., 

20. ἐπίο {δε ἐομγ] ἰ.6. 1[Ώ6 ΙΠποῚ σιιδάγδηρ]θ 
οὔ τη ρδίαςθ, ἴῃ νυ !οἣ [Π6 τογα] Γοβίἀθηςθ ννὰϑ 
δοῖι!}}ν ϑἰτυδίῖοθα, 

ἐδογ ἰαἰά μρ δὲ γο ]] ὙἙΆΘΥ 1οζὺ ἐδε γοὶ] 
15 ΟΔΙΕΘ, 1.6. βΚᾶνα Ιἴ ἴο 50ΠΊ6 οὔθ ἴο ἴδκθ 
σαΓῸ οὗ, ΠΡ. 54]. χ. )8; [6Γ. ΧΧΧΝΙ. 21, Χ]. 7. 
11 5 1η6 νϑγὺ υδϑοά ἴῃ ςἢ. 1. 1ο, ν ΒΘΓΘ 566 ποῖθ. 

2]. «υρίερ τἱοοά δες ἐῤε ἀἰησ]Ὶ ΑὍοΥΘ 
δὲ ἀΐησ. ὍὙΠ6 Κιηρ 5αἴθ, [ῃ6 σουγίογα βιοοά, 
ςΡ. οἢ. χχχν. τοὶ 2 (ἧτο. χχὶν. 20. 80 ἴἢ 
ἴΠ6 βυπαρόριθ (Π6 ῥγεδοΠ Υ ϑαῖθ, ἴΠ6 ΠΘΑΓΕΥΒ 
βίοοα ; [,0Κ6 Ἰν. 2ο. 

22. ἰδὲ «υἱπίεγροι.6] Ἐτοπὶ ΑΠΊΟΒ 11. 1ς 
1ἴ ἀρρϑδῖβ παῖ ἃ βϑεραγαῖθ ρογίϊοη οἵ [πὸ ραΐδςδ 
νγ5 υδεὰ ἴοΥ γοβιἄθηςθ δοσοσζαϊηρ ἴο ἴΠ0 βθδάβοῃ. 
ΤΠ πιηῖ πηοηῖϊθ ννὰβ [δεσοπιῦογ, 566. οἡ 
Ὁ. 9. 
Ε ΠοΓΟ νν5 ἃ ἤγε οκ ἐῤε ῥεαγίὁ... ἢ “Ἱ“μ4 

89 ΠΥΘΌΡΘΗ ὀμγηίης δείογε ἱῤώμ. ἈΦΑΤΙἢ5 
ἅτε ΘΠΕΓΙΓΕΙΥ ἀπκηοόνη ’η ἴΠ6 Εδϑῖ, Ὀὰΐ οη ἴΠ6 
πλ!ἀϊο οὗ ὑπὸ ΠΌΟΥ ννᾶ5 ἃ Ὀγάζιοσγ σοηίδιπίηξ 
Ὀυγηϊηρ᾽ σΒάτοοδὶ. 

8. ἰὄγές οὐ ζομν ἰσαςἢ Οοἰρη. ὙΠῸ 
Ἡεῦγονν ννογά 111. βρη βοθ το ἀϊηκ-ἀοοῦβ, ἀπά 
ἘΧΔΟΙΙΥ ἀεβοῦδεβ (πΠῸ σπᾶρε οὗ [6 ςο]ιπλης 
οὗ ντπρ προη {πὸ τοὶ]. 
ϑεαζηδε δεγίδε᾽; ἐπίζς. [159 86 νγ»ὰ5 ἴο 

βῆαρο (ἢ6 τοεὰ Ἂπιρὶογθά ἴοσ Ὑυττηρ, δηὰ ἴο 
ΤΆΔ ΚΘ ΘΓΆΒΙΓΟΒ ἴῃ ἴΠ6 ραγοβπηρηΐ. 

ρὲ ἥγε ρα! νᾺ5 οὐ ἐῤε δεαγι δ] ΤῸε γε ῥα! 
ᾳυα! ἴπ Ὅ)9 ΠΥΘΟΡΔ. ὍὙΠ6 σοπάιπςΐ οὗ [Π6 
Κιπρ ΡἰδΙηΥ ϑἤθννθ πον νἱοϊοπξ δηὰ ἱπαροΐαοιϑ 
ν᾽ 85 ΠῚ5 ἴδιηροῦ. Ηδ σδῃ βουσὶν ὀηάϊιγο [Π6 
τοδάϊηρ οὗ ἴπτγοο οὐὁἨΘ ἕουΣ σοϊυμλη5, δηά ἴΠθη 
ΔΏΡΤΗΥ 561 ΖΡ ἴΠ6 τΟῸ]] ἢς σι5 1 ἰπῖο ρῥίθοθϑ 
ὙΠ ΠΙ5 οὐ νη Παηά, ρᾶγοῃπηεπὶ ποῖ Ὀεῖηρ 6451} 
ἴογῃ, δῃηὰ ἴοϑϑὺβ 1 ἰηΐο [Π6 ὈΓΔΖΙΟΓ, 

24. δὲν «υεγὸ ποὶ αὐγαϊῇ (Οοπίγασε ψ ἢ 
115 [᾿ϑιδῃ 5 σοηάμςῖ, ,) Κ. ΧΧΙΙ. 11. 

ῥὶς “εγααπ 5] Νοῖ ἴδ ργίηοοθ, ἃ5. Εννδὶὰ 
ΘΌΡΡΟΞϑο5, διι [ῃ6 Κιηρ 5 δἰἰϑμἀδηῖβ. ΒῸσ τΠ6 
ῬΓΙΠΟΟ5 568 ν΄. 16. 

Ὡ5. »ιαδε ἱγίογοε. 105) ἘνΙάΘΠΓΥ ἘΠΟΓΟοσΘ 
ἴΠεγθ νΚΟΓΟ πΊθη γῆ νου] ἢᾶνθ ΣΟ] ΟΌ5]Υ διἀ- 
Θὰ τῃ6 Κίηρ ἴῃ [Ο]]ονν Πρ ἴῃ ἢ5. ἐλ  Π Γ᾿ 5. βίθρϑ, 
ἢδὰ 6 ὕλοῃ ἱπο] πο 50 ἴο ἀο. ὅν ἰϑάγῃ ἴῃ6 
54ΠῚ6 ἔγο πὶ ἴΠ6 ἴννο Ὀαϑκείβ οὗ ἤβ5 ἴὴ ςἢ. χχῖν ὺ. 
[ 15 ἴπ6 πλοῦ σοιπγκαῦϊε ἴο πὰ ΕἸπδίμδῃ 
(Π15 ἱπῖογοράϊηρ αἴογ {86 οβῆςθ ἢ6 δὰ ἀϊ5- 
σῃαιροα ἴῃ ςἢ. χχνὶ. 22. 

26. ὑεγαῤηιθοὶ ἐρε σοι οΥ Ηαν»ιριοίσο } Οὐ, 
ἐῤε σον οὗ ἐδεὲ ἀίης (τλαγῦα.}. ΗΖ., γαῖ, Νἅ- 
δεῖςῦ., ΝΘ], ὅζς., δοσορῖ 1Π15 τε πάθπηῦ, υπάδγα 
βίδηδιηρ {πογοῦν ποῖ ἃ βοῃ οἵ [ποίϊαίπ, ὰξ 
ἃ Ῥγηςο οὗ πὸ Ὀ]οοά τογδὶ, ςρ. οἢ. χχχυ ὰ. 6: 
1 Κ. χχί!. 26. [1 15 Θ4 04} }7 ργοῦΔὈ]6 1μδὲ ἱξ 15 
ἃ ῬΓΟΡΕΙ ΠΔΠ16. 
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ἴῃ, ϑαγίηρ, ΤῊΝ Κίηρ οὗ ΒΑγ͵οη 5821] 
σαγίδι ΠΥ σοπλα ἂπά ἀεβίγου (ἢ 15 ἰδπά, 
ΔηἋ 5}]] σδιιδεὲ ἴο σεᾶβε ἔτοῖη [Ὠοποα 
ΠΊΔη ἀπά δελβιῦ 

ο Τεγείογε τῆι βδδ1ἢ τῇς ΓΟᾺΡ 
οἵ ἦεμοϊακίπι Κιηρ οἔ [υάδῃ ; Ηε 5}4]]} 
ἤάνε ποπε ἴο 811 ροῃ τπε τἤτοπα οὗ 
Πανὶ : ἀπά ἢ8 ἀεδά δοάυ 5}4}1 ὃς 
ς ραϑῖ οὐυζ ἴῃ ἴῃς ἀδγ ἴο τῆς Πεαῖ, δηά 
ἴῃ τῆς ηῖρῃξ τὸ τῆς ἔτοβι. 

"ΗΒ. 321 Απά ἔἐϊ Ψ}}] ᾿ρυπίϑῃ Βίπη δηά 
ὑπμέον, ἢ5 βεεὰ δηὰ ἢΐβ βϑεγνδηῖβ ἔογ {Πεῖγ 

ἸπΙαυ Υ ; δηά 1 ψν}} Ὀτίηρ ὑροη {ἢ επὶ, 
ΔΠὰ ὑροη τῃς ἱπμδϊληῖ5 οὐ Τετὰ- 
βϑΐεπι. ἀπά ὑροη πε πιεη οὗ πάλῃ, 
41} τῆε εν}] τῆλι 1 ἢάνε ργοπουηοθά 
Δραϊηϑβῖ τῆδπι; δῖ {πεν Πελγκεπεα ποῖ. 

22 4 Ἴδη ἴοοῖϊ [εγεπλδῃ ἀποῖδον 
ΤΟ ]], ἀπά σάνε ἴἰ το Βαγιςοῇ τῆς βογίδε, 
τῆς βοὴ οὗ Νεγδῃ; ψνῆο ντοῖς {ῃογεῖη 
ἔγοπῃ τἢς πιουῖῃ οὗ [εγεπίδῃ 4]1 τῆ6 
ννοτάβ. οὗ τπε ὈοοκΚ ψῃ ϊοἢ εοίακΚιπη 
Κίηρ οὗ [υἀδἢ Παά θυγηςά ἴῃ τα ἤτγα: 
ἀηά τπεγ ννεγε δάἀάἀεά δεβί4θ5. υὑπῖο 

ἽΠΟΣΣ ἴΠ6 πὶ ΠΊΔΠΥ ἧἰπκα ννογάβ. 

ς οὮδρῃ. 22. 
10. 

20. {7 ἀϊηρ 97 Βαῤγίοη «ῥα ϊ εογί αἰμὶν κσο»ηδ 
αηά ἀεείγον) ὙΠ6θῈ ϑνογὰβ ἀο ῃοΐ ργονε [ῃδὲ 
ΝΕθυςμδάηςΖΖαγ δά ποῖ δἰγεδαῦ σοπιθ, ἃπά 
ΠοπΊρο θά θῃοίακιπὶ ἴο Ὀδοοπιθ 5 ναϑϑδὶ. 
ἼἼ6 ἔογοθ 1165 ἴῃ [Π δὲ ννογάβ, νυν! ςἢ ργθαϊςοῖ 
ΒΌΓΝ ἃ σοιηηρ 88 ὑνουϊὰ πιακὸ {πὸ δηὰ αἱ Υ]Ὺ 
ἀοβοϊδίε : δηά (ἢ]5 ννουϊὰ 6 (6 σϑβι δ οὗ (Π6 
Κιηρ ᾿πγονηρ ΟΥ̓́ [πὸ ΟΠμαϊάαῃ γοκο. Ενὶ- 
ἀοηΕΥ 58 ῥγοιιὰ βρί τς ννᾶ5 ψ] θὰ Ὀγ {Π6 ἢιι- 
ΤῊ] ΙΔ οπ ἢς δδὰ υπάργροπο, δηὰ ΚοὶΪ νυν τ 
ΤῸ Γἢ ΡγΟΡΔΌΙΠ ΠΥ {ΠΙηΚ5 ἰΠαὶ {Π6 ξαδὶ δρροϊπῖ- 
οἀ ἔογ ἴδ πίπι πηοπίῃ, τ. 9, ννᾶ5 ὁΠ6 οὗ ΠΊΔΗΥ 
ΤῊΘΑΘΊΓΟΒ ἴδ θη ΟΥ̓ δΪΠπΠΊ ἴο τοιϑῈ [ῃ6 ραῖΓΙΟ  5Πὶ 
οὗ ἴΠ6 ρθορίθ. 

80. " ῥα] ῥανε πορὸ 1ο «ἱ!...1 Ορ. ςεἢ. 
ΧΧΙ. 2.ο. ὙΠδ (ἤγοθα σποηίῃβ᾽ τοίρη οὗ [6ῃοϊδ- 
ςἢίη ννᾶ5 ἴοο Ὀτὶοῖ δηὰ ἴοο ἀοβιταῖς οὗὨἨ τρᾷὶ] 
Ρονοῦ ἴο ὃς ἃ σοπίτγαάϊςεςίοη ἴο {815 ργεάϊοζίοη. 
ον [Θῃοίακιπλ 5 Ὀυτῖ] 506 σῇ. ΧΧΊΙ, 19. 

31. 2ῤῥὲ ἱπραῤί᾽αηΐς Γ᾽ σεσι αἰ] ΤΎΠΟΥ 
νου]ϊὰ ποΐ ἢᾶνὸ Ὀδοη ρυιηϑῃρα ἔργ [Π6 οΓΙπη6 οὗ 
{Π6 Κιπρ δά ἠοῖ {παῖ δεῖ οἠἱγ ἴοο νν6}} ἱγρι θά 
ἘΠΟΙΓ ον ἀοπλογα)ζαίίοη. Ορ. «ἢ. ΧΙΧ, 1ς, 
ΧΧΧΥ, 17. 

82. »ιαην ἐᾷε «υογ1ἡ ΤὮΘ βθοσοπα τγο]] 
ννᾶ5 {π}5 ἃ πλοῦ σοιῃρ]οῖὸ τοοογά οὗ {πῸ πηδίη 
ἰεββοηβ ἰδυρῃϊ ὈΥ [ογοπ δῇ ἀυγίηρ ἴΠπΠ6 Ἰοπξ 
οουγϑὲ οὗἉ ἢ15 ᾿Ἰηϑρίγε τ ΠΙ5ΊΓΥ {πᾶπ τὴ6 ἢγσῖ 
δα Ὀεοη, 

Ἐνεη: ἀμγίης ἰδὲ εἰόσε ΟΥ ϑεγισαΐρ», 

ΟΗΑΡΒ. ΧΧΧΥΠ], ΧΧΧΥΠΠ. [15 ον]. 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΨΝΙ. ΧΧΧΥΧΥΊΙΙ. [ν. 3ο---4. 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΧΧΥΙΠ.. 
ι Ζἅε ργρέίϊδαης λαυΐηρ γαϊεεα {λέ εἴσσε ὁ ἐξέ 

Ολαίάέαρς, ξίηρ Ζεάξδίαλ τϑπάείλ ἰο δ σι μῖσα 
9 2γαγ 70» ἐδ ῥεοῤίε. 6 ζεγεριέαὐ 2γοῤλε- 
σελ τὼ Ολαίάαιρ᾽ εφίαίμ γάμο μα υἱζ- 
07). 11 2716 ἐς ας “ο»Υὶ α Μερίυε, δέαζέρι, 
απαώ ῥεῖ ἐγ »γδομ. τὸ 4ω,1ὲ ατσεμγείλ Ζαζξιαλ 
7 ἐἀε εαῤώυἱέν. τι8 7μϑ αήηρ Ὅν λὲς ᾿ἰδεγίψ, 
ἀξ οὐαί» είλ σον σον. 

ΝῺ Κίηρ “Ζεάεκίαῃ {με βοπ οἱ .3 Εἶπ 84 
]οβιδῆῃ τγεϊρῃεά Ἰηβίεδά οἱ (ὐοηίδ} 5 Οδτοα. 

ἴῃς 8οη οἵ Τεμοϊακίπι, νῆοπι Νεθιι- ὅλα ;.. 
σμδάγεζζαγ Κίπρ' οὐ Βδθγυίοη πιδάε Κίπρ ᾿ἢ 
ἴῃ ἴῃς ἰδηά οὗ [υάᾳΔ}. 

2 Βυῖ πειῖμεγ Πα, ποὺ ἢΐβ5 βεγνδηΐϑ, 
ποῖ ἴῃ ρεορὶε οἵ τῆς ἰδπά, ἀϊά ἢδαγκεη 
υηΐο ἴῃς νγογάϑβ οὗ τῆε ΓοκΡ, νος ἢ Πα 
8ρᾷκΚε 'ΌΥ ἴῆε ργορβῆεῖ [εγεπηϊδῃ. ἐἰβολι μα 

2. Απὰ Ζεάἀεκίδῃ τῆς Κίηρ 5επὶ 6- οἱ ἐλε }νο 
ἨΔ] τῃε 8οη οὗ 5ῃεϊεπηϊδῃ πὰ Ζερμδ- κἢ 
πίδἢ {πε 8οη οὗ Μαδδϑβείδῃ ἴῃς ργίεβί ἴο 
τῆς ρίορῃες [δγθηλίδῃ, βαγίηρ, ΡῬγΑῪ 
ΠΟΥ υππῖο ἴῃς ΓΟΚΡῸ οὐγ Οοά ἴοΓ 8. 

4 Νον [εγεπιίδῃ σάπια ἴῃ δηά ννεηΐῖ 
ουζ Δπηοηρ [ΠΕ ρθορΪδ: ἔογ πεν ἢδά ποῖ 
Ρυς Ὠϊπὶ ἰηἴο Ρῥτίβοῃ. 

ἀδηΐ [παἰ Ζεαάοκίδῆ ννᾶ5 νγὸ]] δῇεςιοα ἰονναγάς 
᾿Μλλδώρος ἴογ ἢδ {ἢστιςο ἀϑοά ἢϊ5 δάνίςθ, ἢγϑξ 
Υ ἃ ΡΕ]Π1ς Ἐπ θαβϑΥ, «. 3, δηὰ 5 056 ΠΟ ΠΕΥ͂ 

ἴῃ βοογοῖ, τ. 17.) ΧΧΧΥΠΙ. 14. Βαϊ ἢΙ5 σδαγαςίοῦ 
εὐνᾶϑ ἔτ ἴοο ἔθ] ἔογ Πἰπὶ ἴο Ὀς σάρδῦ]Ὲ οὗ 
{πη ϑπογρεῖῖς δοϊίοη, ὑΥςἢ δὶ δυςῇ ἃ οτὶϑὶϑ 
σου]Ἱὰ «ἱοπο πᾶνε βανθὰ ἴῃ ϑἴδίθο, [Ι͂ἢ {ἢ656 
ἴνο σδμαρίοιβ γὸ πᾶνθ δῃ δοζοιυηΐ οὗ ἢϊ5 
τοϊαιοπα ἢ [ογετηϊδῃ, δηά οὗ [πὸ ῬΌΡΙΕΞ 
Ρογβοηδὶ Ὠ5ίΟΓΥ ὉΡ ἴο (ῃ6 σδρίυτε οἵ [ε6Π|54- 
Ιεπλ. 

Οσηαρ. ΧΧΧΨΝΙ. 1. «ὑδονη ἸΝιεῤμεδωάο- 
γε ΩΓ... σός ἀιη5}] 1.6. Ζεοάοθκιδῃ, 5ὲ6. 2 Κ. 
ΧΧΙΥ, 17. 

8. Ζεάεζίαρ δὲ ἀίηρ ““η ὙΠ|5 Ἐπ] Ά 55 7 
15 ποῖ ἴο Ὀς σοπίουπαάρα νντἢ [Πδΐ τοσογάθά ἴῃ 
εἢ. χχὶ, ει, ΨῬΏΙΘΒ ἴοοϊκ ρίδοε νν ἤθη Νοθυςἢδά- 
ΠΟ,ΧΑΓ ννᾺ5 715 τηλγοῆϊηρ ὈΡΟῚ [ΕΓι5Α] 6 πὶ, 
ὙΉ1]|ὸ (Π15 ννὰ5 ἴῃ τῆ ὈτΊΘΥ ᾿ἰπΐογνα] οἵ ορθ ος- 
ςδϑιοηρά ὈΥ ἴδ ἀρργοδοῇ οὗ 8η Εξυρίϊδη ΔΥΤΩΥ 
ἴο ταῖβο ἴΠ6 δίαρθ. Ηονν οἰαϊοα τῇς [δν 5 νοῦ 
ΟΥ̓ 1Π|5 [ΕΠΊΡΟΓΑΤΥ τε] θοῦ νγὸ ἤᾶνο δἰγοδαν 9δθῃ, 
οἢ. ΧΧΧΙΝν. 11. Δηα ἢονν ΤΠΙΘΟΓΔΌΪΥ {ΠΟΥ ἀθιϑοὰ 
τ, τΌ. Ζοάοκιδῃ δθθπὶβ ἴο 5ο0π|6 οχίοηϊ ἴο ανὸ 
5ῃαγοά {Ποῖγ ἤορο5, δηὰ ἴο πᾶνε ὀχροεϊοά (μαῖ 
16 ργορμεῖ ψου]ά ᾿πίογοθαθ ἴοσ ἴῃς ΟΥ̓ 85 
ΒΟ ΘΘΕΠΥ 25 ἰϑαίδῃ πδὰ ἀοπὸ ἴῃ Ἡδθζοκιδἢῃ 8 
ἄδγϑ, [58]. Χχχυῖ. 6. [Ὁμιι 8] νν85 ἃ τισι θοῦ 
οὗ ἴῃ6 ννατ κα ρα, οἰ. ΧΧΧΥΟΙ, 85 450 ν᾿ 29 
(ἢ6 ἀδριυῖγ ΒΙρἢ-ρυιοϑὲ Ζορπδηΐϊδῃ, Ὀὰΐ οἴβεῖ. 
ννΪϑῈ ΠῈ ννᾶ5 νγῸῈ}} αβεςιεὰ ἴο [εγοσηϊδῃ, 86ὲ ςἃ, 
ΧΧΙΟΙ, ΧΧΙΧ, 2ς, 11]. 24, 27. 
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ς ἼΤΒεη ῬΠΔγΔΟ 5 ἈΓΠῚΥ νγὰϑ ζοΠΊλε 
ἔστ ουὐἕ οὗ ἔργρι: δηὰ ννῆεη τε 
ΟἸμδιάεδῃβ τὶ Ὀθεβίερεά Τεγυβδίεπι 
Πεαγά τιἀϊηρβ. οὗ τμθπὰ, την ἀεραγῖεα 
ἔτοιῃι [εγυβδί πὶ. 

6 4«ἼΠεη οαπιε τε ννογά οὗ ἴδε 
ΙῸΚῸ υπΐο [πε ργοόορῆες εγεπιίδῇ, 
Ἄγ πρ, 
 Τἢυβ 56} (π6 ΙΟΚΡ, τῆς ὐοά 

οὗ ἴϑγδεὶ; Τῆι 5}4]1] γε 84Υ ἴο πε 
Κιηρ οὗ Τυάδἢ, τπαῖ δεηΐζ γοι πο ΠΊ6 
ἴο ᾿Ιῃ4ι|τὰ οὗ πιὲ ; Βεμο]ά, Ῥδγδοἢ᾽ 8 
ἉΓΙΏΥ, ΨΨΏΪΙΠἢ 18 σοπγε ἔοσγτῃ ἴὸ δεὶρ 
γου; 584}} τεῖυγῃ ἴο ἔργρῖ Ἰῃῖο {Π6]Γγ 
οννη ἰαηά. 

8 Απά τῆς (μα άξαπβ 5}4]} σοπιε 
ἀρσδίη, ἀπά ἤρῃς δἀραϊηβί τἢ15 οἰγ. δπὰ 
ἴΑκε ἰξ, δηὰ θυγη 1ἴ νν ἢ ἤτα. 

4. εαρι ἱπ απά «υεηὶ ομδ ὡγιοῆσ...) ἴ.6. 
ἢδ ννᾶ5 85 γεῖ δῖ ρογέεςϊ ἔγεθάοπι [κα ἴῃς οτγάϊ- 
ΠΔΓῪ ΡεορίθΘ. Το οι αϑϑΥ 5ΘΌΠΊ8, Πουνενοῦ, 
ἴο Πανὸ ἱπηιηθάϊατοῖυ ρῥγοσοάθα ἢ15 ἀγγοϑσῖ, ὙΠῸ 
ΜΟΓΑ [ῸΓ ὈΓΙΒΟΠ 15 ἃ ΓάΓΕ [ΌΓΠῚ, ὈΠΉΘΟΘΒΘΑΤΙΪΥ͂ 
αἰτοιθὰ Ὀγ ἴῃ6 Μαβθογίοβ ποῦὸ δηά ἴῃ ςἢ. }}]. 
41 ἰηΐο 8 ΠΊΟΓΘ ΠΟΠΙΠΊΟΠΡΪΔΟΘ ΟΠΘ. 

5. Τροη Ῥῥαγαοδ': αγρ} Απᾶ ἔῥαγωοδὶ: 
αγηγ. ὙΠῚ5 ννᾶ5 ῬΏδγδο"- Πορῆτγα, οἢ. χ]ῖν. 
240. ἴῃ6 Αρτγ65 οἵ Ηφγοάοζι5, 11. 161, 1Ν΄. 150. 
τοὶ Εχοκ. χυῆοσς, ν᾿ Ὲ ἰραστὶ (Πα δ ννᾶ5 8ῃ 
ΑἸΪῪ οὗ Ζεάοκιαῃ, Ὀὰϊ 15 ᾿ἱπτογνοποη ἀνθ 
ποίησ. Δ Ποίμοσ, πονόνοσ, μ6 νυἱδάγονν 
νπουϊ οἰνίης ΝΟθΟσΠμδάπμθΖΖ Ὀαῖ]6, ΟΥ̓ 
ΨΥ ΠΘΙΠΟΥ 6 τνᾶ9 ἀοίοαϊθα, ννεὸὰ ἄο ποὶ Κπονν. 
ΤΠ ἐΟΓΠΊΟΥ 15 ἴῃ τλογε ΠΠ6Γ4] ᾿ηϊογργεϊδέοη 
οὗν. )η. ὍΠδ σἰδίεπιεπὶ οὗ Νάρεοϊϑυ, [δῖ 6 
Ὑν 85 5141Π 5 ἃ πηϊδίακο, ΑΠΟΥ ἃ τεϊβη οὗ ἱννθηΐγ- 
ἤν γὙϑδῖβ ἢθ ννᾶ5 ἀδίῃγοπθὰ ὈγῚ Απιαϑίβ, Ὀυϊ 
ΒΟΠΟΌΓΔΟΌΪΥ ἰγεδῖεα δηὰ δ᾽οννεά ἴο ᾿πῃ φῦ] ἢΙ5 
ἱπιτὲ αἴ 8415, νου ἤΠΑΙΪΥ Π6 ννᾶ5 ϑιγδηρ θα 
Υ ἴδε ροριυΐᾶςθ. δοθ 1 θποσγιηδπῖ, "Μδημοὶ 

αἰ Ἡικίοιγο ἀηοίθππηθ ἀθ 1 Ὁ τιθηΐ,᾽ 1. 472. 
ἐδὲν ἀεραγίεδ 3γο»}}] ὙΠῸ 5384Π|6 Ῥῆγαβθ 15 

ἰγδηϑίαϊθά γε φοηό μὐ ὕγορι ἴῃ ςἢ. ΧΧΧΙΝ. 21, 
ὙΠΟΓΟ 566 ῃοῖρ, 

η--1ο. 7Ὀγεγλ δ 5 ΔΠΒΥΨΟΙ 5 ΕΥ̓́ΕΠ ΤΊΟΓΟ 
πηΐξανοιγδῦϊο ἤδη παῖ ἴῃ οἢ. ΧΧΙ. 4---,),.. Νοῖ 
ΟὨΪΥ͂ Μ01}} τῆς Ἐργρίίδη διτᾺΥ Δοσοιηρ] 5 Π0- 
τηϊηρ, δηὰ {πὸ (μα  ἀποδη5 σογίδιη]ν τεΐϊυγη δηά 
ςοπίπαδ [Π6 5ίορο, Ὀιξ 50 ΠΟρΘ]655 15 γοϑιϑίδῃςθ 
[παῖ τῃοὶγ ἀἸβα]οά τλθη νου ]ὰ αἰοπο ϑιιβΕεςς ἴο 
σδρίυγο ἴΠ6 ΟΥ̓ ἀπά Ὀυχῃ ἰἴ ἴο (6 ρτοιιηά, 

10. ο«υοωπάεα »02] ΤΠ ᾿πϑουίοη οὗ 86 
τνογάὰ περ ἴῃ ΗδθΌγ. ἢδ5 ἃ εἰ π] ΠΙ5ΠΙηρ ΡοννοΓ, 
Δη“ Π]ΘΔΏ5 «ο»γ6 «υομηάεα »ιεη. Α8. ΟἿ Ἰάϊοπη 
ΤΟ] ἶγο5. [Π6 σι δίδητινο αἰνναγϑ ἴο 6 Ἰηϑογίθα, 
[15 15 ΙΑ Ὁ]6 ἕο Ὀ6 ονοτ]οοκοὼθ. ὙΠουρ ἔποη 
[δος [ενν5 μαὰ ἀεξοδίεα ἐῤε «οδοΐρ αγριν οὗ [Π6 

9 ΤΏὨυΒ κ41ἢ τε ΙΟκ; εςεῖνα 
ποῖ ἰγουγβαῖναδ, βαγίηρ, 186 (Π4]- ΕΗ Ρ. 
ἀξδηβ 5}}8]} βιγεὶγ ἀεραγὶ ἔγοπι ιι5: Ὁ 
ἴΠ6γ 5}4}} ποῖ ἀερατγί. 

10 Εογ (πουρῇ γε μά 5πιτεη τε 
γν ἢ οἷς ἀγαγ οὔ πε ἐμα!άδαηο τῃδλι ἤρῇς 
Δρδίηϑί γοιι, δηά τΠδγα γαπηδίηθα ὀμέ 
ἱννουπάεά τλεδη δμοηρ [Πεηλ, γεΐ 5Βῃοι ἃ ! εν, 
ΤΠΕΥ τῖβ6 ὉΡ ἜνεγΥ πιὰῃ ἴῃ ἢ]5 τε ηῖ, Δα μάνσμρά, 
Ὀυγη τἢ]18 ΟΥ̓ ψ ἢ ἢτα. 

11 ἢ Απά ᾿ς σλπιε ἴο ρᾶ38, [παῖ ννῇεη 
{ΠῈ ἄγη οἔτῆς (ΟΠ ἀεδηβ ννὰϑ ᾿θγοκβη [Ηεν. 
ὉΡ ἤοηι [εγυβαίθπη ἔργ ἔδαγ οὔ Ρἢδ- σεεμά. 

3 ΓΔΟΝ 8. ἈΓΠΊΥ. 
12 Ἴδη [εγαπιίδῃ ννεηΐ ἔογῖι οἱ ΕΣ ΡΩΒΗ 

οὐ Ϊετγυβαίειλ ἴὸ ρὸ ἱπῖο τῆς ἰδλπά οἵχρομ. 
. . 1} . ἑάεροο ἐκ. 

Βεη)απιίη, το βεράγαῖα ἢ πλ5ε! [πε ηος με νεϊάιῇ 
έ ἴῃ ἴῃς πιὶάϑὲ οὗ τῃ6 ρϑορία. κι. 

ΟΠαϊάξαῃβ, ἃπὰ ΟἿΪΚΥ ὦ 3ὥευ «υομπάεα »ηθη 
τειηδϊ θά, γεῖ Οοα ννου]ά ρῖνα ἔνθ {Π656 ἔενν 
τῆς νἱςίογγ. 

«υομπάφ4}] 1 1ῖ, ρδίογεεά ἐδγομσ, ὶ. 6. ΞΕν ΤΕΙΥ 
νουπάρα. [5 πηϑίδρῃουῖςα] .56 ἴῃ [,ὯΠ|. 1γΥ. 9 
οὗ ἴδοϑο βίο κοη ΤΠσοῦρῃ ψ ἢ Πιιπροῦ ἀοεβ 
ποῖ }51} }} σοπηπηθηΐδίουβ ἴῃ ρίνιηρ ἴπ6 ψνοσγὰ ἃ 
ΤΕ ΔΡΒΟΙΊΟΔ] ΠλΘΔ Πρ 4]50ὺ ἤΘΊΟ. 

11. αυα: ὀγοίζεη μῷἍ 2 ο»1) ἤζα: ξοὰ 9 ἂΡ 
οι, 566 υ. ς. 

,)ῶν αν φΓὶ Ῥραγαοβ᾽; αγρῺῦὶὶ Βθοδπ89 οΚ 
Ῥῥαγαοῤ᾿: ἀγρῷ. [ἴ ΜΝ 5 ΠΊΡΙΥ ἃ 5ἰγαΐεξις 
Τηονοηλοηΐ, 

19. το τεραγαὶς ῥί»ισε ἰδεέπες.. ἢ Ἴο τθ- 
ΟΘ1γ9 ἃ ΒΏΒΔΥΘ ἐῤεηεέ. 80 (6 δυπδς 10 4 - 
υἱάε ἐδεποε ἃ σῥαγθ «υἱὲ ἐδὲ ρῥεορίς. ὙΠῸ Ν υἱρ. 
ΤαΠά οἴ 1ἴ 10 ἀμυίάε ἐδέπεε ἃ βουσεσείοπ ἐπὶ δὲ 
σισ δὲ οΥ ἐρε εἰ ίχεης; ἴῃ ἼΤἌγρ. ἰο ἀμυϊάε απ ἷπ- 
δεγίδαπες α«υῤῆῇῆορ ῥὲ ῥαά τδεγε «υἱὴδ ἐδε ῥεορίε; 
δηά {πΠ0 ΤΠ ΧΧ.. το ραγεδασς ἐῥέηπεο, ννιςἢ ΤΠ θο- 
ἀογεῖ Ἔχρ δ! ῃ5 οἵ Ὀυγὶπρ Ὀτεδά. Αι], ϑυπι- 
τηδοῆι5, ΤΤ πβοοάοίϊοη, 4}} τοπάοσ 190 οὐϊαὶμ 707" 
ῥί»μεἰῇ ἃ σδαγε, δα ἀοιὈι1655 [Π15 15 σρῆϊ. 
νΒεη [86 5ἴορθ ννὰβ ᾿ΠΊΡΟΓΑΓΪΥ τγαὶϑοά, 186 
ἢγϑί οδ]θοϊ νυ Θνεσυ ον νου 6 ἴο οὔ- 
[Δ] 5ῈΡΡ 165 οὗ ἔοοά, πὰ δοσογαϊηργ [Θγεπι- 
ἸΔῃ ἐπὶ ἐθε ριάσί οΓ 1δὸ βεορίε, ἐ.ε. δοσοτηραηϊοὰ 
ὈΥ ΟἴΠοῖβ, ψγπο, κὸ Ὠϊπιβοὶε, δὰ 4 τἱρῃῖϊ ἴο 
5Πᾶγε ἴῃ [6 ρτοάϊςθ οὔ ἰμθ ργ)εδίϑ᾽ ἰδπᾶβ δἱ 
Απίμοίῃ, βιαγίθα {ΠΕ ΠΕῚ ἴο 5866 νυ μεῖΠ Γ ΔΗΥ͂ 
βδίογοϑ 511}} γεπιαϊηθά ννῃϊσῃ πιρῆξς Ὀ6 ἀν ]δὉ]6 
ἴου ΤΏΘΙΓ σρπηπηοη ι.ι586. Ὑ86 νογῦ 111. πηδᾶῃ8 
ο σῥαγε, Ὀΐς ἴπῸ ογπ οπιρὶ ογθὰ ἤογδ τηθδῃ8 
10 ἐαμσὲ ἰο “ῥαγε, δηᾷ 15 58 15 ἐεχρ αἰηθὰ Ὀγ 86 
Ῥγέβϑοηςα οὗ ἢῖ5 σοπιραπίοῃβ, ψῃομι ἢ νου] 
διά ἴῃ Δρροστοπίπρ [86 σοϊηπιοη ΡΓΟΡΕΙΐΥ. 
ὙὝΠ6 σεηασπηρ ἴῃ [Π6 τηᾶγῷ. 10 “ἢ ἀαυαν 33 ο» 
ἐδεηιοθ 156 Ἀρρτονεὰ ὈΥ Ἀοβϑθηπ)., δηά ἐμδῖ ἴῃ 
{πε ἴεχί 10 σεραγαίς ῥί»ιαεί ἐδέησε 15. ξίνθῃ ὈΥ͂ 
ΚπΑΓΝΙ, Ὀιξ ΠΟΙ ΠΟΥ 15 γθΑ ΠΥ ἔθη ]6. 
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12 Απὰ Ψψῇδη ἢ νγὰβ 1η τῆς ρδῖε 

οὗ Βεπ)απηϊη, ἃ ςλρίαϊη οὗ τῆε ννατὰ 
τυας ἴδετε, Ψῇοβε πᾶπὶὲ τὐας {τ|]Δἢ, 
τἢε 5οη οὗ ϑῃεϊεπιίδῃ. τῆς 5οη οὗ Ηδ- 
ΠΑΠΙΔΝ ; ἂηά ἢξς τοοὸκ εγεπηδῆ ἴῃς 
ΡΓορΠεῖ, βαγίηρ, ΓΟ (Δ]]εδῖ ἀννᾶὺ ἴο 
τῆς (μα ἀβδηβ. 

"ΗΕ οά, 14 ἼΏΒΕεη 8614 Γεγεπιίδῃ, 7ὲ1ς ἸΆΪβε ; 
οτ, ὦ δε. 1 Έ41}1 ποῖ ἀνγᾶγ ἴο τῃε Οαϊάεδηβ. Βιε 

ἢε Βελδικεπεά ποῖ ἴο ἢϊπὶ: 80 [τι͵ δῇ 
ἴοοκ [ἐγεπιίδῃ, δηὰ δγουρῆξ ἢἰπὶ ἴο ἴῃς 
ὈΓίηςα58. 

Ις Ὁνδεγείογε τῆς ργίηςεβ ὑγεῦα 
ντοῖ ψ ἢ Γεγοπλίδῃ, ἀπά βηοῖς ἢΐηι, 
Δπ4 ρυϊ Πϊπὶ ἴῃ ῥγίβοῃ ἴῃ ἴῃς Βοιιβα οὗ 
]ομπαῖδδη τῆς βογίθε: ἔογ {πὲγ μαδὰ 
τ 6 τῆδι ἴῆε ργίβοῃ. 

16 4 ννδεη 7εγεπηῖδῆ ννδβ επιεγεά 
Οτ, εἶδ. Ἰῃῖο τῃ6 ἀιπρεοη, ἀπά ἱπῖο τῃε ᾿ σ᾽ Π8. 

138. 4 εαρίαἱπ 7 δε «υαγ] 1.1ϊ, γιασίεν 
δε ουφγεσέ, ἰ.6. ςαρίδιηῃ οὗ ἴπ6 νναῖςσῃ. Ρτο- 
ὈΔΌΪν ἢ]5 Ὀυ 5 Πὸ55 ννᾶϑ, ἃ5 Εννα]ὰ σοηβιογϑ, ἴο 
Ἔχδηλΐηο 4}} πο σπτθηΐ ᾿η δηά οὐ. 

Ζῤὲ σαίε 9. Βοι)αρμη] Πα πουίθογῃ ρμαΐθ 
Ἰεδάϊηρς ἴο Βοπ) απ ἀπά ἱπόπορ ἴο ἘΡὮγαι τη, 
ὙνΠθηςΘ 1ἴ ἰ5 4150 σδ] θὰ {86 ραίὲ οὗ ΕΡρἢγαὶ πη, 
4 Κ. χὶν. 11; Νεῆ. ν}. τό. (ρ. ςἢ. χχχνῇ!. 
γ; Ζεςῇ. ΧΙγν, 1ο. 
Του ,αϊει! ἀαυαν 1ο ἐῤε Οῤῥαϊάξαη. Ορ. 

οἢ. χχί. 9. Ηἰ5 νν6}}-Κηοννῇ νίθννβ τηδὰθ [6- 
ΤΟΠΪΔἢ 84 ϑυβρθοίθα ρεβοη, πὰ ργΌΌΔΌΪΥ Π6 
νγᾶ5 1πΊΘΠ5 6} Υ Ὡηρορα Αγ νν ἢ τῆ δῖτῆγ. ΤΠι5 
[π|δὴ ννᾶ5 ρἰδά ἴο διτεϑδῖ ἢἰπὶ, [βουβὴ {Π6 
σμάγρα ννᾶ5 8050] Ὁ 16]} στοιιηά]ο655. 

14, ἐῤὲ ῥγίπου)] Ὅἢ656 τ ΓΟ η0 Ἰἰοηροῦ [Π6 
ΠΟΌΪΘ πιθη ἰγαϊηθά ἴῃ 1η6 ἀδγβ οἵ [οϑδίδῃ, ννῆο 
ἵννῖος Ὀδέογε μδὰ ργονθα {ποιηβοῖνοβ [ἐγοιηδῃ 5 
ἔπθηάβ, ςἢ. ΧΧΥ]. 1ό, Χχχν]. 190. ὙΠΟΥ ρῥγοὸ- 
ὈΔΌΪΥ Πδὰ Ὀδθθη οαιτιθά Ἴσδρῖϊνε ἴο Βαῦγίοῃ 
ἢ} ἰεοςοπίδῆῃ. ΤῊ Ρῥγποοβ πον ἢαάᾷ μπδὰ 
ἘΠΕΙ͂Γ σῃαγδοῖοσ ἰοπηθά ἴῃ ὑδὰ {{π|65, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ γεπιθπηθεγοὰ νυ δριίε τμῸ ἀοβογὶρ- 
οη κίνεη οὗ [πὶ ἴῃ σἤδρ. χχὶν. Αϑβδυμπλπης 
{πογοίοσγο ἰμδξ ἴῃ δοσυβδῦοῃ ννᾶ5 ἴγιιθ, ΠΟῪ 
βγϑὶ βοοιυγεεὰ [Ἐγεπιδῃ πὰ [δ ᾿πηρτγιϑοηθὰ 
ἢ] πη. 

16. δε δοιψε οὗ ϑοπαίδαη ἐῤὲ “εγἰδε] Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ {ΠπῈ ΟΠΊοἰΑ] τεβίάεηςε οὗ {πε ϑοογείδσυ οὗ 
βίδϊο, Δπηα ΡῈΓΡΟΘΘΙΪΥ 50 ὈΛΠ|Ὸ 45 ἴο βοῦνο ἴοὺσ ἃ 
Ργδοη. [{ππδὰ πον Ὀθεη ἤχεά υὑροὴ 45 [6 
Ῥγίδοῃ ἔοσ ρος] οἴδπάεγ5, 

16. ἐημο δὲ δωπσεοη, πᾶ ἱπίο 1δὲ τἠήῥαι 
Ῥυυηξθοη 5 1. ῥοις 9 ἃ εἰσίογ ΟΥ̓ ὈΙζ, ἃΠ 
ἴπι5 ννᾶθ Θυ ΠΕῪ τπάριρτουπά, [π΄ τΠὶ5 
οἰβίογπ εκ ἐχοανδίοη ΘΓ βδϑύθγαὶ ς6}}5 ΟΣ 
ΑΙΠΠΘα νδυ]ῖ5. ὙΠῸ Μογὰ ἀοθσ ποΐ οςςιγ 
Εἰβονν ποῦ ἴῃ Ηθῦγ., Ὀαϊ ἴῃ [Π6 σορτιαῖο ἀϊα]οςῖ5 

ΙἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΧΥΙΊΙ. [ν. 13---20, 

Δπά Τ7ογαπιίδῃ δὰ τεπιαίπεά ἴπεῖ 
ΠΊΔΠΥ ἀλγ5; 

17 ΤΤΒεη Ζεάεκίδῃ τῃς Κίηρ 8εηῖ, 
ΔΠ4 τοοκ δίπι ουΐ: δηά (ἢ6 Κιηρ ἀβκεὰ 
πὶ 5εσγεῖ]Υ ἴῃ ἢΪ5 ἤοιι56,) δηα 5414. 18 
{Πέτα σηγ ννογά ἔγοπα τε ᾿οκ ἡ Απά 
]ετεπηδῃ 5αά. Ἴ Πεγε 15: ἔογ, 5414 ἢς, 
που 5η4]1 Ὀε ἀε]ινεγεα ἱπῖο τῇς Βαπὰ 
οἵ τῆς Κίηρ οὗ Βαργίρη. 

18 Μοχεονεγ Ἰπορίς 8814 μηΐο 
Κίηρ Ζεάεκίδῃ, νν δὲ ἢανε 1 οἤεπάεά 
Δρδιηβῖ ἴΠες, ΟΥ ἀρδίῃηϑί ΤΥ ϑβεγνδηῖβ, 
ΟΥ ἀρδίπϑῖ τῇ15 ρβορίβ, τῆδλτ γε ἤᾶνβ 
Ρυϊζ πλε ἰπ ῥτγίϑδοη ἡ 

Ι9 Ἦν εγε ἀγὸ πον γοιγ ργορῇθῖβ 
Ὑν ἢ ]ς ἢ Ρτγορῃ βιθα ἀηΐο γοῖι, ϑ4γ]ηΡ. 
Τῆς Κιηρ οὗ Βαθγίοη 5}4}} ποῖ σοηιθ 
Δρδϊηϑῖ γοιι, ΠΟΥ ἀραίηϑι τἢ!5 ἰδηά ἢ 

20 Ἵετγείογε ἤθᾶγ πονν, 1 ργὰν ἴῇεε, 

1 τηθδῃ5 5.415, ϑΒῆορβ. ἴπ οπὸ οὗ ἴδεϑε νδι]ῖς 
νὴ ΠῚῚ|6 ΠΡ πὰ 1655 νοπο]δίίοη [ογοπΔἢ 
ΓΟΠΊΔΙ πο »ηαρν ἀαγ., 1.Θ. ἃ Ἰοπξ {ἰπ|Θ. ἘΤοΟΠΊ 
τῇδ τϑοθηΐ συϑιοπιδίς ὀχαιηϊηδίοη οὗἨ [6 Γγιι54}6Πὶ 
νν6 ἰθάγῃ παῖ (6 νΠοΪθ οὗ {Π6 ρ]ᾳίεδι οἢ 
ΥΠΙΓ ἢ ἴπ6 ἴοιηρίὶθ δηὰ ραΐαοθ δἰοοά 15 Ποπογ- 
ςοιηρδα ὑπάεγηθδίηῃ ἢ ΜοτΚ5 οὗ νϑγοι5 
κΚιηάβ. (Οὐδρίδιῃ δίΐγγθη ἀθβογιθεβ {Πιγῖγ -ἔΟῸ Γ 
5 ἢ οχοδναίίοηδβ, ϑοαλθ οὗ ννΒιοἢ τὸ ςἰϑδίθυτιϑ 
δὰ οἴμοῖβ ρᾶϑϑαρθβ. Οπα οὗ [ἢδ56 οὀχίοηάς 
δὈου 1 ςο ἴθοϊ ἔγοπὶ που ἴο δουῖῃ, δηὰ ὨΡΑΓΙΥ 
ἃ5 Τῆι ἢ ἴτοηι οαϑί ἴο ννϑβί: δηὰ [ἴ5 ΤῸ Ε 15 
βιυρρογίθα ὈΥ πηᾶβϑῖνθ γιιάθ ρίογβ, νΠΙ ἢ ρβὶνα 
(ἢ ρίαες ἃ Ἰοοῖὶς οὗ θἰερμδηίηθ ϑδἰγεηρίῃ. 

17. ἐπ ῥὶ: βοι.ε] Ζοάοκιίδῃ ἱπογείοτο δδά 
ογαογοά Πὶπὶ ἴο Ὀ6 Ὀτοιρῆϊ ἴο ἴῃς του] ραΐδςθ. 
[η ἴΠ6 Ἰηΐογναὶ ἱπαϊοαῖσα ὈγΥ ἴῃς »ιαην αν: οὗ 
σ΄. τό, ἴπ6 Κιηρ οἵ βαῦυϊοη μπδὰ σοπεννθὰ (ῃ6 
δίθρθ, ἃηὰ ν᾽ ὰϑ ργοϑϑίῃρ [ἴ 50 νἱβογοιϑὶν ἴμιδῖ 
ἴῃς ἱπηπληθηςο οὗ ἀδηροῦ πὰ ἀτουδοὰ ἴΠ6 σοη- 
βοίθηςς οὗ ἴπ6 ννανόσιηρ Ζεάοκιαῃ, ννῆο 511} 
Ὠοννονοσ ΟἿΪΥ ἀδήθα σοηϑ! [26 ργόρθοϊ ἴῃ 
Βεογεῖ. 

ἐρος «ῥαΐξ δὲ ἀεϊωεγεά,..)} ΟΡ. ςἢ. χχχί!. 
4) 4) ΧΧΧΙ͂Ν. 2, 2. 

18---21. ΨΜΉΠΕ αὐϑαΐηρ ποίμιηρ ἔγοπι [6 
δον ιγ Οὗ 5 ἀοῃμπηοϊαίίοη, [Θγόπηα ἢ ΡΓΔΥ5 
ἔοσ τα] άθσ ἰγοαϊπιθηΐ, ργοϊοϑίηρ ἢ15 ἱπμηοσεέῆςθ, 
Ὁ. 18, ἀῃα Δρροδ]ηρ ἴο ἔλοῖβ ἴο ῥσγονὸ ἰδὲ ἢ15 
Ῥτεαϊο[ἸΟἢ 5 ννογὸ ἴγπ|6, ὕ. 19. Ζεάοκίδῃ, 8 Ὸ 
ϑ 85 οὗ ΚΙπαάϊγ ἀϊδβροβι(ίοη, δηά στεπιεπιθογθὰ 
Τογεπηδῇῃ 85 Δὴῃ μοπουγοὰ ργορπῃεῖ ἴῃ (Π6 ἀδγβ 
οὗ Πἰ5 δῖ Ποσ, ον ρῖνθϑ ΠΙΠῚ ΓΌΟΠΙΥ ηυδτίεῖβ 
ἴῃ {Π6 σουτῖ οὗ ἴῃ6 ριιατά, νι ἤογε ἢ ντυΐο [6 
σἤοθογίῃ] ργορἤθου σοηίδιποαά ἴῃ οδᾶρ5. χχχ.--- 
ΧΧΧΙ.; Δηα 85 ὈΡΓΟΥ ΞΙΟΠΒ ΥΟΓῸ ΤΟΥ ΠΕ 9: Ἄγοδ, 
6 ογάοσβ {παῖ ἃ Ἰοδέ οἵ Ὀγοδά δῃοιυ)]ὰ ὃὉ6 γίνε 
ΠΙΠΊ ΘΥΕΓΥῪ ἀδγ. 



τἩοδ. ὧΖ 
"7 ἐν ῥῥέϊ 
ἐπα ο» 
2κὰ. 

ν.2:-5] ἹΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΝΊΙΙ. ΧΧΧΨΊΠΙΙ. 
Ο πιγ ἰογτά τῆε Κίηρ: [εξ τὰν 50ρρ]!- 
οδτίοη, ἱ ργᾶν ἴπες, δα δοςερίθά Ὀδίογε 
τηδ66; τηδῖ ἴοι σάιδεὲ τὴς ποῖ ἴο τὸ- 
ἴαγῃ ἴο τῆς Βοιιδε οὗ Ϊομπδῖμδηῃ τῆς 
βογίδα, ἰεϑὲ 1 αἷς τμετζε. 

21 ἼΠεη Ζεάεκίδῃ τῃ6 Κίπρ ςοπι- 
τηληάἀεά {πδτ ΠΕῪ 5μου]ά ςοπιηῖς [6- 
Γεπι Δ ἱπῖο τῆς Τουτὶ οὗἉ τε ρῥτγίβοῃ, 
Δηά τηδῖ ΠῸῪ ββθου]ά ρῖνε Πἰηι ἀΔ}]}γ ἃ 
Ρίεςε οὔ δγεδα οιἍδ οὔτε δ Κεῖβ᾽ βιγεεῖ, 
ὉΠ 411 τὴς Ὀγεδὰ ἴῃ τῆ6 οἰ νγεΓα 
βρεηῖ. Τῆι εγεπιίδῃ τγαπιδιπεά ἴῃ 
(ῃ6 σουτῖ οὗ τῆε ρῥγίβοηῃ. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΥΠΠ. 
1: )ωοεραλ, ὁν α “ἰδὲ σεροροσέίοη, ἐς )ιεέ ἑμίο ἐλε 

απισοον οὐ αελταά.  Φὀεά-»ιείφελ, ὧν σιρῖζ, 
ἐαίλ ἀΐνε σοηεὸ ἐπα ρμεμί. 14. ζὔομ φεχγε 
εοη γόης ἄφ εομπροίείλ ἐδὲ ἀὐισ ὁγ γίοία γεν 
ἐο φαὺε ἀϊς ἐς. 44. 4δὃν ἐδέ ἀἰμρς ἱησέγμείοης 
ἀξ οοπεέμέσίΛ ἀξ εομ )έγώιεέ γονε ἦς 2γίμεζ,. 

ΗΕΝ δῃμαρἤῆδίδη (6 βοὴ οὗ 
Μάδῖἴιδη, ἁπὰ (πεάδ]ιδῃ τῆς 50. 

οὗ Ραβῆαγ, δηά [ὰς4] τῆς 5οη οἵ ὅδε- 
Ἰεπιίδῃ. ἀπά Ῥαβῆυγ τλῈ 8οη οὗ Μδ]- 

20. ἀεὶ »͵ν σωῤῥἰεαξοη...ὁε αεοερίε4 Τλὶ, 
721} ὀεύογε ἐδεε. 866 ποῖβ οἡ οἢ. χχχνὶ. 7. 

2]. ἐῤαὶ ἐδὲν “δομία εο»ι»!... ἢ ὌΠ νογθ 
5 τ[ῃαὶ Δρρ θά ἴο ἔπε ϑαίθ Κοερίηρ οὗ ἴῃς τὸ]] 
ἴῃ ςἢ, ΧΧΧΥΪ. 20, δηἀ τηϑδηβ ἰπαΐ [ΘγΓοτ Δ ἢ νγ 85 
δἰνϑη ἱηΐο 5οπΊὸ Ομδ 5 σῆαγρο. 

εομγί ΟΥἹ 1ρὲ ῥγίθοη] (ἀομγέ οΥ ἐδὲε ψδῦοἂ, 
«ἢ. ΧΧΧΙΪ, 2. 

α ῥίεεο ΟΣ ὀγεαΠ [1 ϊῖ, α εἰγεῖε, ἐ.6. ἃ τουηά 
ΓΚ οὕ ὀγεαά, ορ. Εχοά. χχῖχ. 22:1 85. χ. 3. 

ἐῤε δαζεγο σἰγεο] [Ιἴ ἰδ ἀϑυδὶ ἴῃ οὔ θηΐδ] 
ἴοννη5 ἴογ ϑδοὴ ἰγαὰβ ἔο ᾶνβ ἃ ϑρεςῖαὶ ρας 
8εῖ ἀραὶ ἴοσ ἴ. Οὔρ. ““ἴοννεσ οἔ [6 ονεη5,᾽" 
Α. Ν. ἔμγηδοεβ, Νεῆ, πὶ. Ια, ΧΙ. 48, δηὰ 566 
δηλ 5 ὁ ΒΙΌ]6 Ὀ1ςῖ.᾽ ὑπάεγ Βγεσά. 

σηαρ. ΧΧΧΝΙΠ. Τῆς οδ͵]οςοϊ οὗ ἴδε 
ῬΓΪΠΟ65 ἴῃ ᾿πιργβοηϊηρ [εγοπίδῃ ἰη [ομαῖῃδη 5 
ΒοιιϑῈ ἢδά Ὀεθη ἴο βεῖ πἰπὶ ουἱϊ οὗ ἴπ6 νΥᾶγ, 85 
ΠΟ ἀουδὲ ἢ15 ργεάϊςϊοη5 ἀϊὰ ἄθργοθϑ {πε πλιηἀ 5 
οὗ ἴπ6 ρεορίθς. Ὅῆ]5 ρυγροθθ ννᾶ5 ἔγιιδίγαϊοα 
Ὀγ 5 γεπΊοναὶ ἴο [26 συδγά-Ποιι5θ, ἃ5 μὲ ννᾶ5 
ἔπεῖα σοΟΠΒΙΔΠΕΥ ἴῃ ςοπίαςξ νὰ [δ 5ο]άϊεγυ, 
Δη4 5 ἔτοηάς δὰ ὅθ δοζθθς ἴο ἢϊπι, ςἢ. 
ΧΧΧΙΪ. 12. δΠΟΓΠΥ {πογοίοτγα Ὀεΐογο ἴἢ6 σδρίιγε 
οὗ {μ6 εἰν, θη Ὀυϊ ἔδνν πλεῃ οὗἉ ννᾶῦ γεγηδιἢ- 
ε΄, Ὁ. 4, Δηἀ ἴΠ6 ἀφϑεγίοιϑ ψγοΓῈ ΠΊΔΗΥ͂, τ. 10, 
[πο Ῥγίποοβ αδίοστηϊπεά ὑροὴ [Π6 Ῥγορδμοί 5 
ἀδδῖῃ, δηὰ 45 Ζεάθκιδῃ ννᾶβ ρονγογίοθθ, ὑ. ς) 
Ἐδθ ὉΠΥ ΠΡ; ἀϑϑοπί νγᾶ5 σοὺ ραϊποά, δά [6- 
Και Δ νγᾶ5 ἴἤγρννη ἱπῖο ἃ τη ΓΥ ΡΪ. 

1. ΟΥ̓τδο ἔουγ ῥγίποθβ παπηθά, ϑΒορἢ δ δῇ 
β ΠΟνΘΥΓ πηρηϊὶοηοαὰ οἰβόννῃοτο, Οράδιδῃ νγᾶ5 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ δοὴ οὗ {πὸ Ῥαβισ μῸ Ρὰΐ [ογεμλς 

ςμίαῃ, Βεαγά τῆς ννογάβ τῇσι [εγϑηιιδὴ 
μιδὰ βροκβη μηζο ἃ]] τῃε ρβορῖε, βαγίπρ. 

2 ΤΓΠυΒβ βατῃ τῃ6 ΓΟΚΡ, 4Ηε τἢαῖ 5 “βδρ. 1:1 
ΓΕ πη Ποτἢ ἴῃ [18 ΟἸΤΥ 58.4]] ἀϊε Ὁγ τε 
ϑνγογά, Όγ τῆ ἔλπιίηα, δηἀ ὃγΥ τῃε ρε8- 
ΠΙεηςα: {π ἣς τῇδϊ ροεῖῃ ἰοστῃ τὸ τῇς 
ΟΠ α]ἀβδῃβ 5ἢ}4]] ᾿νε ; ἔογ ἢδ 5}8}} ἢανε 
5 {ΠΠπ [ὉΓ ἃ ρῦεγ. δηά 5}4]] [ἵνε. 

2 Τὰ 541 τῆς ΠοκΡ, ΤῊϊΚ εἰν 
5.4] βδιιγεὶγ δ6 ρίνεη ἰηἴο τῇς Παηά οὗ 
της Κίηρ οὐ Βαῦγ]οη᾿β Δυπγ, νυν] ἢ 
8041 τᾶΚε [ἴ.Ψ 

4 Τπεγείογε ἴἢῈ ργίμοαβ βαϊά ππίο 
τῆς Κίηρ, 'νγε Ὀεβεεςὴ τἢεα, ἰεῖ τΠ]18 
ΓΔη ὃς ρυΐ το ἀεαῖῆ: (ὸγ τῆι8 δε 
γννελκεπηεῖῃ τῆς ἢαπάβ οὗ τῆς. πε οὗ 
ὙΥΆΓ ἴηδῖ Γαπηδῖη πη [ἢ 15. οἰ, Δηἀ τῆς 
βαηα5. οὐ 4}}] τῆβ. ρβορίε, ἰῃ βρεακίηρ 
5 ἢ νγογάβ ἀηῖο ἴπδπὶ : [ὉΓ [ἢ]5 πηδῃ 
βεΈΚεῖῃ ποῖ τῆς ἱνγεϊαγε οὐ τῃϊ5. ρεο- δον. 
ρἷβ, δας τῆς διατί. Ἰϑδὰ 

ς ἼΠεη Ζεάεκίδῃ τῆς Κίπρ 5414. 
Βεἢο]4, ἢδ ἐς ἴῃ γοιγ μαπά: ἴογ τῆς 

ἴδῃ ἴῃ τε βίοςκϑβ, [πο] 15 πὸ [εῆυςαὶ οὗ ςἢ. 
ΧΧΧΥΙΙ. 2, Δηἀ ΡΑΘΠΟΣ ἀρρδᾶγβ ἴῃ οἢ. Χχί, 1 85 ἃ 
ΤΑΘΠΊΌοΓ οὗ ἴπ6 δἰ αβϑυ δοπΐ ἴο {Π6 ψγορδεῖ δὲ 
{πὸ Ὀορὶπηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 5ἰδρθ. 

ῥαά “ῥοζεη] β0ρ8ῖ9. Ὅῇδ νϑτ 15 [Π6 Ργθβ. 
ραγί., παρ γιηρς ἴΠαἴ (Π6 ρῥγορδοῖ οἴδη υ5θἀ [6 
ννγά5. 

Ὡ, 8. ἢκ ἐραὶ γοριαὶϊμεὶ )] ὙΠ6θ6. ννοσγάϑ 
ΔΥΘ 5} σι Π114}}7 [Π6 ϑᾶπιὸ ἃ5 [ἢοϑο βροκρῃ ἴο 
(Π6 οπιῦασου, οἢ. χχὶ. 99 1ο, Ὀιιῖ πὸ ἀουδὲ 
ΠΟΥ ννογα ἔγεα ὩΘΠΕΥ 1π [γοπλαΠ15 τοι ἢ, 

4. μον ἐδι5ὺ ΒθοδπΒ96. 
οἢ. ΧΧΙΧ. 28. 

δὲ «υεαζεηοῖρ ἐῤδε ῥαπάς οὗ,..1Ὶ 1.6. Ἀ6 τλᾶῖκο5 
(ῃ6 τηθῃ οὗ ννᾶὰγ ἀϊβρίγτιιοα. Νὸ ἀοιδὲ {Π15 
ννᾶ5 ἴγθ. Θγεπη δ, ποννόνοσ, ἀϊά ποῖ βρθακ 
ἃ5 ἃ ρῆνδίθ ρεΐβοη, διιὲῖ 845 ἴῃθ σϑργεβθηίδ- 
ἔνε οἵ ἴῃς ρονογηγποπί, [Π6 [ΘΙ ΡΟΓΑΙ τι ]οσ ἰη 
ἃ ἱπϑοσγάου Ὀθίηρ ΓΟΘρΡΟΠΒΙΌ]6 ἀϊγοςῖγ ἴο σΟοά, 
δηά ποῖ ἱπά ΓΘ Γ]Υ 45 ΓΙ] πονν. ὙΠ ΡΓΙΏς65, 
Βοννονοσ, ννόγο ἀδιοιτηϊηθά προ ννὰσ αἱ 4]} 
μαζατγάβ, ἀηἃ ὈΥ ρυζίηρ ἃ ργορῃεῖ ἴω ἀδδίῃ, 
δηἀ {πι1ι5 ΟΡΘΠΙΥ το ]] τη ἀραϊπϑῖ 6 Πονυδῇ, 
(ΠῸΥ ψοι]ά δὲ 411 ἐνεηΐβ βίο ἴοσγοσ ἰἴο [Π6 
Πρατγῖβ οὗ 411 ψγῇο ννοῦὸ ἴοῦ ρϑᾶςθ, δηά ἔογοθ (6 
Κιηρ δῃά ῥρθορὶθ ἴο σδϑί ἴῃ {μοῖγ ’οΐ νυ ἢ τῃ6ηι. 

Τῤῥαΐ γρηπιαῦ!] ΤἘ6 56ρὲ νγὰβ ἔδλγ δάνδηςβά, 
δηὰ ἴΠ6 ρδιγιδοη τοάυςθά ἴο ἃ μαπάζι}. 

ἐδε «υεἰζαγε] 11ϊ. ἐδ βέαοε. 866 “ἢ. ΧΧΙχ. 7. 

δ. δδε ἴ5 ἐμ γον ῥαπ] ὙὍΠὸ ρῥγίηςεβ μδὰ 
ποῖ {πε τρῆϊ ἴο ραϊ [εγετηδἢ ἴο ἀθαῖῃ νυπουξ 
{Π4], Ὀὰΐ ἰῃ ἃ δΒαιἀ-ργοσβϑοα δίορε ον} Πρ 
δἶνε ΝΥᾺΥῪ ἴο ψγνῆδί 15 τεραγάθαά ἃ5 ἃ ῃθοθϑϑιγ οὗ 

5866. ΝάροὶσΌ, οἢ 
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σού 

Κίηρ 1ς ποῖ δε ἐδαὶ ολῃ ἀο σηπγ τΒίηρ 
Δρδιηϑῖ γου. 

6 ΤΠ εη ἴοοκ τπεὰν Ϊεγεπιδῆ, δηά 
σαϑὲ ἢϊπὶ ἱπίο [6 ἀυπηρεοη οὗ Μαὶ- 
σἤϊδῃ τῆς 8οη Ἰοῦ Ηδιλπιείεςῃ, τἢδῖ 
τὐας 'ἰῃ ἴδε σουτί οὗἩ [ες ρτίϑοη: δηά 
{ΠΥ ἰεῖ ἄονγῃ [εγειπλῖδῃ νυ ἢ σογάϑ. 
Απάὰ ἴῃ τῆς ἀυππρεοη ἐῤόγέ τοῦς πο 
νγαΐογ, δι τϊγε : 80. [εγεηλίδῃ δὰ Κ 
ἴῃ τῆς πλῖγα. 

η ἽΝον νψβεη ΕΡεά-ΠλἘ] ες ἢ τῆς 
Ετρϊορίλη, οης οὗ τῇς εὐὔηυςἢ8 ΠΟ ἢ 
νγὰ8 ἴῃ ἴῃς Κιηρβ ἢοιι86. Πεαγά τῇῆδϊ 
{πεν ἢδά ρυῖ τ 'η ἴῃε ἀυη- 
βεοη; ἴδε Κίῃρ τἢδη 5ϊττηρ ἴῃ ἴἢ6 
ϑαῖς οὗ Βεη]απηη ; 

ψΑ1. Οταδῦξ ντἱενν (πογοίογε παῖ Ζοάθκίδῃ ΟΠ]Υ 
πηεδηΐ (Πδῖ [6 ργορμεὶ μου ]ὰ Ὀὲ ἴδεη ὕδοῖκ 
ἴο ἴπ6 τῆογὸ γρογοιβ ἱπιργιϑοηπηοηΐ οὗ [οὁΠ8- 
(Πδη 5 Ποιι56 15 ᾿πηρτοῦ Ὁ ]6 ἴῃ 156} 85. νγ6}} 45 
ΔΌ νατίδπςθ νν ἢ {πεῖς γεαυοϑί ἔοσγ ἰεανθ ἴο ρυῖ 
πὶ ἴο ἀρδίῃ, υ. 4. 

)ῶονγ δὲ ἀίησ, ς. ον ἐδὸ ἀἰπσ εαηπ ἀο πο- 
Σῤίηις ἀραϊη! γοῖ ΠΟΙ͂ αυὐἱὲ γοῶ. δ8εὲ Νοῖβ δἵ 
ἐμά οὗ (μβδρίοσ. ὙΠοσγα 1165 ἢ {86 ννογάβ ἃ 
ἴοπο οὗ τερζοδοῆ. Ὅὴδ ρῥγίηςθβ πον [Πα {ΠΟῪ 
ΘΓ Ἀ5κίηρ νγῃδί ἃ ννὰ5. ρα} ἴο Ζοάοκιδῆ 
ἴο σγδηΐ, Ὀμὰξ ἢθ δὰ Ἰοηξ γιοϊάρά {πὸ σοπάιιςῖ 
οὗ ἴῃ6 ννᾶγ ἱπῖο ἘΠΟΙΓ βαπάϑβ, δηά δ5 ἔΠ6Ὺ ΔΠΊγτη- 
οἀ τηδὲ [Θγοπλ 85 ἀθδὶἢ νγᾶβ ἃ τηδῖΐεσγ οὗ πθ- 
ΠΕϑϑιγ, 6 ἀϊὰ ποΐ ἀᾶγα γοῖι56 11 {Π ΘΠ]. 

6. ἐδεὲ ἀμηφεοῦ)ῇ ὯῈΔ6 οἰβύθσῃ. 
Ποι56 ἰὴ [γι 5416Πὶ ννᾶ5 βιρρ Θὰ ἢ ἃ 5ιὉ- 
[ΟΥΓΔΠΘΔη οἰδίογη, 50 νν6}} σοηῃοίτιςίοα δὶ ννΘ 
ὭΘΥΟΙ γοδὰ οὗ [6 οἰἰγ βυ ἤογηρ ἴῃ ἃ 5ῖθρο ἔγοπι 
ννδηΐῖ οὗ νναΐεσ. ὅ8δ66 Νοῖθ οἡ ςῇἢ. νὶ. 2). 80 
Ἰαγρὸ νοῦ ΠΟΥ παῖ ΠῚ ΟΥ̓ ΤΠΘΥ 566 πὶ 
ἴο πανα Ὀδδη ΓΟρΊ]ΑΥΙΥ τἰϑϑὰ ἔοσ ργίβοηϑ, Ζεςἢ. 
ἾΧ. 11 (ὙΠΟΥΕ ἔοσ εὐὐξογπ ἴῃ6. ΑΟΝ΄. Πά5 δι). 
50 Πογὸ [ογεδῃ δδα ἴο Ὀ6 Ἰονγεγεά ἱπίο {86 
οἰδίοσῃ ἢ σογάϑ, ' 

)ΜΜαϊεβίαϑ ἐῤὲ του οὶ Ηαριριοίθο}ὴ οὐ, οὐ 1δὸ 
ἀισ, ποῖ οὗ Ζεάθκιδῃ, Ὀυζ ἃ ργίποθ οὔ {πὸ σου - 
4] ὈΪουά. Ηπηποίθςῃ, ποννονοσ, 15 416 85 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ΡΓΌΟΡΟΙΓ πᾶηθ, ὅ66 ποΐβ οῃ Ἂοἢ. 
ΧΧΧΥΪ, 2ό. 

ἐδε εομγὶ Οὗ δ ῥγίσοπ] Οὔιδῥεξπατὰ. ὙΤΠΟΥ 
ἴῃγονν [Θγεπιδῃ Ἰηΐο 16 Ὠθαγοβί οἰβίθγῃ, ἢδυῖπρ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ 5} γϑ! 0 ι}5 ἔδοιης ἀδοιιῖ 5ῃθά ἀϊην 
ἢϊ5 Ὀ]Ϊοοά, Ὀαῖ ἱπίοηάϊηρς {παῖ ἢ6 5ῃοι]ὰ ἀϊθ οὗ 
δίατναιΐοη. Οἡ ἴπ6 νῖονν δηϊογίδιπθα ΌΥ̓ ΤΠ ΠΥ 
ἴῃαἱ 5. ᾿χῖχ. ννᾶβ σοπηροβϑά ὈΥῪ [Ἐγεπλδῃ ἡ ἤθη 
ἴῃ [15 οἰδίθσῃ, 566 ποΐθϑ {ῃθγθ. 

1. Εδεάο»ιοίρο}} ἱ.6. ἐδε ἀἰπσι εἰαυε. ΒΥ 
ΕκΠϊορίδη οὐ (υϑηϊΐο 15 τηϑαπί {ῃ6 (πηι οὗὨ 
Αἴποδ, οὕ ποῦτο. ϑιοὴ ΠΟρτῸ ΘΠ ἢ 5. ννΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ τεξαγάθαά 45 δα ἀϊηρ ἴο {πῸὸ Κιηρ 5 
δἰαῖα ἀπά ἸυΧΌΓΣΥ, δηὰ 50 μδὰ ἐππιςῃ ἰπἤμπεηςθ, 

ἸΕΚΕΜΊΑΗ. ΧΧΧΝΊΠΙΙ. 

Ἐν 

8 ΕΡδ6ἀ-Ππιοίθοἢ νναπὶ ἑογίῃ οὐὔξ οἵ 
16 Κίῃρ᾽8 Βοιι86, Δηὰ βρᾶκε ἴο {δ 
Κἱὴρ, βαγίηρ, 

9 ΜΥ Ιοτγὰ τε Κίηρ, [688 πιδῃ πᾶνα 
ἄοπε εν!] ἴῃ 411 παῖ τΠῈγ ἤᾶνε ἀοηε ἴο 
]εταηιδὴῃ τε ργορῃεῖ, νγῆοπι ΓΠῈγ ἤᾶνα 
ςᾶϑῖ ἰηἴο (ἢ ἀπηρεοη; δηά 
ἴο ἀΐε ἔογ ἢπηρεγ ἰπ ἴῃ6 ρίασα ὑγῆεγα 
ἢδ ἰδ: ἔην ἡῤεγέ 15 πῸ πιούα Ὀγεδά ἴῃ 
τς ςἴἴγ. 

ΙΟ Ἔμεη τῆς Κπρ ςοπιιηδηάεα Ερεά- 
πλθίεσἢ τῆς Ετμϊορίδη, βΆγ] ΠΡ, Τακε 
ἔτοπῃ ἤδησα ΠΙΓΓΥ͂ πιθη 

οὗ τῆς ἀμηρδοπ, δείογε Πα ἀϊα. 
11 8ο ΒΡεά-πιοίθςοἢ ἴοοῖκ ἴῃς πιο 

Ὑν ΠΟ ἢ ΟΟΟΔΘΙΟΠΑΙΥ (ΠΟΥ υϑοὰ νυ ]}]}, [58]. Ἰνὶ. 4. 
Α5 ννὸ βηά δηοῖδοσ θυ πυςῇ ἡδιιθά Ναίῃδη- 
τ ο]οςῆ, 2 Κ. ΧΧΙΠ. ΙἹ, 1ἴ ΘΘΘΙῚ5 85 1 {Πογ ἴοοκ 
{ΠΕΙΓ πδηλθβ ἔγοπι 186 Κίηρ, ννῃ 116 [πΠῸ τογαὶ 
ΓΆΤΑΙΥ πὰ ἴπ6 ρυησα5 ΡΌΠΟΓΑΙΠΥ ὈΟΓΕ ΠΑΠΊΘϑ᾽ 
σομηροιηάοά ν»] ἢ [Π6 Δρρε]δέϊοῃϑ οἵ πὸ εἰῖγ. 

9. δε ἐᾷ ΄ο ἀφ ὃν βώπφοῦ ἐπὶ δὲ ρίας 
«υδέγε δὲ 8 ΙΤλῖ, ῥὲ ἰς ἀδαά ὠῤοπ ἐδὸ “ροΐ ζὸ 
δέπσοῦ,, ἱ. ἐς. ἮΘ ἰ5 ἃ5 βοοά 8ἃ5 ἀδθδά. ῬὍΒδ ἴθηϑβο, 
κὸ {Π6 Ἰδηριιαρο οὗ [6 νυῆο]δ νϑῦβθ, Ὀθοβῖβ δὴ 
ἱτηρδίμποιβ ΘΑΡῸΓ ΠλΔΠ ΒρΘΑΚΙπρ ἴῃ ρτοδὲ οχοϊῖος 
τηθηῖ. Βιιῖ ἴῃς Ἔχαρρογαίίοῃ οὗ (πὸ ννογάξ ποῖ 
ΤΏΘΓΕΙΥ Θχργεβϑθα [Π6 δυηυς ἢ δ ἔδατβ, Ὀὰΐ ψάνὸ 
Αἶδο ἃ Γράϑοῃ ἔοσ Παϑβίθπιηρ δῖ οὔςθ ἴο [ογεπη- 
Δ ἢ 5 ἀοἰνογαηςθ, Οὐ ς5 πκὸ Κα͵αὶὶ], ννῆο ἄσρὰθ 
[μὲ ἘΡΘα -Πηϑίθοἢ σου!ὰ ποῖ ἢᾶνα πηϑδηΐ ἴο 5ΔΥ͂ 
{πᾶΐ [Θγοπη ἢ νγᾶ5 ἀθδὰ, ἴᾶνῈ ὈγοθαΥ ΠΟΥΟΓ 
Ὀδοη ἴῃ ἃ ἔπιρῃς ἴῃ {ΠΟΙΓ ᾿ἶνθβ., στρα! γ δῖ ϑυςῇ 
ΕἸπλ65 ρθορὶθ ἱπηαρῖπθ [6 ννοτϑὲ. ΤῊ δπιιςἢ 5 
ΒΡΟΘΟἢ 15 4150 ἱπεοηϑβθοιέῖνε. [Εἰ [ογογαίδῃ αἀἰοὰ 
ὉΡοη {ἢ βροῖ, δὲ ἀϊά ποῖ ἀϊδῈ οὗ Βυπροῦ; Ὀυξ 
1Π6 τηθδηϊηρ ἰ5 ροοά. [τῆς Ργορμοὶ ἀϊά ποῖ 
αἀἷἰθ οπ ἰἢθ βροῖ οὗ νυἱοϊδῃοθ, 511} ἀθαῖῃ νας 
1ηθν} 40]6 ἔγοτῃ δίαγναίίοπ. 15 1δὲ ρίαεις «υϑετγό 
ῥε 14, Ἰιϊ. πάν δίγι, ἰ. δ. αἴ ΟμσΘ, οπ [89 δροῖ. 
50 [ἢ 2 5. ᾿᾿. 232 Α54Π6] ἀἐϊεά οπ ἐδὲ “ρῥοί, ἱ.ε. 
ἴΠΟΓΕ δηά ἴμθη, ψιπουΐ ἃ σι 6. 

ἴΠΕγῈ 15 πὸ γιοῦ ὀγεαδ ἐπ ἐδὲ οἰρ] ΑΙΙ ρη- 
ναΐς σίογος ΓΟ σοηῃδαυμπηοα, δηά (πογοΐογο τἢ- 
1655 [ογεπηδῃ σου]ά ἀγανν ἃ ϑο  ἀϊθυ 5 γαϊ'οπϑ 85 
86 παὰ ἀοηθ Βι[Πογῖο ἔτοπι [Π6 πλαραζίποϑ, ςἢ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 21) 6 πλιιϑῖ ἱπον Δ 0]γ ἀϊα οὗ Πυηροτ. 

10. ἐῤέγίν πιο) 80 ἰαγρὸ ἃ πυπιθοῦ 51. 
ξεϑῖ5. ἴῃδλί Ζοϑάοκιδῇ ὀχροοϊθα βοπιὸ γοϑιϑίδηςθ, 
ὑνναϊά, Ηρ, ὅτς., (Πἰπῖκ ἘΠΙΓΕΥ ἴοο πιδηγ, 
δηά 5ιιθϑίιτυΐς ἴῆγεθ, ἀραϊηϑὲ ἴπῸ6 δι ΠοΠγ οὗ 
411 [ὴ6 νογβίοηβ, Ὀὰὶ Ζθάθκιδῃ Ὀοίης προ ἴῃ6 
Βροῖ ὈγοΟῦΔΌΙΥ Κποὸνν Ὀοϑί ΠΟῪ ΠΊΔΗΥ͂ ἴο ϑθηά. 
ΗΘ δά 5ἤβεννῃ 1ῃ ἢ15 Δ ϑυνοΥ ἴο [6 ργποο5 [δῖ 
ἢδ ννᾶ5 Δηπογοά δἱ {ποῦ σοπάυςϊ, δηὰ ννῆεη δὸ 
Βοαγά οὗἉ {πεῖ γ στε! γ ἴο {πε ργορβεῖ, ἔοτ μοῦ 
Ὀπάοιδίραϊγ ΒΒ μδὰ ἃ στεδὶ στοζαγά, δδ ϑδπν 

δ ἰς κα ἐών ἯΣ 

ντἢ τῆεε, ᾿ΕοΡ, ἐν 
δηά ΚΕ τρ [εγεπιδῃ τπε ρτορβεῖ οἱ ἀκα. 



1 ον, 
φνἐπείβαξ 

Υ͂. 12---1ο. 

στ Ὠΐπι, ἀπά νγοηξ ἱπῖο τῆς Βοιιδε οὗ 
τῆς Κίηρ᾽ υπάογ ἴῃς ἘγθδβιγΥ. Δηἀ ἴοοκ 
ἴΠεηος οἷά οδϑῖ εἰουΐβ δηά οἱά τγοϊΐεῃ 
ΓΆΡ 5.9 ΔΠ4 ἰεῖ τῇεπι ἀοννῃ ΌΥ Τοογάβ ἰηἴο 
τῆς ἀχπρεοη ἴο [εγαηιίδῃ. 

12 Απά Εδθεά-πηείεςἢ τῆς ΕΞΗϊορίδη 
8414 πηἴο [εγεπιίδη, Ρατ πονν ἐῤέσε οἱ ά 
ςαϑῖ οἱοιιβ ἀδηά γοζζεῃ γὰρϑ υπάδγ [ἢ] Π6 
ΑΥΤΆ ΟἾε8 ἀπάθγ {πε οογάβ8. Απά |6- 
γΓεπλ4ἢ ἀϊά 580. 

13 80 {ΠεγΥ τον ἃρ [Θγαηχίδῃ νι τῇ 
οογάβ, ἂἀπάὰ τοοὸκ ἢϊπὶ ᾧρ ουξ οὗ τῃ8 
ἀυηρεοη: δηὰ [εγεπιδῃ γεπχαϊπθά ἰη 
ἴδε ςουτῖ οὗ τῆς ῥγίβοῃ. 

14 ΤἼ πε Ζεάεκιδῃ τῃε Κίηρ βεηῖ, 
Δηἀ τοοκ εγεπιίδῃ {πε ργορῆεῖ υπηΐο 
Ηἰπλ ἱπῖο της ᾿τΠΙγά ἐπίγυ παῖ “5 ἴῃ 
τς Βοιιδε οὔ τε [ΟΚῸ : δηά τῆς Κιηρ 
5414 υηῖο [εγεπλίδῃ, 1 νν}}} 45 κ τῇδε ἃ 
τὨϊηρ ; ΠΙ46 ποιβίηρ Πτοπι πλα. 

1ς ΤΏ Γεγεπιῖδῃ 8414 απο Ζεάες- 
Κίαῃ, 1Γ 1 ἀδοίατα 1} ἀπο τἢεε, ν 
ἴδοι ποῖ 50 ΓΕΙΥ ρα της ἴο ἀθδῖῃ ὃ δπά 

Τηοποα τπρ σουγᾶρο Θποιρῇ ἴο τόϑοι ἢΐπι, δηά 
1Π6 ἰαγρὸ πυπΊθοΓ οὗ πιο ψῆοπμ ἢθ δ586ηΐ 
Ῥγονοβ ἰμδῖ ἢ ννᾶ5 νΜῈ}} ἄννᾶγο (παῖ ἢθ ννᾶβ 
ἰακίπρ ἃ βίγοηρ πιθάϑιγο ἴῃ σενογϑίηρ ἴῃ6 δοῖβ 
οὗ ἢϊ5 βεποῦαίβ. 

δεΐῶγε δὲ 2] Ζεάοκίδῃ πιδάθ ἀὰ Δ] ονγᾶποθ 
ἔογ 186 ὀχοϊ(ζοηθηΐ οὗ (6 διπυςσῆ, ἀπά ὙΕΓΥ 
ΤΕΥ υπαάογβιοοά ἐπαΐ Π15 δϑβϑογέίοη {πᾶΐ |6- 
τοι δῇ ννᾶ5 ἀθδά ννὰ5 ἃ ἤξυτγε οὗ βρθεςῇ. 

11. ὠπάφγ ἐῤὲ ἱγεαι}}) ἼὍο ἃ τοοῦὴ ὠπώ»" 
ἐδε “Ἱογεεῤῥαγιδεγσ. ΒΥ ἴδ ᾿Ἰπδϑγξίοῃ οὗ ἴῃ6 ργο- 
Ροβιίοη [ἢ ΗΘΌγονν Ἔϑοδρθβ ἴδ6 ἀπ ρ Υ οὗ 
16 ΑΟΥ. 

οἷά εα-ὲ εἷος, ες. Β8Δ85 οὗἩΛΟΥΣ 881- 
ΤΑΘῺΒΘΠάΣδΙΒ οὗ ΤΟΙ -Οοτἷἱῇ ΚΆΤΙ ΘῈ ΕΒ. 
ΤΠῖ5 (ΠΟυΡΉΓΙ] δεῖ οὗ {6 πόρτὸ ϑῇονηβ ἢἰ5 
Κη] πο55, τῃ6 ἀθρίῃ οὗ {πὲ οἰβίογη, ἐπαΐ ἔοτοθ 
νοι] Ὀ6 ΠΟΟΟσϑΑΓΥ ἴῃ ΡΌ]]Ππρ οὐἱδ [ΘΓΟΠΊ Δ, 
Δη4 {πογεοίογε {πᾶΐ [Π6 ΓΛΙΓΘ νναᾶ5 ἄθερ, ἀπά ροϑ- 
5: 0] παῖ [Θγοπλῖδἢῃ νν45 δηθθ]οα Ὀγ 5 ρῇ- 
ναίίοης, δηα σϑηλ γα βοηί]ο ἐγθατηθηΐ. 

12. 1ῤίπε ἀγηιροΐ 1 1Τ,Δἰ. δε 7οϊπίς Οὗ 16 7 
ῥαπάσ. ΑΒ ἴΠπὲ πηϑδηϊηρ᾽ ἀΓΠῚ- 0165 15 σΟΓΙΔΙΉΪΥ 
[Π6 86η56 πόγθ, {Π|]5 ρᾶϑβαρε 56} {165 [Π6 [γδῃ5]4- 
Ὀοπ ἴῃ ΕΖοῖκ. χιν, 18. 

18. εομγῈ ΟΥ ἐδὲ ῥγμοη) ΟΥ̓ ᾽ὍἈ89 ψδῦοδ. 
7οτεπη δῇ ννᾶ5 γοϑϊογθαά ἰο ἢ5 οἱά αιυδτιίογθ, δπά 
ψοι]ὰ ἄγαν σαϊϊοηβ νν ἢ [Π6 5] ϊοτθ 45 Ὀ6- 
ἔοτο. 

14. Τρεη Ζεάεζίαῤ... ΤῊΪ5 ἱπΐοσνιον ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἴοοκ ρΐαςθ ββογίυ δῇῖοσ [Θγοπ 45 ἀ6]1- 
γεγδῆοο, Δη6 5μοννβ ἢ ἡν δὶ ὨορεΪ655 ᾿γτεϑο- 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΝΊΙΙ͂Ι. 
1Γ1Ὶ ρίνε {πες σουπβεὶ, νος τμοὺ πυΐ 
Ἀἢεάγκεη τππἴο πιεὺ 

16 δο Ζεάεκίδῃ τὲ Κίηρ ϑννγᾶγο 
ΒΟΟΓΘΙΪΝ ὑπο εγεπιίδῃ, ϑαγίηρ, ΔΈ 
τῆ6 [ΚΡ ᾿ΐνεῖῃ, τηλὲ τπδάθ 5 1ἢ]5 
8οι], 1 ν}}}] ποῖ ριιῖ {πεε ἴο ἀβδδίῃ, 
ΠΘΒογ ΨΠΠΠΙΖφρίνε τπες ἱπῖο {πε Βαπά 
οἵ {π686 πλεῃ τἢδϊ 5εεκ (ἢν [1{6. 

17 ΤΓΏΘη 5414 [εγεπλίδῃ απο Ζεάε- 
Κιαῆ, ΤῊΝ βατἢ τῆς ΓΚ, τῃε (σοά 
οὗ μοβῖβ,ς ἴηε (Φοά οὗ [5γδεὶ; [Ε τῆου 
νὴ] τ Δββι γον ρὸ ἔογἢ ὑηἴο τῆς Κίη 
οἔ Βαδγυ]οη᾿β ργποαβ, τε πη τὴΥ τουϊ 
8.4}} ᾿νε, δηά τῃ18 οἰ 58}.4}} ποῖ 6 
δυγηεά ννἢ ἔτε ; δηά τῃου 5ῃἷζ ᾿ϊνα, 
δηά τῆϊης Ποιιβ6: 

18 Βιυιῖ ΙΕ τμου νυ] ποῖ ρὸ ἰοττῃ ἴο 
16 Κίηρ οὗ Βαῦγ]οη᾿β ρῥτγίποςβ, ἴῃδη 
5}8}} Ἐἢ15 οἰ δὲ ρίνεη ἰηπῖο τῆς μαπά 
οὔ τῆς (μαι άθδηβ, ἀπά τῆ Ὺ 8541] δυγη 
ἴ νἢ ἤγε, ἀπά τῆοιῖι 5ῃ.α]ξ ποῖ Ἔσδρα 
ουξ οὗ τῃεῖγ Ππαηά. 

19 Απμά Ζεαεκίδῃ {πε Κίηρ 8414 υπῖο 

Ιμξοη {Π6 Κίηρ ννανεγεὰ θεΐνγθοη {π6 Ῥγησο8 
δηὰ [Π6 ῥγορδοῖ, 

δὲ ἐῤίγά επ|.}] ὙΠΕΙΟ ννὰβ Ῥγοῦ Ὁ ἃ 
Ράβϑαξο ἔγοσὴ πὸ ραίδοε ἴο (ἢ6 ἴθηρ]ε δὲ {19 
Εηΐσυ, δηὰ [Π6 τηϑοίηρ ννοι]Ἱὰ ἴδκθ ρἷδες ἴῃ 
Βοπ6 ῥγῖναίθ σἤδηοῦ οἷοϑο Ὁγ. Ορ. 2 Κ. 
ΧΥΙ, 8. ὙΠ ΟΓΘ ἰ5 ηοϊίηρ ἴο Ὀ6 5414 ἔοσ. [6 
Γοηἀογηρ φγριαραὶ ἴῃ ἴ[Π6 τλάγρ. 

1 «υἱἱ ασὰ ἐῤεε α ἐῤίηισ... ΟΥ, 1 «τὸ οὗ δεε 
αὶ «υογ ἡ, ῥοίά »οῖ δαεξ ονι γιὸ α «υογά, ἰ.ε. ἃ 
Ργορμοῖς ννογὰ οσγ ᾿π|ϊπηδίοη 85 ἴοὸ ἴ1|ὸ τοβϑαϊὲ 
οὗ [Π6 5ἴθβθ, βϑιιοἢ ἃ5 ργευ οι 5] 7 ἢς Παά αϑιϑὰ 
ἔοτ, οἢ. ΧΧΧΥΪΙ. 17. 

156. ο«υἱῤ ἐῥοι ποῖ ῥεαγάεη...3}] Ἰποὰ τι} 
Ὠοῦ ΘΆΣΙΟΙ. ΠΟΙ ᾿ς ἃ ποίρ οὗ ᾿πΐοιζος 
δαίίοη ἰη (Π6 Ηδθῦτγονν ἴο {πῸ ρῥτονΐοιβ οἰδιιϑθ, 
Ὀυΐ ποπὸ ἴο ἰἢ]5. 

16. “δαὶ »ιαδφ μα δὶς σοι! ΤῊΪ5 νΈΓΥ υἢ- 
δι] δα ϊτοη ἴο {πὸ ἔοιτηια οὗ Δη οδίἢ ννᾶϑ8 
πὸ ἀοιυδὶ ᾿πίθηάεα ἴο 5ἰγοηρίμθη 1. ΒΥ 8ς- 
Κηονν] οάρίηρ παῖ ἢΙ5 50] ννὰ5 Οοαΐἷβ νογῖ- 
ΤῊΔη8ἢ}Ρ ΖΟασκιδἢ 4150 ἱπιρ θὰ ἢ15 δα θέ ἴῃ 
Η!5 σοπιπηυδαὰ ον Γ ονοῦ ἰ᾿. ΕῸΓ ἴῃ6 τοῦθ 
1.5114] ἰοττηιἷα 566 1 8. χχ. 2, Χχυ. 26. 

17. δὲ ἀἰίηφ οΥ Βαῤρ᾽οηΣ ῥγίπο ΑἸΒῸΓ 
18)6 Ὀοβίοροὰ δαά Ὀδθη ἀγίνθη Ὀᾷοῖκ ἰηΐο (ἢ6 
ΟΥ̓ δηᾷ ἴπμοὶγ ἢτϑέ 581165 γορυϊσοά, ΝοΌυςἢδά- 
ΠΘΖΖΑΓ ὯΟ ἰοηροῦ σοηάιυςοίεα τΠ6 5δρθ ἰῇ ρεῖ- 
80, Ὀιυιϊΐ ϑθθπὶ5 ἴο ἢανθ σοῆς ἴο Εἰδίδἢ, ςἢ. 
ΧΧΧΙΧ. ς. Αποὶοηῖΐ 5ἰθρεβ ννοσρ ποῖ της Ὀεῖ- 
ἴεγ ἴπδῃ ὈΪοσκΚαάθβ, δηὰ 459 ἴΠΕΥ ὑνογς ὙΕΤΥ͂ 
ἰοάΐου5, (πῈ Ομαϊάδεαπ βοηθγαὶβ ϑθθπὶ ἴο ἢᾶνδ 
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κοῦ 

]ετεπιίδῃ, 1 ἀπὶ αἰγαιἀ οὔ τῆς [δννβ τῃαΐ 
ἅΓε [416 ἴὸ τῇς (Βα! άεδηβ, ]εϑὲ {ΠῈῪ 
ἀεἸνεῦ πιθ ἱπῖο {πεὶγ μαπά, δηά τῆ ΕΥ̓ 
ΤΆΟΟΚ πΊε. 

20 Βιιῖ [εγεηλδῃ βαἰά, ΤΉΕΥ 5}4]] 
ποῖ ἀεἰῖνογ ἐῤφε. Οὔδεν, 1 δεβθθοῇ 
ἴπεε, τῆς νοῖςς οὗ τῆς [οκΡ, ψ Ὡς ἢ 
1 9ρελκ υπἴο {πεὲ: 80 [ἴ 5384]} θὲ ννε]} 
τπηῖο [ἢ 66, 4η4 ΤῊγΥ 501} 584]] ᾿ἵνε. 

21 Βιυῖ Γ τηοι τείιβε τὸ ρῸ ἔοσίῃ, 
1Π158 ἡς ἴῃς ννογὰ {πὲ τε ΓῸΟΚΡ Πδῖῆ 
βῃεννεά πιδ: 

22 Απά, δεΠοΪ]ά, 411] τῆς νψόοπΊοη 
τῃδῖ γα ἰεΐτ ἴῃ τῆε Κίπρ οὗ [υἀΔ} 8 
ἤοιιθε εῤαίΐ δὲ Ὀτουρῆς ἰοσῃ τὸ {6 
Κίηρ οὗ Βαδγ]οη᾽ 8 ργίποεβ, ἀπά {Ποβ6 

ὙΠΣ Ων» τοῦδ 88.811 8.γ. 'ΤῊΥ ἔπεπάβ ἢᾶνα 
ῥεαξεέ. 86ἴ τῆε6 οη, πὰ ἢᾶνα ργενδιϊεα δραδίηϑῖ 

ἴῆεα : τὴῆγ ἔδβεϊ δα βιηκ ἴῃ τῆς ΠλΪΓα, 
απά ἴον ἅτα τὰγηθα ἄνγὰὺ ὑδςκΚ. 

23 80 {Π6ῈΥ 5Π4]] Ὀτηρ οὐζ 8]} ἐδ 
νγῖνεβ δηὰ τῆν οἢ]άγθη τὸ τῆς (ὑΠαὶ- 
ἀελπβ: ἂδπά τῆου βῆδλϊς ηοΐ ὄβςᾶρε ουζ 

᾿ιαὰ διιιπογιγ ἴο ρστγαπί τ]ὰ ἰοῖτηβ 1 (Π6 ςἰ- 
ΖΘ5 5 γεηάογοα, ὍΠδ ἀΥπΥ σου]ὰ (Πεη 6 
ΟΠοδ δραίη σοηῃσεηϊγαίοα ἔογ ἔγοϑῃ θηίθγργιβθ8. 

190. 2ρὲ ὕεαυς ἐραΐ ἀγὲ γαμίοπ ἰο 1ῤὲ Οραϊί- 
ρα». ΤὙΔεθα ἀδβουΐζουβ ργοσδῦΪγ ἔογτηθὰ ἃ 
ΠΙΌΣΊΘΓΟΙΙ5 ΡΑΙΥ, ἀπά δὰ ἰνναγϑ σοι 5 θα 
δ τηϊσθίοη. ὙΠΘΥ τνου]Ἱὰ Ὀὲ ᾿πάϊβηδηΐ αἵ Ζο- 
ἀοκίδῃ ; ἔογ, ἢανίηρ το]θοῖϊρα {Ποῖγ δάννιςθ ἤθη [Ε 
νοι] ἤᾶνθ βανοαὰ [γι 54 |6πὶ ἔγτοτη 41} {πὸ ἢοτ- 
ΤΟΙ Οὗ ἃ 5ϊθρθ, μ6 νγᾶ5 ονν Ο]]οννίηρ 1 ἡ Πθη 
{ ννᾶ5 ἴοο ἰαΐθ. 

22. αἱερε «υονιόπ ἐραὶ αγὸ [9321] Νοῖ Ζο- 
ἀοκΙδῃ 5 ννῖνθβ, νῆΟ ἅΓ6 τῃθητ οπθα ἴῃ {π6 ποχί 
νοῦβὸ, Ὀυϊ ΡΑΥΓΥ ννομπηθη ὈθΙοηρίηρ ἴο (Π6 Πᾶ- 
ΤΟΙῚ5 οὗ ἔοσττηοῦ Κίηρϑ, νν ἢ ]ςἢ αἰννᾶγϑ νοΐ ἢ 
[Π6 σγόννη, τ Κὶ. ἢ, 22) Δηὰ ΡΑΙ]Υ δἰἰοπάδηῖβ πὰ 
δϊανεβ. Ἴἢι15 ϑεπηδομοῦι Ὁ 8δγ5 ἰῃδΐ ἢ6 σοπ- 
ΡΟ Ιοὰ Ηφζοκίδῃ ἴο ρῖνθ ἢρ ἴο Ὠϊπὶ “ἢ15 ἀδυρῇ- 
ἴοῖ5, ἔδιμα]θ ἱππιδῖοϑ οὗ ἢϊ5 ραίδοθ δῃὰ ἔδηχαϊα 
δίανϑϑ,"" " ϑοογάς οὗ {π6 Ῥαβί," 1. 29. 

Τρ» 7 ίενάς..7 ὙΠΙ5 54 ΕΠ δ] ΒοηΡ 15 οἰ ΠΟΥ 
τοιάδ ἀροη Ὁ δὰ. 7, ογ Ὀοΐϊῃ τᾶ Ὀε ἴάκθη 
ΓΡΟΤῚ 506. σΟΙΠΠΊΟΠη ΡῬγούοῦρ. [11 σῃοιυὰ Ὁ6 
ἰγδηβίαϊοα 8ἃ5 ἃ ἀϊἰβιις ἢ : 

ΤὮΥ ΠΠοπάς ἤᾶνθ υὐροά ἴῃδ6 οἡ δπηὰ ρὑτγὸ- 
γδ]ο ὑροη {Πε6: 

ΤΩΥ ἔδεΐϊ ἅγὲ βἴιιςκ ἴῃ 186 πῖγοὶ [ΠΟΥ Πᾶνα 
τυγποα ὈάᾶςΚ. 

Τὴν ζ επάς, 11. ταθη οὗ ([ἢγ ρεᾶςθ, (γΥ δοφιδίπῖ- 
δῃς6, 566 οἢ. χχ. το. ὙΠΟΥῪ υὑτρὸ Ζεαοκίδῃ οἡ 
ἴο ἃ Βορεῖεβ5. βί γι ρΡ]Θ ἢ ἴπΠ6 ΟΠαϊάπδη5, 
δι Βοη ἢ ρεῖβ ἱπίο αἰ ς 165 ΠΟῪ ἰθανὸ 
᾿υὺπι 'π [ῃς ἸυγΟΒ, Ι 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΝΊΠΙΙ. [ν. 2ο--- 27. 

οὗ τεἰγ μαπά, δῖ 884]1 δ6 ἴδκβη ὃχ 
τε Παπά οὗἉ τῆς Κίηρ οὗ Βαργίοῃ: ἀπά 
ἤβου 504] σδιι86 118 σΥ ἴο ὃς θυγπεὰ ΗΘ. και 
νι ἢτο. δμγη, ὧσζπσ. 

24 ΦΤΎΠΒεη 5414 Ζεάεκιδῃ υπίο [6- 
Γεπλ8ἢ. [εἰ ΠΟ πιδῃ Κηον οὗ τ 656 
ννογάς, δηά ἴποιι 5ῃδλϊς ποῖ ἐϊς. 

2ς Βυῖ ΙΕ ἐπε ργποοβ ἤεαγ ἴδ 1 
ἢδνε ταἰκεά νι τῆςα6., δΔηά τἢεΥ σοπλα 
τπηἴο τῆς, ΔΠ4 54Υ τἱπῖο {Πε6, δ κίας 
ὨΠῖΟ 8 πον ψγνῆδαῖ ἴῃοι ἢαϑὲ 5414 
πηῖο τῆς Κίηρ, διά ἴἴ ποῖ ἔοΠὶ ιι8. 
ἃπὰ νγὲ ν}}}}] ποῖ ριξς {πες ἴο ἀξδῖῃ ; 
αἶδο ννῆδῖ τῆς Κίηρ 5414 υηῖο τῆεε: 

26 ΤΉδη ἴδοι 5}4]ς 54Υ τιἱπηῖο {Πεπ|, 
Ι ργεβεηϊεά ΠΥ ϑιρρ  !ςδιίοη δεΐογε τῇς 
Κίηρ, τῆαξ ἢς νγου]ά ποῖ σᾶιι86 πλὲ ἴο 
γεΐαγ ἴο [οπδῖμδη᾽β ἤοιιβε, ἴο ἀαἱβ 
(Βεγα. 

27 ἼΓΠΕεη οΑπιε 41] πε ρτίποςβ ὑπο 
]7ετεπιίδῆ, πὰ δβκεὰ ᾿ἰπι: δηά ἢ το], 
τη επὶ δοσογάϊπρ; το 81 τῃ688 ὑγογάβ [δῖ εῤξν τυυνα 
ἴῃς Κίηρ Π44 ςοπιπιαπαθά. ὅ0 ἔτμεγ πε κνι 

23. ὅδ0 ἐῤῳ...1 Απᾶ 1Ρεγ.... [Ιῃ δάάϊοη 
ἴο {Π6 τἱάϊςσι]θ ἘΠΘΓΘ 5841} Ὀ6 {Π6 δοΐι4] ΠῚ] 56 Ὑ165 
οὗ [6 σδρίυγα. 

ἐφοι “ραΐξ σαμσο ἐῤὶς εἰν ΄1ο δὲ δωγηεα «υἱ!δ 
γε] Τρορ βδιῦ ὌΌπΤη ἐῤὶς οἱ} «υἱ γε 
(πλαγρ.). [{ 5}4]] θ6 ΠΥ οννῃ δοῖ ἃ5 σοπιρ]εῖο] Υ 
85 ἴ ἀοηθ νυ {ΠῚη6 ονγ Παπά. 

24. οἡ, Ζοάοκίδῃ ἔογεϑανν [δὶ {Π6 ὑΠΠσΟ5 
Γηιιδῖ ὮΘΑΥ οὗ 15 σοηῃΐξετθησα ΜῈ] [Θγοι δῇ. 
δ Βουϊὰ [ΠΥ 4͵]50 ἰθᾶγῃ παῖ Βὸ μδὰ δϑιεθά [ῃ6 
Ργορμοῖβ ορίηΐοη, δηὰ Παά γεςεϊνοά {πὸ δανίςθ 
ἴο ΓΈ πο ἴῃὲ οἰΐγ, {ΠΕ δΔηρεῦ ννου]ϊὰ 
Κπονν ὯῸ Ὀοιιπάδ, ἀπά ποῖ οἷν ννουἹὰ [6- 
ΤοΠλΔἢ Ὀ6 σεγίδίΥγ ρὰΐ ἴο ἀραίῃ, Ὀυϊ Ζεάδθκ- 
ἴδ νουϊὰ εχροϑὲ δϊπιϑεὶῖ. ἴο σοπίιπλοίϊοιι5 
ἰγεαίπηθηί. Ηθδ σοχπηπηδηςϑ ἴἢ6 ργορπεῖ {πογὸ- 
ἔογε ἴο Κθορ 5ίϊθῃςε οἡ δνεΥ ροϊηΐ, οχοθρίὶ ἴῃ6 
παΐιγαὶ τοηυθδὲ ἰμαΐ ἢ6 δῃου]ὰ ποῖ Ὀὲ ϑθηΐ 
ὉΔοΚ ἴο [οπαῖμδη 5 ἀυσηροοηβ. Οὐ [ομδίμδη 8 
Βοιι56 566 ςἢ. ΧΧΧΥΙ͂;. ὡς. 

26. Τρνειεπίεά...) 1Χἴ. 1 νιαάδε»εν σμῤῥῇε 
εαοπ γαὶί δοζογε ἐδε ἀπ, σΡ. “5. Χχχυ! 7, 
ΧΧΧΥΪ!. 20. 

47. ῥὲ ἰοϊά ἐδονι ἀεεογάϊης 19 αἱ ἐξεις 
«υογά.] 1.6. ἢ6 το]ὰ ἴΠεπὶ ννβαϊῖ ννὰ5 ἴγυς, Ὀμξ 
ποΐ {π6 ΨψῃοΪς τυ τῃ, ΠΟΥ νυ δὲ ΠΟῪ τνυδηϊοά ἴο 
Κπονν. δνδ5 δ )υβιιβοα ἴῃ [Π15 σουτβο ἡ Ιἢ 
ννᾺ5 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο 5ᾶνε ἢϊ5 οὐνῃ 116, δηὰ ἴο ῥτα' 
νϑηΐ Δ Ὄρϑῃ σγυρίιγο Ὀεΐνθθη [86 Κιηξ δηὰ ἢϊς 
ξθπογαῖὶθ; ἢθ νγᾶ5 450 ογάογρᾷᾳ ἴο Ὀ6 ϑ]θπέ ὈΥῪ 
ΟμΘ ἴο ΨΠοπὶ οΟὈδάήϊοηςθ ννᾶβ ἄϊθ, δηά [86 
ΡΙΠΠςΘ65 ννογὸ ποῖ 465: ]οηϊηρ ἢϊπὶ ἴῃ ἀθχδ ΠΟΙῸΝ 
οὗ Ἰανν, Ὀχῖ Ὀγ ἃ ροννεῦ ψΙς ΙΒ ἴμογ δά ἀϑὺὉ» 



νυ. 28. 

Ἰεῖ οὔ βρεακίηρ στῇ Ηἰπι; ἴογ τῆς 
Πλλίζεγ νγᾶβ ποῖ ρεγοεϊνεά. 

28 80 [ετεπιίδῃ δροάε ἴῃ τῆς σουτγί 

οὐ. 561] δά [Π6 ἰββι}ὶδ ΟὨΪΥ σοποογηθα ἢἰπιβο]ξ 
 πύρῃς βάν Ὀδθῆ ρεγθαρβ ἢῖ5 ἀϊγ ἴο Πᾶν 
βροόκοη ἴῃς ννοὶς ἔστ: ἘΠουΡ ἢ [815 15 ὈΥ͂ ὯῸ 
ΤΘΔΠ5 σογίδίη; ἔογ ἴΠ6 ργίηςεβ ἢδά πὸ τἱρῃΐ ἴο 
4ιυεδίίοη δῖπὶ 845 ἴο {π6 Κιπηρ 5 σοηάαςί. 

28. απά ῥὲ «υα΄' ἴδετε «υὐῤεη...ἢ ΤὙΠΙ5 
εἶδιιδϑὸ Ὀεϊοηρϑ ἴο ἴ826 ποχῖ σμαρίοσ, Ὀὰϊ τῆς 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΝΊΤΙΙΙ. 

οὗ τῆς ργίβοη ἀπ} τῆς ἀν τῇδι Ϊεγυ- 
β8α]επὶ νν»ὰϑ Κη: δηά ἢξ ννὰβ ἐῤδγε 
ννῆδη εγιιβαίθπη νγα8 ἴάκεη. 

Ράβϑαρο 15 σοηῆιθοα, δηὰ ἴπὸ ἴννο ξο]οννίης 
ΨΟΙ565 τηπδὲ Ὀ6 ἴθ Ῥδγθης Ποῖ 4} 7. ΤῊΘ 
ὙῈΟ]6 πλδῪ ἴδοη Ὀδ ἰγαηϑίαίθα, “πὰ ἐΐ σαι ἴο 
265 αὐῤέη Ψψεγισαίενε «υαςῷ αξεπ (ἐπὶ δὲ πὶπὲῤ 
7εαν 07 Ζεάεξίαὐ Νεῤδεεραάγεχξαν εα»ιδ,. ἀπά ἐπ 
ἐδε εἰσυεπῖδ γεαν ἐδο οἰδγ «υαΓῷ ὀγοζοπ μωρὸ.) φαΐ 
αἱ δὲ ῥγίπεσσ, ἄς. ὍΠδ ἐγαηϑίαίίοῃ οὗ {πε 
Α.Ψ. 15 ἱπιροϑβϑιθ]θ. 

ΝΟΤῈ οὐ ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂Π͵ΙΙ. Κ. 
ΤΟ σοησίγυςΟη 18 ρθου ᾶσ, Ὀεῖηρ ἃ ἀοιὉ]6 

δοσυβαίνο: Μὸν ἐδ ἀἰπρ εαπηοί α. 1Ὸ γοῖΐξ ὦ 
«υογά, ὙΠΟ ΘΥΓ. ἰγληϑδῖεβ, 207 1δὲ ζἰπο απ “4 
πο ῥίμ 19 γομ; διὰ ἴῃς Τάγρ.. 20 γ ἐδὲ ἐπ ἐαπ 
ἀξην γομ ποίῥίηφ. ΜοΥδ ΡΓΟΌΔΌΪ [ξ τηθϑῃ8, 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙΧ. 
: εγραίερι ἐς ἔα ζόρι. 4. Ζεάροξία ἐς να΄ δἰϊρα, 

απαὶ τοί ἐο δαῤνίοι. 8. 72:2 εὐΐν γερϊπαΐεί, 

72ε Οαῤί΄ήωγε 97 ϑεγισαΐεηι. 

Οσηαλρ. ΧΧΧΙΧ. [Ιἢ {Π|5 σπαρίου νγχὸ Πᾶν 
ἃ ὈΓΘΙ͂ ΞΙΓΠΊΔΙΤῪ οὗ [ἢ 5ίερθ δηὰ Ἵδρίυγε οὗ 
[6ιβαίοπι, ἐπδὸ ἔαῖς οὗ Ζοάσδκιδῃ, ἴΠ6 ἀεβίγυς- 
δοη οὗὨ [Π6 σΥ, ἀπά ἴΠ6 στοπλονδὶ οἵ [6 ἴῃ} 8- 
ὈΠαπίβ, {ἢ ροοά ἰγθαϊπχθηϊ οὗ [εγογϊδῆ, δηὰ 
ΒηΔ ΠΥ 1Π6 ῬγοπΊ56 τηδάθ ἴο ΕΘ -πλοίθςῃ, 41] 
οὗ ὑνΠῖςἢ, ὀχοθρῦηρ ἴπ6 ἴννο αϑὲ ραγίςυ  δΓθ, 
ΟΟσῸΓ ἀΡΔΪΠ ἴῃ (ἢ. 11]. 4-,ιτό; 2) Κι χχν. 1---12. 
ΕΟ οΗ͂Ὺ ἔογ 1815 γοάϑοη Μονεγβ, Ηἰζζὶς, Εννα]ά, 
Οταῦ, ἄς., τοραγὰ {πὸ ἢτϑξ ἐουγίθοη νεῦϑοβ 45 
δῇ ἱπίογροϊαζιοη, ἱπουρῆ, Ἔχοθρίϊηρ ραγί5. οὗ 
στ. 4, 7) 1ο, 13.) ἴδπογ ἂῇὲε Ἴσοηῃίαϊηρά ἴῃ [ἢ 
ΠΧΧ. [πη βυρροτζῖ οἵ ἰἢ]5 νίονν Ἐννα] ἃ ἀγριιθ5 
(δῖ υ. 2 15 δί ναγίδῃηςθ νυ ἢ 111. 6, ΠΑ ϑπλιςἢ 85 
ΟΠ6 κῖνοβ ἴΠ6 πίη ἀδγ οὗ [6 ἔου γι τλοπίῃ ἃ5 
16 ἀδΐο οὗ {Π6 σαρίιγο οὗ {πε οἰἴγ, ἴπ6 ΟἾΠΟΥ 
85 {παῖ ἤθη [Π6 ἔδπα Ὀδοδπιθ ϑόνογο, ΘΑΠΥ 
Ὀοίἢ ἀρτϑο, {πὸ βϑοσοηὰ πδγγαίίνθ ρ  γηρ (δὲ 
[πε οἰ τγᾶβ συγγεηάεγοα Ὀθοδιβο (ῃ6 Ὀγεδά 
85 41] σοῃϑιιπιοά, δἀπὰ ποΐ Ὀθοδιιθο οὗ δὴ 85- 
5411 οὗ [η6 Ὀεβίθρεσβ. Ηἰ5 ποχί διριπηθηΐ 15 
[Πα ἴΠ6 δοσοιπί βίνεη οὗ [θγοπ ἢ 15 ἱγγεσυη- 
οἰ Ὁ]6 νυ δὶ ννα ἀγὸ το] οἴϑοννθογο. ΕῸΓ 
ἷῃ σὺ. 11, 12 ὅγοὸ τρδά ἰῃδλὲ 1 ννὰς. Νόϑθι- 
Ζαταλῃ Ψῆο οἰ νετοὰ [Θγοπλδῆ ἤοπὶ [δα 
νναίςῃ- που; δὰ ἣς ἀϊὰ ηοῖ ἀγτῖνϑ αἵ [θγιιβδίοτη 
Ὁ]1 ἃ τηοπίῃ ΔΗ 115 σαρίιγο, 11]. 1.2, νν ΠΟΓΘΑ5 
νγο ρδίῃου ἔγοπὶ Χχχυ! 28 (Ππαΐ [ογοπλ δ ἢ νν85 
ἀοΙνογοὰ ἔγοπὶ ἢϊ5 ἱπιργβοητηθηΐ αἴ οθσθ. ΕῸΓ 
[Π15 δεβογίίοη, ἤοννονοσ, {ποΓῸ 15. ΠΟ ῥτοοῦ, 85 
[86 νογτὰς υοϊορα ταῖῃοῦ πιθᾶη ἴῃαΐ ἴπ6 το- 
Ῥίοι ννᾶβ ποῖ βεπί Ὀδοκ ἴο Τοπαίμαηβ ἀιιη- 
ξεοη, Ὀυΐ Τειηδιποά ἴῃ ἴΠ6 σουτί οὗ {Π6 νναϊοῇ 
ὉΠ το 5ίορθ νγᾶὰβ οὐοῦ. ὕνμοη τῆδι μδά 
ἴλκοπ ῥίδος {πὸ ὑγίηςεϑ, ἰο τνῆοπι ἴΠ6 8954) 

7)2γ 1δὲ ἀἰπσ ἡ ῥοαυογίδς ας 19 γομ, ἰλκὶηρ ἴῃ 
ἴννο πιοδηΐηρδ, (1) δῈ οδῃ ἀο ποίμίηρ δρδίηϑὲ 
γοι!, ΠΟΥ (2) ψ ἢ γου. ΑἹ] γθὰ]ὶ ροννοσ ἰ5 1η 
γουγ πδηά5, Δηά γοῖ ἃγὸ σεδὰυν ἴο δχοσοῖϑε 1 
δραϊηϑὲ {πὸ κἰπρ 5 νυ] βῆ65. 

9 “ἦε 2εοῤίο εαρίναίεά. τι Λϑεμελαάνεσεαγ) 
εἐδαγσε 70γ {ἀέ φορά πδαρε οὐ )εγεριίαθδ. 15 
Οοαϊ΄ς 2γοηιῖδε ἰο  Εὐεα-ηιοξέελ. 

ἴῃ ςἢ. χχχυῖὶ. 28 τοίργϑ, νοι] αν ἢῸ ΠΊΟΙΘ 
ΟΥΟΣ ἀραϊηβί [Θγεπηϊδῃ, δηὰ ἢϊ5 δυγῖ Ποῦ ἔλα 

15 ἰΙοβ ἴο Ὀς το] αἴογνναγάβ. Εννδ]ά, πονγθνοσ, 
ἄοδβ ροϊπξ οιιἱξ δα γϑὰ] αἱ βΒΊς ΠΥ ἴῃ τοσοηςο] της 
ΧΧΧΙΧ, 14 ἢ χ]. 1---4Φ. [Ι͂ἢ ἴΠ6 ἢγϑί ραβϑαρὸ 
ν6 πὰ [ες σοϊῃπιδηάοιβ οὗ ἴπ6 Βαγ]οηΐδῃ 
ΔΥΓΩΥ δἱ Νϑῦι ΖΑγδ π᾿ 5 ΟἸΚΙΟΓ βαρ [εγοπ δ ἢ 
ἔτϑα, δηά σοπηπλπρ πἰπ ἴο Οδάδι δ 5 σμάγρο, 
ΠΟΥ α5 ἴῃ [ἢ Ἰαιίεγ μ6 ἀρρϑᾶῦβ δὲ Ἐδηηδῇ ἴῃ 
σΠφίη5, δηὰ 15 ἴΠπεγῸ ρίνθη ἢ15 Πρεγγ Ὁγ Νοδι- 
τατδάδῃ ὨΙπηϑο., Βιῖ 1 ΔΡρΡΘΑΓβ ἔγοπῃ χὶ. 6 
(δι ἀυτγίηρ [815 πγοπῖῃ (σάδ᾽δῃ μδὰ Ἰθ [6τὰ- 
βϑίθτῃ πὰ ροηθ ἴο ΜίΖρδῇ, ἃ Ἵν ἴῃ [Π6 ᾿πΠ1Π)6- 
ἀϊαῖθο ποιρῃθουγμοοά, δπὰ 45 ἢδ ννᾶβ ποί δὲ 
Ποπλθ ἴο ῥγοΐεςξ [6 ργορῆεί, ποίη 15 ΠλΟΙῸ 
Ργοῦδῦ]α ἴμδη {πᾶὶ μῈ ἴῃ σοπρᾶηυ ἢ τἢ6 
τηδίη ὈΟάγ οὗ σδρίϊνεβ ννὰ5 Ὀγοιρῆΐ ἰὼ ΒΔΠΊΔΒ 
ἴῃ σῃαϊπ9. ΚΝ ἰϑρατῃ ἔγοπι Αςίβ χχν]. 42 ἰμδΐ 
50] 16 Γ5 ἰῇ οἱά {1π|65 ἢδὰ τοι βρῇ ννᾶγϑβ οὗ ἀοίϊηρ 
ΓΠΟΙΓ ἀυΐϊγ; δηά 85 ἴἃ ννγἂᾶβ {Π6ῚΓ Ὀυδίηοθα ἴο 
Ὀτίηρ ἴο Καμπιδῆ, ργοῦ ὈΪΥ ἴῃ Ὀαΐσποβ, 411 τῃ6 
ΡΓβοηογα ἴΆΚεη ἴῃ [οτιβαίθπη, ἴμδὲ ΝΟΌυΖαγα- 
ἄδη πιρῆϊ κεϊοςὶ ἔγοπι ἴΠ6Πὶ βιιςἢ ἃ5 ἡ 6 νου ἢ 
τουηονῖηρ ἴο ΒαΌγ]οη, δηὰ οἴου ρὰξ [6 τοϑῖ 
ἰο ἀφίῃ οὗ ἰοῖ ἔῆθπὶ ρὸ ἴτθεα, ἴἃ 15 ποῖ ἸΙΚοὶγ 
ἴηδὲ {πὸ γ ννου]ὰ πιᾶκθ ΔΠΥ σΑΓΘΗ͂Ι] ἀ 5 ΕἸ ΠΟΙ ΟΠ 5, 
Ὀυϊ ννουϊὰ ἴακο σις τηθάβιγεβ 45 νου 
ΘηδΌϊα τΠπεπὶ ἴο ἀδἰνοῦ (ΠΘΙΓ ῬΓΒΟΠΟΓΒ 54 ΈΕ]γ 
βουΐ τϑαυτῖπρ [Π6 ϑθυνιςος οὗ ἴοο ἰαγρδ 
ἃ δυατά. ΕἾΠΑ ἴπ6 ΟΠ  ἀσδη5. ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
(που ΡῊ ὙΘΥῪ {π|||6 οὗ πιακίηρ [ογοπλιδἢ νυ] 
ἤν τ ]ὸ5 ἴο Ἀαπιὰῇ ΜΠ πιᾶηδςο]οθ οἡ Πὶβ 
μδπάϑβ, ποῦ πγιϑὶ ννῈ Ὄνογ-θϑεϊπηδίο {Πεῖγ τοραγὰ 
ἴογ δϊπι. Εν! άοηΥ πὸ ῃδὰ ἔποπάς ψνῃο Παά 
Τοργοβοηϊοά ἴο ΝΕθυσμΔἀηθ 27 Υ ἴπαΐ Π6 Βδὰ 
δἰννᾶγϑ Ὀδθη οἡ {πε ΒαὈυ]οηίδη 5146, δηὰ δα 
ὑγροά {πὸ [δ νν 5} Κηρ5 ἴο 6 ΓΑΙ διΐ ν8554}5 ἴο 
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Φ-: Κίς, ᾿ Ν τἢε δηϊπτῇ γεᾶγ οἵ Ζεάρκίδῃ 
ἐμδρ. 52. 4. Ϊ Κίηρ οἔ [άδἢ, ἰπ τῆς τοητἢ πιοητῇ, 

σΑΠΊς Ὁ ΥΥ̓ ΡΝ ἈΠΑ Ὰ Κιηρ οἵ Βαδγ- 
ἰοη δπά 8] ἢ 5 ἀγπιν ἀραϊηϑι [ γιιβδίεπι, 
Δηά τῆεν δεβίερεά [τ. 

2 “πῶ ἴὰ τῆς εἰενεητῃ γεαγ οὗ Ζο- 
ἀεκίδῃ, ἱπ τῆς ἐοαγἢ πιοητῇ, τῇς πἰητῃ 
44γ οἵ τῆς πιοηῖῃ, ἴῃς ΟἸΕΥ νγα8 Ὀγόκοη 
ὉΡ. 

2 Απά Δ4}} τς ρῥγίποεβ οὐ {πε Κίηρ 
οὗ Βαργίοη Ἴδπια ἴῃ, ἀπά 84ῖ ἴῃ ἴῃς 
τα ἀ]ε σαῖς, ουεη Νεγρα]-ϑῃλγεζεγ, 
ΘΑΠΠρΆΓ-ΠΘῦο, ϑδγβεσῃϊπα, Β δῦ-ϑδγίβ, 
Νεγρα! -ϑῆδγεζεγ, Καθ-πιᾶρ, ἢ ἃ]} 
ἴῃς τεβίάυς οἵ {πε ρῥγίποθββ οὗ τῃ68 Κίπρ 
οἵ Βαδγίοη. 

4 ΓΙ Απά [τ σάπια ἴο ρᾶ38. ἐῤαί ψῆδηῃ 
Ζεάεκιδῃ τς Κίηρ οὗ [υἀδῇ ὁανν τῃεπι, 
δηά 41} [6 πιεὲη οὐ νγᾶτ, ἴῆεη (ΠΟΥ 
βεά. πὰ ψεηῖ ἔοστῃ ουὖἵ οὗ τῆς ΟἸΥ 
ὈΥ πίρῃῖ, ὈῪ τῆς ννὰὺ οὗ τῆε ΚΙπρ' 8 
δατάεη, ὈΥ τῃ6 ραῖε Ὀεῖνίχε {πε ἴνγο 
ννᾺ}}5: δηά ἢ ψψεηῖ οὐκ ([ἢ6 νὰν οὗ 
τῆε ρἰδίη. 

ς Βυϊῖ τῆς (Βα! ἀβαηβ᾽ ΔγὺπΊΥ ρυγϑιεά 
αἴτεγ ἴδ. ἀπά ονεγίοοκ Ζεάςοκιδῃ ἱπ 
τς ρ]λίπ8 οὗ 6γίςμο : δπὰ ψῆεηῃ {πὲ Ὺ 

ΤΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΧ. ἷν. 1--Ἰο, 

᾿ιλά τἀΚεη δίπι, {πεν Ὀτουρῃς ἢἰπὶ ὑρ 
ἴο Νεδυςμδάπεζζαγ Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ 
ἴο ΕΙΌΪΔΝ ἱπ τῃ6 ἰαπά οὗ Ηκπιδίῇ, 
γΠεγε ἢς ἴρανε ἡπάρπγεπί ὕροη ἢΐπι. | Ξε. 

6 ΤΆ ρη τῆς ἘΠ οἔ ΒΑΒΎ]οΙ 5]6νν ζρν μάρι 
ἴῃς 580η5 οἵ Ζεάεκίαῃ ἴῃ ΕἸθίαῃ θείογε πα 
ἢϊ8 ἐγεϑ: 4180 τῆς Κίηρ οὐ Βαδγυίοη 
δῖαν 411] τῆε ποῦ]εβ οὐ Γυάαῇἢ. 

 Μογτεονεγ ἢδ ρεΐ οι Ζεάεϊκ 4} 8 
ἐγεβ, ἀπά δουηά ᾿ΐπὶ ἐν ἢ ΤΠαπ5, ἴο ᾿ ΕΘ ἀω 
σΑΓΓΥ πἰπὶ το Βαδγυίοη. ὄγαξές 

8 4 Απά τῆς (μαϊάθδηβ δυγποὰ τῆς μῶν δ 
Κιηρ᾿β ἤοιιβ6. ἀπά τῇς οιι5ε8 οἵ τῇς 
Ρεορίε, ννἢ ἔτε, ἀπά δγακε ἀοόνγῃ {πε 
γν4}15 οὗ [Θγυβα ἐπι. 

9 ΤΒεη ΝεβδιυΖαγ-δάλη τῆς "ςΔρ- ' Οτ, ραδοΓ 
[Δίη οὗ τῃ6 ριιατά σαγγθά ἀννᾶὺ Τςαρῖϊνε ΙΗςδ. ἡ 
ἰηῖο Βαδγίοῃ {με γεπιηδηΐ οὗ τῆς ρεο- ἘΚ ΓΟΓ ΔΕ 
Ρἷε τῆδὲ γεπιαίμεὰ ἴῃ τῇς οἰτγ, πὰ τὸ αν νς 
(Ποβε τι ἔ6}} ἀνγᾶγν, τῆι {6]1 τὸ ἢΐ πὶ, περε: δά 
νι τῆα ταβὲ οὗ τὴ ρεορῖε τῃδῖ τε- σε, ἄς. τ 
ταδί πη, 

Ιο Βιυῖ ΝεδυΖαγ-Δάδη τῆς οδρίαϊπ 
οὗ τε ριλγά ἰεῖξ οὗἩ τὴ6. ροοῦ οὗ με 
ΡΘορίε, ψνῃῖς ἢ Πδά ποιῃίπρ, ἰπ ἴπε ἰαπά 
οἔ Πάδἢ, ἀπά ρᾶνε ἴπετη ν᾽ πε γαγάβ δηά 
Βε[ἀς ᾽δὲ πε 8δπη6 {{Π|6. 

ἘΗς. 

ἢϊπι, πὰ δὰ ξογείοϊ ἃ ἔπ {Ὑ] τρἢ οΥ̓ἁ Π]5 ΔΓΠΊ5. 
ὝΜΒΟΥ παρῆξ ὄνθη μάν ρίνοη ΝΟ δ Π62ΖΔΓ 
5ΟΠῚ6 Ιάδα οὗ {π6 βδῃςγ οὗ ἢϊ5 οοο.0 Βιῖΐ 
]οτευιιδῃ Ῥεϊοη ρα πονεγίμοίεββ ἴο ἴδ6 ςοη- 
αιογεά 5146, ἀπά ψψου]ὰ πᾶνο ἴο Δ κα ἢϊ5 ἐἴδηςθ 
ὙΠ [Π6 Ππη255 {Π}] οὐγάθσ νγὰ5 στδάιδ!ν σεσϊογοά. 
ΤΠ Ἰῃἴογηδ] αἰ βΠ οι] 165 ἘΠοσείοσγο ἃσγὸ ποῖ ΥΕΓΥ͂ 
βογίουβ, νυ ἢ1]6 (Π6 οχίοστιαὶ ονϊάθηςε (οὗ (Π6 
γΟΓβίοη5, δίς.) ἴογ [Π6 δι βοης ον οὗἨ ἐπ6ϑ5ὸ 
γΟΓθ65 15 σοῃϑι γα ὶα. 

1.2. (ῦ. 2 Κι. χχυ. 1:---4Φ. ὅδ 5ῖερο ἰδϑῖ- 
δα 7ι:5ὲ ἠδ γϑᾶσ δηᾷ ἱχ πῃηοηί 8. 

8. αἱ! ἐδε ῥγίπεος... ὙΠ6θ6 ὑγποθ5 ὙγΟΓῈ 
ἔουγ ἴῃ πιυπΊθοσ, παπλοὶγ, (1) ΜΝΜεγχαί- ϑραγέκεγ, 
.6. ΝΙΓΒΑ]-ϑαγσυβιυτγ, 216» Νεγσαὶ ῥγοίεοί ἐδε 
ἀίηφ; (2) δαν»ισαγ-Νεύόο, δε σγαείοια, Ο Νεῦδο; 
(3) δαγεεοβίνι, Νὸο οχρίδηδίίοη 15 ρίνθη αἵ 
Ργδβοηΐῖ οὗ [15 πᾶπηθ, Ηδῤδ ννᾶ5 ΚΔ -594Γ1|5, ὁ. ἐ. 
σοῦ οὗ [ἢ6 δυπιςῆβ, 566 ποΐθ οἡ χ Κ. χνυ]ὶ. 
1). (4) Αποῖβδεσ Νεγαί- ῥαγέχεγ, ΜΜὮΟ ννὰβ 
ἘΔΌ-Πηλᾶρ, ὁ. ἐς. σοῦ οὗ ἴ6ὸ Μαρίδπβ. Ηδς 15 
Κπονῃ ἴῃ ὨἰβίοσΥυ δ5 ΝΕ σϑαγ, [ἢ6 βοη-ἰη- 
ἷανν οἵ Νεθιςμδάποζζαγ, ἀπά ρτγοῦδῦ]ν [15 
νἱσορογοηξ ἀυγίηρ [5 ϑόνθὴ γδαγϑ οὗ πηδάποβϑ. 
ἼΤινο γοαῖβ δε ἢ5 ἀθαῖῃ ΝΟΥ 55 τηυγ- 
ἀειοὰ Εν!]- Μογοάδος, ΝεδυςδάποζΖαγ᾽ 5 50η, 
ἃηὰ εἰ χοὰ ἴΠ6 οἵοννη, διιῖ δέογ 4 τγεῖρῃ οὗ 
ἔουγ γϑδιβ νγὰ5 83141π ἴῃ Ὀδίτ]6 ἀραϊηϑὶ ΟΥ̓ΓΙ5, 

νῆοη ἀϊδρυίης ἢ Ὠἷπὶ 86 στουνη οὗ Μϑαϊδ. 
ΗΙ5 ἰάἀδηεποδίίοη ἢ [6 ΒΔΌ- παρ 15 σβεινη 
ὈΥ͂ ἢ15 Ὀεϊηρ ςα]]οὰ Ἀδρθυ-οιρα ἰη ἔῆθ σμπεῖ- 
ἔοιτῃ ᾿πϑογιρίοηβ (δο γδάογ, "Καὶ ΘΙ ΠΠΠϑσἢγ.,᾽ 271: 
Ιδποιτηδηΐ, “Μδηιο),᾽ 11. 240; δ5:11{Π᾿5 “ ΒΙΌ. 
Ἀιιςῖ.". : 

Α5 Νεδυβμδθῦδη 15 σδ]]δἀ (ἢ ἘΔΌ- 52:15 ἴῃ 
ν. 13, ΗἰἰΖὶρ δῃὰ οἴπεγβ [Ὠϊηἰκ [Πμαΐ [Π6 ἴοχέ ἴῃ 
[Π15 νϑῦβϑθ ἰ5 ςοστυρί, δηά [ῃδῖ ποτα νογα ΟΠ]Υ͂ 
ἴδγθο ρυίποθβ, νυν ἤοϑο ΠΑΠ65 ἀγῸ τηοϑί ὉΪΔ1151 0] 
ατταηροά ἴδι5: (1) ΝΥ] - 5 δγθζογ, ἴῃ6 δ81- 
ξΑγ, οἵ σιρ-Ὀθαγογ; (2) Νοροσϑμάθθδη, ἴῃς 
ἘἈΔΌ-βαγίβ; δηὰ (3) ἃ ϑοσοηὰ Νογρδὶ--ϑβδγθΖζευ, 
ἴῃς Ἀδῦθ-πιαρ. [ἡ βιρροτί οὗἉ [Π]5 σοττεσϊοη οὗ 
[Π6 βεςοπά πᾶπηθ, {ΠΟΥ ἀτρὸ [πὶ ΝΘθΟ 15 πενοῦ 
ἔουπά εἰδεννῆετε δ ἴῃς οπά οὗ ἃ ἘρΉρόπο 
ἃπά ἰδαῖ ἴἢς ΧΧ΄ὄ τεδὰ Ναβουσάχαρ, 8ῃ 
οἴμεγ σορίθοβ Ναβουσαρσεχίμ. ϑΥΓγ. 
ψυϊξ., δηὰ Τάγρ. βιρρογί (86 Ηδθῦτγεν ἰοχῖ, 

ἐδε για ε φσα!]4] ῬΥΟΌΔΟΙ πὶ νυ ϊςῇ 86ρᾶ- 
ταϊοὰ ἴῃς οΓΥ οὗ Ζίοη ἔτοπι {πὸ ἰονοσ ἴονσῃ, 
ἃ Κ. χχ. 4, χχιῖ, 8. 

4--τ|00. (φ. ἃ Κ. χχν, 4--.. ΤΠὸ 
ἀἰβογοποθβ Ὀεΐννοση (6 ἴννο δοςουηΐῖβ ἅσὸ 
δῆ. Ὧνε Ποτὲ τεδά, συ. 4, «υὐδὲπ Ζεάεζίαϑ 
δε ἀἰπρ ΚΓ, ϑμάαῦ ἀπά αἰ 1δε πιόπ οὐΚΓ «ὑαν 
“ἄᾳυ ἐῤε»ι, 1.5. ὙΏΘΗ ΤΏΘΥ 5νν---ποῖ ΟΥΑΙ, 
ἔογ 1 ννγὰβ πἰρῃῖ, Ὀυϊ ρΡεγοεῖνοα ΌΥ ἴῃς οοῦα 
ξυβίοη---ἰδαξ [6 (μαι άξδη5 μδὰ ρμαϊποὰ {86 



λὲκπ 
ΕΘ. “εέ 
ζΑ σι ἐγοεε 
“βον ἀΐνε. 

ν. 11---τ8.] 

1: ΤΝΝον Νεδυςηδάγεζζαγ Κιπρ οὗ 
Βαδγίοη ρᾶνε σβᾶγρε ςοποεγηίηρ [ετὲ- 
πυϊδἢ ἴτο ἘΠΕ Σα 1 τ τε σἀριαίη οὗ 
τῃς ρσυδτγά, 5Αγ]ηρ, 

12 Γᾶκε ἢίπι, ἀπά ἰἰοοὸκ νγε]] ἴο 
Ἀπ, ἀπά ἀο ἢίπη πο ἢδᾶῖπὶ; διῖΐ ἀο 
πο ἢϊπὶ ὄνθῇ ἃ8 ἢδ 54] 5ΔΥ υπίο 
{Πεε. 

12 80 ΝεδυΖατ-Δάδη (ἢ σλρίαϊη οὗ 
τε ρυλγά βεηῖ, δηά Ν᾿ δυβμαβῦδη, Κδὺ- 
84 Γ8. Δηὰ Νεγραὶ-ϑἤδγεζεγ, Ἐδθ-πιαψ, 
δηὰ 8]} τῃε Κιηρ οἵ Βαδγυ]οη᾿β ργίηςεβ; 

14 ἕνεπ ἴδεν β8επῖ, ΔΠ4 ἴοοὸκ [ετγε- 
ταϊΔἢ οὐἱ οὗ τἢς Τσουτγί οὗ (ἢς ρτγίβοη, 
δηὰα ςοπιπλτεά Ηἰπὶ τπῖο (ὐεάδ] Δἢ τῆς 
80η οὗ ΑΒΙΚαπὶ τῆς 8οη οἵ ὅῃαρἤδη, 
τῃδλῖ ἢδ 8ῃοιά σᾶγγγ ἢϊπὶ ἢοπα : 80 
ἢε ἄννεϊξ ἀπιοηρ ἴῃ ρβορΐα. 

ἴοννοῦ ἴονσῃ, δηά γεγο Δρργοδοδίηρ [Π6 ραῖθ οὗ 
Ζίοπ, {ΠΥ ἴοοῖ δάναπίασο οὗ ἴπ6 ἀδγκηθβθθ ἴο 
αἰϊεηιρί ἴο δβοᾶρε. ἴπ νυ. 6 νὰ δᾶνθ ἴῇ6 
βἰδιισῃζοσ οὗ [86 ποῦ 65, {πὸ Εἰ ΟΓΠ τηθη, 566 
Νοῖθ ου οἷ. Χχν]!. 2ο, 4ἶ5ο πιϑηςοηρά ἰῃ ςἢ. 11}. 
1ο, δι οὔ οὰ ἴῃ 2 Κ. χχν., νῃοτα, Ἠοννένου, 
1 15 τεοογάσα [πδὲ ἃ τηοηίῃ οἰαροοά Ὀεδίννθθη 
[με οδρίαγε οἵ [ἐγιβαίεπὶ ἀπά ἴμε ἀγτῖναὶ οὗ 
Νεδιιγαγδάδη νι] ογάοιϑ ἴο Ὀυγη 1. Αραδϊῃ 
ἵπ ν. ο ̓ξ 15 5δαά τῃδῖ {πὸ ἀδϑογίειβ "" ε}} ἀννὰν ἴο 
Ὠιπη,᾽" 2.6. ἴο Νοδιυιζαγδάδῃ, νυ ἤογθᾶς ἴῃ Ὀοΐῃ 2 Κὶ 
ΧΧΥ, Ια δηά ἴῃ Τοῦ. 11}. ας 1 15 ΠΊΟΓΘ ΠΟΓΙΌΟΕΥ 
δα ἃ [πδΐ (ΠΟῪ [Ε}1 ἀννᾶγ ἴο με Κίηρ οἵ Βαὺγ- 
Ἰοη. Ὑμεῖς ἀδϑεγίίοη μιδά σ δ γ ἴδκεθη ρ]δοο 
Ἰοηρ Ὀοίογο ΝοθιιΖζΖαγδάδη᾽ 5 διτῖνα]. [,45{]Υ ἴῃ 
α. το ἴἴ 5 βαἱὰ παΐ ἢδ ρᾶνθ βϑοπὶὲ οὗ ἴθ ροοῦ- 
οϑὶ οἵ 6 ρθορΐὶς υἱπογαγάβ δηἀ γδῦϊθ ἰδῃά5, 
ὙΠ εΓθα5 ἴῃ {Π6 ΡΑΓΔ]16] ρίδοοβ ἴΐ 15 βαιὰ ἰῃαΐ ἢς 
Ἰεῖ τμεπὶ ἴο Ὀδ νἹἱποάγοβθοσβ ἀπὰ Πιιϑοαηάπιθη. 
Βιυϊῖ (Π6 τηοδηϊηρ ἰ5 τη οἢ [Π6 54π|6. ὍΤῆῸ ἰαπά 
Ὁγ τίρῃε οὗ σοπηϊοβδὲ δὰ Ὀθοοπλὸ ἴΠ6 ῬΓΟΡΟΙΥ͂ 
οὔ {πὸ Κὶπρ ὁΓ Βαδγίοη, δηὰ ἔποῪ ψοιυϊά ποὶά 
11 45 ςοϊοηϊβδῖβ ὑπάθγ Ὠ]ΠΊ. , 

11. ΜΝνεδωιεδαάγεκεαγ) ὙΠῸ πιὰ ἐγεαϊπιθηΐῖ 
οὗ [Θγοπη δὴ 15 ΠΟΓὸ γεξεγτοά ἴο Δῃ ὄχρῦεβϑ ογάθγ 
οὗ Νεδυςμαάποζζαγ, δπὰ παῖ δυο ννᾶ8 {πὸ 
ἔλεϊ ἰ5 ργονθά ὈΥ͂ δἷ5 Ὀείηρς δεῖ ἔτεα δ βαπιδὴ 
ἰποίολά οὗ Ὀεῖηρ ἴάκθη ἴο ἈΠ Ό]Δῃ ἴο νυαὶξ ἴΠ6 
Κὶπρ᾽5 ογάεσβ. Τὴ ἱποοιηρείθηεϑβ ἐΠΟγΘἔΟ ΓΟ 
Ποῖὸ οὗ [86 ἰοχί οὔ ἴῃ. ΠΧ Χ.. 5 οὗ πο ἱπιρογῖ- 
ἅποθ. Ψ ΓΥ Ρῥγοῦδγ Νεδυςομδάποζζαγ ἢδὰ 
εἰνοῃ ογάριβς αἷϑο ἰο ΝευυζΖαγαάδη ἴο τηδκο 
Οοαλδ᾽ δ σονογποσ, Δπα ροβϑιΪΥ ἴῃ 6 ΘυΓΓΈΠΩ6Γ 
οὗ {Π6 οἰΐγ ἴο {π6 (μαι άπδηβ, ννθη [Π6 ἔπη! 6 
θοσᾶπια ποι ρρογίδοϊθ, μβαὰ Ὀθθη γγδηρεὰ Ὁγ 
δ1π. 

12. Ταζε δί»ι..ἢ ὌΠ5 σοπιπιδηά, 65ρ6- 
οἴ πὸ Ἰαδέζοῦ ραγί οὗ [ἴ, ννδ5 δχοςσιίθα δ 
Ἀλιιᾶῃ. ὙΠ ζοπογαὶβ ἴῃ ἴπε γϑὶ σοπῇιϑίοῃ 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΧ. 

Ις Νον τε ψογά οὔ τῆς [ῸΒὉ 
σαπιδ τπηῖο [εγεπιίδῃ, ννῃ 116 ἢῈ ννδϑ 
δῆς ἃρ ἴη ἴῃς σουγῖ οὗ τῆς ρτίβοη, 
ΒΑΥ ΤΏΡ, 

16 ὅὐο δπά βρεακ ἴο Ἐδβεά-πιείεςῃ 
ἴῃς Ετἢϊορίδη, βαγίηρ, ΤἬυ5 5411 τῆς 
ΓῸΚΡ οὗ Ποβῖβ, τῇς (ΦΖοἀ οὗ ἴ5γ8ε} ; 
ΒεΠοά, 1 ψν}}} Ὀγίηρ πιν νγογάβ. ὑροὴ 
15 ΟΥ̓ ἔογ εν}, ἀμ ποῖ [ογ ροοά; 
ΔΠἀ {ΠΕῈΥ 5}4]} δὲ σεροηιῤἐἑεῤεά ἴθ τῇδ 
ἀδγ Ὀείΐοτε τῆςα. 

17 Βυ: 1 νν}}} ἀεἰνεγ τπεὰ ἴῃ τῃδῖ 
ἄδγ, 54 τῆς ΓΠΟΚῸ : ἀπά τῆου 584]: 
ποῖ δὲ ρίνει ἰηἴο (ἢς ἢδπά οὗ [8 πηεῃ 
οἵ νγῆοπι ἴδοιι αγὶ αἰγαιά. 

18 ογ 1 ψ}}]] δυγεὶγ ἀε]νεγ τῃεα, 
Δη4 τῆοιι 5ῃ411 ποῖ (]] Ὀγ τῆε βυνογά, 
δυῖ Τγ [ΠΠ{8 588}} 6 ἔὉΓ ἃ ῥγεὺ υπῖο 

ἀϊὰ πο πιο ἔῃδπ ἴδκὸ ζηθϑϑιγῈ5 ἕο [ἐγεπλ}}᾽5 
ῬΟΓΞΟΠΔΙ ΘΟ Ό ΓΙ Υ. 

18. Δ ιεῤμχαγ-αἀαη)] ΤὨϊ5. πᾶπιθ 15 ἔουπὰ 
πη ἴῃ6 Αϑϑυγίδη ἱπβοῦ ρίΟη5 45 Ναδθυ-Ζιγ-  ἀΐπα, 
ΜΝεόο δας σίπεπ οὔυῤγίπιρ; διὰ ΝΕθυβμαβθδη 
85 Ναθιι-ϑιΖιΌΔηηι, δίεδο ταῦυς »ιο. ϑο γδαοσ, 
ε ΚΟ πϑοῆγ.᾽ 226, 2)5ς. Οπ ΒΙ5 ἰΙἀθπεῖ Υ ἢ 
ΘΑΓΘΘΟΠΙΠ 566 ἢοΐθ Ο Ὁ. 2. 

14, χῤαὶ δὲ «δομίά ἐαγγ ῥὶγι ῥοριο] 1,1, 
10 ἰαζε ῥίγχι ομὲ ἱπίο ἐῤό ῥοισε. 1 Οοαδ δῃ 8 
Ποιιο δα Ὀδρη πιοδηΐ {πὸ Ηθρτγον ννοι]Ἱά ἢανο 

. Ὀόρη 20 ῥὲΣ ῥομσε. Ἡϊιῖρ ᾿πογοίοσο ὑηάοσβ' δηάς 
1Π6 τε ρ]ο, δηὰ Οτγδῖ ἴῃ6 Κρ 5 πουβϑθο. Τἢθ 
Ἰδιίεῦ 566 ΠῚ8 ἴπ6 ϑαϑίθδῖ. [θγεπη δῇ ννὰ5 0 Ὀ6 
ἴδκοη οιιἱ οὗ ἔθ σουτί οὗ [6 ννδῖςῃ, ἀπά ρἰδοεὰ 
'ἴπ ἴῃ6 ραϊαςθ οἷοβθ ὈΥ, νν Ι ἢ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ννᾶ5 υϑοὰ 
8ἃ5 ἃ δογί οἵ μβοδά-αυδγίουβ 1η11] οἡ ἴῃς ἐνδοιιδ- 
[ἴοη οὗ [ἐτγυϑαίθτι 1 νγὰβ Ὀυγηΐ. 

ῥε ἀκυεἰ! ἀνιοη δε ῥεορί6} ἱ. 6. ννᾺ5 ΤῸ ἰοΠρῈΣ 
πῃ συδίοάγ, Ὀιὶ πηϑίεῦ οὗὨ ἢ15 οὐ δοί! ἢ 5. 

1586. δε «υογὰ οΥ 1δο ΖΟΚΡ] ΤΙΝ ΡΓΟΡὮΏΘΟΥ͂ 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ σάπια ἴο Ϊεγοπηδῃ 5ΠΟΓΕΪΥΎ ἴεν ἢ]8 
Ιηἴογνιονν ἢ Ζοάθκιδῃ, οἢ. ΧΧΧΝΙΪ 14, Ὀπῖ 
15 δάἀεα Πεῖδ 45 ἃ βρρ]επηθηΐ ἴῃ ογάθσ ποῖ ἴο 
Ὀγοακ {πὸ βοιθηςο οὗ ονεηΐϑ. 

16. Ὅὸ απά “ῥέα ζ) Α5 [Θγοπηδῇῃ νγᾶ5 σοη- 
Βηοὰ ἴη ἴδ6 σουγί οἵ [Π6 ννδίςῃ, δ μου ΕὈθά- 
ΤΑΘΪο ἢ 5 4υδγίογα ννογθ νυ Π1Π [5 Ργεςοποί8, ΟΥ 
ΤΆΟΓΟ ΡΓΟΔΌΪ πο σου οὈΐδΙΠ ΡΟΙΓΤΠ 55:0 ἴο 
υἱϑιῖ [6 θυ παςἢ ἔγοπι Εἶπε ἴο {{Π|6. 

17. οἵ «αυδονη ἐῤοι ατὶ αὐϑ'α 4] Ῥτοσῃ {πο 
ΓΟΠΊΪ56 ἴῃ 1ῃ6 ποχί νεῦβο (ἢδΐ Π6 5δῃου]ὰ ποῖ 
}] Ὀγ {πῸ ϑυνογά, {πεϑῈ 5βθθπὶ ἴο αν Ὀθθη (Π6 
Ομαϊάκδης, ἘΕρά- το] ἢ ἀρΡΡάγοητν Ἰοοκοὰᾶ 
ἔογννατά υἱἢ πλυςἢ δἰαστη ἰο ἴπ6 Ὀϊοοάθηρα 
50Γ6 ἴο ἴδ ρίας δ {πε βἰοστηϊης οὗ {π6 οἰἱγ. 

18. «γε ὠπίο δε] ΑἩ υπεχροοίοά «πα 
απ]οοκοά-ἴοῦ μαῖη, οἢ5. ΧΧ]. 9, ΧΧΧΥΙΙ, 2. 

511 



(ἢεα : Ὀδοδιδε ἴποι 1451 ραξ (ΠΥ πιβῖ 
ἴῃ πι6, 541 τῆς [ΟΚΡ. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ,. 
: ϑ,ογεριῖαά, δεὶμρ σοί γγέε ὃν Διεόμζαγ.ασάμρ, 

χοοίά ἐο σεάαίίαλ. 
2αἵν» μρίο ἀΐνι. 13. ρλαμκαρ γευεαξέηρ 25 λ- 
ναοί: ἐομσΡίγας ἐς μοί δεϊευεί. 

ΗΕ νυοτγά τἢδί σάπια ἴο [Θγεπι δ ἢ 
ἔτοπῇ ἴῃς ΓΟΚΡ, δτεγ τῆδλὲ Νεδι- 

ζατ- άδῃ ἴῃς σδρίδὶπ οὗ τῆς ρυαγά Πδά 
ἰεῖ Ηϊπὶ γοὸ ἔτοπι βδπιδῆ, γῆεη ἢ ἢδά 
τἌκοη ἢϊπὶ θείης θοιπά ἴῃ ᾿σἢΔ1 8 

. Π 

ΔΙΊΟΠΡρ, 4} τῇαϊ νοῦ σοδιγιϑά ἈΝΝΑΥ͂ 

ςλρῖϊνε οὗ Γεγυβαὶεπὶ δηὰ [πάδῃ, ννῃ]ϊςῇ 
γναγε σλγγίεά ΑΥΨΑΥ Τσλρῖνα ὑπο Βδ- 
δγίοη. 

2 Απά τδε οσδρίαϊη οὗ τἢς ριυαγά 
ἴοοκ 7εγεπιίδῃ, ἀπά 8414 ιἱπηῖο ἢΪπΠ|, 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧΧΙΧ. ΧΙ. 

" 7}: ἀϊεῥεγοαί τυ: γέ-» 

[ν. Ι - κ. 

ΤΗς ΙΟκῸ τὰ γ Οοἄ Παῖῃ ργοπουηςθά 
(Π15 Ἔν}] ἀροη {ἢ 15 ρίδςε. 

2 Νον τῃὲ Γ"ΟΚΡ Βαῖῃ τγοιρῃε ἐν 
πὰ ἀοπε δοσογάϊπρ 248 ἢ6 ἤδίῃ 5414: 
θεσδιιϑε γε βᾶνε βἰπηβά δρδίπϑῖ [Π6 
ΙΟΚΡ, ἀπά πᾶνε ποῖ ορεγεά ἢ]5 νοΐςβ, 
τ-Πεγείογε 8]8 τῆϊηρ' 15 σοπα ἸΡΟη γοιι. 

4 Απά πονν, Ὀεμο]4, 1 Ιοοβε τῆεε 
τ 5. ἀΔΥ ἔτοπι τπ6 σἤδίηβ νν ἢ] ἢ τυέγέ 
ὑροη τῆϊπε Ππαπά. [{ ἴτ 8εεπὶ ροοά 
πηΐο ἴδε ἴο τοῦθ ννιῆ πιὸ ἰηῖο Β8- 

Ὀγ]οπ, σοπλε; ἂπὰ ἢ] νν}}} ἰοοκ ννεὶ! ! ον, 
ιἰπῖο ἴἢδ6 : διιῖ ΙΓ ἰἴ 56 1] υηῖο [ἢ 66 »εὐνε 

ἴο σοπια νι ἢ τς ἱπίο Βαδγίοη, ἔογ- 
Ὀεαγ: δ ῃο]ά, 411] τῃ6 ἰαπά 2: Ὀείογε 
{πεε: ψ ἈΠ Πεγ 1 βεεπιεῖῃ ροοά δηά 
ςοηνεηΐϊεηϊ ἔογ ἴΠ 66 ἴο ρο,, ΤΠ ΠΠΟΓ ΡΟ. 

ς Νον ψἈ1ε ἢε ννᾶ8 ποῖ γεῖ ροῃε 

ἐδοιι δατ ῥμὲ τόν σισὲ ἐπ νι6] Ἧς Βιδᾷ ρίνβη 
Ῥτοοῦ οἵ δι ἴῃ 50 σοι ΓΑ ΘΟΌΒΙΥ ἀ ΕἸ ν Πρ; 
Οοὐἷδβ ργορμεῖ ἤθη [ἢ ὑγίποθϑ ῃδὰ ἀειηδηάθὰ 
815 ἀοδίῃ, δπά {πὸ Κίηρ ῃδὰ σονγασγάϊΥ σοηϑβεηΐ- 
οὐ ἰο {ποὶγ γεαιιοϑί. 

“)εγεριία᾽. Ἡμίοσν αδγ ἐδε Οαῤίμγε οὶ 
εγισ αἰοηι. 

ΟΠ ΔρΡ5. Χ].---Σ]ῖν. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ, 1. Τῶκς «υογά ἐδαῤ εαηιὸ 10 
εγεγεία ἤγονι ἐδὸ 7,050] Α58 νν δῖ ἔθ ΠΠονν8 ἰ5 
ΤΑΔΙΉΪΥ ἃ Ὠἰϑίοτί 4] παγγδίῖϑο, 11 βοοπηβ {πὲ (815 
ὉΠῚ6 ννὰ5 ἀρργορπαῖθ ποῖ ΣΈΟ ἴο ἃ ρῥγεάϊε- 
Ὅοῃ οὗ {πὸ διΐασγο, Ὀὰξ ἕο Δ4ῃ δοςοιυηΐξ οὗ [ἢ6 
Ρδϑί, 1 νυυττθη ὉΥ ἃ ργορῃοί. Ἐνναὶά 5 νἷενν 
1ηδὲ ([Π6 {π|6 ὈοΪοπρα ἴο ἐπα Ῥγόρἤθου ἴῃ ςἢ. 
ΧΙ. 7---2 15 σπί6ηΔ0]6, 845 ἴπ6 ἰηδογίοα σταδίου 
58 ἴοο ἰοηρ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΊΘΓΕ ΡΑγοη ἢ 515, 85 ἰὴ σἢ 5. 
ΧΧΧΙΙ. τ, χχχῖν. 8. ὙΠΟ [ἐνν5 τοραγάρα ἢ 5(ΟΥΥ͂ 
85 ἰηϑρίγοά 1 νυτιθη ὈΥ ἃ 56θσ, ἀπά ἴπιι5 ΠΟΙ 
Βιϑῖοτις αὶ ὈοΟΚ5 ἀγὸ σα] θὰ Τ 6 οαυν Ργορμοῖβ, 
“ἾἼΠΟ ἔοστηιἶα, ἴῃ6 ννοτὰ οὗ Γϑῃβονδῇ, 15 ΠΟΥΘΓ, 
δονγόνεγ, ἔουπά 45 ἴἢ6 {116 οὗ ἃ ρυγεῖγ Ὠἰϑιοτὶ- 
ΟΔ] βοοΐϊϊοη " (Νά ρε150.). 

ΤΠΟ Πιβίογυ Ὀγ ΠΥ σποννβ μονν δῖον (6 ἀθ- 
Ἰϊνογαηςθ οὗ [θγεπιδῃ πο ννᾶ5 ἃ βίδαπιὶ οὗ 
ἸοΡῈ ἔογ {Π6 Ἰαπά υηάογ ἴῃς τἱρῃίθου 5. βουθῖτι- 
τηοηΐ οὗ σράδ)]ιδῃ ; μον [Π15 ννὰ5 ἀδγκοηθα Ἧονϑῦ 
Ὦγ ἴῃ οτπιε οἵα ρηποθ οὗ {πὸ στογαὶ ΠΥ; 
δα ποὺν {πῸ σαρίδ!η5 ἴῃ ρδηῖς ἢγϑι δϑκοά [ῃ6 
δάνϊςς οὗ [Θγοταὶ ἢ, δηά ἤθη ἴῃ ἀεδῆδηος οὗ 1 
ἀγαρρεὰ Ππὶ ἀο νη ἱπίο Ἐργυρί. 

Καριαϑὴ ϑ86ε οἷ. χΧχχὶ. :ς. γοῦδΌΥ 8]] 
[η6 ῥγιϑοηοῖβ οὗ ποΐθ, ννῆο τῖρῃς δ6 νου 
ἰακιηρ ἰο Βαῦγ]οῃ, ννογα ςοϊοςιοὰ αδἱ Ἀδιηδὴ 
1παΠἸϑοσ πι παίοϊγν, δηά ὀχαπηηθά Πθσθ, 866 ἰη- 
τγοάιποίοη ἴο οςἢ. ΧΧΧΙ͂Χ. 

δοιμπά ἐπὶ ρα] ΟἾἿ ὑροη {δε Πδηᾶς, 845 
δΡΡεδῖ5 ΠῸΠὶ ν. 4. Ὑὴ6 ΡΥΒΟΠΘΥΒ ΨΈΤΟ ὕὑΓῸ- 

ὈΔΌΪΥ ἐαϑοϊθηθά ἰορεῖποῦ ἴῃ ϑηυδάς ἴο ργενθηῖ 
Αἰζοπηρῖβ δῖ ὀϑοᾶρθ Οὐ 5 γα ΡΠ ΠΡ. 
αν αἱ ἐφαΐ «ὐεγε εαγγίεά ἀπυᾶν εαῤῥλυε] 

[1ὰ π| δὲ νεάΐο Γ᾽ ἐδὸ «υροΐο εαγτγίρις ἀαυαγ, 
ἐ.6. οἵ ἴῃοϑο ϑεϊθεϊεα 85 ννοτί ἱδκίπηρ ἴο ΒδΌΥ - 
Ιοῆ. ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΠΊΔΩΥ 510 ἢ ρείβοηβ δὰ Ὀδθπ 
ςοἸ]οοϊοα ἴῃ ἐῤε ῥοισε, 5866 οἢ. χχχῖὶχ. 14, δηά 
ἰογοπηῖαῃ ννᾶβ ποῦν ἰγεδίθα δχδοῖΥ {κὸ (86 
Τοϑί. 

Ὡ, 8. ἼΠΕθΕ ἴννο γϑῦϑθβ Δ’Ὸ 50 {Ποσοι ΡὮΪΥ 
ἴῃ [εγοτλ Δ} 5 βῖγ]6 (Πδΐ 1ἴ ϑθοπὴβ ργοῦθδῦϊο τπδὶ 
Νεδιιζαγδάδῃ δά τηδάθ ΤΔΔΠΥ ἰπη}}}Γ|65 οἱ 
Οδάδ] δῇ ἰπ {π6 ἱπίογναὶ, δηὰ ν 85 νν6}} ἱπέοττῃ - 
δὰ οὗ νν»ῆαδῖ ἴμ6 ργορδεῖ δά ἔοσγείοϊ]ά. 

4. ωῤοη ἐρίπε ῥαμ Ὅῆἢε οἱ νεγβίοῃϑ δπὰ 
βοπηθ Μϑ5. ἢαᾶνὸ ἴῃ ρ]., Ῥογῆδρ8 Ὀδοδυϑο »:Ω- 
παοίοε 15 ὉΪ.. Ὀὰζ [Π6 δϊηρ. 15 }ι5ῖ 45 {1 Κοὶγ ἕο Ὀ6 
τῆς. ὙΠΘΥ ννογα ΡΥΟΌΔΟΪΙΥ ἐδϑοιεποαά τοβοῖμοσ 
ΪΠ σΟΌΡ]65 ὈΥ οὔθ δῃά, δῃὰά ἃ σορὸ ραδεϑοὰ 
ἄοννη 16 σοπίζο ἴο Ὀϊπά Ποῖ ἴῃ 4 ἰοηρ ᾿1π6. 

1 «υἱῥ Ιοοξ «υοἱϊ ὠπίο 1δε6]Ὶ 10 «υἱδ «οἱ γπὶδ 
γε μῤοπ ἐδεε (τλΆτΈ.)., ΘΧΑΟΓΥ δηϑυνογηρ ἴο ΟἿΓ 
Ῥἕγαϑθθ, 1 01} Κορ ΤΥ Θγα ὑροη ἴΠθο6, Ὑ}}} 
ποῖ πορίοςϊ [ἢ66. 

8. ΜΝοαυ «υδιΐε δὲ αὐας πο γε φοπε δαὶ] 
Νο 5[ἰΞέδοίοσυ οχροϑβι[οη οὗ ἴπθϑ6 ννογάς ἢδ5 
γεῖ Ὀθθη ξίνθῃ, Ὀυϊ πιοδί τηοάθετι ᾿ομηπηθηΐδ- 
ἴοτβ δοςορί Ενναὶἶβ σοττεςίοη οὗ ἴΠ6 ἴοχί 
(3 ἔοσ 2105), δπὰ τεπάοσ “πὲ ἂς δὲ γεΐ 
αηπαυεγεά ποἰῥίηψ, Κείμγη ἐῤοη, Ὧθ βαϊὰ, 10 ὅε- 
ἀαίίαρ, δς. Το 115 Εννα]ὰ δας [Π6 τϑπιασκ, 
[Πα ρου ὈΪγΥ τῆς σδρίδιη οὗ {πΠ6 Ὀοάγ-πυδτὰ 
μαά Βοροά {μαΐ [ογεπιδῦῆ νουὰ πᾶνε Ὀδθη 
εἰλὰ ἴο δοσοιρδηυ ἢῖπὶ ἴο Βαδυίοη, Ὀιῖ ἴπδὲ 
ψγ θη 6 δἂνν ἢ:πὶ Ποϑι ΔΕ] ηρ Π6 ργαϑϑοα ἢΙΠῚ ΠΟ 
Ἰοηρογ, μὰ ἰοῖ ἢϊπὶ τοΐαγῃ ἰο δ 15 ἔγιοηᾶ δηὰ 
Ῥγοϊθείοσ. ΤΠ Τἢϊοῦ οδ]εςτίοη ἴο [Π15 Θχ ὉΪ8- 
ὩΔΈΟΠ 15 ἰμΒαῖ {πὸ Ηθῦτγ, νογῦ, νος [1ἰ. Ξἰχηΐὶ- 
ἢ65 δε εαιμεά ἰο γείωγη, Τραῦγ65 [Π6 ἰῃϑοσ Ὁ 



γ. 6---το.] 

δάςκ,  ὲ ταἰά, (ας Ὀδςοκ Αἷ5ο ἴο (Σεάδ- 
᾿Δἢ τῆς βοὴ οὗ Αδβίκαπι ἴμ6Ὲ ὅοῃ οὗ 
Βδρῆδη, ννῆοπι τῆς Κίηρ οὗ Βαδυ]οη 
Βαῖῃ πιλάε ρονεγποῦ ονεῖῦ ἴῃς οἰτἰ68 οὗὨ 
7υάδῆ, δηἀ ἄννεὶ] νι Πΐπὶ ἀπιοηρ τῃς 
Ρεορ]ε: οἵ ρὸ ννβεγεβοενεῦ ἰζ βεεπγεῖῃ 
οοηνεδηΐεηϊ ὑπο ἴδεε ἴο ρὸ. 80 ἴδε 
ςδρίδίη οὔ πε ρυατγά ρανα ἢϊπὶ νἱοτιι]5 
ΔΠα ἃ γοενναγά, δηά ἰεῖ ἢϊπὶ ρο. 

6 ἼΤεη ννεηῖ Γεγεπιίδῃ υπῖο (ε- 
ἀλ᾽ 4 τμῈ βοὴ οὔ ΑἸ κΚαπὶ ἴο Μίζρδῃ ; 
δηἀ ἀννεὶς νν τῇ Ἀἰπὶ ἀπχοηρ ἴῃς ρεορὶε 
τῆδι νγετε [εξ ἴῃ τῆς Ἰδηά, 

η Νον νῆεηῃ ἃ]] τῆς σδρίδί 8 οὗ 
{ῆε ἔογοθβ ννῇϊο ἢ τυόγε ἴῃ τὰς Πε]Ὰ5, 
ἐυέη ΠΟΥ δηά {Πεὶγ πιεη. ἤδαγά (ἢδῖ 
τῆε Κίηρ οὗ Βαδγίοη μά πιδλάε (σεάδλ- 

ΙἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙ. 
(Πα νγεγα ποῖ σδιγτθα ΔΥΝΑΥ σἀρίϊνε ἴο 
Βαδγίοῃ ; 

8 ΤΠδη ΠΟΥ σᾶπιε ἴο (σεάλ] ἢ ἴὸ 
ΜιΖραῆ, Ἔνεῃ ἰβῆπ)δεὶ τς δοῃ οὗ 
Νειῆδηΐϊδῆ, δηὰ Ϊομβαπδη ἂπὰ Ϊοπᾶ- 
τῆδη τῆς 8οῃ8 οἵ Κατγεδῆ. δηά ϑεγαϊδὴ 
τῆς 5οηὴ οὗ Τδηδυηεῖῃ, δηὰ τἢς6 80Π8 
οἔ Ερδαὶ τῆς Νειορηδιῃῖτε, ἀπά [6ΖἊ- 
πἰδ τῃ6 βοὴ οὗ ἃ Μδδοβδιῃίτε, {ΠὲῪ 
ΔΠα τῃεῖγ πηθη. 

9 Απᾶὰ (Ὁσεάδλιαἢ τΠ6 8οη οὗ Αἢϊ- 
Καπὶ τῆς β8οη οὗ διδθῃαφρῆδῃ ϑννᾶγε ὑπῖο 
τἢθπὰ ἀπά τὸ {Πεὶγ πιθη, βαγίηρ, ΕΘΑγ 
ποῖ ἴο βεῖνα τῆς (μα  ἀθδῃβ : ἀννε]] ἴῃ 
{με ἰληά, δηὰά βεγνε ἴμε Κίπρ οὗ Βαδγ- 
ἴοῃ, πὰ [τ 58.4}} θῈ ννε]] νυν ἢ γοιι. 

ΙΟ Αξβ ἰογ π|ὲ, θεῃο]ά, 1 νν}}} ἀνχε]} 
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αἵ ΜίΖρδῆ, 'το βεσνεὲ τῆς (μα άδβδηβ, ἐΜΕΡΣΦ ᾿ΠΔἢ τῆς βοὴ οὐ Αδικαπὶ ροόνεγηογ ἰῃ 
ΠΟ ἢ νν}}] σοπηα απο 8: διιῖ γα, ρᾶ-νν. τῆς ἰαλπά, δηά δά Ἴοπιηηττοἀ τπῖο 

ἢϊπὶ πλεη. δηὰ ννοπιθη, δπά Ἴδη άγεη, 
Δηἀ οὗ τῆς ροογ οὗ τῆς ἰαπά, οὐ τῇετὰ 

ἴΠΕΓ γα ννῖπ6, ἈΠᾺ ϑιΠ|ΠΊ6Γ ἔγα 5, δπά 
οΟἷΪ, δῃά ρας ἐῤόρι ᾽ ὙΟῸΓ νεβ856]5. δπά 

οὗ «υογά αἴοῦ 1 ἴο τηᾶῖκο ἴἃ πιθᾶπη αρυαυεγεά. 
ἢ6 ἀποίθηξ γεγο ἢ5 ἃσὸ Ὠορο βϑίυ δἱ ἔδυ] ἴῃ 
ΘΙ ἢ {Π|5 οἰδιιθο; (ἢ ΟἾΪΥ ΓΟΠἀογην 

οὗ ποῖθ ἰ5 ἰδδῖ οὗ ϑγπηηδοι5, νΠῸ δῖνε5 
Βω! πὶ 1 ἀεραγὶ, γείμγη ἀπά ἀαυοὶἑ «υἱἱ 
Οσεάαλαρ. 
ῥαΐ »ιαάε σουεγηογ) [υἷϊ. βαζίά, «ἢ. 1. 1ο, 

ΧΧ. 1. 
αἱεϊμα! ἢ Α τοῖοι ὁ 7,ῶ.οάΔ. ἴτὶ 5 τῃ6 

ννογὰ ἴῃ Ῥχου. χν. 17, 4 γαΐΐϊοι, ΑΟ. 
ἀἰπποσ, 9 δεγός, πὰ νγᾶ8 ΟὨΪΥ δῃου ἢ ἴογ ἢϊ5 
ἱπππιοάϊ δῖος ννδηΐβ. 

α γεαυαγ4] Α Ῥτθβθηῖ. ΟΥΡΊΠΔΙΥ [Π6 
τνορα πιοδηΐ ἃ π|655 οὗ ἰοοά ἕγοπι ἴῃ [40 ]6, 
Οεη. ΧΙ. 24: 2 8. χὶ. 8, Ὀυΐ ἴῃ ἘΙΠ16 ἃ σᾶπιὸ 
ἴο 5:5:}|Ε}ἾὧΓἹΓ ΔΩΥ ῥτεϑθηΐ, 2 Οἶτο, χχῖν. 6; Ἐϑίμεσ 
11. 18. 

6. ΜεραθὴῚ ὅε6 ποῖ οη 2 Κ. χχν, 2ς, 
δοα 8:11} }5 "ΒΙΌ. Ὠ1ςξ.᾽ ὑπάογῦ προ, πο. 6. 

7. ἐπι δὲ Μεἰ44] [π εθε 7191, ςἢ. ἵν. 17, 
ΧΧΧΙΊ, 42. Α5 [υἀπὰ ννᾶ5 ἢ}}}] οὗ αϑίποϑϑεϑ, 
" νου ]Ἱά μᾶνθ Ὀδθη ἱπηροβϑιὉ]6 ἴοσγ ἴπ6ὸ (4]- 
ἀξ 305 ἴο ρυγϑιιθ ουὐοσῪ ὑαηὰ οὗ ἔιρινοβ, δὰ 
ἢ5 ΠΟΥ ταϊρῆΐ πᾶν ἰοηρ πιφιηἰδιηθὰ ἃ ργο- 
ἀλίοσυ ννᾶσ. Βιυῖ {πὸ δρροϊπίπηεηΐ οἵ σδάδὶ- 
ἰδ φᾶν ἴβθπὶ σοηβάδηςο, δηὰ ΠΟΥ Ὀορδη ἴο 
λίθου τουπά δίπι, Δηα ρϑᾶςσθ ννᾶ5 [15 ἴῃ ἃ ἔδιτ 
ὙΑΥ οἵ Ὀεὶπρ τεοβίοσγεά. 

γιοῦ, από «ὐογῖφη, απά εὐ ἰάγεη] ὌΠ γῆ 
σου Ὀ6 {πὸ οἷά δηὰ ἱπῆττη : [(ἢ6 «υογποπ 
ἴοϑοὸ ψίοθο Πυβθαηάβ δηὰ ρῥτγοϊθοϊοιβ δά 
ΡοΙΒῃοα ἴῃ 16 ννᾶσ.0 Απηοης ἰμοῖὴ τοῦτο (6 
Κιἰηρ᾿5 ἀδιι ρῃΐοτθ, οἰ. ΧΙ. χο, (μεῖγ Ὀγοΐθοβ 
μανιηρ Ὀδεη ρυΐ ἐρ ἀραῖῃ δὲ Α10]1Δ}. Τα 
ττογὰ τοηάεγοά οὐδέ έγεπ ἰηο]υἀ65 411 (Π6 ἰηΐετγίοῦ 
ΤΛΟΙΊ ΕΓΒ οὗ ἃ Βουβεβοὶά, Οεη, ΧΙ, 8, χΙν . 12. 

νοι. Υ. 

8. Πρπαρί, ὅς. 866 οῇ 2 Κ. Χχύ. 22. 
Ἐῤῥαῇ ΤΠ Ι5 15 ἴδε πιογα υ.5}}4] βροι ηρ, Σ᾿ 

ΑἾγο. ".. 46, 47, ὈὰΓ {πε Ηδθγ, τοχὲ, ΠΟ ΠΧ Χ., 
δηὰ Νυ]ρ., πᾶν Ορῆδὶ. Ηδ ννὰβ ἃ ηδίϊνο οὗ 
Νοίορμδῃ, ἃ νυ Πρὸ πρᾶῦ Βοι]Θἤθπι, σα Οἢτο. 
11. «4: ΝΘΉ, νἱῖ. χό ; ἘΟΌΙΪΠ5ΟΙΙ 11. 344. 

ΜΜααεῤα! δἰ] ὅ8δ6ὲ [)ειῖ. 11]. 14) ἃπὰ 2) Κ. 
ΧΧν, 232. Α5 Ϊο6Ζδηϊδῇ ννᾶβ ἃ ἔογειβποῦ ἢϊς 
ΒΟΏΘΑΪΟΡΥ 5 ποῖ πιοηϊοπεά, Ὀὰϊ 5 παπιο, 
ὙΠΙΟἢ 5 η1ῆε5. ϑεῤουαῤ «υεὶσῥεὶδ (»ιεη: ἀε- 
ἐϊοη4), δον (δῖ ἢ6 ννὰβ δἰίδομοὰ ἴο [86 
[ἐννϑ᾽ ταὶ ρίοη, ἀπ ΡΟβϑιΟΙΥ ννᾶ5 ἃ ῥτοβεϊγίοθ. 
Βαϊ 566 ποῖβ οῃ ςἢ. Χ]ΠΟ σ. 

10. ἐο «ἐγυε ἐῤεὲ δαίάεαη. } 1.1ἴ. 10 εἰαπά 
ὀφύογε ῥὲ Οβραίάραμα. Το Ὀ6 ΠΟΙΣ πηϊηϊβίοσ, 
δηὰ Ἰἰθυϊοπαπηῖ, 566 ποΐθ οἡ οἢ. χχχνυ. 9. ΒΥ 
5Β0ΠῚ6 δοσιάθπξ [ῃ6 πηάγρὶπαὶ ποῖδ " ἱπάϊοδίίην 
1Π|5 15 ραΐ ἴῃ πιοϑὲ οὗ ουγ ΒΙ᾽0]65 ὁορροβίίε Ὁ. 9, 
ὙΥΠΟΓΕ Χἴ ρῖνθϑ ΔΠ ΘΠΕΙΓΟΪΥ νγοηρ τπλθδηϊηρ, δπὰ 
15 δ νδγίδποθ ϑ ἢ τη Ηδθῦτγον ἰοχι. ΤΟ 
σδρίδ! 5 ϑγογ ποῖ ἴο μο]ά οῇῆοθ υπάογ πο Κίηρ 
οὗ Βαῦγ]οπ, Ὀυὲ πλιισὲ Ὀ6 ΠῚ5 ϑιιθ)θοῖθ. Απάὰ 
50 ἴῃ 2 Κ. χχν. 24, δά δῇ 54γ5, ἔσαν ποῖ 10 
ε “ἐγυαηί., 1.6. 5 ν65 τα ϑι δ] ςΐ5, οὐ ἐῤε Οραϊ- 
ἄσαρ-. 

«υδίορ «υἱἠ εονπε μπΐο 5] ΟΘάδιδῃ ονϊἀθηΐ- 
Ιγ ϑυρροβρὰ (ῃδὲ οἴἶδοεγβ οὗ πίρἢ τπκ ννοι]ὰ 
ΘΟΙῚ6 ἔγοπι {1π|6 ἴο {{π|6 ἔγοπιὶ Βαῦγ]οη ἴο Ἰοοὶς 
δῇἴοῦ {πὸ ΚΙπρ᾿5 ἰπίογοσῖβι Βιυΐῖ νυν ηδίονυοσ ννᾶβ8 
ογάεγεά ννου]ά Ὀς 'οπο {πγουρῇ Πἰπι, 85 Ὀοίηρ 
186 ΡΠ Ππιθ πηϊηϊδίοι ἃπάὰ 845 ἢ ψνοιἱὰ α͵5ὸ 6 
ςοπῃϑι]θά οη 411] ροϊηΐβ, ΒῈ νουϊὰ Ὀ6 40]6 ἴο 
ΘΏΒΌΓΟ (ἢ6 5Δ{ΕἰΥ̓ οὗἉ [πῃ6 σδρίδ!πη5 δπὰ {πο ὶγ πηθῆ, 

3α! δὲν γε «υἱπε] Α5 Ϊογιβαίεπὶ ννᾶβ οἂρ- 
ζυγτοὰ ἴῃ (86 ΠΗ͂. πηοηῖῃ, Αὐρυκῖ, ἃ νοιϊά 
πον 6 δΔυϊυπιη, δπὰ ἱπουρῇ πὸ σογῃ δά Ὀδθῃ 
δον, ἵβετε ννουἹὰ Ὀδ ἔχις Ὡροη [Ὡς ἴτθεβ, 

Κκ 
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“Φέντδσ 
ὧκς ον ἢ 

Ἠεϑ. Ἂ (ἢ6 5οη οὗ Νοιβδηΐϊδῃ 

ἄνγεὶ] ἰῃ γουγ οἰτίεβ τῆλς γε δᾶνε 
ἴἌΆΚεη. ᾿ 

11 [[ἸΚοννῖβα ἤδη 41} τῆς ᾿7ενν8 
τηδλὲ τὐόγὸ θὰ Μοδῦ, δηά δηιοὴρ τῆς 
Αἰπηπιοηϊῖε8, ἀπά ἴῃ ΕΒ άοπη, ἂδπά {παῖ 
τυόγε ἴῃ 41} 16 σομηίγίε8. Ποαγά τῃδῖ 
τῆς Κίηρ οὗ Βαδυίοη μαά ἰβῇξ ἃ τεηι- 
πδηῖ οὗ Τυάλῃ, ἀπά ταὶ πε ἢδά εῖ 
ονεῦ ἴἢεπὶ (Σεάλ᾽!4ἢ 6 βοὴ οὗ Αἢϊ- 
Κδιὰ τἢε 8οη οὐ δῆασρδμδηῃ ; 

12 Βνεη ]1] τε [ἐνν γτετυγηδά οὐ 
οἵ ἃ] ραςεβ νυ Πεγ ΤΠ ΕΥ̓ νγεγα ἀγίνεη, 
αηή σαηθ ἴο ἴῃς ἰληά οὗ πάλῃ, ἴο 
(εὐ! λἢ, υπίο Μίζραῃ, δπὰ ρδιμεγεά 
Ὑνὴ6 Δηἀ 50 ΠΊΠΊΘΓ ἔγι5 ΝΟΥ πλιοἢ. 

17 4 Μοτεονεῦ Ϊοβᾶάπδη ἴδε 8οη 
οὗ ΚἌγοδῃ, δηά 11] {πε σδριδίηβ οὗ τῆς 
ἔογοθϑβ τῃδῖ οὐδ ἴῃ τῃ6 ἢε6]45, σλπης ἴο 
(ὐεάλ!!Δἢ το ΜΙίΖραῇ, 

14 Απά 5414 ιπῖο Πίπι, [)οβῖ (Ποὺ 
σεγ ΠΥ Κηονν τηαὶ Β4415. τῆς Κίη 
οὗ τῆς Απιπιοηπίξεβ ἢαῖῃ βεηΐ τεμ πνεῖ 

[το αν τῃεεὺ 
“Βιυι (Ἰεάδ!ίαῃ τῃα βοῃ οὐ Αμίκαπι θε- 
᾿ενεά {πεῖ ποῖ. 

Ις ἽΠεη ΪΠοπᾶπδη τῆς 8οη οὗ Κα- 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙ, ΧΙ,1. [ν. 11--2 

ΤΟΔἢ βρακε ἴοὸ (ὐεάδ᾽ δῆ ἰπῃ ΜιΖραδῃ 
Βε,ΓαῖΪγ, βαγίηρ, [,εἴ πια ρὸ, [ ΡΓΩ͂ 
ἴπες, Δηα 1 νν}}} 51αγ 1βῃπιδεὶ τῆς βοη 
οὗ Νειβαπίδῃ, δῃά πο πηδη 3141 Κηον 
1: ΜΠογείογε β8ῃοι]4 ἢ 814Υ τπεε, 
(ῃδὲ 411 τῆε [ενν8 ννῃϊς ἢ γε ρδιβεγοά 
αηἴο {Πες βῃου]ά δε βοδίζεγοά, δπά τῃ6 
τεπληδηῖ ἰη [υἀλῃ ρεγ ἢ ἢ 

ιΙ6 Βυῖ (εάλ!δἢ τῆς 5οη οὗ Αδί- 
Καπὶ 8414 ὑπο Ϊομάπδη [ἢ6 80η οἵ 
Κάγεδῆ, Του 5Παἷς ποῖ ἀο τ 15 τῃΐηρ: 
ἴογ ἴῃοιι βρεακέβε [8]5εἸ]γ οὗ 1βῃπιδεὶ, 

ΟΗΑΡΤῈΕῈΒ ΧΙ]. 
1 “λνιαεί, ἱσεπελεγομσέν ἀἐμρ σωζαίίαλ απα 

οἰλεγς, ῥμνῥοφείλ τοί 1Δ6 γασιύμς ἰο δε πιο 
ες Αν»εριος. τι ϑυλαπαη γασυεγα {Δ 
«αῤέέσε:, α»αἱ νίκα ὃ Μέε ἐρίο Ἐψνρι. 

ΟΥΝΝ ἴ᾿ σπιῈὲ ἴο ρ485 'ἰπ ἴῃς 86- 
νεπτἢ τππόοητῇ, ἐῤαὲ 15 πηλ6] τῆς 

80η οὗ Νειηῃδηίδῃ ἴῃς 5οη οὗ ΕἸ] 5ῃλπηδ, 
οἵ τῆ6 86εθά τογαὶ, δπά τἢς ρτίηςες οἵ 
τῆς Κίηρ, ὄνεη ἴδεη τπξη νν ἢ Πίπι. 
ςάπι6 υπῖο (ὐεάδ᾽!δῃ (ἢς 5οη οὗ Αἢϊ- 
Καπὶ ἴο ΜίΖρδῃ; δηά τδεῖε τῆεν ἀἱά 
ἐδ Ὀγεδά τορεῖμεῦ ἴῃ ΜιΖρδῆ. 

2 Ἴδη δλίοβα [ἰβῃπηδοὶ τῆς 8οη οἵ 

δτᾶροβ, ἤξϑ, οἶἶνοβ, ἄζς., δηοι ἢ ἴο πιδιηΐδίη 
[Π6 ϑοδηῖυ ροριυϊδίοη ἀυγίης [6 νυἱηΐου. 
Ζοωγ εἰἶδε ἐῤαὶ γε ῥαυε ἰαζεη)] Οὐ, βοῖσοϑά, 

[06 νογῦ παρ᾿ γίηρ νἱοΐθησθ. ἘΕΤΥ οδρίδϊη 
᾿δά ΡγοσδΌΪΥ οσσιρίοα βοπιθ ρἶδοθ ὈΥ̓͂ ἔογος 85 
ἢ15 Ββοδααυδτγίεῖβ, ἀπά Οδάδ) δῇ Ὀϊ]ἀ5 ἴῃοπὶ γθ- 
1δίη ἔδοση, ἢ]5 νυ Πο0]6 ρο] ον Ὀοίηξ ἴο τεςοπϑίγαυςσς 
[ΠῸ βἰδίθ ἃ5 4υ ο ΚΙ Υ 85 Ροβϑβὶῦ]ο ; δῃά {πογείογα 
ἢδ ἔγδΉΚΙΥ δοςορῖβ (86 νοΐ ργεϑεηξΐ βίδα οὗ 
ΕΠ η;5, 849 ἃ ΠΟΟΘΘΘΑΙΎ ϑδίορ ἴοναγάβ γοτ-θβίδς 
ὈΠΒμιπρ σοηβάρηςθδ. 

11. δαά Κῇἢ ἃ γεριπαπ Νοῖ ΟΠ]Υ δὰ {ἢ6 
͵εννβ σοηβάεπος ἴῃ σάλι ἢ Ῥϑγβοηδ νυ, Ὀυΐ 
1π6 ἕαςξ {Παἱ ΝΟὈυΓσΠδαποΖΖασ παὰ δρροϊπιοὰ 
ἃ ᾿Ιειοηδπί οὗ [ΠΟῚΓ οννῇ γάσθ ργονθά ἴο [Π6πὶ 
τπαῖ ἢ6 Πδὰ πο ἰηϊοπίϊοῃ οὗ ὀχίεστηϊηδίηρ {Π6πΠὶ, 
Ὀυϊ ννᾶ5 ψ]ΠΠἸπηρ ἴο Ἰοῖ [πὸ τοδὶ οἵ ἴῃθπὶ ἴδκθ 
αυΐεῖ τοοῖ δραίη ἴῃ {πο ῖγ οὐνῃ ἰδηά. 

13. ἐπ δε Μεϊά: [π|ιδὲ 1161, 566 υ. 7. 
14. Βααϊ"Ἱ ΜΒαΐ οδήεςξ ἢε οἂπ ἢᾶνθ 

᾿ιλὰ ἴῃ τηυγάοπηρ Οδάδ] δῇ 5 ἀἰβῆσυς ἴο 5ᾶγ. 
Α5 8η δ]]Υ, βδοννονου, οἵ Ζϑάδβικίδῃ, οἢ. χχνὶϊ. 5, 
ἃΠἃ Δῃ ΘΠΕΠΊΥ οὗ {Π6 (Πα δηβ, μ6 τῇδΥ ἢᾶνὸ 
λὰ 4 5ριῖε δραϊηϑδί ἴπθ ἔδιηγ οὗ ΑΠΙΚΑΠπῚ ΤῸΓ 
Ορροϑβίῃβ, ἃ5 πηοδί ὑγοῦδοϊΥ {ΠΟῪ ἀϊά αἵ [ϑγεῖη- 
14 5. ̓πϑιϊραϊίοη, {πῸ δάσια ργοροβοά ἴῃ οἢ. 
ΧΧΥ. Βαυῖΐ 566 οἡ ςἢ. Χ]]. 6. [5}1π|86}᾽5 πιο- 
Ὦνο πο ἀοιιδῖ ννὰ5 ἜἐῆνυΥ δηά ϑριί6 δ βοθίῃρ ἃ 
8] 61 νν ῆο Πα αἰνναγϑ ὁρροβεὰ ἴῃ. ννὰσ πονν 

ἰηνοοίθα ἢ ΚΙΏΉΡΙΥ ρόννεσ, ἰῃ ρδοθ οὗ {πὸ 
ΤΟΥΔῚ] Αγ Ϊγ. 

15. ἐδὸ γωρπαπὶ ἐπὶ ὕμάαΡ }εγ. 2] ]οθαπδη 
Ὀἰδί ΠΥ βὰν (πδι [ἢς 5οἷθ ορθ οὗ (6 τεπιπδηῖ 
ννᾶ5 ἴῃ Οδάλιδῃ 5 ἰπβιιοησθ ἢ} ΝοΟὈαοἢαά- 
ΠΟΖΖΆγ. Βιι ποῖ ΟὨΪΥ ννᾶ5 Οδάδ]δῃ ἴοο }ι5ῖ 
δἃηὰ Ὀτγανθ ἴο πλυγάοσ [5ῃπιδεὶ, Ὀιΐ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
]οδδηδη, τποιρὴ ἐδ ΒΕ] ἴῃ {Π15 ᾿πϑίδῃςσθ, ν᾽ 85 
Ὠοΐ ἃ ΠηΔΠ ἴο ἰπϑρίγε σοηῇάθηςο, δηκ εν] θη 
Οεάδι δὴ μδὰ πο ἰγυϑβὲ ἴῃ ὨϊΠι, 

ΟΗΑΡ, ΧΙ... 1. ἐπ ἐδὲ “ουεπῖδ πιοπὶ δ] 
ΤΠΘ ρονογηπιρηξ οὗ Οεάδ᾽δῃ τῆ. ἰΔϑίοα 1655 
[ΠΔη ἵνγο πηοπῖἢ5, ΟΡ. ποῖβ οἡ οἢ. χὶ]ὶ. το; δηά 
4 Κ χχν. 8, 2ς. 
9 ἐθε “ἐε4] γογα], ἀπά ἐδὸ ῥγίπεος οὗ ἐδ δίῃ, 

δυέη ἰοηι γιοῦ «αὐ δῥὲ»η] Ἀδίμον, ἀπά ὁ 1δὸ 
2γίποε ΟΥἹ 16 ἀίησ, διῃηῃ ἃ ἰεη νι «υἱἱῤ δι». 
Ιϑῃπηδ61] ννὰ5 οὔ ἴπο βορὰ οἵ πὸ Κιηράοπι, 
ἀοοοοηάοα ργοῦδῦὶΥ ἔγοπι ΕἸ Ισμαπηα {πὸ 5ὸπ οἔ 
Ῥανι ἃ, 2 5. ν. τό, πὰ νγὰβ 4150 οὔϑ οὗ {π6 
δταπάρες οὗ ἴῆ6 Κιπράοπηῃ, Ἴδη σταπάθος ὀδοἢ 
νυ Ἱ ἢ ἢϊ5 γοτπιιθ νοι ]ά πάνθ ἀγουϑοα ϑιϑριςοίοη, 
Ὀυΐ [Π6 51π|4}}π655 οἵ [5 πιδθ}}5 ἔο]οννίης ρὺυϊ 
Οδάδ]δἢ σοπρ] εἰοἰν ΟἹ ἢ}5 συαγά, ΑΚ δονν- 
ὄνθσ [ἢ6 αῦονθ τγϑηϑίδοη γα υϊγος ἴΠπ6 τορϑὶ!» 
ἴοη οὗ 6 ργοροβιίίοη οὐ οἴποῖβ τοηάοσ ΖΦ 
2γίπεςς (Ἰ1ϊ. στοδῖ οὔθβ, ρτδη 665) οὗ 266 ἀΐηφ,ι 
πη ἱση γγιόηι, ὅχα. 1.6. ἸΏΘΥ βιρροθε {πὲ ΠῸ 
ΟΥ̓ ἴἄγϑε γγαηάθοβϑ δοσοιηρδηϊδα Ὠὲπ|. 
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ΝΕεΙΠδηίδῆ, δηά {πῸ6 ἴδῃ τποπ (δῖ 
ψεῖα ἢ Ὠΐπὶ, ἀπά 8πιοῖς (σβά δ] ἢ 
τῆς 5οη οὗ ΑΒΙΚαπὶ {πε 8οη οὐ ὅΠ4- 
Ρῆδη ἢ {πε βυνογά, δηὰ 5'ενν ἢ ΠῚ, 
ὑνῆοπὶ τς Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ μαά πιδάβ 
δον ΠΟΥ ονεγ ἴῃ ἰΔπά. 

4 ΙΒῃπιδεὶ 4͵]5οὸ ἰενν 411 τῆε ενν8 
τπδῖ ννεῖε ἢ Ηἴπι, ευεη χἢ (σεάλ- 
Π4ἢ, δὲ ΜίζΖρδῃ, δπά τε (ὑμαϊἀεδῃβ 
(δῖ νγεῖε ἰοιιπα τπογα. αμά τῆς τεῃ 
οὗ ννγἂγ. 

4- Απά ἴἴ σδπιε ἴο ρ455 ἴΠε βεσοῃά 
ἀλγ αδἴτεγ ἢς μδά απ (σεάδιίδῃ, πᾶ 
ὯΟ πιδη Κπονν ἐΐ, 

ς Τμδὲ τἢεγε σᾶπια σοτίδίη ἔγοιῃ 
ΘΗ Θοἤδπι, ἔτοπι 5}1}.90ἢ, λπά ἔτοπι 54- 
ΤΑλτᾶ. φυέη ἰουγβδοογαε πηεη, ἢανίηρ 
{πεῖν θοΑγάβ βῆανθη, δηά τμεὶγ οἱοῦ ἢ 68 
γτεηῖ, ἀπά Πανίπρ συζ τ πΊβεϊναβ, νι τῃ 
οεγίηρβ ἀπά ᾿πσεηβα ἴῃ πο ῖγ ΠαΠά, ἴο 
δήηρ ἐῤέπι τὸ τς ἤουβα οὗἩ τῆ8 [ΧΟἈ Ὁ. 

8. αἱ δὲ ὕεαυ.] ἱ.6. ἴῃοϑο 'ἴπ Οδάλδ] δ 5 
Βοιιϑθ. 80 ἴοο ἴῃς μαι σης ννογα ἴ6 Ὀοάγ- 
ξυαλτά, ἸεΩ ποτε 85 ἃ πιᾶγι οἵ ἢοπουγ ἴμδῃ ἕογ 
ΤΟᾺ] ϑἰγοηχίῃ, ἀπά ΡγΟΌΔΌΪΥ ΈΓΘ ποῖ ΥΟΓΥ͂ 
ὨΠΠΊΘΓΟι5. Α5 ἴπε σαρίδϊη5 δηάᾶ 8}} {πε ῖγ πλέῃ 
ΤΟΙ͂Ο ΑΥΨΑΥ βαῖποπηρ ἔτι 5, απὰ Οεάδ] δῇ τη- 
Ργοραγοά, ἰξ ργοῦδΌϊγ ννὰ5 ΠῸ ὑυδεὺ αἰ συ] 
Ταδιῖοσ ἴοσυ ἰϑῃπιδοὶ δηά ἢϊ5 ἴεῃ πηθὴ ἴο Κι] 
Ἀἰπὶ ἀπά 15 ἔδνν ἀυτηθὰ αἰϊθηἀδηΐϑβ. 

56. ϑῤεοβο] Ὑπὸ ϑγομαγ οὗἨ Ϊοδη ἷν. ς, 
δηά πιοάογῃ ΝῦΌΪου5. 

διῥίήοϑ] ϑ8ε86 οἡ οἷ. νἱϊ. 1:2. Ὑπὸ ΜΝ αϊίοδη 
Οοάοχ οὗ {πε {ΧΧ. τοδλάς δαΐγρι, ννῆϊςἢ, δς- 
οογάϊηξ ἰο ἈοὈίηβθοη ΠΠ. 1ο2, Μ»Ὼ5 αἶοβα ἴο 
δἤθομοπι, ὙνὨ16 ΘΒΠῸὮ ΙΑΥ̓ οἰ ἴθθη τη}165 ἴὸ 
Π0 φουἢ. ὸοτγ [815 νϑγῪ 55 γοάϑοη ΗΪΖ., 
Οταδῦ, δὰ οἴδογβ νου] συθϑιζιίο δ4ϊθπι, θὰ 
85 ΘἈΠΟἢ ἰΥ ἀροπ ἴἢ6 τοδά ἔγοιῃ ϑθσῃθπι ἴο 
ογυϑαϊοπι ἴΠΟΓΟ 15 ΠΟ τοδὶ σγουπά ἴον ἀϊδίιγθ- 

1ηρ 16 Ηθδγν. ἰοχί. 
ϑα»παγία] ὙὙδεβε ἴἤγες ἴοννῃβ 4] ἰδῪ ἴῃ (Π6 

ΠΡ. οὗ ΕΡἢγαῖπι, δηά ἴῃ {ῃ6 ἀϊϑίτιςε ρῥ]δηϊοὰ 
Ὁγ 5:81π|άποβοῦ ἢ Οὐ 65; Ὀυΐ (που Ρ ἢ {Π6 
ἔλεῖ οὗ {ποῦ πανίηρ συΐ {πεπιϑβοίνοβ, ἃ μθλίμθη 
τοις ἔογθιἀάθη Ὀγ ἴῃς ἰανν, Ὠριῖ. χῖν. σ, 

15 ϑιπρίοίουβ, γεῖ ΠΟΥ ΨΟΓΘ ΡΓΟΡΔΟΪΥ Ρίοιι5 
15γδο 65, σοΐπρ ὕρΡ ἴο [ογυβαίοπι, σαττγίηρ [Π6 
τηραϊ -οἴὔθσιηρ 5114] δἱ (π6 ἔθαξι οὗ ΤΤ ΑΔΌΘΓΉΔΟΪθ5, 
οὗ ψ Ἐς ἢ 115 νγἃ5 ἴη6 ϑϑάθοῃ, δηὰ πλοιγηϊηΐ 
ονοσ ἴδ6 ἀοσδίγιςσζίοη, ποΐ οὗ ἴΠ6 οἰΥ, Ὀιξ οὗ 
1Π6 ἰοτηρίο, ἴο {π6 τεραῖσβ οὗ ψῃοἢ ψνὰ πὰ 
το σοπίγυζίηρς ἰπ [οϑἰδ ἢ 5 Ἐπιθ, 2 ἶγο. 
ΧΧχΙν. 9. 

ῥαυΐπρ εἰ ἐῤερισείυε] 866 ποίβ οὔ ςἢ. 
ΧΥΐ. 6. 

οὔεγίησἢ Α παθϑποΟ ΤΟΥ ΠΕ, ἃ ΤΟ Δῃ; 
ἔον 115 ἀῤδοπρίοη 566 [μδν΄ 1, 1---τό. 

6 Απά [5ῃπι46] (6 5οη οἵ ΝΙειδ)δ- 
πίδῃ ψψεηΐ ἔσῃ ΠΌμη ΜΙΖρδῆ ἴο πιεεῖ 
{μεπὶ, ᾿νγεερίηρ 4} ἀοηρ᾽ ἃ8. Ἀ6 ὑγεηξ: ἐσμεν ας 
Πα ἴἴ σᾶπΊῈ ἴο ρΆ85, 48 ἢ πγεῖ [ἢ εΠ|, τοεεῥένς. 
ἢς δά ὑπο τπεπὶ, ὕοπμς ἴο (σεάδλ- 
᾿ἸΔἢ τῇς 5οη οἵ ΑδιΚδπι. 

7 Αμπὰ [ἴ νγὰβ8 “090 ψψῇεη {ΠΕΥ σδπια 
ΪἸηῖο τῆς πιιάϑδτ οὗ [Π6 ςἰτγ. παῖ [5}- 
τλλε] τῆς 8οη οὗ ΝΝειῃδηιδὴ 5ἷενν τῇ 6πὶ, 
απά εαεὶ ἐῤεέηι ἰπῖο ἴῃς τηϊάβε οὗ τῆ6 
Ριῖ, Π6, ἀπά τῆα πχδῃ τῆδὲ τύεγέ νυ ἢ 
ἈϊπΠ1. 

8 Βυϊ ἕξη πιδὴ νγεῦα ἔουιηά ΔπΊοηρ; 
{Πεπὶ τηδξ βδίά ὑπο [5}ῃπ1δεὶ], 5] Ὺ 18 
ποῖ: ἔογ ννὲ πᾶνε {τϑαϑιιγεθ ἴῃ ἴἢ6 
Βε]ά, οἵ νγβεδῖ, δπὰ οὐ δαγίεγ, ἀπά οὗ 
ΟἹ], ἀπά οἵ ἤοηεγ. 80 ἢς ἔογδαγε, δηά ὃς 
5β'ενν τ δηλ ποῖ διηοηρ {Πεῖγ Ὀγεζῆγεη. σεαο αλι 

9 Νον τῃὲ ρὲ ψβδγείη [5ῃπιδεὶ ἡ μβοῦ ὧν 
Ἀδ4 οαβὲ 41} τῆς ἀεδά Ῥοάϊε8 οὐ τῆς ον, ἂν ἐς 
ἴχεη. ννῆοπι ἢς ἢδά 5]δίῃ " Γθεσδιιδα οὗ ϑραφλίαλ, 

ἐο ἐῤε βοιωθό οΥΚΓ δε 7050] Ὑδουγῃ [ἢ6 
[οΠΡ]6 ννᾶβ5 ἴῃ σι η5, {Π6 56 νγοι]ά 5111} Ὀ6 
ΒοΪγ. 

Θ. ἐεῤνηιαεί.. «υεπὶρ 7ογ 1] ἰ5Ἐπιδ6 15 σοῦ- 
ἀυςξ 566ΠῚ5 ἴο ᾶνθ Ὀδεη ἠϊςίαϊεὰ ὈῚ ἴπ6 πηᾶ- 
Ἰϊοου5 ἀθϑῖγα υἱίογ!Υ ἴο ἔγυκῖγαῖϊο Οδάδ ἢ 8 
νοσκ. Ης πδὰ Ὀὕδεη οπάθανοισηρ ἴο τὸ- 
Θϑ:ΔὈ Π 5}} σοηβάθηςο : [βῇσηδεὶ [115 δυθυγίμίης 
ἢ ἴδιτοσ, δηά ἀθβίγογϑ ἴδ ἰαϑῖ ροβϑι ὉΠ οὗ 
τῆς Ἰαπά Ῥείη ἴῃ ρϑᾶςεθ. ΤῊϊ5 ννᾶβ. ῬΟβϑιθὶγΥ 
[86 οδ]εςΐ 4150 οἵ Β4}15. Ηδ ἀϊά ποῖ νν]ϑῇ ἴὸ 
566 ἃ ἤτπτῃ 5εἰ1δὰ σονογημηθηΐ ἴῃ [πάξᾶ, ΠΟΥ 
(ἢ6 ρεορῖθ οῇςθ ἀραίη σγεϊυσγηιηρ ὈδΔοκΚ ἴο {Π6ῚΓ 
ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘ5. ' 

φυεερίπ αἱ αἰοηφ αε δὲ «υεη Τ ῖ. χοὶησ α 
Ξοίηφ απδ αὐεεῤίηισ. ΒΥ τΠ|5 ΔΠΠῆςσο δο ἰυτεὰ 
ἴπ6πὶ ἰηῖο Μιζρδὴ, ὑπάοσ [πὸ ργοίοχε βογῃαρ5 
[δῖ {πον οὐρῃϊ ἴο 5πθνν ἴο Οδθάδ! δῇ [6 γτὸ- 
βρεςί ἀϊδ ἴο Πἰπὶ ἃ5 {πε Κίπρ οὗ ΒδΌγ]οη᾿5 
ΨἹΟΕΙΟΥ͂. 

Ἵ. ἐπίο ἐδε ναὶ οΥΚ ἐδε ρῥ] ΟΥ̓́ ἐδὲ ο18- 
ἜΘΟΥ. δοθὸ σ.9. ὙἼΤΠῈ ψνογάς ᾿ηϑοσίρα ἴῃ [π6 
Α. Ν. «πᾶ εὐ ἐδοηι ἅτ ᾿τρ] θὰ ἴῃ ἴπ6 Ηδῦτ. 
Ἰάϊοπὶ. 

8. ἐγεασιγε] Ἠϊλάδθεῃ βξοσοθβ, ἰγαπϑδίοα 
ῥίιάάεπ γίδες ἴῃ [ϑδὶ, χὶν. 2. ὙΠ6 πδίϊνοβ οὗ 
Ῥα]οβεέϊηθ ἴο 1ῃϊ5 ἀδὺ σοποθαὶ {πεὶσ σόγῃ ἰπ συ ὺ- 
[ουσάποδη σμδιλρθοῦβ, [Π6 Θπίγαποθβ ἴο νυ ῆϊοἢ 
ΔΙῸ ΔΎΟ Υ ςοποραϊοὰ ἴῃ ἀδηρογοιι5 {{Π|68. 
Κοδιηβδοη οἴδηῃ γοίθγβ ἴο {ῃθπλ, σ. 5. 11. 28ς. 
ἼΠ656 βἴογοϑ σου ]Ἱά Ὀ6 οὗὨ γγοδῖ ναΐις ἴο [5}.- 
ΤΗΔΕΪ ἴῃ ἢ5 τεῖγεδι Ὀδοὶς ἴο Β48}15, Ἔβρεεῖδ!γ 
1 Ὠ6 ννᾶϑ ἴο ἴδε σηΔ ΠΥ σαρίϊνοβ νν Π Ὦ]π. 

θ. 4ῤο »ὴ1[Ὶ Οἱδῦοσῃ. ῬὉΠ15 οἰσῖοσηῃ νν 28 
ἴῃ {Π6 πλιάϑὲ οἵ (ἢθ οἰΐγ, δηὰ σου]ά ποὶ ἱπογοΐοτδ 
Ὀ6, 85 ΗΙΪΐΖ. ϑιιρροβεά, 4 ἀϊίςἢ ἴο ρτγοίοςϊ ἴδ8 
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(εάε! ἢ, τυας ἴὲ νος Α584 τῃε Κίῃρ 
δὰ πιδάε ἔογ ἔξαγ οὗ Βδδϑῆδ Κίπρ οὗἁ 
18γδαὶ : σϑπά 158 πιεῖ (ἢε 8οη οὗ Νεῖδδ- 
πἰδῃ δ|16ἀ τι νυ ἢ ἐῤέηι ἐδαὶ τυεγο 5ϊαὶῃ. 

10 Ἴδη 5 πηδ6] σΑγγιθὰ ἀΥΤΑΥ σᾶρ- 
. Εἶνε 4]1] τῆς τεβιάια οὗ {πε ρεορὶς παῖ 

τὐεγε ἰῃ ΜιΖραῖῆ, ευδη ἴῃ 6 Κίηρ᾿ 5 ἀδιιρῃ- 
ἴεγβ, δηά 8}} τῆς ρεορὶςε τπδῖ γεπιαϊηθά 
ἴπ ΜίΖραι, νῇομῃ Νεδυζατ-δάλη ἴδε 
ςαρῖδίη οὗ [Π6 ρυαγά πιά σοπχητιρα 
ἴο (σεάδ᾽ ἢ τπς 8οη οὗ Αμικδηὶ: δηά 
[5 πι|86] πε 5οη οὗ Νειπαπίδῃ οδγγιβά 
τΠδπὶ ἀνγὰὺ Τσᾶρίϊνε, ἀπά ἀερατῖοα ἴο 
δο ονεϑῦ ἴο ἴἢς Απιπλοη!ϊἴα68. 

11 4 Βιι ψἤεη [ομδηδη ἴῃς 80ῃ 
οἵ ΚἌάγεδῃ, δηά 411] τῆς σδρίδι 8 οὗ τῆς 
ἔοτοεϑ τὶ τύόγε νυ ἢ πὶ, Πδαγά οὗ 
411 τῆε δν}} τῆδι ϑβῆπγαθὶ ἴῃς 8οη οὗ 
Νειδαπίδῃ μδά ἄοηο, 

12 Τεη ἴΠδΥ ἴοοῖκ 4}} τῃ6 πιεη, 
δηὰ ννεηῖ ἴο ἤρῃς ννυτῇ [5ῃπιδ6] τῆς 
8οη οὗ Νειῆδηίδῃ, δπά ἰουιπά ἢϊπὶ ὉΥ 
τῆς ρτγεδῖ νγαῖειβ τῃδϊ αγό 'ῃ (ίθεοη. 

13 Νονν ἴἴ σδηιε ἴο ρᾶ85, ἐδαὲ νῆξῃ 

[οτεβεοδίίοηβ. ὙΠογΘ ἰα ΠΟ γϑάϑοη ὙὮΥ (ἢ 
ννογά 5ῃοι]ά ποῖ αν 115 υδιδὶ 5ρηϊβοκίίοῃ ; 
ἴογ ννῇθη Αϑ ἔογιβοὰ ΜΊΖΡΑΒ νυ ἢ τΠ6 πιᾶ- 
ἰογ]Δ]5 ψνῖο ἢ Βαδϑῆα διδὰ ἼςοϊἸοοεϊοα ἔοσ ἢ]5 
ψγοσΚ5 δὲ Ἀαπηδῃ, σ Κ. χνυ. 22, μβὸ ψψου]Ἱά 85 ἃ 
τηδίζοῦ οὗ ὈΓΙΠΊΑΓΥ ΠΟΟΟΒΘΙΥ Οἷρ ἃ ἰᾶΓΡῈ οἰϑίογῃ 
ἵπ οΥ̓δογ ἴο ΘῈΡΡΙΥ {ῃ6 ἔογίγεθα ἢ νναΐογ. 
[πο {Π18 οἰδίογῃ ἰϑῆπηδοὶ ποὺνν σαϑὶ (π6 ἀσδὰ 
Ὀοάϊε5 οὗ [6 πῆϑη δὲ δά 5]4]1η. 

ὀεεαωτε 9 Οεάαἠα } ΒΥ Ὅμ9 5189 οΓ 6ε- 
ἀαἰαῤ. 5ῃπι86] ῃΔά αἰτοδάγ [ἤγοννη Οδάδ] δῃ 5 
ὈοάΥ {μογθ, δηὰ πον οαϑὶ Ὀ6ϑιάθ ἰξ [ῃο56 οὔ ἢ 6 
ὈΠΕτίπι5, Το Ηθῦγονν 1 γ8}}Ὺ ἰ5, ὁν ἐδὸ ῥαρά 
97 Οεάδα ία, Ὀμὰξ [ῃ6 αῦονς 15 [6 γεηάογηρ οὗ 
ἴΠ6 ϑγγίδς, δηά 5 βδυιρρογίεα ὈΥ ἴδε υδὲ οἵ {Π6 
Ηδφῦγονν ρσίοϊο ἰῃ [οὉ χν. 232. 866 4130 ῃοΐδ 
οη «ἢ. νἱ. 2. 

10. ἐῤὲ ἀίηρ᾽» ἀαμσδίογ] Νοῖ ΟΠ ἴπ6 
δςεῖιι4] ομ] άγθη οὗ Ζοαθκιαῆ, Ὀμὰξ συςῇ οἶδοῦ 
ἴδπιδ]θ ΠΡ ΟΓΒ οὗ [6 γογδὶ ΨΩ ΠΊΠΥ 85 ἴἢ6 
(μα! απ μδά ποΐ σαγρὰ ἴο ἴακθ ἰο Βδγυϊοη. 

15. ἐῤὲὸ σγεαὶ «υαἱεγ: ἐδαὶ ἅτὸ ἐπ Οἰδθορ] 
ἘἈορίπϑοῃ, “Ἀ65.᾽ 11. 126, ἀόϑοῦθε5 δῇ Ὄρϑῇ 
ΡΟΟΪ 511} οχιβίπρ δὲ Οσϊθθοη, δηὰ ἃ ἰαγρο ϑυὺ- 
ἴοΥΤΠΘΔΠ ΥΟΒΟΓΎΟΙΣ ἔθὰ ΟΥ̓ ἃ σορίουϑ παῖιιγαὶ 
ΒΡΓΏΡ, ἴοῸγ ὨΙΟἢ 866 ποίθ οὐ 2 5. ᾿ϊ. 13. Α58 
ΟἸθθοη 15 ΟὨΪΥ ρου ἔννο πλῖ]ε5 που οὗ Μ|Ζ- 
Ῥδῇ, 1ἴ ψουϊά ἀρρϑᾶγ 45 1 [5}πη46] ἢδα γε 81 Π- 
δὰ {ποῦ δοπὶθ 1116 {ἰπλθ, οχρθοϊίηρ ρουῆδρ8 
(Πδὲ ἢϊ5. οἱά σοπηραπίοῃβ ἴῃ διττὴ ννου]αὰ ἴδκὸ 
565 νν ἢ τὰ, πονν ἴπδὲ [6 ἀϑυγροῦ, 45 δ6 
ἀδοιηθα ἢἰπὶ, νν85 βἰδῖὶῃ. Οἡ προαγίηρ οὗ ΠΟΙΓ 
ΔΗΡΕΙ αἱ Ἠ 15 τηϊϑάθοά, 6 οηἀδανουγοά ἴο ἐϑοᾶρθ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙ}. [ν. 1ο---᾿ῇ. 

411 τῆς ρδϑορῖὶα νυ ῃὶς ἢ τῦέγς νυν ἢ 13ἢῃ- 
Τλλ οὶ 88νγ [οῃδηδη ἴῃς βοὴ οὗ Καγεδῇ, 
Δηἀ 11] τῆς ςαρίδὶη8 οὗὨ ἴδε ἔογοεβ τῆδε 
τὐεγὸ ΜΙᾺ Ἀϊηπι, ἤδη ἘΠῸΥ νγοῦα οἶδά. 

14 80 411] τῇς ρεορὶς τπδὲ 198ῃπιδεῖ 
Πδά σαγγίε ἀνναύ σαρῖῖνε ἔτοπχ Μ|Ζ- 
ΡΔἢ ολϑὲ δΔδοιι δηά γεϊτυγηθά, δηὰ ννεηΐῖ 
απο [οἤδηδη τῆς β8οη οὗ Κατγεδῇ. 

Ις Βυῖ 1βῃπι86ὶ τῆς βοὴ οὗ Νεῖῃδ- 
πἰδἢ εβοαρεά ἔγτοπι [ομδηδη ἢ εἰρῃϊ 
τηεη, Δπά νγεηῖ ἴο ἴῃς Απιπιοηιῖαβ. 

16 ΤΤΠεδη τοοκ οπάπδη τῃς 8οἢ οὗ 
Κατγεδῆ, δπὰ 11] τῆς σλρίδίπ8 οὗ 16 
ἴογςθβϑ. ἴτῃδλϊ τοϑγό νι ἢΐηι, 411] τῆς 
τεπχηδηΐ οὗ ἴῃς ρεορὶε ννῆοπιὶ ἢς μιδά 
τεςονεγεὰ ἔτοπι βῃπιδεὶ τῇς δοὴ οὔ 
Νειδδηίδῃ, ἔτοπι ΜίΖρδῃ., δἤεγ ἐῤαὶ 
ἢς ᾿ιδλά 5[4ῖπη (σβάδ᾽δῃ τῇς βοη οὗ Αἢ1ϊ- 
Καπὶ, εύση τα τδη οὗ νναῦ, δηά 
τῆς ψοπιεη. δηά τἢς σἢ]άγεη, δπά τῆς 
δυηυςἢ8, ψγῃοπι ἢς ἢΔ4 Ὀγουρῆς ἀρδίη 
ἔτοπι Οἱ θεοη: 

17 Δπά τῇογ ἀερατγίεά, δηὰ ἀνεὶς 
ἴπ τῆς μαδιθδίοη οὗ ΟΝ ἢᾶπ)., ννῃϊςἢ 

ΜΙ ἢϊ5 ὈΟΟΙΐΥ, Ὀπὲ 15 ονογίδκοη, δηὰ 1οϑοβ ἔννο 
οιιξ οὗ [ῃ6 ἴδῃ τρῃ ἢ νῃοπιὶ ἢ6 δά οηθ 50 
ταιιςἢ ον}. 

14. εαεὶ αδομ ΐ.6. ἱμγπεά γομπά, γαοσεά 
αδομί. [5Ἐπιδ6ὶ] δηὰ ἢ15 ἴδῃ τηθη γεγο ἴοο ἔδυν 
ἴο σοπῖτοϊ ἰπθπι, 85 θοῇ 845 διὰ ννᾶβ ποᾶσ, Ηδ 
δὰ Ὀδθθὴ ἀπινίηρ ἴποπὶ οαϑίνναγαά ἰονναγὰς 186 
Ιαπὰ οὗ Απιριοη, Ὀυΐ δ (Π6 βίρῃϊ οὗ Ϊομδῆδη 
{ΠῈΥ ψΠροΙεὰ τουπά δηὰ μιδϑίεπεά ἰονναγάβ 
Ὠϊπι. 

16. »ηἰσδὶν γποῆ ΚΓ «υαΓἡ Βεβιθϑ. ἴποϑα 
Ρτοβοηΐς ἢ Οράδ]ιδῆ, 411 οὗ νυβοτὰ [5 ῃπιδεὶ 
βϑίονν, υ. 3, ἴῃογὸ βοοπὶ ἴο μᾶνθ Ὀθθὴ οἴδεῖ 50]- 
ἀἴοῖ5 δ Μ|ΊΖραῆ, ννῃοπὶ ἢ6 ννᾶ5 80]6 ἴο 5ΈΓΡΟΓΙ56 
δΔηκΐ ΙΔ ΚΘ ὈΓΊΒΟΠΟΓΒ. ΡτΟΌΔΟΪ αἴεσ σδάδ]ιδῇῃ 
Βαὰ [Δ1|6η ᾿Ε{|6 ὁρροβιίοη νου ὰ Ὀ6 τπδάς ἴο 
15 πι86] ; ἔοτ {11} [Π6 σαρίδι 5 σᾷπιθ ἴΠ6 50] αἴθ β 
νου] ποῖ κπονν μοί ποῦ [5 πλδ6ὶ τς ποῖ 
6 δοκηονοάροα 45 Κη. Ης ρῥγοῦδο!υ μιδὰ 
ΒΟτὴ6 500 ἢ οχροοϊδίίοη θη 6 ὑπάοτοοξκ (ἢ6 
ὀχρεαϊίοη, 4ἀηἀ ἴῃ15 ἴδη πιθη τσ Ὀ6 ἃΉρΪ6, 
ἃ5 ἃ βΌΠΟΓΑΙ Ῥδᾶηῖς νου] α Θηβυ6 845 50Ὸῇ 845 ἢ6 
δλδὰ 5141η δ δ] 4} 5 ἱπαπχοάϊαϊο ἔτιθηάς δηά (ἢ6 
ἔονν Ομαϊάξαῃ βοϊάϊοιβ. ὙΠῸ [θνυϑἢ 50] 1 8 
ΕΓ ΡΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ νγῈ}} ἱποὶποὰ ἴο ἃ ᾿ἰοδάϊης 
τλοπιῦοῦ οἵ (ἢ ῥϑᾶσθ ῥδιΥ, ΨὙὴΟ ΤΉΔΥ ὄνεῃ 
ἢδνθ Ὀδθθη ἰηϑίγαπιθηΐδὶ ἴῃ ἀο] νουηρ ογυϑᾶ- 
Ιθπὶ ἰο {86 ΘηθηΥ, δηὰ μου] ἐο {π||6 ἴο τεϑίϑε 
ἃ ῬΠηςΘ οὗ ἴδ του] Ὀ]οοά. 

ἐμπμορ} Αὐποπρ ἴΠ686 ρΡΓΟΌΔΌΪ νγὰ8 Ἐθοά- 
τ οθςοῖ, εἢ. χχχῖχ. σ8, δηὰ {π6 οἵδιογ δἰϊεπάδηςϑ 
ὌΡοη [Π6 τοΟΥγδ] ΠΑγΘΠλ. 

17. 166 ῥαδίἑαίϊοη οΥ Οδέηιδα)] Ὅ8Ὲ Ηθ- 



Υ 18---͵. 

ἷ8 γ Βειἢ-Ἰθἤ δηλ, ἴο ροὸ ἴο επίεσ ἱπῖο 

Ἐργρῖ, 
ιὃ Βεοοδιιβα οὗ τὴς. ΟΠ δι ἀδδηῃβ: ἔογ 

{ΠεῪ τνεῖα αἰγαιά οὗ τῆεη, θεσδιιβε [53ἢ- 
Π146] [ῆ6 80οη οὗ Νειῆδηιϊδῆ ᾿δά 9ς͵δὶ πη 
(᾿εάδἰ ἢ τῆς βοὴ οὗ Αμίκαπι, ννῆοπι 
τῆς Κιηρ οὗ Βαδγυίοῃ πιδάθ ρονεῦπογ 
1π ἴῃς ἰλπα. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 
1 )ολαπαρ ἀργοίλ ξσομίαλ ἰο ἱηφεῖνεο Οὐ, 
2» »ογεῖείγο οὐξαϊερί το ἀξ τοῦ,  ϑεγομίαλ 
σησεγείλ ἀΐηε οὗ σαγείν ἐπε σ᾽ μάσα, 13 απ ἀξ 
σἰγμζοη τα Ἔρυῥί. τὸ 472 γοῤγουείά ἐλεῖγ 
ἄνος» Ὁ}, ἐμ γεφμέγίηρ οὐ ἐλε Ζογα ἐλαΐ τυλέολ 
δάφν ν»ιραρ  ποί, 

ΗΕΝ ἃ]1] τῆς ςαριαίη8 οὗ ἴῃς 
ἔἴοτοεβ, δηά Τοβδηδη τῆς βοὴ οὗ 

Καγθδῆ, δηά [εζαπίδῃ τῆς βοὴ οὗ Ηο- 
8ῃδίδῃ, δηά 41} τῃ6 ρεορὶε ἔγοπι ἴῃς 
ἰεαδῖ Ἔνεὲπ ὑπο ἴῃς ρτγεαῖαϑδῖ, Τᾶπιε 
ΠΕΘΔΓ, 

2 Απά κα]4 ιιηῖο [εγεπλδῃ τῆς ρτο- 
"Οτ, Ζοέ Ρῃδῖ, ΠΠ εἴ, ννε θεβεεςοῃ τπεε, οὐὖγ 8ιρ- 

ἐρία ΡΠ ςατίοη δὲ δοςεριοά δείογε τῆδε, ἀπά 
Ῥῖὰν ἔοσ τ15 "πο τῆς [ΚΡ τὴγ (2οά, 
ευέη ἴον 411} τ}}8 γεπχηδηῖ; ((ου ννε ἅγὰῈ 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΗᾺᾷΡβ. ΧΏΠ. 

Ιεῖς ὀκέ ἃ ἔξνν οὗ πιδηγ., 8ἃ5 ἴΠῚΠ6 6Υ68 
ἀο ὈεΠο]ά κι. :) 

4 Τπδῖ τῆς ΓῸΚΡ ΤΥ Οοὐ πιᾶν 
8ηδνν ι.5 ἴη6 ννᾺῪ ψῃογεῖὶη νὰ ΠΙΑΥ͂ 
ννΔ1Κ. ἀπά τῆς τῆϊηρ τῆδι νγε πηᾶν ἀο. 

4 Τλεη [εγεπιίδῃ τς ρῥτόρῆεῖ 5414 
ὑπο τῆεπι, 1 πᾶνε πεαγά γομ; δεῃο]ά, 
Ι ΜΠ ργὰν ἀπο τς ΓΠΟΚῸ γουγ (σοά 
Δοσογάϊηρ' [0 γουγ ννογάβ; δηὰ ᾿ἴ 5}4]] 
ΠοπΊα ἴο ρᾶ88. ἐσὲ Μῃαϊΐδοενευ τῆϊῃν 
16 ΠΟΒΡ 5}8}] δῆϑνγεσ γου, 1 ψ1]}} ἀε- 
οἶατα ἐξ υαηῖο γοι; 1 νν}}} Κεαρ ποιῃίηρ 
θᾶςΚ ἔτοπι γοιι. 

ς ἽΠδη [ΠΕΥ 8414 ἴο 7εγεπλί δῇ, 
Τῆς ΠΟΚΡ θὲ ἃ ἴτιιε ἀπά ἐδιτξα] ννῖῖ- 
Πε85 δεῖνεθη ιι5, ἰέ ννγεὲ ἀο ποῖ Ἔνϑῇ 
Δοσογάϊηρ ἴο }} τῃϊηρβ8 ἰογ ἴῃς ψ Ὡς ἢ 
τῃ6 ΓΟῸΚῸ τῆγ (σοά 5}4]] βεπά τδεε ἴο 
ι.8. 

6 ὙνΏηδιδεν 2 ἐδ ροοά, ογ ψμεῖθεγ 
1 δ δνὶ], νγεὲ ψν}}} οὔ τῆς νοῖςε οὗ 
τἢς ΠΟΚΡ οὐυγ (οά, ἴο ννῆοπι νγε βεπά 
166; τῇαϊς ἴἴ τῇδ δὲ ΨῈ]] νυ τ ἢ 8. 
ννῆεη ννὲ οὔευ ἴῃε νοῖςε οὗ τὴς Ὸ ΚΡ 
ον (Τοά. 

γη ἃ Απὰά [ἴ σᾶπιεὲ ἴο ρ488 δίζογ ἴξη 

Ὀτὸνν ἰοχὶ ἢ45 Οεγωῤερῥεγιοδαρι, οὗ Ποῖ 
Ρίαος ποϊμίηρ 15 Κκποννῃ. ΤΠ Μαςοπῖοβ, ὑροη 
1ῃ6 Δυϊδογγ οὗ βδοπὶ [ονν ϑἢ τγδά ]οη, νν ὨΙς ἢ 
ΔΡΡΟΔΓΘ αἷϑο ἴῃ ἐπ ΤΑγᾷ., πᾶνὸ ᾿Ἰηϑογίεα ἴῃ τΠ6 
Κη σε ρερδίγιραν»ι, ἴὰ6 Κ ἤδη οὐ (δγνδη5θ- 
ταὶ οὗ ΟΒιπιῆδπη, σοη οὗ ἴδ τισῇ ΒαγΖι αὶ, 2 5. 
ΧΙΧ. 27, 28. ὙΠΟ δα θϑττυς]οη 5 ἱποδρδὉ]6 πον 
οὗ ργοοῦ οὐ ἀϊβρτοοῦ, Ὀυῖ ΒΙυπῖ, “ δεπρίαγαὶ 
(Οὐοιποϊάρηςο5,᾽ Ρί. 11.113, 45 5ῆοννη {παῖ [ἴ 5 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ στρ. ΤὍΠ15 ποβρίοσα οηδίηδῃ ΠΟΥ 
11565 45 ἢΪ5 ποδάαιιαγίεγβ, {11} ἴῃς ΗἰρδΣ ἰηΐο 
Ἐξγρί σουϊά Ὀ6 ἀγγδηρϑα, 

ΟΗΑΡ. ΧΙἧΠῚ. 1. Τροη αἱ 1δὲ εαρίαὶπη] 
ἈΑπιοης ἴποϑε ἀεἰνεγοά ὈῪ [ομδηδη ἔγοπη [5}- 
ΤΆΔΕ] δα Ὀδεη [ογοπλΔῃ δηά Βαδτγιςῇ, οἢ. ΧΙΠ]. 
6. δῃά ἴο ἵποπὶ πον ἴδ6 σαρίδ!η5 δηὰ ἴΠ6 ρθὸ- 
ΡΪθ, “ον ἐδ ἰρασέ μπίο ἐδ σγεαίεοσί, ἰ.6. νυ] ἢ- 
ουκ ἐχοθρίϊοῃ, ΠΟΠΊΘ ἔοΓ σοι!Π56] ἴῃ ΤΠΕΙ͂Γ ργεδεηΐ 
ἀΙβΒηςυ]γ. 
εκαπία 1δο το 97 Ηοεῥαϊα 6] Ἠδθ ἰ5 οι ]οά 

ΑΖαγϊδὴ ἴπΠῸ 5οὴ οἵ Ηοβῃδίδῃ ἴῃ ςἢ. χΧἹ!. 2. 
ΤΗΣ ΧΧ. ἴῃ ὈοΟΙΒ ρδοθβ ς4}1] ἢϊπὶ Α Ζαγδῇ 
(Π6 ϑοὴ οἵ Μαδϑβοίδῃῆ, Ὀυϊ {ῃ6 ὅ5γζ. ἴῃ ὈΟΙΉ 
Ῥΐδοθβ [οζαηϊδῃ ἴῃ6 βοὴ οἵ Ηοβοαβ. ΤΠ Ψ ὶρ. 
δηὰά Τάγρ. ὙΑΥῪ [Π6 ΠΑΠΊ65 45 ἴῃ ἴΠ6 Ηρφῦτονν 
ἴοχῖ. ΑΚ {Ππεῖβρ ἰ5 {{|16 γράδοη ἔογ [Ιἀθηςγιης 
᾿ϊπὶ ἢ [6 Ζδηῖ ἢ ἴΠ6 Μαλομδίδιῖο οὗ ςἢ. ΧΙ. 8, 
ἴξ Ι5 ργοῦδθϊε ἐμαὶ [6 ΕΧ Χ. ἃγὸ τριϊ ἰπ οδ! πρς 
Ὠΐπὶ 1ἢ ὈΟΙ Ρίδοθβ Α Ζυδῆ, δηά τπαΐ [{Π6 τοδά- 
ἱπρ [εΖδηὶδῃ ἄγοϑε ἔγοπλ 50ΠῈῈ 5ο τ 6 δϑϑιηληρ 

(μδξ ΠΪ5 παὴθ τηυδὲ Ὀ6 ἔουπά ἴπ [Π6 ΘΑΠΟΣ 
Ἰι5ῖ. 

Ω. 71ε1..ομν' τ ῤῥ]εαϊίοπ ἐφ ἀροοῤῥί 4] 1,εἰ 
ἐξ αἰ], 566 ποίθ οἡ ἢ. ΧΧΧΥῚΪ. 7. 

4. ΠΤΙραυε ῥεαγα ἰ.ε. ἴ ΟΌΘΥ, ϑϑθηΐ, 868 
(ἢ. χχχίν, 1ο, ΧΧΧΥ,. 17. 

δ. αἰγιε απά γα γμὶ «υἱπε.41 111. α΄ «υἱῇ- 
γι. Οὗ Ἰγ ἀπά σι ρῆμ. ὍὌῊΕ σορεττοη οὗ ἃ 
ννογὰ ἔγοπὶ [Π6 54π|6 τοοῖ ξῖνοϑ δ ΡΠ 4515 ἴο [6 
οδίῃ. 

δεϊαυεεη 1.1 Αβδιπβὺ π8. 85 ἴῃ Ὁ. 19 ἸΏΔΓΕ. 
ΟΡ. ουΐ. ΧΧΧΙ. 28. 

αερογάϊπρ ἰο αἰ ἐδὶη. 1 1ἴ, σερογάησ ἰο ἐδὲ 
«υῤοίε «υογά α- 1ο «υδίεῦ ὕεῤουαῦ ἐῤγ Οοά «ῥα ὶ 
“εγια ἐξέε 10 τ. : 

Θ. «υε] Τῆε ἔοστῃ υ5θἃ ΠΟΓῸ Οσσ 5 ΠΟΥ ΘΓ 
ΕἾἶςο ἴῃ {πὸ ΟἹὰ Τοβίδηηθηϊ, Ὀὰξ 15 [Π6 σϑρι ]ῦ 
ἔοστη οὗ ἴπ6 ργοπουη ἴῃ ἴῃ Ταϊπλιά, [ἐ ἰ5 
ΟΠ6 οι οὗ ΠΊΔΩΥ ἰηϑδίδησοϑ οἵ [6γοπη ἢ υ5]η5 
[ῃ6 ΡΟΡ ΪΑΓ ᾿πϑῖθδά οὗ {πὸ ΠΠΟΓΑΣΎ ἰδηριάρο οἵ 
ἢϊ5 ΠΠΊ65. 

7. αὔῶον ἱθπ ἀαγε ΟἿ ῥσγθϑυϊουϑ ΟσΟΔ5ΙΟΤΙΒ 
ν6 πὰ [Θγεπιδῃ ννἤθη σοηϑα! θα δησννοπηρ αἵ 
ΟἤςΘθ, “ἢ 5. χχί. 23, ΧΧΧΥΪ. 6, ΧΧΧΥΝΠ. 17). ΤΠΟΓΟ 
μά, ποννενοσ, Ὀδεῃ ἃ 5 πη] ἀοαΥ Ἰηϊετροβοά 
Ὀοΐννοοπ {πὸ ἴηϑυθ οἤεγοὰ (Π6 ργορῆεξ ὈΥ͂ 
Ηδηδηϊδῃ, δηά ἴπἢ6 ψοτά ἴπΐ σᾶτλθ ΠῸΠι }ὁ- 
Βονδὴ ἴο ἀνϑῆρε ἢϊπὶ, οἢ. χχν!. 12, ΗΖΙΚ 
δηά Οταδῖ (διηκ ἰδαῖ ἀυσης [[ὲ5 Ἰηϊογνδ' [ἐτεῖ;» 
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ἄλγβ, τπαὶ τῇς ψοτγάὰ οὗ τε [ῸκΡ 
ςᾶπιε πηῖο [εγεπ δῆ. 

8 ΤἬὭεη ΤοΔ]|εἀ ἢς [ομάπδη τΠ6 β8οῃ 
οἵ Κλᾶγεδῇῃ, δπά 4}1 τῇς οδρίδιπβ8 οὗ ἴῃς 
ἴοτοεβϑ ννῃοἢ τοῦτ ἢ Ὠΐπι, δηά 4]]} 
τλ6 ρεορὶε ἔγοτῃ τῆς ἰεδϑῖ ἐνεπ ἴο ἴῃς 
στελῖεβῖ, 

9. Αμπά 5ἰά υπῖο τῃεπὶ, 5 54 1ἢ 
(ἢς οκῦ, τῆς (ὐοά οὗ [58γδεὶ, υπίο 
ΏοΙὰ γ6 β8εηῖ π|6 ἴο ργαβθηΐ ὑοιΓ 
δΙΡΡ σα οη Ὀείοτε Ὠϊπι; 

ΙΟ [Γ γε νψ1}} 51} δϑιάς ἴῃ τ} 18 
Ϊλῃά, {θη νν}} 1 θυ} 4 γου, ἀπά ποῖ 
ΡᾺ] γομ ἀοννη, δηά 1 νν}}} ρίδης γοιι, 
ἃπά ποῖ ρἱιιοκ γοκ ρ: ἰοῦ 1 σερεηΐῖ 
τὰς οὗ ἴδε ον} τπαῖ 1 ἢανε ἀοης ιιηῖο 
γου. 

11 Βε ποῖ δίταϊά οὗ τῆς Κίηρ οὗ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕΙ]. ἵν. 8--1Ὑ. 

121 4Βιυι: 1 γε 881γ. ἦε ν}] ποὲ 
ἄνγεὶ! ἴπ 5. ἰδλπά, πειῖμογ οὔαν τῆς 
νοῖςς οὗ τῆς ΓΟΚΡ γουγ Οοά, 

14 ϑαγίηρ, Νο; διῖὲ ννὲ Ψ]] ρὸ 
ἱπῖο (Π6 ἰαπά οὕ Ἐργρῦ, γσγβεε τψὲ 
8081] 566 πο ννᾶϊ, Ποῖ ἤθδγῦ ἴῃς βοιιηά 
οὗ τῆς τΓυπιροῖ, ΠΟΥ πᾶνε ἢυηρεῖ οὗ 
Ὀτγοδά ; δηά ἴπογε νν}}]] ννεὲ ἀννε]]}: 

Ις Απᾶὰ πον {τπεγείογα ἤθαγ 186 
ννογά οὗ τῇς ΓΟΚΡ. γε τεπηηδηῖ οὗ 
]υάδῃ; ΤΏ 54 ἢ τῆς ΟΚῸ οὗ Ποϑῖβ, 
τῆς (ὐοά οὗ ἴβγδε!; [Γ γε νυν ο ]]γ 8εῖ 
γουγ ἔλοθββ ἴο εβπίεγ ἱπῖο ἔργρῖ, δηά 
80 ἴο 8ο]ουγηῃ [δότε ; 

Ι6 ἽἼΠεπ ἴτ 514]}] σοπὶς ἴο ρΆ88, 
ἐῤαὶ τε ϑνγογά, νυ ϊς ἢ γα ἔξαγεά, 5}]} 
ονεγίακα γοὰ ἴδε ἰῃ ἴθ ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ, δπά τῆε ἔμπιῖπα, νυ πεγεοῦ γε 
γγεγα δἰτγαϊά, ᾽8}.4}} ἔὉ]Π]ονν οεἶοβα δίζεγ "Ηεδ. 
γου τθγα ἰῃ Ἐργρῖ; δηά τἢδγε γε ξέκασε 
504]] ἀϊε. αὐέεν γϑως 

17 80 584] ἰξ Ὀ6. ψγν ἢ 411 τἢ8 πιβη "ΒΗ Ρ. δ 
ἴπᾶῖ 8εἴῖ τπεῖγ ἔλοθϑ ἴο ρῸ ἱπῖο Ἐργρῖ ἐἀε νει δὰ 

Βαῦγίοη, οὐ ννῇοπι γε ᾶγὲ αἰγαίἀ ; δὲ 
ποῖ δἰγαϊά οὗ ἢϊπ|. 5ϑδτὴ τῆς ΓΟΚῸ : ἔογ 
Ι΄.» ἢ γοὺ ἴο βδᾶνα γου, δηά ἴο 
ἀεἰινεῦ γου ἔτγοπι ἢἰβ μδηά. 

12 Απᾶῖ ν}}] βῆενν τηθγοῖθβ πηΐο 
γοι, παῖ ἢ6 πιΑῪ ἤᾶνε ΠΊΘΓΟΥ ὑροη 
γοιι, Δπηἀ σλιι56 γοιι ἴο γαΐιγηῃ ἴο ὙοιΓ 
οννη ἰδπά. 

ἴο 8ο]ουγη ἔπαγε; ΤΕΥ 5}}} ἀἰε ὉγῪ 
τῆς βυγογά, ὃγ τῆς ἔλπιλπε, δηα Ὀγ τῆς 
ΡΟϑΈΪθηοο: ἃπά ποης οὗ τῆεξηι 5}4]]} 

11 νγὰβ ςοἸ]ες ηρς ἱπέοιτηδεέίοη ἂπάὰ πηδκίηρ 
ὋΡ 5 πλϊπά, Βυιὲ 115 15 ἴο ἴυγῃ Πἰπὶ ἰπῖο ἃ 
νν 156 ΡΟ] Ἰοἴδη ᾿πϑίθδά οὐ ἃπ ἱπβρίγοὰ ργορῃοί. 
Μοτὸδ Ῥγοῦδῦ]Υ ἐπὸ ἀθῖαγ ννᾶβ σγαηίθὰ ὉγῪ σοά 
ἴῃ Ογάεγ ἴο ἔγθε [Π6 πηϊη 5. οὗ ἴῃ6 ρϑορὶς ἔτοπὶ 
πε Ρδηῖς σδιιϑοά Ὀγ ῃ6 πιυγάογ οὗ Οδάδιδἢ 
δηά {ΠΕ ῚΓ ἔδατ οὗ (ῃαϊάξεδη νεῆρϑθᾶποθ, Τθγοῖη- 
ἸΔ} οσουἱά πᾶνε μαά πὸ ἀοιιδὲ ἐπὶ {πὸ Πιρῃϊ 
ἱπῖο Εργρέ ννᾶβ σοπίγασυ ἴο ἴπ6 ἴθῃοσ οἵ ἢ 5 
ἔΌΠΠΟΓ Ργορἤθοίθβ, ἀπά ἢθ μά ὄδνϑὴ ἀεοϊαγοὰ 
1Π4ὲ ΝΕὈυ ΓΒ δάποζζασ ννοι]ά ἰηνδάθ δηὰ Ἴςοη- 
αυογ (Παΐ σουπηίγγ, οἷ. Χ]Ιν!. 1... Α5 ἴδγ 85 
Γεδβοηϊηρ δηά ἀδαάποιίίοη ννοπξ Π6 τηϊρῃς Πᾶνθ 
Δηϑννεγθα δὲ οπσθ, θυΐ ἢθ ἀϊά ποὶ βρθᾶκ οτὰ 
Βοπογαὶ σοηνίς οη5, πὰ ἱπογοίογο νναϊϊοὰ {11 
[16 ΔΗΒΝΝΟΙ νγ 85 γευθδὶ θά ὑπο ἢἰπ). 

9. 20 ῥγειεη] 10 ἐαιμε ἰο 7α]}, 53εῈ δθονο, 
Ό. . 

10. 77, γἷε «υἱ! «} αὐ] ὙΒουρὴ (δὸς 
Ἡροῦγονν [ΌΥΤᾺ ἰ5 ᾿γγορ Αγ ΠΟΓΟ σδη 6 ᾿1{{16 
ἀουδί (Παΐ [15 15 ἔθ τί ρῇῃξ ἰγαπϑδίϊοῃ. 

1 γερεπί »ι6] Α.5.1μὲ 1ῃγεαίϊθηθα ρα ηἰϑῃπιοπξ 
Βαὰ Ὀεοη ἱπῆϊοϊοά, [πὲ ἀἰνίπο ᾿υ5ιἴςθ ννᾶ5. ΠΟ 
γα λα, δηά {ἢ6 ρθορὶθ δὰ ποίῃίηρ πογα ἴο 

12. 1 «υἱὲ εὐεαυ »ιογοῖσε τοιο γο 1 Ὑ11Ι 
εἴνο γοῖ σοτρδβδίοι ὑδίοσο 186 Κιηρ οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΠ, απά δὲ «ῥα! ῥαυε γθΡῸ ὠροπ γοῖν, 
αν ἰεξ γομ ἀφυοὶ! ὠροῦ γον οαυπ “οἱ, ΟἹ ἰδς 

Ρἤγαθα σίυΐπρ εονηρανείον, ἰ.6. ΟὈϊΔΙ πη, ΡΠ Υ͂ 
ἴτοπὶ ΔΩΥ ΟΠ6, ΟΥ̓ ΠΊΔΚΙΠρ ἀποῖῃεῦ ΡΥ Ὠἰπὶ, 
566. ὕδῃ. ΧΙ. 14: σ Κ. υἱἱϊ. ςο. 

σὔμε γος ἰ0 χγείμγπ 10] ὅ86ε Νοίβ δῖ οηὰ οὗ 
Ομδρίΐενγ. 

14, «ὐε τῥα}} 4.6 πο «υαγΊ ὙὌΒδουρῇ Εργρέ 
ἢδά ᾿Ἰοβί {η6 Ὀφίς]α οὐ (δγομβογηῖβη, γοῖ 1 δά 
ἠοῖ Ὀδθη ἴΠ6 βοθηθ [[56]Ὲ οὐ τ" ΠΑ ΓΥ ορογδίίοῃϑ, 
ψ ἢ "6 [άπᾶ, ἔγοτα ἴπΠ6 ἀδίθ οἵ ἴθ Ὀδἕϊο οὗ 
Μεριάάο, παά ρεγρεοίυδ!ν Ὀδομ ὀχροϑθοὰ ἴο 
[Π6 δοῖια] ΠοΙΤΟΥβ οὗ ννᾶσ. [{ ννᾶβ πδίιγαὶ 
τπογείογε ἴο σοηῖγαϑι ἴΠ6 ρϑδσθῆ] ργοθρο ΠΥ οὗ 
Εξγρῖ ψ τ (ΠῈ νναϑιθὰ Βο] 5 οὗ Ραᾳϊοβίϊπθ. δὰϊ 
ΓΤΟΑΙῪ Τυἀ554᾽5 ἔγοι Ὁ] 65 ννοσὸ ον οὐοῦ, 8116 
1ποϑο οὗ Εργρὶ ψγεσε υ5ῖ δδουΐ ἴο Ὀερίη. 

16. 0 εἐπίεγ,. απά 590] ὍΘ νοῦ ἰ5 {86 
54 ΠΊ6 ἴῃ δΟΙῈ Ρίδοεβ, 77 γε ἐδογοι ῥὶν ἀείογ.- 
»ιἶη6 10 950 ἱπῖο Ἐσ)ρὲ, ἀπά σεϊμαλίγ φοὸ ἐδὲεῥον. 

16,17. Τῤεη ἐξ εδαὶῥ ον ἰο βα.....1 Ὑτδης- 
ἰλίε, Τόέη 8811 {ῤε ταὐογ 9. «υδίιεῦ γε ἀγὲ 
φγγαϊά Υϑϑ 0 γομ ἐδέγε ἐπὶ ἐδο ἰαπά Ὁ Εφ»!, 
απά ἐδὲ ψαριὶπο «ὑδέγφοῦ γε ῥίπε «ῥα εἰσαυε 
εἰοσε μπίο γομ ἐπ Ἐφγρί, ἀπά τῤόγο “δαὶ! γε ἀϊε; 
διά αἰ ἐδε γιεη φυϑο δαυε “οἰ ἐῤεὶσ ζποζς ’ο ψὸ 
ἐπίο ἘΧΥΡΙ το σοίομγη ἰδέγ 8811 16 ὁγ ἐδ 
“ᾳ«υογή, ἀπά ὃν ἐῤεὲ βανηίπο, απά ὃν δὲ βευίρρεε, 
ὯΟΣ Β181] ΠΟΥ ΠΔΥΘ 417 οπὲ ἐδαὶ ἐ: ἰῇ οὗ» 
ἐεαρεά ἤρονε ἐδε σοὶ! «υῤίορ 1 «υἱἱ! ὀγὶπ 
ἡῥενι. Ῥοτ ἴῃς ΓΒ] πποηΐ δοα ἢοΐς οὐ ςἢ. Υἱ, 9. 
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ΓΟΠΊΔΙΏ ΟΓΥ Ἔβοᾶρε ἔτοπι ἴῃ ον] {πλι 1 20 ἔογ 'γε ἀἰββειῃθ]εά ἴῃ γοὺγ ἔΟτ, » - 
Ψ11 Ὀγίηρ προη τΠεπι. 

18 ἔοι 
Ποβῖβ, τῆς (Φοἀά οὗ ἴβϑγδεῖ ; Α8 πιὶπε 
ΔΗρΡῸΓ Δηἀ ΤΥ ΙΓΥ Πδῖῃ θεεη ρουτγεά 
ἔοστἢ ἀροη τπ6 ᾿ηΠδθιϊδηῖβ οὗ Γεγυβα- 
ἰεπι ; 80 5}}4}1} τγ ἔωγν δὲ ρουγεά ἔοστῃ 
ἸΡΟῚ Υόοι, θη γὰ 5}4]}] δῆτεσγ ἰηῖο 
Ἐργρῖ: δηά γε 5}4}1] θ6 δὴ Ἴχεογαζίοη, 
ΔΠα δὴ δϑϊοῃηιβῃημηθηῖ, ἀπὰ ἃ ὄοἰΓβ6, 
Δηὰ ἃ τεργοδοῆ ; δηά γα 85}4]} 566 τἢ 8 
Ὀἷδος πο πΊΟΓΕ. 

Ι90 ἼΠε ΓῸΚῸ δαῖῃ 5 Ἴοη- 
ςεγηΐηρ γοῦ, Ὁ γε γεπηπδηῖ οὗ [υ- 
ἀδῃ; ἕο γε ποῖ ἱπῖο ἔργρι: Κηον 

τὰ σογίδίηἶγν παῖ 1 ἤᾶνα ᾿δάπιοηϊβῃβα 
γοιι 118 ἀλγ. 

τῆς 541 τῆ [ΒΚ οὗ 
ἢοαγῖβ), ΏΕη γε 86πηἴῖ πὶ6 ἱππίο [Π6 ἀξεοί 

ΤΟΥΣ ΓΆΡ γουγ (οά, βαγίηρ, ΡΥΔΥ ἔῸΓ ιι8 
πηῖο ἴῃ ΓΟΚΡ οὐΓ δοῦ : Δηἀ δοςοοζέ- 
ἱπρ' υπῖο 411 τας τῆς ΓΟΚΡ ουγ Οοά 
8041] βᾶγν, 80 ἀβοϊαγε ιἱπηΐο ι.8. δἀηά ννγε 
Ψ}}} ἀο 22. 

21 Απά ποῖυ 1 ἤανε τῇ!5 ἀδὺ ἀε- 
οἰἶαλτεά 2ὲ ἴο γοι; διιῖῖ γε πᾶνε ποῖ 
οδεγεά τΠς νοῖςς οὗ τῆς ΓΟΧΡ γοιγ 
(σοά, ποῖ ΔηΥ ἐῤίηρ ἴου τμ6 νος ᾿ς 
διῇ βεπῖ πιὲ ὑπο γοιι. 

22 Νον τῃδγείογε Κπονν Πεγίδίηγ 
τῃαῖ γε 5}4]} ἀϊῈ ὉγῪ τῆς βνγογά, Ὀγ της 
ἔλταϊηθ, ἀηὰ ὃν τε ρεβί!]εηςε, ἱπ τῆς 
Ρίδςα νη μοῦ γε ἀδβῖγε ἴο ρῸ απά ἴο 
80] ουΓη. 

18. ὧπ ἐχεγαίίοη...} ὙΠ ψνογάβ ἴῃ 1ῃ6 
Ἡδῦτγονν ἂὺὸ [ἢ6 58Δ1ὴ6 85 ἴῃ Ἂοἢ. χχίὶχ. 18, 6χ- 
Ἑςορί {παῖ ἴῃ ἴῃς {Π|γὰ ρίαςο ἰηϑίθδα οὗ 4 ῥί"εἰπς 
νγ6 Πᾶν ἃ ποιιὴ βρη γίην ΘΟπ ΘΙ Ρῦ, ΟΥ̓ ᾿ξ- 
ὨΟΠΆΪΠΥ͂, 655 σΟΥΤΘΟΥ τοηάογεὰ ἴῃ ἴδ6 ΑΟΨ. 
Ω ἐμέ. 

19. {δὲ ΠΟΚΡ ῥαὶῥ «αἱά, ΒΡ ΟἈ ΘᾺ, εο».6γη- 
ἐπρ γο] ὍὌδ τϑαιοϑὶ τηδὰθ ἴῃ ν. 3. ἢδ5 Ὀθθη 
ξ]Π|1δἀ: [ον Ππα5 βροκθη, ὍΠὲ ργορῆεὶ 
πονν δα ἀς ἴπεϑ6 ἔουΣ γϑ 65 8ἃ5 ἃ βοῦί οἵ ὃρὶ- 
ἸΙοζσιιθ, ἴῃ ἡ ἢ ἢ υγρθθ προ ἴπ6πὶ [Π6 5ενθγαὶ 
Ροϊηί5 οὔ ἴῃ ἀϊνὶπθ πηθϑϑαρθ, [}ἢ 6 ἴδθη ἄδγϑ 
ψΒΙς ἢ Παά ᾿πίογνοποα Ὀεΐννοθη {πὲ τοαμοϑὲ δηά 
[16 Δπδννοῦ Γογοτη δῇ παλὰ Ὀθοοπιὸ ἀνϑδιθ παῖ 
ΠΟΙΈΠΟΙ ῬΓΠΟΕ5. ΠΟΥ ΡΘΟΡ]Θ νγογα ργοραγρά ἴο 
ΟΌΘΥ ὑΠ]|655 [Π6 Δηβυνεγ ν 85 ἴῃ δοσογάδηςθ νν ἢ 
{Ποῖ οννη υὐῖϑμθθ. Ηδ ἀοδβ πογοίογο ἢϊ5. θεβί 
ἴο σοηνῖποθ ΤΠθπη, Ὀιιΐ 8ἃ5 ι151}.8] [ἃ ν ῶ5 ἢϊ5 Ἰοΐῖ 
ἴο σρθαὰκ {ῃ6 {ἢ ἴο 1} πη δηᾷ βαὶη ΠΟ 
Πραγίηρ. 

1 ῥαυε αὐνιοπὶ κά γο Τιἰῖ, 1 ῥᾳυε εαἰϊρά 
ἐο «υἱΐγιοι. ασαϊπσὶ γος, Δῃ ΔὈὈγονιδίίοη οὗ {Π6 
ζουτηια ἴῃ 1)ομῖ. ἵν. χό, Χχχ. 19. [{ δηβννο β 
ΤΏΟΓΟ ΠΟΔΤΙΥ ἴο ΟἿἿΓ ῬῇΓΑϑθ 19 γοίες!. 

20. ἔὸον γε ἀϊεενιδίρα ἐπὶ γομσ δεαγι 1 ὮΡΤΟ 
ΔΥῸ ἴννο ννὰγϑβ οὗ {γδῃϑιδίηρ {Π656 ννογάβ, (ἢ6 
Πτβῖ, δον γε ῥᾳυε ἰεά γομγεείες ἀεγαγ, ἱ.Ε. 
ΥΟῸΓ βϑθπάϊπρ πιὶῈ ἴο 45Κ σοιιη86} οἵ σσοά ννᾶ8 
Δη ἂςῖ οἵἉ 56] -ἀο! υϑίοη, Υἵοιυ (Εἰ 580 βυγε [ῃδῖ 
Οοὰ νοιυ]ά ἀϊτοςΐ γου ἴο ρὸ ἱπῖο Εδγρίῖ, {παξ 
πον [πὲ δ 45 βροκθη ἴθ σοῃίγασυ, γοῖ ἃΓδ 
ὈΠ4ΌΪ6 ἴο ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 γουγβεϊνοβ ἴο τ, Εννα]ά, 
ΜῈ ἢ 1Π6 ὅγζ., Ταγρ., ἀπά Νοϊς., ἀοίοπας5 {δὶς 
τοπάθγηρ, ΜΉΘ. ρῖνεβ (Π6 νογῸ 115 ΡΓΟΡΟΥ 
πιοδηϊηρ, Ὀὰΐ ΠΔ5 ἃ ἀἰΒΊς ΟΠ Υ ἴῃ [ῃ6 Ρσεροβιθοη 
ἐπ, 16 Ηθῦγενν Ὀδίηρ 11. ἐπ γομγ οαυπ “εἰωες. 
Οη [15 ἀοςουπΐ ΗΙζιρ, Καὶ], ἄζς., ἐγαπϑαίθ, 
Εογ γὲ εγῪ αἱ ἐῤὲ γα Γ᾽ γον οαυμ “ομίξ, ἱ.ε. 
γΟΌΓ ᾿ν65., ὍῊΪ5 χίνθϑ 115 ργορϑσ ἔογοθ ἴο (ἢ6 
ΡΓΘΡ., Ὀυΐ τιϊβίγδηβιαίοβ {π6 νοῦ. ὙΠῸ Κγβεῖ 
το πἀθυηρ ρῖνοβ ΌὉγῪ [ΔΓ {Π6 Ὀεδὲ ὀχρ᾽απδίίοη οὗ 
{Β6ῖγ σοπάμςεί. 

22. ἴοο δῃὰ ἴο “ο᾽ομγ"}} ΤῸ 80 ἴο δ0- 
ΔΟοΌΣπ (πιατρ.). Ὅῆς βοσοηα γὙογὉ ΘΧργθβθθ5 
{Π6 ργροβθ ἕο νη ἢ ἴπογ ννεηξ ἄόννῃ ἱπΐο 
ΕρυΥρί. ὧν. ςἢ. χΧΙΗΙ. 2. 

ΝΟΤᾺῈΣ οὐ (ΗΑΡ, ΧΙ11. 12. 

ΤΠἼΘ τοδάϊηρ οὗ {πὸ ὅγυ.,  αἋ]ρ.. ἀπά Απ. 
18 «αὐὴ]} εαπσό 1 ἀπυε., ὙὍὙῃὸ [,ΧΧ. αἰοηθ 
ἀρτεθ ΜΙ ἴῃς Ηροῦγοενν, μανίπρ ἐπιστρέψω 
ὑμᾶς. Α5 ἴῃς σπδηρο τϑηιγο5. ΠῸ ΔΙ θγδί οῃ 
ἴη (ἢ6 σοηβοπδηῖΐβ, Ὀιιζ ΟΗΪΥ ἴῃ οἠ6 νονεὶ, δηά 
845 ἴῃ6 νόοννο]5 ἃγὸ ποῖ Οἱ ὈΥΓΙΠΊΑΓΥ δας ΠουΥ, ννῈ 
ΤΑΔΥ δεςερί {π6 τοδάϊηρ οὗ {πὸ Ν υἱρ.. ἄζα., 85 
ΡιΟῦΔΟΌΪΥ τρῃϊ. ὙΠῸ ΠΧ Χ. δηά ἴῃς Μαβογιῖος 
ΤΏΔΥ δδγε Ὀέδη ἰδ ἴο {Π6ῚΓ νἱονν ΟΥ̓ {Π6 ρτερο- 

5: {|᾿οη 10, Ὁ: 7 Θγεπυ Δ ἢ 50 σοπβί ΠΕ ΟΧοΠΔηρθ5 
{π|5. νὰ Ἐπ Ρτθρ. ὠῤορ (566. 5, χχ. 8, 
ΧΧΥ. ς, ΧΧΧΥ. 1ς, ὅζς.) [ῃδΐ πὸ ννείβῃξ 15 ἴο 6 
αἰίδοπμοὰ ἰο 1. Οὐ ἴπθ οἴβοὺ μαπά ἰπ συ. 123 
Ποῖ ΟΠΪΥ ἴπ6 νευβίοῃβ, Ὀὰϊ (6 Ηοῦτγονν δηά 
{π᾿ 1ΧΧ.ἅῴ νῆοὸ δᾶνὸ καθίσωμεν, 41] τοδὰ «ρε 
«υἱ ἱ ἀφυε!!, ἀιὰ 1Π6 συπδίγασίοη ον ΠΕῪ σϑο 
αυϊγεβ [86 βᾶτης γνοτῦ ἴῃ Ὀοΐῃ ρίᾶςεβ. Ἂὑ"“ὀ 
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ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΠΙ. 
ει ο͵ολανραη, αἰἱτογεά  ἐηρ δ εγοριέαλ᾽ς γοῤῥξων, 

«α᾽γίσίλ ΠῚ απμα οἵλεγς ἐξηίο συ δί. 8 
σεν ῥγοῤλοιῖοίλ ὧν ἃ ἐγῥό ἐἀξ εογιφιεεέ 
οΓ 4 ρ»έ ὁγ ἐλ δαὀγέορέαπε. 

ΝῺ [τ σάπιεὲ ἴο ρᾶ85, ἐῤαὶ ψἤξεῃ 
Ϊ]ετεπλδῃ Πδά πιδάς δὴ επά οὗ 

Βρεακίπρ ὑπῖο 4}} τῇς ρεορὶε ἃ] τῇε 
ννογάβ οὗ ἴῃ6 ΙΟΚΡ {πεῖς (Ποά, ἔογ 
γῆ ἢ τῆς ΓΟΚΡῸ τπεὶγ (σοά Παά 5εηΐῖ 
ἢϊηλ ἴο {Π6π|. εύεη 41} {Πε8ὲ νγογάϑ, 

2 ΤΠδη β8ρᾶκε ΑζΖαγίδῃ ἴῃς βοη οὗ 
ΗἩοϑβηδίδῃ, δαπά [ομδπδη τῆς 8οη οὗ 
Κάγεδῃ, δπὰ 4]1] τῆς ρτγοιιά πλεῃ, 88 γ- 
ἴπρ υπῖο εγεπιίδῃ, Του ϑρεακεβῖ 
[Δ]|5εἶγ : τῆς ΓΟΚΡ ουὖγ (ὐοά δδῖῃ ποῖ 
86ηἴ τῇδε ἴο 88Υ. (ο ποῖ ἱπῖο Εργρϊ 
ἴο 80] γη ἴπεῖα: 

4 Βυῖ Βαίυςῃ τῆε 8οη οὗ Νεγίδῃ 
δαίτοῖῃ [Π66 οἡ δραϊηϑβῖ ι.5) [οσγ ἴο 46- 
Ἰΐνεγ ιι8 ἰηῖο πε μαπά οὗ τε (δ αὶ- 
ἀελπ8. τπλὲ ΤῸ πιρῆς ρυϊ 8 ἴο 
ἀδαῖῃ, ΔΠ4 ΟΔΓΓΥ τ.5 ΑΥΨΑΥ σλρῖϊναβ ᾿πῖο 
Βδργυ]οη. 

4 ὅο Ϊομαπδη ἴῃε βοη οὗ Καγεδῆ, 

σηαρ. ΧΙΠΜΠΙ. 
οη ςἢ, ΧΙ ΣΙ. 

ἐῤο ῥγομά γπο] 866 ποῖΐβ. οἡ 5. Ὄχῖχ. 21, 
1, δῃηὰ [δ οἡ γεμηιρίμοις, ἰὉ. ΧΙχ. τ4.} [6 
ννοσά ἰπ ἴῃ6 Ηθῦτ. Ὀειηρ ἴΠ6 54 π|6. 

8. Βαγμορ.. σεἰϊεί δ ἐῤδεξ οη] ἼΠ696 σαρίδ᾽η5 
Ὀεϊοηροά ἴο ἴῃ6 ραν ψῆο ἢδὰ 4]} δἰοπρ τὸ- 
δἰϑίθα [Θτοπ Δ᾽ 5 σουηθοῖς, πὰ ᾿ἰεὰ Ζοάειδῃ 
ϑῖγαγ. Νον ονενοσ ἴῃδί ἐνεθηΐβ δὰ ργονθά 
τῃαϊῖ ἴ[Π6 ρῥγορῃοῖ 5 σοιιη561]5 ῃδαὰ Ὀθθη νν156 δηά 
ἴχιιθ, δηά ἢ15 Ἅσῃποοβίπρ ἴο σγοπηδῖη νυ Οδ- 
ἀφ! παὰ βἤθννῃ δον ραϊποίίς ἢδ ννᾶβ, δπὰ 
ΤΕΔαΥ ἴο Γοΐι56 ἴῃ6 τοννασάβ ἢ6 πλρῃς ἢᾶνα 
δά δἱ Βαῦγϊ]οη ἴο βϑῆαγο ἴῃς ἰοΐ οὗ Π15 συυπίτγ- 
ΤΆΘΠ, ἵππου σδηποῖ ἴοσ βῆδπια πὰ ἔδυ! ἢ 
Πογοτηίδῃ ἢ πηβοὶῖ, Ὁ ἃγὰ }ιι58 45 ἀσίειτηϊηθά 
85 νοῦ ἴο δεῖ προη Ποῖ ον νίοννβ. ὙΠΕῪ 
855 ΠΊ6 πογεΐογο {μαϊ μὰ 6 Ὀδθη Ἰθῆ ἴο Ὠϊπη- 
561 δ ννουἹά μάνα δρργονθὰ οὗ {πεῖγ ΡΟ] !ογ. 
Βυῖΐ δα ἰδ ὕὑπάεγ {86 ἰπἤποηςθ, (ΠΟΥ 5ᾶγ, οὗ 
Βαζγιςῖ, δπὰ ἢδ ἰ5 ἃ {γδίζοσ, ννῇο [45 5ο]ὰ ἢπ|- 
561 το [86 Ομδ]σδπθ, δηα 5665 οὐἱγ ἴδ διιγί 
οὗ ἴΠ6 Ρβοριίϑδ. 

4. αἱ {δὲ ῥεορί] ΜΔΑΗΥ͂, πονογίμο]655, 
ψου]ὰ Ὀ6 ἀην]]}ηρ ἀροηΐβ, σοιηρο!]εά ἴο ἀο 
ψ μδὲ {Π6ῚΓ ἀπδογυρυΐίοιβ ἰοδάοσβ ἔογοεαὰ ὑροη 
ἴῃ σοχηπλιη {γ. 

δ. αἱ ἐδὲ γεσιπαηὶ ΟΣ ὑμάδῥ, ἐδαὶ «υεγε γε- 
ἩΓΓΑῚ ΟΡ. εἢ. ΧΙ. 11,12. ἴπ [ἢ 5 ννᾺγ 1Π6 
υἱΐοσ ἀδρορυϊδίϊοη οὗὨ {πὸ Ἰδηὰ ννᾶβ σοπηρίεἴεά. 
ὕὍπαον δά) δ ξοσϊογης σατο {Π656 Γι ρῚεἶν65 
νοι] πᾶνε ἀννεὶξ ἴῃ βαξείγ, δηὰ ϑδοοη ἱπουθαϑοά 

Ὡ. «“χωαγίαὉ}Ἱ 866 ποῖδ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙ111. [ν. 1---ρ. 

δηά 811 τῃ6 σαρίδίης οὗ τῆς ἔογοςβ, δηὰ 
411 τὴῆε ρεορὶε, οδεγεά ποῖ τῇς νοῖςε 
οὔ τῆε ΓΟΚΡ., ἴο ἄννεὶ] ἱπ τῆς ἰαπά οἵ 
7064}. 

ς Βιιῖ Ϊομαπδη ἴῃς 5ὁοη οἵ Καγοϑδῇ, 
δηά 11] τῃε σαρίδἰηβ οὗ [πε ἔογςεβ, ἴοοκ 
411 τῆς τοληδηῖ οὗ πάλῃ, ἴπδῖ νγεσε 
τοῖϊυγηθά ἔγοῃηῃ 411] πδίίοηβ ὙΏΙΠΕΓ 
{ΠΕΥ Πδά Ὀεδθη ἀγίνεη, ἴο ἄνχε]] ἰῃ τῆς 
Ϊλπά οἵ Τυάδῃ ; 

6 ἔυόη τλεπ, δηά ψοπιεη, δπά 
σὨΠ]άγεη, ἀπά τπὲ Κιηρ᾿β ἀδιιρῇζεγβ, 
Δηά Ἔνεγυ ρεβοη παῖ ΝερδυζΖαγ-δάδη 
[Π6 ςαρίαίη οὗ τῆς ρσιυαγα Παά ἰεΐς ἢ 
Οσεάλ! ἢ ἐπε 5οη οὗ Αμίκδηχ [6 δοῃ 
οὗ δῃαρῆδη, δηά 7εγεπιίδῃ ἴῃς ρῥτγο- 
Ρδεῖ, δηά Βαδγιςῆ της βοὴ οὗ Νειγιδῇ. 

7 ὅ0 {ῆεγ σᾶπς ἰηῖο [Π6 ἰαπά οὗ 
Εργρῖ: ἔογ τε οδεγεά ποῖ τῇς νοῖςς 
οἔ τῆς ΠοκῸ: ἴδ σαπι6 ἴΠΕΥ φύέη ἴο 
ΓΑΠΡΔΠἢ68. 

8 4 ΤΠεη οαπιε ἴῃς νγογά οὗ τῆς 
ΙΟΚῸ υὑπῖο [εγεπιῖδῃ ἴῃ ΤΑΠρΑΠΝε8, 
βᾶγίηρ, | 

9 Γαῖε ρτγεδῖ βίοπϑϑ ἰῃ τῃϊης Βδπά, 

ἷπ πυπΊθοιβ ἀπά ννθα] ἢ. Απά 85 ϑοοῇ 85 ἰΐ 
μὰ Ὀδοοπηθ ΡΌΠΟΓΑΙΥ Κηόννῃ [παῖ ἴποτα ννᾶβ ἴῃ 
ΤἸΤυάσα «4 τ γινίηρ σοι ΠΥ, ποῖ τοραγάθα 
νὰ ἀϊδέανουσγ ὈΥ 1ῃ6 (Πα άξδῃβ, οἵἴμοσ ὁχ- 
1|ὲ5. νγουἹὰ μᾶνα Ἰοϊποά {Π6ῖγ σοπηρᾶηγ. Βιαΐ 
[86 ἢγϑε 5π|8}} ορ πηΐηρβ οὗ βιις ἢ ἃ ϑἰδῖθ οὗ 
{πηρ5 οσο πον δινορί ἀναγ, διὰ 85 ὄνυξ (ἢ 
ΒΕ Ὀ]δηςσς οὗ ρονογηπιθηΐ σὐαϑθά ἴο οχίϑέ ἤθη 
[86 ςαρίαιπη5 ννόπὶ ἀοννῃ ἱηῖο Ἐρυρί, ἴμ6 ἰδϑῖ 
σἤδηςα οὗ ἴπ6 δοννβ ἴῃ Ραϊεϑῖίπθ ρεπϑῃθά, 
ἼΠυ5 ννα5 {1 6|1οὰ {πὸ ργθάϊσξίοη βροόίϑη ἴῃ οἷ. 
χχῖν. 8---το, πὰ [πὸ 5016 μῃσρε οὗ ἴδθ παίίοῃ 
πον σοπίγεὰ ἴῃ [86 ΕΧ]]65 δ Βδθγίοη, 866 ἰὉ. 
νυ. ς---. 

Θ. »πεη, απά «υογιεη, απαά εὐ άγεπ} 866 οἡ 
ςἢ. ΧΙ]. τό. 

7. Ἰαῤῥαηπῥο: ὅ8ε6 ποῖθ οὐ ςἷ. 1]. τό. 

Θ. ἐῤε «υογὰ οΥ δὲ ΠΟΚῸ ὠπῖο “εγοπηα ἐπ 
Ταῤῥαηδε Οπ διτγίνιπρ δὲ ἴδε ᾿τοηζίεγθ οὗ 
Ἐργρῖ, {πε σαρίδίὶπβ ννουϊά δδ6 Τοπιρεϊϊεά ἴο 
ΠΑ ᾿ῃ ογάεγ ἴο οδίδιη [Π6 Κὶπρ᾽β ρογπηϑβϑίοη ἴὸ 
Θπίευ ἢ5 σουπίγγ, ννῆοσγα ὈγοΟΔΌΪΥ ἴδογ νουἹὰ 
6 ρῥγονι θὰ ἔοσ ΌὈΥ Ὀεῖπρῷ ἐπσο] θὰ δος ἢ15 
ΤΑΟΘΓΟΘΠΑΓ65. ογοπηδῃ {πογοίοστε ἴδ κθ5 {Π6 
ΟΡΡοΓΓΌΠΙΠΥ οὗ [ἢ15 ἀεῖλυ ἴο ρτεάϊςοΐϊ, ἢσϑί, (86 
ἀοννηῖ8]}} οὗ Εργρῖ, ννδιςἢ 5βοιι!ὰ 6 85 ροννεῦ- 
1655 1ὴ (6 παπάβ οὗ ΝοΟυςῃδαποΖΖᾶγ 85 18 {Π6 
οοακ Ὡς ἢ ἴΠ6 5ῃορηῃογα σὰρβ ἀγουπά ἢΐτη ; 
δηὰ βοςοπαάϊν, [ηδὶ οὗ [ῃ6 ἔβιϑο ροάϑβ8, ἀξαίηϑι 
ὙΠῸ πὶ αἶϑὸ ΝΕΡΌ δάπθΖΖασ ἰ5 [Ὁ Πονδῃ 5 ϑθῖ- 
γαπί ἴο Ἔχϑοιία νθηρέδηςσθ. Ὅδὲ ΡυΓγροτί οἱ 



ν. χο--13} ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕΙ]. 
διὰ πἰάς τἤδπὶ ἰπ (ἢ6 οἶδ ἷπ {π6 
ὈΠΟΚΚΊη, γμῖ ἢ ἐς δὲ τῆς οπίγΥ οὗ 
ῬΠΑΓΔΟΝ 8 ἤοιβα ἴῃ ὙΔἤραπἢδ8, ἰῃ 
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δηλ τῆς ἰλη4 οὗ Εσγρί, σπὦ ἀεί ἑνοῦ 
Δ ἢ 4, 476 ἴον ἀδδῖῃ ἴο ἀεαῖῃ:; δηά 4 οΆρ. 19 
διιοἢ ὧς αγὲ ἔου σδριν! ἴο σαρτν!γ ; Ζεοδ. τς. 

ἴδε 5'ρῃς οὔ τς πχεη οὗ [πάλῃ ; 
10 Απά 84Υ υπῖο ἴδεπὶ, ΤΉ υ8 834 [1ἢ 

πε ΙΟΚῺ οἵ ἢοβῖβ, ἴῃς (οὐ οὗ [Ξ5γδοὶ ; 
ΒεμοΪά, 1 ν1}]} βεπά δηά τακαὲ Νἥεδυ- 
Πςῃδάγεζζαγ τῆς Κίπρ οὗ Βαδθγίοη, ΠΥ 
ϑεγνδηῖ, δηά νγ}}}] 5εῖ ἢϊ5 τῇγοπα ὑροῃ 
ἴῃ656 βϑἴοπδϑβ [δῖ 1 ἢᾶνε πιά, πὰ δα 
8[.4}} βργθαά ἢΐ8 γουδὶ ρᾶν]]οη ονογ 
τἢεπὶ. 

11 Απὰ ννῆεη ἢδ σοπιοῖῃ, ἢδ 584]] 

ΔΠπά βςἢ ὧς αγό ἴογ ἴῃ βϑυνογά ἴο τῆε 9 
βυγογά. 

12 Απά] ν}}} Κίπάϊε 4 ἅγε ἰπ τῆς 
Βου568 οὗ [πε ροάβ οὗ ἔσγρι; ἀπὰ δε 
8641} θυγη ΤΠ 6 πὶ, ΔΠα ΟΔΓΓΥ ἴῃ Ἐπὶ ἀνὰ 
σᾶρῖῖναβ: ἃπ4 ἢδ 5}14}1] ἃγγαὺ ἢ] 56] 
γι ἢ τῆς ἰληὰ οὗ Ερνρῖ, 45 ἃ Ξῃερμεγά 
Ρυκίεῖῃ οὐ ἢἰ5 ραγπχθηῖ; δηά πα 5}]]} 
ΡῸ ἰογίῇ ἔγοηχ ἴἤδηςα ἴῃ ῥρβᾶςα. τἰαύνός, οἵ 

12. Ηε 541} Ὀγεακ 4150 {ῃε ᾿ἱπιᾶρὲβ ὥέμακα 

[86 ΡγορἤεοΥ 15 ὩΠΠῚΙ ΒΑ ΚΟΔΌΪΟ, Ὀυξ [Π6 ΤΊΔΠ ΠΟΙ 
ἴῃ ΜΝ ΠΙΟῊ ἰἴ ννᾶ5 ἀθοϊαγθά μᾶ5 πλᾶπυ αἰ συ ἴ65, 
85 Ὑ}1}} 6 8θθῃ ἴῃ {Π6 ἐὉ]οννίηρ ποῖδ8. 

9. ὀνγίεξἀμη)] ῬῬοβϑίθγ, α΄ ῥαυεριεηΐ Οὗ 
ὄγίες. 866 Νοίε δῖ ὁπά οὐ (μαρίοσ. 6Θτγοπη δῇ 
νγ85 ἴο ἴᾶκΚα ἃ ἔδνν ἰᾶγρο βίοποϑϑ, βιιςἢ, πονογῖῃος 
655, ἃ5 ἢ6 σοι] σαγῪ ἴῃ ἢἰ5 μβδηά, δηά θυ] 4 
ἢ (Ποπὰ, ἴῃ 1Ππ6 ρτόργίαα Ὀείογε {πὸ τογαὶ 
Ῥάΐαςε, βοπηθίμηρ ἴπδὶ νου] ϑογνε ἴο τορτὸς- 
βεηΐ ἴη6 ἀδῖ5 ροὴ νυνί ἢ (ἢ ϑϑαῖ οἵ Κίηρϑ 
ὙΓΔ5 0504}}Υ ρἰδοθὰ, ΒΥ διάϊηρ {πδπὶ ἱπ [ἢ 6 
ΟἸΑΥ 15 πχϑδηΐ ρ] δἰ βϑίοσίηρ ἴποπὶ ον σ νυ ἢ πποῖ- 
ἴλτ. ΤΕ 5ρῃϊ οὐ 1ῃ6 ρτορῃεῖ Ὀιιθυ ὑ ἢ 
Βἴοποβ δηα Π]ΟΓΑΣ 'π διιςἢ ἃ ρἷδοθ ννου]ά δἵ- 
ἵγαςΐὶ (Π6 αἰἰθηίοη οὗ 41} {πὸ όνν5, δπὰ ννῆθη 
[ΠΟΥ δά ραδιβεγθά γουπὰ ἢϊπὶ, ἀπά ἀεπιαη θὰ 
ἴῃ6 πηρϑηὶηρ ΟΥ̓ 5ιιοἢ σδἴγδηρο σοπάμοϊ, ἀπά 
ἘΠΕΙ͂Γ ΟΠ ΟΘΙΕΥ ννᾶ5 ΑΔΠῪΥ ἁγοιυϑοὰ, ἢ6 ννου]ά 956εξ 
δεΐογε ἴποπὶ Οοά᾽ς ννοτά. 

10. »"} “ογυαη)] 866 Οἡ (ἢ, ΧΧΥ. 9. 
δαὶ 1 ῥανε ῥιά ἱ.6. [41 1 ἢᾶνε οπιρεάάθα 

ἴπ {Π6 πηογίαγ ὈΥ {π6 ἰπϑιτιπΊ ΠΊ Δ }ΠΠ Υ ΟΥ̓ ΠΥ 
ΡῬτορδεῖ. 

δὶ: γογαὶ ῥα ϊοηῇ Ηΐ ραυϊδοπ, οΥἨΘΤΑΓΠΟΓ, 
ἐαποῦγ. ὍΤὮΙ5 τοπάθσιηρ ἢ45 (Π6 δῖ οΓΥ οὗ 
ἴπΠ6 Τάτγρ. δπὰ Ἀδϑηΐϊ, ηὴῸ μῖνθ “επί, δηά [ῃ6 
ὙΟΓΌ ΡὈΓΟΡΕΥΥ πιόᾶη5 ἴο ϑίγοῖςἢ ουξξ ᾶ ἰθηΐ, 
Βυΐ ἴῃ6 ποιῃ Οσσυγβ ΟΠΪΥ ἤοΓΘ, δηὰ 5 50 σᾶγο 
1ηδὲ (ῃς Μαϑογεβ πᾶν αἱἰογρά {πῸ βρο!] ηρ ἴο 
Ὀππξ ἴ ἰπῖο σοηξοττη! νυ ἢ {86 τἰϑιι4] πηοά 5 οὗ 
νυττπρ Ηοῦτγενν πουηβ. [{ σδῃ ϑοδύςοὶν πιοδη 
τμογοίοιθ Δῃ ογάπαῦγ ἴθηΐ, Ὀὰξ 15 (ῃ6 ρᾶγαβοὶ 
ΠοΙὰ ονὸσ Κίηρϑ, οὗ ννῆϊιοςῃ χοῦ, Ἀαν)]ηβοη, 
“Απο. Μοη, 1. 49ς, 5ᾶγ5, “1π ροᾶςθ ἴΠ6 ρᾶγὰ- 
50[-ὈδΑγοΥ 15 αἰννᾶγ5 γοργεβθηϊθα 5 1η αἰϊδηάδποθ 
ὍΡΟΙ (6 Αϑϑυγίδη Κιηβ5, ὀχοθρί ἴῃ Ὠιιπίϊην 
ΘΧρεθαοηβ, οὐ νἤεδιθ Π6 15 τορ δορὰ Ὀγ ἃ ἔδλη- 
Ὀεοάγεῦ. Ὅῇδ ρᾶγᾶβοὶ, νι ἢ ΧΑΟΕΥ ΓΟ ΠῚ ] 
1Π4ἱ 51}}} ἴῃ τ1ὁ6 τῃσοιισῃους ἴῃ Βαϑῖ, νιᾶ5 στὸ - 
δεγυθα δχο]ιϑινεὶν ἔργ {Π6 πηοηάύοῃ. [Ιἴ δά ἃ 
1411 ἀπά τῃϊοκ ροΐθ, ννδίοῃ [πὸ ὈΘΑΤῸΓ σταθρεοὰ 
ἢ Ὀοτἢ Π15 ἤηάπ, δηὰ ἴῃ ἴΠ6 ΘΑΓΪΥ {{π|65 ἃ 
Βοπηονν δὶ 5Π18}} εἰγουϊαῦ ἴορ. ἴὕπάογ ἴΠῸὸ ἰδίου 
Κίηρβ ἴῃς 5126 οὗ ἴπ ποδὰὰ ννᾶβ σοῃϑι ογδὈΪῪ 
οηἰαγροά, δπὰ αἵ ἴδ βαπὶο {{π|6Ὸ ἃ σι γΓίδ!η ΟΥ̓ 
ΠδΡ ννᾶ5 αἰϊδομεά, ννδιςῇ, ἔην ἔτοπὶ ἴῃ οάρε 

οὗ {π6 ρᾶγᾶ50], πιοτὸ οβδοίδ!}ν Ργοίθοϊοά ἐῃ6 
ΠΛΟΠΔΓΟἢ ἔτοπι [6 5ιη᾽5 γαγβ5." Ηρ θη- 
ἀφάνοιτβ ἔγοπι ἴπ6 Αταῦϊὶς ἴο δπονν {παὶ [6 
ννογὰ πιοδηβς ἴΠ6 ἢιάθ οὗ ᾿δαῖποσ, ὕροη ἢ Οἢ 
1Πο86 δίνουξ ἴο Ὀ6 δχοοιῖοὰ Κποῖς ἴω τϑοεῖνθ 
1Π6 μοαἀςπηδηδβ Ὀἷονν, ΔπΕ ἴῃ νυ] ἢ [Ποῖγ ὈΟά 65 
ὝνοΓῸ ἵπθη σαιτίθα ἄννᾶγ. Ὅννο τηοπηῖῃβ Ὀϑέοτα 
αἱ ΑἸΌΪΔἢ, ΠιΔΩΥ ρΓΙΒΟΠΟΓ5 δὰ Ὀδθη ἰἢ.5 ἀ65- 
Ραϊομεά ἴῃ {πΠῸ ργέϑοηςο οὗ Νοῦς μδάπθ2ΖΩΊ : 
Ὀμυΐ δος δχοσυΐΐοη ννουά Ὀ6 ποῖ ὑροη οὗ 
οὐοσ, Ὀυῖ Ὀοίοτο [6 [ἤγοπθ. ΚΟ] στοηάοιβ ἃ 
εἰπεγίης ογπαριθηί, διὰ ΧΡ ]διη5 ἰἴ οὗ [δρθϑίγυ, 
ψ ἢ νΥ ΒΙ ἢ 186 5οδὲ οὔ Π6 [τοῦθ 85 σονογθά, 
Βυΐϊ {Πογθ 15. ποϊδπίπρ οἵ Ποσ ἰῃ [Π6 γϑυβϑι ἢ 5 ΟΥ̓ 
ἴῃ {Π6 πιιπηογοιι5 ἔἤγοηθβ ἀο!ποαῖθα ἴῃ τἢ6 
Τηοηιτηθηΐ5 οὗ Αϑϑγγῖᾷ δηὰ Βαδγίοῃ ἴο 10 5} Εγ 
[815 διιρροϑβιϊίοη. 

11, “Ἵπώ «υδεη...1 Ὑταποίαίθ, “4π4 δὲ «ῥα 
εοργιο ἀπά σης ἐρο ἰαπά οΓΓ Εργρὲς: ραΐ «υῤιεῦ 
ἦς ὸὼγ ἀεαιῤ 9 ἀραίδι, απά φαΐ «υῤίωῦ 'ς γ᾽ 
αι) ἰο ἐαρίυἱγ, ἀπά ραΐ αυρίορ ἐς ὸγ δε 
σαυογά ἰο δὲ “πυογά. Ασοογάϊηρ᾽ ἴο Θδοἢ πιδη 5 
ἀεβιίηΥ Π6 νν1}} ΕἸ Βὸγ αἴθ οὗ δπληθ, ροϑε θηςο, 
ΟΥ̓ ἴῃ δαίτ]6 ; οἵ ἢ6 Ψ}}}} θὲ Ἰεά σαρίϊνε; οσ Ὀ6 
Ρυΐ ἴο ἀφαῖῃ Ὀγ {π6 ὄἘχθοιτοηοσ, 866 ςἢ. χν. 
. 

12. 1 «υἠ] κἰπαά 6] ΟτΥ, δὲ «ῥα  ξίπας. 80 
{Ππ0 ΧΧ΄., ὅγτ., διὰ ΝΙΡ. Τ5 ἀριθοβ Ὀοί- 
ἴοτ ἢ [86 ποχί νοῦ, δὲ ἐραΐ ὀμγη, πα στῸ- 
4Ζυ τὸ ΟΥ̓ {Π6 ἐγαπβροϑιίοη οἵ οπα ἰθίζοσ ἴῃ 
ἴῃ6 Ηεῦτεν (ΤΥ ΠῚ ἔογ 7). 

δὲ «ῥα ΐ δωγπ ἐδένι, ἀπά σαν ἐδερε σαυαῦ 
εαῤῥϊ σε ἱν 6. ὯΘ 5841} Ὀυγῃ ἴΠ6 ἴδπιροβ, δηὰ 
ΟΔΓΓΥ ΑΥΝΟΥ ἴπΠ6 ροάβ, Ἰδηγ οὗ νι ἢ ψοτὸ 
οὗ ρῥγδείοιιβ πηαίθγ 5. 

απά δὲ «δαὶ! αγγα7 ΜδὴΥ οτος οθπάρα 
αἴ (ῃ6 πιδρπιῆσεηῃςθ οὗ [ἢ15 πιοίδρῃοσ πᾶνὸ αδἷ- 
ἰοπιρίοα ἴο γῖνε ἃ ἃ ποῦ ἔξορὶθ τηθδηϊηρ, δα 
πῃ ναΐη. ΤΠ ΑΟΨ., μοννενοῦ, αἀἰπιιπῖϑῆθς 115 
Ὀοδιν ὈΥ ἰγδηϑιδίηρ ἴπ6 νοῦ ἀγγαν ἴῃ ἴ86 
ϑεςοηά ρ͵αςε ὈΥ [6 ρῥγοβαὶς δι ζει οὐ. 1.11. 1ἴ 
15, “πώ ῥὲ «ῥα αὐγαρ ῥί»ισεὶ αὶ ἱπ δὲ Ἰαπά ΟΊ 
ἘΎΡΙ αὐ ρὲ ἐδεῤῥογά «υγαῤῥεὶδ δινιοί ἴπ δὲς 
εἰσαέ, απά «ῥαϊ χοὸ ογι δ ἐῤεέπες ἐπ βέαεξ, |.ε. 
ὙΝΊ 45 ρύθαΐῖ θᾶϑ6 85 ἃ βῃορῃογὰ [ἤτγοννβ ἢ19 
αἰοαὶκς τοιιπὰ ἢϊπὶ ἤθη ρβοίηρ ἔοσίἢ ἴο νναΐςἢ 

ΦΊΌΙΣ 
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δ 5 ἤοςκΚ ὈΥ πῃ ἴπ [Π6 ορεπ βεὶά, 850 δδϑ!]γ 
8141} ἴπ6 κΚιηρ οὗ Βαῦγίοη ἴδε ροβϑοϑϑίοῃ οἵ 8]} 
(Π6 ννοδ! ἢ δηὰ ρίογυ οἵ Εξγρῖ, δηὰ ἴῆγονν 1ἴ 
τουπά Πἰϊπὶ, δηὰ ἀοραγὶ νοι δῆγοπο ἀδγης 
ἴο τεβίϑί ἢϊ5 ργοργοβθ (Εννδ]ά). 

Τμε ννογὰ 15 πΠΊοῦα σοῦ - 
ΤΕΟΤ]Υ τεπάσγεα ἴ αν ἴῃ 1541. ΧΙχ, 19, γΠΟΓΟ 1 
5 ἐχρίδἱπθά ἴῃ ἴπε ποῖε 85 πλεδηΐῃρ 8η οὔε]βκ. 
δυςἢ Ποτὲ σδὴ δῈ Π|{|6Ὲ ἀοιιδξ 15 115 τηϑδηΐϊηρ 
ΒοΓο. 

Βειδ-σϑο»ιθ.}} 1.6. ἴῃς Βουϑα οὗ {86 ϑυη, 
θεῖος Κποννῃ ἴο ι15 Ὀγ ἰῖ5 Οσθθκ πάπα Ηδ]ο- 
ΡΟΪΙ5, ννᾶ5 ἕλπιοιιβ ἔοσ 115 οὐδ 55, βόνεσαὶ οὗ 

18. ἐδε ἱνιαζο: 

ΤΙΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΕΙ. 
ἐμοῤ ῥσι οἔ  Βειμ-5ῃδπλθβῃ, τῆδῖ ἐς ἰη τῆς ἰληά 
ἐάσει. οὗ Εργρῖ; ἀπά τε Βουβεβ οὔ πῃ δοά3 

οὗ τῆς Ἐργρείδηβ 3}41}} ῃ6 δυγῃ νὰ 
ἢτα. 

ννΠΓἢ ἀτὸ πον δἱ Ἀοπιρ, ἰπαΐῖ ἴῃ ἴη6 νδθοσδη 
δανίης Ὀδοη Ὀγουρῆὶ μι εῦ ὈγΥ (αϊρυϊδ. 
ἼΔΟΙ 51} ον Υοσ Γοτηδ!Πη5 [ΠΟΥ ἐπ σἰΐπε ΟἿΘ 
ἀεϑογιδοαά ὈΥ͂ δ.ΔΏΙΘΥ 845 “ἴῃς ο]άοϑὲ ἴῃ Εξγρέ, 
δηᾷ (δΒογοίογο ἴπῸ οἱάοϑί ἴη {π6 ννου]ά." [1 19 
ςονογοά ψ ἢ ΠΙογορ Υρηὶς5. ἱπίδρ! ο α ἰπῖο 1η6 
δτδηϊῖθ, οὗ [ῃ6 τηοβῖ δποίεηϊ οἵ ρὶοΐυγε ἴγρθ, 
ὙΠ πὸ Δρργοδοῖ ἴο ρῃοπείϊς σμαγαςΐετβ. 1 6 
ΔΓ ΔΌΣ Υ δηὰ δοδιυ οὗ {π656 οὔε 5Κ5, 580 υἢ- 
1|κ6 ϑνθγγίμιηρ ἴῃ {Π6Γ ον σΟΙΙΓΓΥ͂, πηιιϑῖ 
δᾶνε στεδί]υ ᾿πηργεβϑθα [ἢ 6 [οννβ, δηἀ ἤδηςθ {6 
τεΐογοηςθ ἴο ἴἢδπὶ ἤθτθ. ὙΠῸ ἘΡΥΡΓ Δ ὩδΠῚ6 
ἔοσ Βοι ἢ -5ῃριηηθϑἢ ννγ85 ΟἿ, ἴοῦ νυ ἢ 966 ποῖδ 
ο Οϑεη. χ]ὶ. 45, δηὰ δι} 5 " ΒΙΌ]. Ὁ 1ςΐ, 

ΝΟΤᾺῈ ου (ΗΑΡ. ΧΕΙ. 9. 

Το νογὰ ἸῸ οσουτϑ [γῖσο ἴῃ δογρίιγο, 
δηἃ ἴῃ δας ἢ 8596 15 τοπάογοά ἴῃ (6 ΑΝ. ὀγίεξε 
ἀϊη, Ὀυϊ οὐὧὖν ἰσγαπϑιδίουβ ἀϊά ποῖ πηθδῃ {ΠΟΥ ΟΥ͂ 
ἃ Ρίδοθ ἴῃ ὑνὨϊοἢ Ὀγοκα ἀὸ Ὀυτηΐ, Ὀθξ ΟΠ6 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴῃ ψὨΙΓἢ [ΠΟΥ ἅγὸ τηδάθ. Ἐὸγ (}15 ἰδΐ- 
ΤΕΣ 56η58 ποῦ 5. ΔΊΡ]6 1ι|51:1Ποφίίοη 'π [Π6 
γΟΙΞίοηβ, [ῸΓ ἴΠ6 ἔΟΥΤΊΘΙ ΠοπΘ. [πῃ 2 8. ΧΙ]. 21, 
(βου ποῖ ἴΠ6 τοδάϊηρς οὔ ἴπὸ ΟΡ, ὅγτζ., 
ΟΥ Τατγρ.. [Ὁ Ι5 ἃ ργοῦδοίθ ςογγθοίίοη οἵ {πε 
Μαξοηῖοϑ, δπὰ ἢδς {Π6 βιρροτγί οἵ {86 0ΧΧ.. 
ὙΠΟ ΤΟΠΘΘΥ πλινθίον, δῃηὰ οἵ {πὸ ΝΛΜΝ;., ψ ἢ ἢ 
8.45 “ΤΡ ἰαΐογιπη,᾽) ἃ »"ομά γον »ιαζὶπρ ὀγίεξς. 
ῬγοῦΌΔΟΪΥ, ποννθνοσ, [Ὁ ννᾶ8 ϑοπΊα δγοοίίοη οὗ 
Ὀγσκννόγκ, ἸΠγΟυΡῊ ψ ΠΟ ἢ τΠ6 σοπαηυογεά 
Απιπιοηίζεβ μά ἴὸ ρᾶ85. [ἢ Ναἢαπι 11}. 14 [ἢ15 
5 411 θὈχ8 σΟΓΙΔΙΠΙΥ 115 πιεαηὶπρ. Νιηθνεῇ 15 
σοιπδηάοα ἴο ργθραγα ῸΓ ἃ 5656, Δπα διηοῃξ 
Οἴμοσ (Ὠϊηρθ, 5Π6 15 ἴο “ἐγεπσίθεη ῥὲγ ὀγίοζ- 
τυογὰ. ὍὝΠΙ5 15 ἴΠ6 ὀχροϑίίοη οἵ ἴἢ6 ΤΑγῃ., 
γυ [86 ΟἾΠΕΙ νϑυϑίοηβ πα ογϑιδηὰ {πε ννογάβ οὗ 
ΤΟΥΠΆΙΠΡ ΟΥ̓ ΞΒῃδρίπρ ὈΓΙΟΚΒ5, 81} ἱπιογργοϊδξιοη ποῖ 
ἴο Ὀ6 4ἰἰοροίῃοσ δοῖ δϑιἀθὶ δ5. 1ἴ 9ῺῸ0]1ονν5 ἢδίυ- 
ΤΑΙ ὑροη {86 ργονίοιιβ 1π]ποξίοη ἴο ἡγεσά ἐδε 
εἶαγν. [ἴ τηυϑί 450 Ὀ6 ριδηΐϊοά (μδΐ (ἢς ΗδΌγ. 

Ἰ29, π|κὲ τε ὅγτ. Ἰλϑδλο (ὉΥ νοι ἰξ 5 
τοηδογοά ἴῃ 6γ. χἹ!. 9. Δηὰ νυ ἢ ἢ ἰ5 4150 1ῃ6 
Γι τεδάϊηρ Βοτὸ ἴῃ Νδῆυπι 1ηϑιἰοδὰ οἵ [πο υη- 

ΤΠ ηΡ Ἰλοδαλο), δηά (ῃ6 ΑΓ. 

ΡΓΟΡΟΓΥ ἴΠ6 ὈΓΠΟΚΌΒΠΔΡΟΥ, |. Ζ. {π΄ τουϊά ἰπ 
ὙΠΙΟΒ ὈΓΠΟΚΒ ἅγὸ σπαρεά, {π6 ρῶς ἐαίεγιωη ΟΥ̓ 
[η6 Νυΐξ. [ἡ {}15 ράϑδαρε οἵ ογόπηδῃ {Π6 
ψυϊξ. τεπάεγβ ἃ ὀγίες «υαἱ!, 1π6 ΤΑγρ. ἃ ῥιω ά- 
ἡπν, ἴῃς δῦ, ἃ ὀγιοἰ νιομίά, ἴλε 1, ΧΧ. [Π6 ῥγο- 
2»ίσα. ἐν προθύροις, ἴδε ΟἾΒΟΣ Οὐροῖς νουϑιοηβ 
πλινθίον. ἰ ἰ5. ρἰδὶη ἔτοπι {Π15 σοηδιϑίοη ἴδ 
1806 νογβϑίοηθ ὙΕΓΘ ΨΕΓΥ ὑποογίδιῃ ἃ5 ἴο (ἢ6 
Τσδηϊηρ. ϑοηθ τβογοίογο πᾶν ϑιιρρβοϑίοα ἃ 

βεῖδε νν Ὡς ἢ ΜΡ 848 ἴῃ Ατδῦϊς, ὩδηΊΟΪΥ, ἃ 

εἰς 4} 

Γεββϑα] οὐ ργοϊεσίίοη, Ὀαΐ [815 βῖνεβ. πο βοοά 
Β6Ώ56:; ΠΟΓ 15 ΔηΥΓΠΐηρ σογίδιη ἐχοερῖ [Πδῖ 16 
νγογὰ 15 ἀογινθὰ ἔγοπὶ 4 ὈΓΟΚ ΟΥ̓ ἘΠ|6, δηὰ [παῖ 
{πε 122} ννᾶ5 ϑιἰυδιδϑὰ ἴῃ τῆς δηΐγαησς ἴο [Π6 
ΤΟΥ̓́ΔΙ ραΐᾶςθ, δηὰ ννᾶβ ἃ ἢΐ δηά ργορογ ρἷδος 
ἴπ ΨΨὩΙΟὮ 4 σοηαιοπηρ Κιίηρ ννοι]Ἱὰ ρῥ]ᾶοθ ἢϊ5 
(ἤτομθ. Ῥοββιδίγ, {πετγοίογθ, ἴἃ νᾶ ἃ ρᾶνθ- 
τηθηΐ οὗ ὑσὶ κβ οὐ 1165, δηά ὑροη τἰ [Ἔγοπλ δῇ 
ννᾶ5 ἴο ρίδοθ ἰαγσε σἱοπες, γεῖ ποῖ 50 ΥΟΎῪ ἰάγρο, 
ἰπΑϑιλ ἢ 845 ἢ ννᾶ5 ἴο ΟΔΙΤῪ ἵποῖη {δ ΠῸὙ ἐπ 
ῥὲς ῥαηά, ἀπιὰ σονοῦ {Ποπὶ ΤΟΥΣ Ψ]Ν πλογίδγ, 
τοηάἀογοά ἴῃ ἴῃ6 ΑΟΝ. δια ἐδερε ἴῃ ἐῤὲ εἰαγ. [ἢ 
ἔλςεϊ, [ὀγοπλδῃ νγᾶ5 ἴο Ὀυ1]ἃ ἃ ἰονν ἀδῖ5, ὕροη 
ὙΠΙΓἢ (ἢ6 σοηαηυογογ᾿β ϑοδὲ τε ῃΐ Ὀε ρῥἰδοδά, 
ὙΜὮΠ16 Ὄνὸσ ἢἰπὶ ννου]Ἱά Ὀ6 ΠΕ ἃ σΆΠΟΡΥ, οδ]] δά 
ἴῃ ἴῃ6 ΑΝ. δὶ» γογαὶ ραυϊδοη, υ. το. Νὰ 
Πᾶνε 8η δχαςῖ ρὶσΐυγο οἵ [6 ννῇοΐο ἴῃ [ἀγα 5 
“Μοη. οὗ ΝΙίη.᾽ Ρ]. ς9ς. Τδε Κίηρ 15 ϑεδῖραὰ 
ὌΡΟη ἃ ον ρ]δοδα οἢ ἃ ἀ 415 ταϊϑοὰ δῦοιξ ΠΕ 
ἴθϑη ᾿ἰποῆθϑ5 ἔτοπὶ ἴθ στουηά, ψνΠ16 4 ουηιιςἢ 
βἰδηάς Ὀθἢϊπα Ὠἰπὶ Πο]άϊηρ ΟΥ̓ ἢϊ5 ποδὰ ἃ οἂ- 
ΠΟΡΥ ΟΥὉΠΉΌγε]]Δ. Ετσοπὶ ἴπε βιποοίμηθϑβ οὗ 
[86 ἀ415 1[ἴ δοθπηβ, 1κὸ [Θγο πη Δ ἢ 5, ἴο ἤανο ὈΘΘἢ 
τηλάθς οἵ σἴομοϑ, ρ᾽διϑίογεα σοιῃρ]θίε]υ ονοῦ. 
ΤΠ οδ]θοϊίοη τμπδΐ [ογοπιίδῃ ννοι]ὰ ποῖ ἢᾶνα 
Ὀδθη αἰϊοννοά ἴο διὰ βοὴ ἃ ἐ415 ἴῃ [Π6 δῃ- 
ἴγδηςε ἴο ἃ τογδ] ραίδοθ ἰ5 ἔ1111|6. Εσγοπῃ [Π6 
πχοϑῖ δηςίθηΐ {ἰπι65 ἴο [26 ρτεβθοηΐ ἀδὺ {πη ς 8 
ΘΠΕΓΟΪΥ ΔὈΠογγοηΐ ἴο Οὐ πιεῖ ῃοα!ο δ] ννᾶγϑ ἃγὸ 
Ροττη δὰ ἴῃ ἴη6 Ἐπδϑοῖ, δπὰ (6 τόσο βἴγδηρα 
[Π6 δοῖ (ἢ6 1655 ΠἸΚΟΙΥ 5 ἴἴ ἴο ὃς ᾿πίοτίογεάα 
νν ἢ, Ὀδοδι56 ᾿ἴ 15 Ἰοοκεά Ἰροη 85 ἴο ἃ σεγίδίη 
οχῖθηϊ ἱπϑριγοά. ΤὮι5 546 ΡΘΟΡΪΘ ἃ.Ὸ βοϊοσῃ 
γτοϑίγαιπθά, [ἃ Ὀεῖηρ βιιρροβοα τῃαῖ {πὸ ὨΘΠῪ 
ἀϊγοοῖν ᾿ηβδησο5 (Πο96. ννῆοΟ ἃγὸ Ἱποδρδῦϊο οὗ 
σοπίγο Πρ ἱμοπηθεῖνοσ, [Ιπ (ἢ6 σᾶ56ὸ οὗ }6- 
ΤΟΊ Δ} ποτ ννουὰ Ὀ6 ἢῖ5 τορυϊδίίοη 45 8ῃ 
ἰπορίγοά τδη ἴο ργοΐθεϊ ἢ:πὶ, δπὰ ἢϊ5 ςοῦ-» 
ἀυςὶ ψνου]ά Θπεγεῖὶγ παστηοηΐζε ἢ οὐεηιδὶ 
γΙονν8. 



γ. 1---}} 

ΓΟΗΑΡΤΈΕῈΚ ΧΙΗΙΝ. 
1 ϑσσεσιϊαά ἐχῤγεδεείλ λέ ἀσοία ον οὗ ϑ'μάακ 
,)ον ἀεῖνγ Ἰαρέαίγγ. τι Μἶἔε 2γοῤῥέειείά ἐδεῖγ 
αελίγμείομ, τοῖο εονρῖξ τοί σέ» τε ἘρΥῥί. 
15. 71: οὐδέϊπα!ςν οὐ “τ εῖοςσ. 4ὁ0 ϑεγενακ 
ἐἀγεαριοίά ἐἀόρε 707, 1Δ4 σαριθ, ἀρ ἀγα Ὁ ἃ 
σοι Ξγοῤλενοίλ ἐδὲ ἀὐσέγμείίον οὐ ἔρυδι. 

ΗΕ νγοτά τηδῖ σᾷπγε ἴο [εγεπιδῇ 
ςοποεγηίηρ 4}} τῆς [ενν8 ννῃϊςοἢ 

ἄννε!]! ἴῃ τῆς ἰδηὰ οἔ ἔσνρε, ψϑὶςὴ 
ἄννε}}] δὲ Μιραοϊ, δπὰ δὲ [ἈΠ ρδη ἢ 68, 
Δηά δὲ Νορῆῇ, δηά ἰῃ τ σουηζγυ οὗ 
Ῥάτῆγοβ, βαυ!ηρ, 

2 ΤΏυβ 541} [86 ΓΠΟΚΡ οὗ ΠΒοβῖϑβ, 
(ἢς (Οοὰά οὗ ἴΞ5γδε], Ὗε ἢᾶνα β86θῃ ἃ]]} 
(ἢ δν}} τας 1 ἤᾶνε Ὀγουρῃς ἀροη 6- 
Τυβαίεπι, ἀπά τπροῃ 4] τῆς οἰτε5. οὗ 
]Τυάλῃ ; ἀπά. θεμο]ά, τ 15 ἀδγ τῇ 6γ ἄγε 
ἃ ἀεβοϊδίίοη, δηά πο πιλῃ ἀννεϊ]ετῃ 
τΠογεῖῃ. 

4 Βεοδιιβ6 οὔ Πεῖγ νν]  Κοάπα85 νυν Ι ἢ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΠΩΙ͂Ν. 
{ΠΕΥ πᾶνε σοπΊτηϊς4 ἴο ριόνοκα πα 
ἴο ΔηρΈΓ, ἴῃ τῃλῖ ΠῈΥ ννεηῖ ἴο ὈυΓη 
ἴθσθηβ6. απ ἴο 86ῖνβ οἵδε ροάβ, 
ψγῃοπὶ ἴπον Κηενν ποῖ, μοίἐῤοῦ τῇ 6 γ. 
γε, ΠΟΓ γοιΓ ἔα θεῖϑ. 

4 Ἠοννεῖς 1 56επὲ υπῖο γου 81] ΠΥ 
βαύνδηῖβ ἴῃ ργορῃεῖβ. γἰϑιπρ' ΕΑΓΙΥ δηά 
βεηάϊηρ ἐϑέηι, ϑαγίηρ, ΟἿ, ἀο ποῖ τ} 8 
ΔΟΟπλ Π40]6 τῆϊηρ τῆι 1 ἢδῖα. : 

ς Βυῖτῃον ἢεαγκεηθα ποῖ, Ποῦ ἰη- 
οἸιμοά ἘΠΕΙΓ δὰγ ἴο ἴμγη τοι {ἢεὶγ 
ν] ΚΕΘάη 655, ἴο ὈυΓη ΠΟ ἱποθῆβ6 Πῖο 
οἴδοῦ ροάβ. 

6 ὑνμεγείοιε ΠΥ ἔα ἀπά πιὶηα 
ΔΏΡΟΥΙ νγ»Ὼ5 ροιιγαά ἔογῖῃ, ἀπά ννᾶβ Κιη- 
ἀ]εα τη τῆς οἰτε5 οὐ [μάλῃ ἂδπά ἴπ 18 
ϑδίγεαῖβ οὔ [εγιιβαίεπὶ; ἃἂπά τΠΘΥ ἍΓ6 
νναϑῖεα σμά ἀεϑβοϊαῖε, 5 δἵ [ἢ15 ἀΔΥ. 

η Γμεγείοτε πον τῆ8 841τῇ τῆς 
ΓΚ, ἴῃς (ὐοά οὗ Ποκῖ5, τῆς (σοά οὗ 

σηΗαΑρ. ΧΕΠΙΝ. Μὲ μᾶνὸ 'π (ἢ15 σῃαρίογ 
[86 τεσογά οὗ εογθπλδῃ 5 ἰάϑὲ ργόρῆθογ. [ἢ 
ΠΟΌΪΘ σοηϑιϑίθηου ψνἢ 1π84ῖ ἀπρεπάϊπρς ἀοῖογ- 
τηϊηδίίοη ἴο ἀο Πὶ5 ἀυΐγ, νυν ἢ Παὰ πηαγκοὰ 
ἢ]5 ΠΟΪῈ 116, δηὰ υπάοϊογγοα Ὁ [Π6 τοσθηΐ 
νἱοΐδηςο οὗ ἴπ6 [ονν5, ννῆο δά ἀγαρρθοαὰ Π]Πὶ 
ἰηΐο Επγυρί δραϊηϑδὲ ἢ15 νν}}}, ννὲ Βηὰ τα ὈΟΪ]αΪγ 
του κίηρ ἘΠΘῚΓ τοπθηςιθβ. ἴὼ ΙἀοΪῖΓΥ, νυν Δι ἢ 
566 ἴο ἢᾶνὸ βτοννῃ ΟὨΪΥ [πὸ 5 ΓΟΊΚΟΥ ἴῃ {ΠΕΙΓ 
(τυ αιίοη, ὙΠὸ δά άγθβθ νν5 δυο ΠῈῪ τηλὰθ 
ἴο {ποπὶ δ δοπὶθ ἐοβίιναὶ, δηὰ που [ἢ 6 
[6νν5 Ἰινρὰ ἴῃ ἴὴ6 ἢορε οὗ Ὀδίηρ δὺϊθ ϑύοῃ ἴο 
τοίυγῃ ἴο [ιάπα, γεῖ Μὲ ἢπάα ἴΠαΐ (ΠοΥ δά 
Θργοδά οὐδοῦ ἴῃ6 ννῃοΐα ἰαπαά, γϑργθϑθ Δ ν 65 
οὗ {πεῖγ σοπηπλη {165 Πανηρ σοπλὸ ἴο ῬδίῃΓΟΒ 
ποῖ ΟΠΪΥ ἔγοπι Μ|ίραοὶ δηὰ Ταῆρδημεβ, 
ὄνθ ἔγοπιῃ Νορῃ. [ἴηΐδιρῃξ ὈΥ σἢαϑιβοπιθηξ 
ὍΠΟΥ οἰυπρῦ πιοῦθ ΟἰΟβΟΙΥ {ΠᾶΠ ἜΥΟΥ ἴο {ΠΕῚΓ 
ΘΙ ρογϑι !οη5, πα ἄνθη δϑογι θὰ (ΠΘΙΓ ΟΓΙΠΘΓ 
ῬΓΟΒΡΟΓΙῪ ἴο {Π6 Ὀδηῖρη ἰηἤπδηςο οἔ Πε Οἰθθη 
οἵ Ηϑᾶνθῃ. 7Θγοπηῖδὶι ἱμογοίογο ΘΑΓΏ ΒΥ 6Χ- 
Ροβίιυ]αῖεϑ νυν ἢ ἘΠ όπι, δα πημοη 5ῃΐηρ; {πὸπὶ Πα 
[86 ργεβοηΐ ἀδϑοϊδίίοη οὗ πα νναϑ το] }γ ἴΠ6 
ΤΕ οὗ {ΠΕΙΓ ραϑῖ ἸΔο]ίσυ, νυ. 2--7, Δπὰ 45- 
ΒυΠηρ ἴπθπὶ τΠδὶ σοπίϊηθδηςσο {Πογοίη τνοι]ά 
ὈΓΙΠΣ ΟἾΪΥ τυΐϊη δηὰ ἀοδίγισςοη ἀροη {Π6Ππὶ- 
ϑοῖνες, νυ. 8---ι4. ὙΠΕῪ τερὶγ ἴῃαί {Πῃ6 ννοτ- 
Βῃ!ρ οὗ (6 Οτθθη οὗ Ηθάνεῃ μὰ ἢοιτϑῃθά ἴῃ 
πον Ὠδρριοϑὶ Ἐἰπ|65, στ. 1-ς---το, ΜΒΠΟΓΘΌΡΟη 
Θγο Δ ἢ ϑἤθννα πὶ {Π6 Δ 5Γ ΠΡ ΠΊΙΞΟΓῪ Οὗ ΤΠΟΙΓ 
ἃ ννᾶ5 106 {τ τϑϑι]ὲ οὗ [Παξ ννούβῃ!ρ, υὐ. 

40---23,) Δηἀ ρῥγράϊςῖβ μα ἰγοι! Ὁ]6 δηὰ εἰἰβῖ 655 
“του ]ὰ 5111} Ὀ6 {Πεῖγ ἰοῖ 'ἴπ Εβυρὶ ὑπ]|655 ΠΟῪ 
τερεηϊοά, νυ. 24---::8. 4.54 ρῥτοοῦ ἤπ4}}Κ οὗ [Π6 
ἔπι οὗ 15 ννογάβ ἢς ἕογεῖο!!]ϑ [ἢδὶ Ῥῃδγδοἢ- 
Ἡορῆγα 5ῃοιιὰ δὲ ἀε]νεγοὰ πο ἴπ6 παπάς οὗ 
ἢ]5 Θῃθηλ165, δηαὰ ἀϊε ἃ υἱοϊθπὶ ἀθδίῃ, συν. 29, 
20. 

1. Μισάο]] Νοῖί ἴδε υ]]ᾶσὸ ἀροη {πὸ Ἀδὰ 
δο4 (Εχοά. χίν. 2), Ὀυΐ πὸ ἔγοπῦσγ ἴοννῃ 
Μαράο απ), 4 σίγοηρ ἐογίγοϑϑ, ἔννοῖνο Ἀοπηδῃ 
ΓᾺ1]65 ἔγοπλ Ῥοϊυδιιπι, οἡ [86 πογίμοσῃ Ὀουηά- 
ΔΤῪ οὗ Εργρί. 

Εογ Ταῤῥαπρες δὰ Νορ 56ὲ ςἢ. ἰϊ. τό, δηά 
ἔογ βαΐίϑγος 566 ποῖθ οἡ Ραίζῃγιϑιπι, θη. χ. 
14, δῃηὰ Τρ. 154]. ΧΙ. 11. 

8. ἐπιραΐ ἐρδν «ὐϑηΐ ἰο ὀμγη ἱπεέπσο, δηὰ ἰῸ 
σογυεῇ ΟὖΥἍ, ὉΥ Κοϊπᾷ 1΄ο διγη ἱπόησο 10 “ογυξ 
{ΠΟΙΟΌΥ οὐῥόν σοώς. Τῆς Ηθθνγ. 11ξ. 15 ἐο γὸ ἰο 
ὀμγη ἱπέοησο ἰο “εγυε, Ὀυῖ 115 τι} Πρ] σατοη 
Οὗ ᾿πβπηιπ|ν65 15 σοΠίΓΑΓΥ ἴο {πΠ6 υϑᾶρὸ οὗὁὨ ΟἿΓ 
Ἰλησιιαρο. Τὴ ΑΟΨΝ. 5 αἷϑο ἰῃσοογγοοὶ ἴῃ 
ἰπϑου την ἀπά, Ὀδοδιιδο ἴπ6 Ὀυτγηΐηρ ἰποθηβα 
ἰ5 ἴΠ6 ϑογυῖσθ οὗ [6 βδίγδηρθ ροάβ ἤοῦὸ σοῃ- 
ἀεπηπαά, 

4. Ἡοαυδεὶξ 1 “επ Απὰ ἐπ΄. 
γι είησ εαγίὶν ἀπά σεπάϊησ τε] ΟΡ. «ἢ. νἱΐ, 

25. 

Θ. οὑα-ς ῥομγεά ζογδῚ 86 ςἢ. ΧΙ. τ8. 
ας: αἱ ἐῤὶ: 447] 866 οἢ. ΧΙ. ς» 

7--0. [Ιπ ἢ ἤνο ργδνίοιβ νϑῦβθβ [ϑγετ δῇ 
Πδά ἀρρεαϊθὰ ἴο {π6ῚΓ οννῇ ὀχρογθποθ οὗ {86 
6Υ}] τόϑι 5 οἱ {ΠΕΙΓ  ΟΥΤΊΘΙ 5᾽η5, δηὰ μανὶης 
(Π5 ρτγεραγοά [6 ννΑὺ πὸ ρῥιιῖβ ἢ15 ἄρρθδ] ἴῃ 
(πὸ ἔογπὶ οὗ ἴνγνο αιιοϑίίομβ. [}π {πὸ βιοῖ, υὐ. 
γ, 8, ἢ6 45Κ58, ΨὮΥ ΠΟΥ σοΙηΠλ ἃ βοσοηα {ΠΠῚ6 
51η5 Ὑν ΠΙΟἢ πᾶνθ αἰγοδάν Ὀτουρῃξ ὑρὸῃ τἤοηὴ 
5 Οἢ ὈΠΒΠΔΡΡΥ͂ σοηδθυθηςε5, δηά ἔπθη, 845 βυῃςῇ 
ςοπάιιςϊ δορηδὰ ἴοο ἡτταιϊοπδὶ ἴο Ὀ6 σάρδ0]6 οὗ 
ἀείδθηςθ, 6 ἀοπηαηάβ ἴῃ 16 βεςοηά ρίας, ν. 9, 
ὙνΒοῖΠοαΣ ἴΠῸῪ σου!α πᾶνε ἔογροίζθη ἴῃς ραϑῖ 
Ηἰδίοτγ οὗ {Ποῖγ πδῖίοη, ννθη ΠΟΥ ννεγα ἴῃ8 
80 ὑπίδυ ἢ ἴῃ 115 ξτοδὶ ἰθβϑ 8, 

523 



524 
Ιεγδεῖ ; Ὑὑνμεγείογε σοπηηλς γε ἐῤὶς 
σιεαῖ ἜὟἹ] ἀραϊπϑδὶ γουγ 8ο0]8, ἴο ουϊζ 
ΟΥ̓ ἔτοιῃ γοιι πηᾶη δηά τνογηδῃ, ἌἽἢΠ]ἀ 

Ἵε, .. πὰ 500 Κ]ηρ, 'ουξ οὔ Τυάδλῃ, ἴο ἰεαᾶνε 
»εἰά!έ 5 ΥΟΥ ΠΟΠΘ ἴο ΓΕΠΊΔΙΗ ; 
ἜΞΘΟΣ. 8 Ϊη τῇδλῖ γε ργόνοκα πὶὲ υπῖο 

γαῖ ἢ τῆς ννογκ8 οὗ γουγ ἢδηάβ, 
δυγηΐηρ' ἰπσαπ86 ὑπο Οἴδεγ ροάβ ἰπ 
τη6 ἰαπά οὗ Εργρῖ, ἈΠῈ Γ γα ὃς 
δοης ἴο ἄγε}, τῇαῖ γε πιρῇῆς ουΐ 
γουγβαῖνεβ οἵδ᾽, ἀπά τῆλῖ γα πηῖρῃς ὃ6 
ἃ σΓΒ6 Δπἀ ἃ γεργοδοῦ δηιοηρ ἃ]} τῆς 
Πδῖιοηβ οὗ ἴῃς δαγι ἢ} 

{πες 9 ἢκλνε γε ἰογροζζεη τῃ6 ἵννίςκεά- 
κίε, στ, ΠΕΒ88 οὗ γουγ ἔλῖμεγβ, ἀπά τῆε νι οκεά- 
ρος, Π655 ΟὗὨ ἴῃς Κίηρβ οὔ Τυάλῃ, δηά τῆς 

νυνὶ Κεάμθϑβ οὗ πεῖ ννῖνεβ, δηά νου 
ον ἢ νυ Κεάπεββ, Δπά τἢ6 τ τή χε 
οἵ γουγ ννῖνθ8, ὑνῃ!ςἢ τῆθῪ ἢδνε σοηι- 
ΓΕ ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ Γυάλῃ. δηά ἴῃ 
[ἢς 5ίγεεῖβ οὐ Γεγιβαί πὴ 

ἘΉΞΕῚ Ιο ΤΕΥ ἅτε ποῖ ᾿δμυπιδὶεά δυό 
πηἴο [15 ἀδγ, ποτε πᾶν ΠῸΥ ἔδαγ- 

7. αἀγαϊπαί γομρ σομ 7 1.6. ἀραϊηϑὲ γουγ 
ΟΥΏ 5ΕἸνεβ. ὙΠΟΥ ψου]ά πᾶν ἴο ὈδΑγ {πεῖη- 
56ῖνεβ (6 γϑϑιξ οὗ {Π6 6ν}} [ΠΟΥ ννοῦε σοπαπλῖ- 
τη, ςρ. ςἢ. χχΥΐ. 10. 

8. δαὶ γε »πὶσδὲ εμὶ γομγεείυε: ο7] ἈΑΔΙΒΟΥ, 
0 ἐμὲ ΟἹ γον γος τλπ Δηα ννοιῆδῃ, 5 γί 
186 οδ]οςὲ ἔτοτη ἴθ ργθνίουβ νϑῦβο.0 ΗϊΖιρ 
ἀεξεπάς {πΠ6 τεπάθγιηρ οὔ ἢ ΑΟΝ.., Ὀυΐ 1 σΔῃ 
Βοδγοοὶγ ὈῈ Πρῃΐ ἴο ἰγδηϑίδῖο {π6 βαπὴθ νγοσγάϑ 
ἴῃ ἴνο σοπβδθουξίν γεῖβοβ ἰῇ ἵννο ἀϊβογεηῖ 
Ὑ4γ5. 

Θ. δε ευἱοζεάμει. 9 ἐδεὶν αυἱυε ὌΠΟ 
Ἡδρῦτενν ϑαγϑ, {δὲ «υἱεξεάπει: οὗ δἰ: «υἱυο. Α5 
ὯΟ 54 [Ἰ5ἔδοΐογυ πλθδιηρ ἢ45 ὈδΘη συιρροϑίοα ογ 
[86 Ργοποιη Ὀεῖηρ ἰὼ ἴῃ6 511} 5.) ΠΊΔΠΥ ΟΥΟΒ, 
ἢ Εννα]ὰ ἀπ Οτγαῖ, δοςορὶ ἴπ6 τοδάϊηρ οὗ 
{0 ΧΧι., δε «υἱεξεάπεῦς ο γομν ῥγίπες, ςοῃ- 
δττηθα ΌὈΥ {6 πιεπίίοη οὗ [86 ῥγίηςθβ ἰῇ σύ. 
17) 21. ΑΑ σοργιϑῖ τῆ ξ ΘΑ5}}Υ δ στ ταϊθ δὲν 
«υἱτες ἴτοπη Πανηρ ἴῃ 15 πιπά 1ἴῃ6 ννογάϑ 
ὙΨΈΙΟΒ [πη 1 ον ἔο!]ονν. ΚΟΘΙΪ ἀπά Νάρε]ϑΌ. 
ἀείεπα {Π6 ργόϑεηΐ γεδαϊηρ, Ὀυϊ ρῖνθ ΠῸ 58115- 
ἑλοΐοσυ οὀχρ᾽δηδίίΐοη. ὙΒουρῃ ἴπ6 ϑνοσβῃρ οὗ 
τῃς πρῶ οὗ Ηραδνθη ννᾶβ5 ρθου αγ] ἃ ἔδπ}- 
ΠΙῺΘ ΙΔΟἸΔΊΓΥ, γεῖ ᾿ὑ ννα5 ποῖ ἴΠ6 5ο]Ὲ μοαΐμθη 
ὙΟΓΒΏΙΡ οὗ νι ἢ [6 [ενν8 ἢδά Ὀδθη ρι]γ, 
δηὰ “16 Κίπρϑ, [6 ργίποοβ, [6 ρθορὶθ," δπὰ 
ΒΏΔΠΥ ““ 1ΠΕΘΙ͂Γ νυῖνοβ,᾽) 15 ἃ 5: ΠΊΔΥΥ ἘΠΌΓΛΟΓΑ- 
τίοη οὗ 811 οἰ 45965, ὈὉΥῪ ννἤοβθ υπὶϊτοά ρογϑιϑῖθηςθ 
ἦῃ βίη {Π6 στιυΐη οὗ [ΕἸ Γ σοι ΠίΓΥ δὰ Ὀδεη σοη- 
δυτητηδίεοα, 

10. Τό αγὲ ποί διωριδι 1 οτ, πιδᾶθ 
Θομύσεῦθ, 11ἴ. ὀγοζοη, οὉ ΧΧΙΙ, οἱ [54]. χῖχ. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΗΙ͂ΓΝ. ἰν. 8---τ3. 

εἰ, ποῖ νναϊκεά ἰῇ ΓΑΥ (ἀν. ΠΟΙ ἴῃ ΠΙΥ͂ 
βίδτυζεβ, ἴῃαῖ 1 5εῖ Ὀεΐογε γοιι Δη4 δ6- 
ἔογε γοιγ ἔλῖΠεΓβ. 

[1 4 Τπμογείοσε τῆυ8 541ἢ (ἢς 
ΓΟᾺΧΡ οὗ δοβῖβ, τῆς ΟΟοἀ οἔὗ ἴ5γδεῖ; 
Βεἢο]4, 41 νν}}}] δεῖ τὰῦ ἴμες ἁραϊηϑὲ “ Αἴωοο φ, 
γου ἰογ εν!], ἀπά ἴο οι οὔ 41} [υᾳ4}. “ 

12 Αμά] ν}} τακε τῆς γεπληδηῖ οὗ 
]7υάδῃ, ταὶ ἢᾶνε 8εῖ {πεὶγ ἔλςθβ ἴο ρὸ 
ἱπῖο τ{8ε ἰαπά οὗ Εργρι ἴο βοϊουγῃ 
ἴΠετε, δηά τῇ 6γ 5}|4]] 41] θὲ ςοπϑιιπγεά, 
απά [4}} ἴῃ τῆε ἰληά οὗ Ἐργρῖ; τῆεῪ 
504} ευέπ Ὀς σοηϑαυπηεαὰ ὈΥ͂ ἴῃε βυνογά 
απά Ὁγ ἴῃς ἔλπιϊπθ: {πεν 5}4}} ἀϊδ, 
ἔτοπι ἴῃς ἰεαϑῖ ὄνεῆ υπηΐο [6 ρταοδίαβί, 
Ὁγ τῆς βννογὰ δηά δγ ἴδε ἔδπιπε: δπά 
ΠΟΥ 5}4}} θὲ δὴ δχβογδίίοη, σημα δὴ 
Δϑιοη]ϑῃπγθηῖ, ληά ἃ ουτ8ε, ἀπά ἃ τε- 
Ρτοδοῆ. 

12 Εογ 1 ν}} ρυπίϑῃ τῆεπὶ τμδῖ 
ἄννεὶ! ἴῃ τῃε ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, 451 πᾶνε 
ΡυΠἰβηθα Τεγυβαίεπι, ὈῪ ἴῃ βννογά, ὈῪ 
ἴῃς ἔΔπλίης, δηά ὈΥ τΠε ρεβϑί!επςοο: 

1ο, ΟΥΓἹ ἐγ δοά, τὉ. 111}. ς, ψν ποο (ἢ6 ΑΟ ὟΝ. δ45 
ὀγιωσεά. ἽὯδ ργορἢοί σἤδηροϑ τοι [6 βοσομὰ 
ἴο ἴῃς τῃϊγὰ ρόγβοῃ, Ὀθοδιι5ὲ [Π15 Οὔ γᾶσγ ννᾶ5 
ΠΟ πονν ἔδαΐϊιιγε ἴῃ ἴμ6 σοπάυςϊ οὗ ἴπ6 [6νν5, 
Ὀυΐ {ποεῖν ἔαίμους δηὰ {ποῦ Κίηρα δὰ βῇῆονγῃ 
(Βοπίϑεϊνεβ θα. }4}} 7 ἀἰϊἰδουθάϊοπε ἴο ἰδὲ ἀϊνπθὸ 
Ϊανν. 

11. αἱ ϑμώα] ἱ. «. 411 [άδὴ ἴῃ Εργρίῖ, γεῖ 
ουεῃ ἴῃ νν ἢ Ἔχοθρίϊοηβ, 5866 σὺ. 14, 48, 
νἢ16 [υὐἀδῇῃ ἴῃ ΒΑΌγ]Οη ννᾶ8 δπίϊγοὶΥ ὀχοπηρί 
ἔτοπι [15 ἀδηιποίδίίοη. [{|5 [5614 τορϑι τη 
οὗ ψνῆαῖ (86 ργορῃεῖ δὰ ἀθοϊαγεὰ ἴῃ οἷ. χ]. 
1ς---ααϑ; Ὀπῖ που ἢ τποῖγ ἸἀοἰδίΓΥ νυᾶ5 ἃ ἔγεβῃ 
Ῥγονοσδίίϊοη οὗ (μὲ ἀϊνιης ι5[ϊςο, 1 νγὰ5 θὰ 8 
σοπτίημᾶποθ οὗ ἴδ σᾶπιὲ ἢδοὶΐϊ οὗ πιὶπάὰ νυν ἢ 
δὰ πιδάς {ποπὶ αἀἸϑοῦοΥ ἴΠ6 σοπιπιαπά βίνθη 
ἴπογο, νυ. 2ο---22, Δη4 {πογϑίογο ΠῸ πὸνν ρυη- 
ἸΒῃπηθοπί ἰ5 (ἢγεδλίεηθα, ὍΤΠΘΙΓ δὴ ἀϊά δυῖ 
ΤΏΔΚΟ [6 Ριιη5ῃπιοπΐ οἵ νοι ΠΟΥ δά Ὀδθη 
νναγηθα Ὀεΐογα πλογα σογίδιη δηά ἰηου 4 0}6. 

15. απά δὲν τῥαϊ] αἰΪ δὲ εονπισιωροα  ὝΠΟΤΟ 
15 δσγοδὲ ἔογοαΒ ἴῃ ἴδ6 δοσυγλιίαῖθα τοροθτοη 
ΠοΓΟ οὗ [6 βαὴθ ἱπουρῃξς. [,11. ἰχαηϑιδιοὰ [86 
ννογαϑβ ΓῸ:-- 

ΤΡεν «ῥα! αἱ εονριὸ 19 απ ἐπάᾶ ; 
1» 1δὲ ἰαπά οΥἹ Εφγρὲ ἐδὲν “ῥα! μαὶ; 
ΒΒ) ταὐογά͵ ὧγ γαν»ιίπο ἐδῶ «ραϊ εοριο ἰο ΔΆ 

ἐπᾶ; 
Ἐρονη ἐδε ἱεασὲ ευθη 1ο ἐδὸ σγεαίοις ὅγ “ευοραῖ 

απά ὁγ 3ανιὲπο ἐδὲν «ῥα δ. 

ΎΠΕτΓΕ 5 ΠΟΓΘ ΠῸ γοβϑογυδίίοῃ ἃ5 ἷἱπ οἷ, ἵἱγ. 22, 
Ὀυϊ [Π6 τόνεσβο. 



Ι Ηεῦ. 
“π 

Υ. 14--17. 

14. ὃο (δαῖ ποπε οὗ ἴα τεπηπδηΐ οὗ 
7υάλῃ, νος ἢ ἅτε ροης ἰπῖο τῆς ἰδηά 
οἔ Εργρῖ ἴο βο͵οιιγη [με γα. 5141} εβοᾶρε 
ΟΥ ταπηδίη, παῖ ΠΟΥ 8ῃοιυϊά ταεΐμγη 
ἰηΐο [6 ἰαπά οὗ [υάδῇ, ἴο τῇς τῆς ἢ 
{Πεγ ἴπανε ἃ ἀεϑίγα ἴο γθῖπιγη ἴο ἀννε]] 

ἐμέν ποκς ἴῃογο : ογ ποῃο 5}24]] γεῖαγη διιῖ βυς ἢ 
48 50]] εβοᾶρε. 

Ις {ΤΏεη 1] (ἢς τεη ννῃϊς ἢ Κηενν 
(δῖ {ποῦ τνῖνοβ ἢδά Ὀιυτγηοά ἰμσθηβα 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΠΙ͂Ν. 
Πῖο ΟΥΒΕΓ ροάβ, δηά ἃ] [6 ὑνγοπιθῇ 
(παῖ βῖοοά Ὀγ, ἃ ργαδῖ πλυϊττιάδ, ανεῃ 
411 τῆς βθειτ (παῖ ἄννεὶς ἰπ τῆς ἰλπά 
οἔ Ἐργρῖ, ἰῃ Ῥαῖῆγοβ, δηβυνεγεά [ετο- 
τηϊΔἢ, ϑαγίηρ, 

Ι6 4: ῶῶν ἴτε ννογά τῆας του Πιαϑὲ 
ΒΡΟΚΘΩ ὑπο ι18 ἴῃ ἴῃε πδηὶς οὗ τῆς 
ΓΟΚΡ, να νν}}] ποῖ μδαγίδη απο τῆ δα. 

17 Βυῖ ννε Ψ}}]} σεγίδίγ ἀο ννβαῖ- 
ΒΟΈν Γ Πηρ ΡΟ ἰογἢ οὐ οὗ οἱιΓ 

14. 8. ἐδαὶ ποῆς Γ᾽ ἐδὲ γεριπαπὶ... ἢ 1ἷἱ. 
“«Αμπά ἐῥεέγε «δα! πο δὲ ἰο ἐδεὲ γεριπαπὶ οΥ ὑμάαῤ, 
«υρίορ ἀγε Κοῖῃ!ᾷ 10 σοὐομγη ἐδέγό ἐπὶ ἰδὲ ἰαπά ΟΣ 
Ἐφ»ὲ, ομϑ δαὶ σιζαῤε; ογ γεριαίρῃ, δῖος. ΤῈ 
Τοππεῦ ννογὰ πηθᾶη5 ΟΠ6 ὙνῇΟ 51105 ΔΥΨΑΥ͂, 54065 
Ὠἰπλβεὶῇ ὉΥ ἃ ϑίθα! ἢν διρηϊ, θη. χὶν. 12. ἴῃ6 
Ἰλίῖοσ οπθ ννῆο βδυγνῖνοβ νἤξῃ ἃ}} (Π6 γεϑῖ ρογιϑῇ, 
ἦοΡ ΧΥΪΗ, το. ΤΠ 5 ἐχρίαϊηϑ ἴῃ6 πηϑδηΐηρ οἵ {ῃ 6 
αϑί οἴδιιϑο οὗ (Π6 γϑύϑθ, νυν] Γ ἢ 845 1{ 15 ραζ ἰὴ 1ῃ6 
Α.Ψ. ἰ5 ἃ ἰγυϊϑιη. Δ μαῖ (ῃ6 ργορῇεί βϑᾶγ8 15 
(παῖ οὗ 411 [ῃοϑς πονν βοίηρ ἄοννη ἴο Εξγρί ποπθ 
88.4}} τεΐυσῃ ἴο [υάδπᾶ οχοθρί ἃ ἔδνν σΙβογδ ὉΪ6 
ξαρτονοβ, γγΠῸ 514] ϑσῖθδὶ νυ 45 τῆθῃ νγῆο ἢδο 
ἴῃ ὈΔΓΠ|6, 2 8. χῖὶχ. 2. ὙΠΟΓο 511} τοδὶ η5 ἃ 
νοτῦ4] σοπίγδαϊοίίοη τ] [Π6 Ορϑηϊηρ οἴἶδι156, 
ὙὨΙΓἢ -84γ5 παῖ [6 τοπλπδηΐ 5ῃοι]αὰ ἤᾶνθ ΠΟ 
ΟΠΘ ἴο ἐβοδρο; δι Ὀγοδα ϑἰδίεπηεηΐς οἵ ΗΟΪΥ 
ϑοπρίυτγε τε οἴδθη {8.5 40.4]1Π6ἀ αἰζογννασάϑ, 
ἀηὰ {Π656 διρίνος νοῦ ἴοο ἔδνν ἰῇ ΠΌΠΊΌΟΥ 
δηᾷ ἴοο ἀϊδῃοπουγδῦ!ο ἴῃ {Πεῖγ να  οὗὨ δϑεᾶρε 
ἴο Ὀ6 ἃ τρᾶῶὶ] θχοερῇοηῃ. Νοῖθ, πονγθυοσ, [μαΐ 
7ετθηλ δ} 8 ἀδηυπηοίδιίοπ' 15 σοηῇηπεα, ἤγβῖ, ἴο 
ἴΠοδ8 ὩΟῪ φοίη, ποῖ ἃ5 ἴῃ Α. ΚΝ. τεπάοιβ 1, 
«υδίοῤ αγε σομε ἴῃὶο Εξγρί; δηά, ϑθοοῃίϊγυ, ἴο 
ἴῃοθο το ἰπἰοπα ἴο ϑοϊ]ουγη ἔπ Γδ ΟἿΪΥῪ ἴθπη- 
ΡΟΓΑΓΪΥ, δηὰ ννῆο τπογείοσε ἀχὸ ἐμ πίης μρ {δεῖν 
σομἶξ ἰο γείμγη 0 ὕμάχα ἰο ἀκ«υεἰ ἐδέετο. 866 οῃ 
1815 ρῆγαϑο ἢ. χχὶϊ. 272. ΕῸΓ ΙΏΔῊΥ γοδλῖβ [εν- 
Ἰ5} 56. 16 γ5 δὰ ροης ἰο Εργρί ἴπ στύοδῖ ιν πη- 
Ὀεῖβ, δηὰ οὗ σουγϑο {ΠΕΥ τνουἹὰ πανὰ ἘΠ Ὶγ [8] 
Βῆλγα οὗ ἴΠ6 τη] βοτῖ65 οἵ [6 ΟΠαϊἀξδη ἴηνδ- 
βίοῃ, Ὀυϊ [6 πον σοπΊοῦα νου] συ ΤΟΓΟ 
ΒΕΥΘΓΕΙΥ, ῬΑΓΕΥ 45 Ὀεϊηρ ραϊμογεά ομθῆγ ἴῃ {86 
Ὀοτγάογ-ζοννῃ5, δηὰ ραγίγ ἔγοπι ἔπεσ νναπίὶ οὗ 
τηδδῃ5. Τὴ οἱ 5ϑξ:[6γβ, πιοσγθοόνεσ, υνου]ὰ Ὀ6 
ἰγοδλίθα π᾿ [ἢ6 5Δ1ὴ6 ννΑὺ 85 ἴῃς Εργρίδῃβ, Ὀυῖ 
{Π686 ἔμυριενοβ, ἢ πὸ Κηον]εάρε οὗ (86 
Ἐξγρίδη ἰδῆσιᾶρο οὐ ννᾶγβ, ννοιἹὰ ἤᾶν πὸ 
ἔθη ἀϑς ἴῃ 1Π6 σουπίσυ ἴο διὰ {μοπὶ, αηὰ νγου]ὰ 
4150 ὃδ6 τεσορηΖζοά ὈΥ̓͂ {πΠ6 (Παϊάσδηβ 845 ἰηγθ- 
ἴογαῖθ Ἔποηλθ5, Δηἃ ΠΊΘΓΟΙ]Ε55}} ϑἰδίη. 

16. ἐῤὲ γι «ὐδίιεῦ ἄπεαυ ἐῤῥαὶ ἐῤεὶγ αυτός 
ῥαά δωγπεά ἱγιεεηςε] ἘΔΙΠΟΓ, ἐῤαὶ ἐδεῖγ «ὐἱυες 
ὈΌττΘα ἑποόησε. 1ἴπνγ85 ποΐ δοιηεί!ηρ ραϑῖ, Ὀυϊ 
ἃ της 511} σοίηρ οὐ. [{ 566Π1Ὶ5 ρ]δίῃ πλοῖο" 
οὐοσ ἰΠδῖ [Π]|5 ἀρΡθδὶ]ὶ οὗ ἴπθ ργορῇῃοί νγὰ5 πιδάθ 
ἂἴ ἃ ΡῬΕΌ]ς [δϑίινδὶ πο] ἃ βουλθννῃετε ἴῃ Ῥαίῆτγοβ, 
ὁ.4. ὕρρεγ Εργρί: ἔοσ 1ἴῃ6 ννουθθῃ ἃΓῈ δϑϑοῖη- 
Ὀ]εά ποῖ ἴῃ 4 σγεαὶ »εμίμάφ, Ὀὰϊ ἴῃ ἃ στοδὲ 
ἐκαῥαὶ, οὐ σοπρτοραίίοη (566 ΟἈ. χχνυϊ. 9), ΠΟΙΟ 

ἔοππθά ἔοσγ το] ρου ρυσροβθεβ. Εχοθρῖ ρου 
ΒΟΥ ἃ ΘΟΥΒΠΊΟΩΥ |6νν 15} ΓΔ ΠΠΘΓ5 ννουϊὰ ποῖ 
μᾶνα αἰϊοννοά ([Π6 νοβθη ἴο Ὀ6 δργοδά ἰη 
ογονν 5. 6 πιθῇ ἃ1Ὲ Ὀγίνυ (ο 1: {ΠΥ ΚποΥν 
Ὑνμδῖ {ΠΕΙ͂Γ νυ ῖνο5 ἅγὸ ἀοίηρ, δαὶ ἴλκθο πο ἀϊτοςὶ 
5ῆδγθ ἴῃ (6 ργοσθθάϊηρβ. Α'5 ἴἢ6 ννοπηθη {ῃθη 
δάνδησθ ἴῃ γΟρΊΪΑΓ Ργοσδϑϑίοη ἴο ὑγοσβῃρ [16 
᾿Ιηοοη-Βοάά655, ἴῃ δοσογήδηςθ 45 ἰΐ δϑότηβ νν ἢ 
ἃ νον (ν. 17), [6τγειηῖδῃ τηθεῖβ ἔΠοπὶ, τλΔΚ65 
1Ππ6 ργοσδβϑίοῃ μα]ξ Ὡροη 1185 ΨΑΥ, ἃπὰ ῥτο- 
ΠΟΙΠΓΟ5 ἴῃ [ἘΒονδῃ 5 πᾶπὶθ ὑγογάβ οὗ ϑοϊθπιη 
νΑΓηΐηρ. ὙΠῸ ρθορὶε ἀο ποῖ ἀθῃῦ {μαϊ ἰξ 15 
᾿κόασαι ψνογὰ (νυ. 16), Ὀυΐ Αβϑογῖ  τηδὲ [6 
Ἄν ΟῸΓ οὗ ἴΠ6 Οἰιδθη οὗ ἤξανθη 15 πιοτὸ οβοδ- 
αεἴοι5 ἴπαπ ἰῃαί οὗ [ϑῃῆονδῇ. [{ ννᾶβ {πι15 δὴ 
ΟΡΘη τϑνοὶὲ ἀραϊηϑὲ σοά, δηὰ ϑῃεοννβ ἰῃαὲ (ἢ6 

ὈΪΘ νοῦ πηρυδα ἢ μὲ πλοϑσὲ ἀθθαϑίης 
Ἰάοα οὗ ροϊ γί μοίϑπι, ἡ ἢ σἢ τηδάς ἰἀο]αίογβ ποῖ 
ἀδθηυ ἴπΠ6 εχἰβίθπος οὗ οἴμογ ροάϑβ, Ὀυΐϊ σοραγά 
ἘΠ6πὶ ἃ5 50 ἸΊΔΠΥ ῬΟΎΟΓΓΙ Ὀδίηρϑ, δάσο ἢ νυ] ἢ 
ἢϊ5 ον 1᾿πιῖϑὰ 5ρῆοθγε οὗ δοίίοη, ἀπιοηρ ἡ ῃοξῃ 
(ΠΟῪ πιρϊ ἴλκοὸ πεῖ σποῖςθ, σα Καὶ. Χχ. 22, 28. 
Τοῃονδηβ ργοϊθσϊοη, ΠΟΥ ἀγριθ, μδὰ Ὀθθη οὗ 
ΈΠῸ υ56 ἴο ἴποπὶ; ἴῃ6 Οὐθθη οὗ Ηρανρη, ἰξ 
ποΐ πλογὸ ροννογίαὶ, νναϑ δὶ ἰϑαϑί τῆοσγε Κιηά. 

αἰ ἐῤε ρῥεοῤίε ἐῤαὶ ἀαυεί!...}] Νοῖ 4}} ἰῃ ροῦ- 
50η, Ὀπῖ ΌὉΥ ἀθρυΐϊγ. ΑἹ] τς βεῖζε]οῖβ ἴῃ Εργρέ 
γΟΓῈ ΤΟΠΉΔΙΪΥ ρουττρ {Ποηλϑοῖνοθ ἀπά οΥ 1Π6 
Ωιθθη οὗ Ηθαάνθη᾽5 ργοίθοϊζςοη: δηά ἴθ ΓΈΡΙΥ 
ἴο [Ἐγοπλ 14} 5 Θχροβίι]δίοη ννᾶ5 τηδάάθ ὈῪ τῃ6 
μοδάϑβ οἵ ἰῆ6 σοηρτορδίὶοη. 

17. «υῤραϊοευεν ἐρίσισ φοείδ ζογί ομἱ 97 οἱ" 
οαυη »ιο) ὙῈ0 ὙΠ010 «υογά (οΥ ἐῤίηφ) 
ὝΒΙΟΣ πδὺ ΚΟΠΘ ΤΟΣ οἱ 9. οἱεγσ γπομέρ, 
1ηδξ 15, 1Πη6 νονν νγὸ ἤᾶνθ τηδθ. ὙΠῸ ΑΟΨ.. 
ΤΊΔ 65 (Π6 Δηβυνοῦ ἴο Ὀ6 ἃ ρΓοξοβϑίοη Οὗ βεποΓΑὶ 
ΜΠ πεβ5: ἴηε ΗΘΌΓ. τπλελῃ8 ἴπαΐ ἔπογῪ ψου]ά 
ποΐ εξ [εγεπιίδἢ᾽ 5 ὀχροβίυ δίϊομβ ργονθηξ (ἢ 6 
σΑγγγὶηρ οὐΐ οὗ ἴΠ6 5ρεςῖδὶ οδ͵θοϊ ννῃῖςἢ δά 
Ὀγουξῃῖ ἴμεπὶ τορεοῖμοσ, ὙΠῸ ρῆταβο υϑοὰ 15 
[Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ΘΧΡρΙτ βϑίοῃ ἴὺσ ἃ νον, Νυπι. ΧΧχ. 
4, 121} ἰ)οιιῖ, ΧΧΙΠ. 2; [υὰρ. χί. ,χ6. ΤΠ6 
ΔΉΘΥΕΙ ἱμογοίοσε μᾶ5 ποῖ {πὲ βδεῆβε ριυξ ὕροη 
ἴε ἰὴ (ἃς Α. . Βαυῖΐῖ ἴογ {μὲ νονν {ΠῸῪ ννου]ά 
Βαανα Ἰἰϑδίθηθα ἔο 6 ργορῃοῖ : θαΐ πο Βᾶνδ 
Ὀουπά {πεπιϑεῖνεβ ἴο {πὸ Οὐδθη οὗ Ἡρᾶνθη, 
ἃπὰ ὉΠ]655 ΠΟΥ ἀο ννῆδὲ ΤΠΕῪ Ὦδνα Ῥγοπιϊβοα 
886 Μ0}1}} Ὀ6 οἤεπαρά, δηά νν}}} ἀνϑῆρὲ μοτϑοὶε 
ἴῃ βιρροτζί οἵ (μοῖγ ἀειοστηϊηδίίοη ἔμοῪ Ὀτησ 
ἔογυγαγὰ ἔνγο ἀγξυμηεπίθ; [86 ἢτϑί, [δαὶ {18 

525. 
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ὀνδαάδ. 

ς ΟἾΔΡ. 7. 
18. 

ον 
ἀ 

οὐγηῃ πιουίζῇ, ἕο Ὀυγη ἱποδθηβα πηίο τῆς 
ἐὐιδεη οὗ ἤξάνεη, ἀπά ἴο ροὺγ ουϊ 
ἀτγίηκ οἰεγίηρβ ηῖο δῦ, 4Ἃ5 νγχὲ ἢᾶνε 
ἄομε, νν6. δπά οὐ ἔδίεγβ, ουζγ Κίη 
ΔΠ4 ΟὟΓ ῥΓίποαβ, ἰπ τῆς οἰτίς5. οὗ 7υ- 
ἄδῃ, δπά ἰπ τῇς ϑἴγεεϊβ οὐ Γεγυβαίθηι: 
ἴον ῤεη ἢλὰ νγχα ρθη οὗ 'νὶςζυΔ]8. 
ΔΠ4 ννεγὲ ννε]]. δηὰ 8ἂνν πο δν]}. 

18 Βυϊῖ 5ἴποε ννὲ ἰεῖξζ οὔ το δυγῆ 
Ἴποθηβε ἴο ἴπε δε οὗ μεξάνεη, δηά 
ἴο ρουΐ ουῖζ ἀτίπκΚ οἤεγίῃρβ ὑπο ἢεῦ, 
νγε πᾶνε νναηιεὰ 41 ἐῤ᾽ηρε) ἀπά ἤανε 
θεεη ςοπϑιιπιοά ὈΥ τῆς ϑννογὰ δηά ὈΥῪ 
της ἔδλ1Π6. 

Ι9 “Απά ψῇῆδηῃ ννα δυγπαα ἰησθηβα 
ἴο ἴπε φυεεη οὗ μεᾶνεη, δηά ρουγεά 
οὐυἵ ἀτηκ οἴδεγίηρβ ἀηῖο Ποῦ, αἰ ννγὲ 
τάκ ἤοΥΓ σακΚεβ ἴο ννουβῆ!ρ πεῖ, δηά 
ΡουΓ οὐἱ ἀγίηκ οἰξεγίηρβ ὑπο ἢετ, 
νου οὐ ᾿πχεη 

ΓΠ 20 4 Τῆεη ]ετγεπιίδῇῃ βαἰά ὑπο 41] 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕΙ͂Ρ. [ν, 18--.23. 

της ρεορῖὶς, ἴο [πε πιθῆ, δηά ἴο δα 
γνοπΊεη, Δη4 ἴο 41] τῆς ρεορὶς ψνῆϊςὶ 
ἢδά ρίνεπ Ἀΐπι ἐῤαὲ ληβυνεγ, βαγίηρ, 

21 ΤΠδ ἰποθηβε παῖ γε Βυγηδά ἴῃ 
(ἢε ςοἴτε5 οὗ [πάδἢ, ἀπά ᾿π τῆς ϑιγοθ 
ΟΥ̓ Τεγυβαίεπι, γε, δπά γοῖγ ἐμ οτθ, 
γουγ Κίηρβ, δηά γουγ ρῥγπςε8, ἀπά τῃ8 
ΡθορΪίε οὔ {με ἰδπά, ἀϊά ποῖ τῆς ΘᾺ 
ΓΕΠλ ποῦ ἴῃ δηλ. ἀπά σᾶπι6 ἰΐ ποῦ ἰηῖο 
ἢ158 πιϊηά 

22 ὅὃο τδαῖ τῇς [ΚΡ οοιυϊά πο 
Ἰοηρεῖῦ δδάγ, δεοδιιϑε οὐ τῆ6 εν] οὗ 
γουγ ἀοίηρβ, σπά Ὀεσδιιδε οὗ τς δδο- 
ΠΛ] ΠΑΙΙΟΠ8 νῃ]Οἢ γα ἢᾶνα σοπλπλττεά ; 
τΠεγείοτε 5 γουῦγ ἰαπά ἃ ἀεϑβοϊδίίοη, 
δηὰ δὴ δϑῖοῃιβῃπιεηῖ, δηά ἃ οἰΓ86. 
ν που Δη ἱηῃδθίϊαπῖ, 45 αὲ [ἢ 5 ἀδγ. 

23 Βεοδιιδαὲ γε ἤᾶνε Ὀυγηεά Ιῃ- 
σθη86, δηά Ὀεσδιιδβαὲ γε ἢᾶνε 5ἰππρά 
ἁραϊηβῖ πε ΓΚ, δηά ἢᾶνε ποῖ οδεγοϑά 
τε νοῖςς οὗ τῆς ΧΟΒΡ. ΠΟΥ νγαϊκοά. Τὴ 

Βοπιᾶξε νγ85 σιιϑίοιηδγυ. [{ μδά Ὀέθῃ ραϊὰ ὉΥ͂ 
ΤΠΟΙΓ ἀποεβῖοσβ ἢ ἴῃ6 ἀρργοραίϊοη οὗ {πεὶσ 
Κιῃρβ δηὰ ῥγησθ5. ὨΠ νογβα ἢ Υ δηὰ ρυθ] ον, ἰὴ 
τἢς οἰ[[65 οὗ [υάδἢ, δῃηά ἴῃ ἴθ βίγθοῖβ οὗ Γόγὰ- 
δδίθπι. ϑεςοπάϊυ, 1 μδὰ δά ἴο ἢο δά τϑβιι 5 
Ὀυΐϊ ἴὴ6 σοηΐγαγγ. ὙΠῸ {{π|65 ἤδη {Π|5 Πο- 
Τηᾶρὸ δὰ Ὀδθη πιοσϑῖ ῬΈΠΟΓΑΙ δὰ Ὀθθη {ἰπ|65 
οὗ δρυπάδηςε δηὰ ργόβθροῦγ. ΕοΥγ ἴπ0ὸ ψνσοηξ 
ΤΟ ΠάογΙηΡ ἴῃ [Π6 ΤηΔΓΡ., 566 ηοΐθ οἡ οἷ. νἱῖ. χϑ8. 

18. οἱπεο «ὐε ἰ οὔ... ὙὍΠδ ϑυρρτγοββίοη 
οὗ {Π15 ροριιασ [ἀΟ] αἴ πδά ἀρραγεηῖν Ὀδοη 
τοραγάεαά νυ ἢ πὰς ἢ 111-7ν}}} τῇ [οϑιδ ἢ 5 ΕΠπ|6, πὰ 
ΤΑΔΏΥ ΤΏΔΥ Οὐθη δᾶνο δϑογεὰ ἴο 11 Π5 ἀοίθαϊ 
αἱ Μεριάάο. ῬχγοῦδοὶΙυ ΤΘῃοίακιπὶ δά ἀραῖη 
Ρογπλττοὰ τ, θὰ. Ζοαάοκιδῆ, ἀπγίηρ [ἢ τη ϑουθ5 
οἵ ἢΐβ γείξῃ, μβαά ἑογθιάάθῃ 1ἰ, δηὰ ΕΥ̓ {πὲ ιἰϑιδ] 
ΤΑ] ]ΔΟΥ οἵ τεραγάϊηρ ἴῃ6 ἱπηπηδάϊαίθ δηϊεςοάθηϊξ 
8ἃ5 ἴπ6 σδιιδὸ οἵ 8ἅη δνθπῖ, ἴΠ6 ρθορὶθ δϑογι θά 
{Π6 [411 οὗ [Θγιυϑαίοπι ἴο 186 πορίθςΐ οὗ {μετ 
ἔανουτίο βοαάσθθ, 76 σϑὰὶ Ὀμὰϊ ΠλΟΓΘ τοτηοῖθ 
οδιιϑο οὗ {πΠ6 γυϊη οὗ {Π6 παίΐΐοη ννδβ, ἴῃ 1 ῃδὰ 
το]οοϊοα {Π6 “411 ἴο τοροπίδηςθ τηδὰδ ἴο ιἱ ἤγϑὶ 
πη ΗδΖεκΙΔ ἢ 5 {Ππ|6ὲ, Πα 5} ὈϑΘα ΠΘΠΕΎΥ ὈΥ [οϑἰδῇ. 

19. 1210 «υογεῤῥὲῤ ῥεγ] ἘΔΊΠΟΓ, 20 γεργειοηξ 
ῥέεν ἡρίασε. ὙῊΘ γ6ΓΌ ΟΠ]Υ ΟσσυΓΒ ἴῃ [ἢ]5 σοη]. 
οὔσο δοϑιάθβ ἴῃ Ηοὶγ ϑεγρίυγε, ᾿η Ῥ5. ΙΧχυπι. 
40, ΨοΓα τ πιοδης 10 σγίξυξ, ἃ 56η56 ννῇ ἢ 
ἄἀοεβ ποῖ δι ἴΠῃ6 Ὀσϑϑθηΐ ρίαοθ, [|ἢ δηοίπμεγ 
ςοπ]ιραίίοη, βοννόνοσ, τ 5 πϑοά πη [οὐ χ. 8, 
οὗ »ιαῤλῥι, ζογρείπσ, ἀιιἃ 50 ῬγΟΌΔΟΙΥ [ἴ πλθδῃ5 
Βοῖὸ ἐμαὶ ἴδὸ σακὸβ ὑοῦ πηδάθ 1η {ῃ6 5ῃδρθ 
οὗ ἃ οἴέβοθηΐ ἴο γδϑργοϑορηΐ ἴῃ6 τηοοη. ὅ66 
ἔογ ἴΠ 656 σα κθ5 Ἑἢ, νἱ}. 18. 

«αὐἰἱδομέ ομγ »61) ἱ. δι ΟἿΣ ἈΠΒΌΔ: ΔΒ 
(πιαγρῖη). ὙΠῸ νον οἵ ννοπιθη νοῦ ποὶ 
Ὀϊπάϊῃρ ψΒουΐ 1Π6 σομδοαῖ οὗ {ποῦ ἢ 5- 

Ὀαηάς, Νυπι. Χχχ. γ, 8. ὙΠουρὰ ἰδ6 ρας. 
αἰρ]65 δωγμίηρ ἱποοηπς Δα βομγίηρ ΔΥῸ Τηᾶϑ50., 
11 15 ρ᾽αίη {παῖ {Π6 Θρθθςῇ ἰ5 {παῖ οὗ πε ννογήξῃ, 
πὰ νυν μδῖ [ΠΟῪ πιθδῃ 15 (δαί (ΠοῪ Βδὰ (ἢδ δυ- 
[ΠΟΠΙΥ οὗ πεῖν ῃυδρδηάβ ἴῸσ ννδδὶ (ΠΟΥ ννοΓῸ 
ἀοίηρ, δηὰ (μαΐ [Θγεπιδῃ πιισὶ ἰοᾶνθ [Πθπὶ 
δίοῃθ, δηά ἀϊϑοιι55 [η6 πηδίίοσ ψὮ το θ6 ψῆο 
δίοπο μδά (ἢθ γρῃξ ἴο ἰη(ογίογο, 

1. 4!4 κποὲὶ ἐδε ΤΟΚῸ γερπθριδεῦ ἐδερι 
ΤΡερι ἀοεβ ποῖ πηδᾶῃ γοΐγ Καίδεγι, ὅχε., 
(ἢς νᾶγίουϑ δοίβ οὗ ἰἀοἸΔΈΤΥ ἱπνοϊνθὰ ἰῃ Ὀυγη- 
Ἰῃ 5 ἰποεῆϑε ἴο Δῃ ἱπῖδρθ, Ὅῇδ ρ]. ΠΔ5 ἃ 5ἰπ|ὶ- 
ἸΑτὶν ἰηΐδηβῖνε ἔογος ἰπ [Π6 νγογάϑ οδεῦ "7 “ϑοίοῦ 
απά ὅο ἐδεηι, ἴῃ οὮ. χΙ. 4. 

εαριθ 1ὲ ποῖ ἐπίο ῥὶ μπ] ὙὍδα ποῖ 5 ἃ 
ΠΕΟΟΟΘΘΆΓΥ ρα οὗ ἴΠ6 οἴδυϑε, Ὀείηρ ρἰδοδά ἴῃ 
16 Ηεῦγ. δἱ ἴ86 Ὀοριππίπρ οὗ 1ῃ6 νοσβθ, 186 
016 οὗ Ὡς ἢ ἴξ αὐλδὶ!ἔοβ, θείης 1, αὐα, ἐξ 
ποί 1ῤὲ ῥμγπὶηρ ἱπεέπες...1δεη6 ἐδίπρ, ϑεδουαῦ 
γειογιδογεά,͵ ἀπά ὁ οαριὸ τὸ προπ ῥὶς δεαγί. 
Τα 5ἰπιρὶθ δηστηδίϊνο ἴπ15 [Δ Κ65 ἴῃ6 ρἷδοθ οἵ 
186 ᾿πϊογγορδίνα ἴῃ (6 ἔπννο σοπο]πάϊηρ οἰδυι965, 
Ὀυΐ ἴῃ ΠΡ 58} ἴΠ6 ποὲ τηυϑδὲ Ὀ6 ἰηϑογίοα ἴῃ 
Ὀοίἢ. 

22. εομἰά πο ἰοηψεγ δεαγ)] ὙΠῈ ῥγορδεῖ 
σογτοοίϑ ἴῃ ἴΠμ656 τγογάβ [ἢ6 οιτὸῦ οὗ [Π6ῚΓ ἀγσὺ- 
τηθηΐ ἴῃ ν. 170. ὙΠΕΥ Πδὰ Ἰοοκοϑὰ οἠ]Υ ἴο 86 
ἰπηπηοάϊαίο δηϊθοθάθηϊξ, θυῖ Οοά ἰ5 Ἰοηρ-Ξυῆοτ- 
ἸΠ5, δηά {δι5 Ηἰἴβ οὐννὴ δίιτθυϊοβ γοαιτὸ 
ραϊίθπεβ οἡ Ηἰς ραγί, δηὰ πογείοτγε ρυ ηϑηπιθηῖ 
ἔΟ]]ονν5 5] ΟΥ]Υ ὑροη 5κῖ1η. ΔΝ θη οἰ δϑιϊϑοπηεπῖ 
(ΟΠΊ65 πΊρη πηιιϑῖ ποῖ Ὀ6 σοπίδηϊ ΜῈ ΘΧΑπηη- 
ἴῃς ἴῃ6 ᾿πιπηράϊατε ραᾳϑῖ, Ὀὰϊ πιυδὲ τηᾶκο ἃ πηοσδ 
ΒΟΑΓΟΠΙΠΡ ἸΠΠΕΙΓΥ, ἀηα ΠΟΥ Μ}}}} τΠεη Πηά τμδξ 
51ὴ ἰοηξ ρΡεγϑιϑίοα ἰπ ἢδ5 (μὲ Ὡς ἢ ἴδ 
ἀϊν!πηο ᾿υιϑἴῖςς οοιίά πὸ ἰσασοῦ ὀξαν. 



νυ. 24--29.] 

Ἦ]5 ἰνῦ, ΠΟΥ ἴῃ ἢἴ8 8ἴδτιιϊεβ. ΠΟΥ ἰπ ἢ]5 
ἴα5 Ὁ] ΠΊΟΠ168 ; [Πεγείογε [ἢ ]5 δν]] 15 ἢδρ- 
Ρεηδά υὑπῖἴο γοιι, 48 δῖ {15 ἀδγ. 

24. Μοζδεονεσ [εγεπιδῇῃ 844 ὑπο 
41} τε ρεορίβ, δπὰ ἴο 411 τς νγοπιεῃ, 
Ηξεαῦ τῇς νοογτά οὗ ἴῆε ΙΟκΡ, 41] 
]υάδῃ τῆλὲ γέ ἰῃ τῆς ἰαπά οὗ Ἐ- 

ΕΥρΡῖ: 
ὡς Τὺ 541} τ[ῃε ΙΟΚ οὗ ΠΒοβῖίϑ, 

τῆς (σοὰ οὗ [Ιβγᾶεὶ, βαγίηρ; Υε δηά 
ΥΟῸΓ τγῖνεβ αν δοῖῇ βροκθὴ ψ ἢ 
ἸμωΣ τοῦ τἢ5, δηα 1 ]]εὰ νντἢ γοιγ 
ΔΠὰ, βαγίπρ, ἦε νν}}} βιιγεὶγ ρεγίογπη 

ΟἷΓ νον ἴῃλὶ νὰ πανθ νονγεά, ἴο 
Ὀυγη ἰπσεηβα ἴο ἴῃ 4ιδεη οὗ ἢξάνεη, 
ΔΠᾺ ἴο ροὺγ οὐκ ἀτίηκΚ οἴεγίηρβ ὑηἴο 
Πεγ: γ8 Ψν}} βυγεὶν δοςοπηρ  Ι58ἢ ὙΟῸΓ 
νοννβ,) ΔΠ4 5: γεν ρεγίογπι γοιΓ νονν8. 

26 Ἰπεγείογε ἤεὰγ γε ἴῃς ννοτὰ οὗ 
{πε ΙΝΟΚΡ,, 411 [υάδῃ τῆδι ἄννε]] ἴῃ τῆς 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕ ΙΝ. 

ἰαπά οἵ ἔργρι; Βεδο]ά, 1 πᾶνε βϑύσογῃ 
ΌΥ ΠΥ ργοδῖ πᾶπΊα, βδτἢ ἴῃς ΓΠΟΚΡ, 
τΠπδῖ ΠΥ ΠΔη16 504] πο πιογε Ὀ6 παπχεά 
ἴῃ ἴΠ6 πιουῖῆ οὗ ΔηΥ πλδη οὗ [πάδῇ ἴῃ 
ἃ}} τῆε ἰαπά οὐ ργριί, β8αγίηρ, ΤῊ 
Γιοτά ον Ἰϊνειῆ. 

27 Βεμοϊά, 1 νν}}}. νναῖςἢ ονεῦ τῃ6πὶ 
ἴον εν], δἀπὰ ποῖ ἔοσ ροοά : δηά ἃ]] τῆς 
πεη οὗ [υάδῃ τπαῖ ἀγ 'πη τῆς ἰαπὰ οὗ 
Ἐργρῖ 5841}1 Ὀ6 σοηϑιιπιεα Όγ ἴῃς βυνογά 
δΔηἀ ὃγ τΠ6 ἔπλῖπα, ἀη1}} τῆδγα Ὀ6 δη 
επά οἔ τῃεπι. 

28 Υεῖ ἃ 5π18}} πιθοῦ [παῖ εϑοᾶρα 
ἴῆε βυνογά 54} γεῖισῃ οὐκ οὗ τῆς ἰαπά 
οἔ Ἐργρι ἰηῖο ἴῃε ἰδηά οἵ [υάδλῃ, ἀπά 
ἃ}1 τὴῆε τεπηπᾶηΐ οὐ [υάδῃ, τα ἅγε 
ΟΠ6 ἰηῖο τῆς ἰδῃὰ οἔ Εἔργρι ἴο 80- 

Ἰουγῃ τῆεγα, 5Π4}} Κῆονν ννοβε τνογὰ 8 ἸΞΣ 
ε 

,))»υνκ ἩΜ, 

290 ἴ Απά 115 «ῥα ἐδ ἃ 5ῖίσῃ υπῖο ζ.,2.9 5 π 
504}] βἴδῃά, 'πιῖης, οὐ {ἢ 6 Γ8. 

24-- 80. Ελγησβῖ 45 ννᾶβ [Π6 ργθοθάϊηρ ἐχ- 
Ῥοκιίυϊδίίοη, Ἰεῖεο οι 5665 (Πα 1ἴ [45 ρτοάδυςεὰ 
ΠῸ οἴξος, ῬΟβϑΪΥ [ΠῸῪ ργοϑϑθαά ὑροὸπ Ἀπ, 
δηα νυ ἢ {Πτοδίθηϊηρ ζεϑίυγος θδάθ ἢϊπι σίαπά 
αϑιάθ. ΜδηΥ σαγϑὰ {{π|6 ρουμαρϑ ἔοσ ἴπ6 Οὐθθη 
οἵ Ηρανορῃ, Ὀυῖ [ΠΟῪ ννοι]ά ποῖ μᾶνθ ἐμοῖσ [65- 
{πἰν4] ἀϊδιυγροά, Ηδ {δογείοτγε υἱέογϑ ἢ5. ἰδϑὶ 
ὙΥΔΓΗΙΠΣ, 5ῆονν5 ποτὶ ἴΠ6 ὈΪΓΕΓ σοηδοαιθηςδ 
οὗἉὨ Ἱποῖσ 5δίη, ἀηά ἴπθη νι Ππάγαννβ, Απά ν ἢ 
(15 ἰαϑὲ γοϑιβίδηςο ἴο {ἢ6 5'πβ οἵ ἃ ἀθδϑθά δηά 
ξοάϊε55 ρθορ]θ, παν! ηρ 85 ῃδα ϑθοπιθὰ 4]} ἢ 5 
Ρτθνίοι5 οἤογίβ, 815 ΘΑ ΠΥ ΓΑΙ ΙΒ ΓῪ οἱοβοά. 

25. αμπμά Μιρβιίεα «υδ γοισ ῥαμ] ΥΩ 
διάβ. ὍΠεῖγ νοῦν δἱ ἢσϑί β!ρῃξ πλρῆϊ 566 πὴ 
ΟΠΪΥ ἴῃ ἴΠ6 σουγϑὸ οὗ ΔΒ] πλοπί, δπὰ ποῖ ἢ:]- 
ΠΠΙοα ; θυϊ ἤδη [εγοπιίδῃ βαϊά ἴἢθθθ σσογάβ ἢ6 
Ροϊηίοα ἴο {πεῖγ Ὠαπάς, ἰη νης ΤΟΥ ὑνογῸ 
σΑΓτγηρ ἴΠ6 σΥοϑοθη -5ῃλροα σακο5 Ὡς ἢ ΓΠΟῪ 
μδὰ νοννεὰ ἴο (ῃ6 ροάάθβεβ. Ὑμεῖς ἰάοἸίγΥ 
{Ποιθίογο ννὰ5 ποῖ ἃ πιϑῦο τηδίζου οἱ {Π6 1105, 
Ὀυΐϊ ννᾶ5 Δη Δοσοιηρ! 5Π6ἀ ἀεεά, 45 {μθ βυταθοὶϑ 
Βοά ἴῃ {πεῖν παπάς ἰοβιϊ βοά. 

7ε «υἱὲ τιρεὶν ἀοεορηρὶ Ὁ) Οὐτ, Υε «ῥα]! ἐδὲπ 
εεγίαἰπὲν ἐπ με ἐμέ γογ οαυα; Ὀὰΐ ἴΠ6 ἔοτοθ 
οὗ 1ῃ15 ννου]Ἱά Ὁδ ρίνθη ἴῃ ον ἰδηριάρο ὈΥ {86 
᾿τίΡοΊ., αὐ μά τ ἢ ἐβέπ γογ σοαυ.. [{ 5 ηοῖ 
ἃ Ῥγοάϊεξζίοη, Ὀμζ 5. Ἰγοπίςσδὶ, ἀπά πιθᾶη5 τῃδῖ 
85 ΠΟΥ 011} (4 Κ6 πὸ νναγηηρ, ΠΟῪ πιιϑῖ ποοάβ 
ἢδνθ τεσ ννΑΥ. 

26. »,7 παγιφ σῥαἱ πὸ »πογε ἐφ παριεά,..ἢ 
Α5 (ἢ15 15 θῃονδἢ ἢ β ἢ] ϑϑηΐθηςθ, ἴξ 15 ἱπίγο- 
ἰπσοὰ ὈΥ ἃ ἔοττηδὶ οδΐἢ ἴῃ ὑνῖςἢ (ὐοά ϑννθδῦβ 
δΥ Ηἰξβ ονν ργεαί πδπλὸ ἰμδὶ Ης νν}}] Ὀδὲ τῃοῖγ 
Ὡδίϊοηδὶ σοά ἢο ἰοῆροσ. ὙΤΠῃὸ ννογὰς ἀο ποῖ 
ΤΘΔη 8ἃ5 ΚΕΙ] δαπὰ Νἕροὶϑ". βιιρροβο [δὲ ἴῃθγθ 
ννοιϊὰ Ὀ6 ηοὸ [εν ἴῃ Επνρῖ, Ὀπῖ βοπηθίην 
ἿΔΣ τῇοσε ϑοϊθμημ. ζϑῃονδὴ τερυάϊαῖοβ Ηἰ5 

ςονρηδηΐ τοϊδζίοη ἰονγαγάς ἴθ. ἩΗεπορίοσγἢ 
ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ ΠΟ ΠΊΟΓΟ 540 8» 1δὲ ἐξ οΓ νῦν Τιονγά 
εῤουαρ, Ὀεσδυϑθ Ηδ ια5 τγοϊθοΐϊοα ἴἤθτα, δηὰ 
1Π6 τρις (Πογοξογο ἴο ιι86 ΗἸ5 πᾶπλθ ἢ85 Ὀδθθῃ 
ξογξοιιθὰ. δθὲ6 ποΐθ οὐ ςἢ. ἱν. 2. 

7. 1 «υἠ] «υαἰοΡ} 1 δὶ ψαὐομίπᾷ συ" 
ἐρε»ι, ποῖ ἕο ροοά, Ὀαὲ ἔογ ον]. ὕροη {}15 
γογὺ 566 οἢ. ἰ. 12, ἅπ4 4]50 οἢ. νΥ. 6, ννογο ἢ 
5 υϑοὰ οὗ ἴΠ6 ρδπίμοῦ ᾿γὶπρ ἴῃ ννδῖς αἵ [η6 γαίας 
οὗ [δὲ οἰ(165 τεδάν ἴο βργίηξξ ὕροὴ ἱποδιζίοιβ 
ΡΞΘΘΠΡΈΓΞ. : 

σῥαϊ! δὲ εομσιθ ἢ] ΤῊΪ5 5 ἴΠ6 γτϑϑϊὲ οὗ 6- 
Βονδῃ 5 χορ αϊδίίοη οὔ {πΠ6 σονθπαηῖ. Δ ΉΏρη 
Ης ννα5 ἴδιος σοά Ηδ νναϊοποα οὐδοῦ ἐῃθπὶ ἔὺσ 
δοοά: πονν ποῖ ΟΠΙΥ 5 Ηἰ5 ργοϊθεοοη ψ11}- 
ἄγαννῃ, Ὀυϊ Ηδ ἰ5 {ΠΕΘΙ͂Γ ΘποπΊΥ, δσδιιϑο οὗ {πὸ 
νυ] σΚοάπεβ5 νυ ΠΟ ΌΥ {ΠΕῚΓ γο]θσξοη νγᾶ5 τηδάδ 
ΠΟΟΟσϑασΥ. Οἡ (6 οχίοσηιπαδίἊοη οὗ ἴῃ6 [6ὺγ8 
ἰη Εξγυγρῖ, 58ε6 Νοίθ δὲ ἐπά οὗ (μδρίοσ. 

428. ΚΤεῖ α -»ια]} πιωρδεγ...ἢ 1ἰ, “πῶ δισὶ- 
ἐΐυο: ον» ἐδεὲ σαυογ (586 Οἡ Ὁ. 14) «δα γείμτη 
7 οι ἐθε ἰαπά οΚ᾽ ἘρΥΡΙ ἰοὸ δὲ ἰαπά Ὁ υμάαρ, 
γιοῦ! ΟΣ πιρηόογ, ἱ. 6. 580 ἔἕενν [δι ἴῇ6Υγ σᾷπ 6 
σομηίρα : αμαά αἱ δὲ γοριπαπὶ οΚ μάκαρ ἐδαὶ 
Δ10 Κοἰπα. ὅς. 80 πιιοὴ πογΟ ὑποηάιγαῦ]θ 
5}4}} Ὀ6 (Π61Γ ϑυ θγηρβ η΄ Εργρί ἴπδη τΠεὶσ 
Ργοβθηΐ ΤῊ 5ΈΕΤΎ, {παῖ [Π6 τλθη πονῦ ἀραπάοηϊηρ 
]υάκα ἰπ {πὸ Βορε οὗ βηάϊηρ δῇ δϑγ πὶ ἴΠοΓῸ 
541} Ὀ6 ρἰδά ἴο γεΐϊυσγῃ ᾿ἰἶκὸ γιιπάννδγϑ ἴγουη 8 
Ἰοβὲ ὑφίιε. 

«υδονε «υογά:.. ἤξῥοιε ποτὰ «ῥαϊ σἰαηά, 
7) ῦονι γιο ον ζγορὶ ἐῤογ. [Ι{ τείεγϑ ποί ἴο σοα β 
ὑνογάβ ροηογαῖ γ, Ὀυϊ ἰο [με οἠς ργραϊοίςοη, 
{παῖ {πεῖν ἀδβοθηΐ ἱπῖο Ερυρὶ νουϊά Ὀ6 {πεῖν 
τα, δηὰ ἴο {Π6ῚΓ ἀθπὶδὶ οὗ 11. 

29. 30. “41:4 1ῤὲε 584}} Ὀ6 α «“«σπ...ἢ [Ι͂η 
Ῥτγοοῦ οὗ 15 ννογάβ [ογθγλίδἢ ρῖνεβ ἴποῖῃ ἃ δ ψζῇ 
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γου, 540. ([Πε ΙΟΚΡ, τἢδε 1 νν}}] ρα ηΙ5ἢ 
γοιῖι ἰῃ ἢ 15 ρίαςθ, παῖ γε πῇδὺ Κπονν 
τῃδς ΠΥ νγογάβ 504}} βγεῖ βιαπά ἃ- 
ραϊηβὲ γοιι ἔογ δν]]: 

30 Γαι 54 ἢ τῆς ΟΚῸ ; ΒεΒο]ά, 
[1 ρίνε ῬὨΔγδοῃ-Πορῆγα Κίπρ οὗ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΕΠΩΙ͂Ν. [ν. 30. 

Ἐργρὲὶ ἴπῖο τῆς. Παπά οὐ ἢ]8 δῃ 6 ΠΊ 168, 
Δηά ἰπῖο ἴῃς μαπά οὗ τδεπὶ τῇδ 8εεῖς 
5 Ππππ; Ὧ5 1 ρανε Ζεάεκίδῃ Κίηρ οὗ 
]υάδἢ ἱπῖο τῆς παπά οὔ Νεῦυςῃδά- 
ΓεΖΖᾶγ Κη οἵ Βαδγίοῃ, ἢ 85 ΘῃΘΠΊΥ, 
Δπα τῇαϊ βουρῆς Πἰ5 [1ξ6. 

ἴῃ [6 ρεΐβοῃ οὗ Ῥμαγδοῃ Ηορῆγα, Κίηρ οὗ 
Ἐξγρῖ. ΗἜδ Ἵδπιθ ἴο {πε ἴγοπο [ἢ6 γοᾶγ Ὀοΐοτε 
7]ογυβαίοπὶ νγνᾶ5 σδρίυγοά, δηὰ ροβϑιὈΥ 1 νγᾶ5 
{πὸ ἀεδίῃ οὗἩ ἢϊ5 ργθάδθοθδεθοσ Ρβδιηπλυ 5, γῆ0 
5 ποῖ πιορηϊοπεὰ ἴῃ (ἢς6 ΒΙΌΪΘ, ννμῖςἢ Ἰοά ἴο (Π6 
τοίγεαδί οὗ {π6 Εργρ(δη ἅἄστὴγ νυ] ἢ δά πηᾶγοἢ- 
εἀ ἴο {πε τοῖο οὗ [ογιϑαϊοπὶ, οἢ, ΧΧΧΥΙΙ, 7. 
Ιη Ηεοτοάοῖι5 ΗἩορῆγα 15 δ θὰ Αργῖθβϑ, δῃὰ 15 
ἀοϑογιδοὰ 845 ἃ ὙΘΓῪ ῬΓΟΘΡΟΓΟΙ5 πη γοἢ ὉΠ], 
μανίηρς Ὀεδη ἀεξραϊοα ὈΥ (6 ρθορῖθ οἵ ὕγτεηρ, 
ἃ 5υδρίοίοη ἅγοϑα ἴῃδὶ ἢς δὰ Ὀείγαγεά ἢ15 
ΠΔΙΪνΘ ἸΓΟΟΡΒ ἴῃ ΟΥ̓ΘῚ ἴο Θϑιδ Ὁ} 15ἢ ἃ ΓΥ̓ΓΑΠΠΥ 
ἘΥ͂ πιϑδῃϑ5 οὗ ἢδ5 ποτ θη δυῖθ5. ΔΑ ΠλῸΓΠΥ ἴο]- 
Ἰοννοὰ, δηὰ ννυῇδη Απηδ515, ννο ἢδά Ὀδθη 5εηΐ ἴο 
ἰγοαῖ νυν ἢ Πθπὶ, ρὰϊ ὨΙΠΊ561 αἱ {Π6 μοδὰ οἵ ἴῃς 
Ἐργρίίδηβ, ἃ Ὀαῖ]6 νγαβ Του ρῃς ἴῃ νν ἢ [ἢ 6 
Οτθοκ πηθγοθηδγίοθ ννογό ἐοξοαϊοά. αηὰ ἩορῆΓγα 
[Δ Κοη ργϑοποσ, Αἴογ γοδίϊηρ ἢἰπὶ ΚΙΠΑΪΥ ἴοΓ 
ΒΟΙῚΘ γδάγβ, ΑΠηδ515 ΠΠΔΠΪΥ σάν Ὠ]ΠῚ ὉΡ ἴο ἢΪ5 
ΘΠΕΠΊ165, ὈΥ μοπὶ Π6 ννᾶβ8 ϑίγαηρὶεά, Ηογοά. 
11. Χό:, τόφ. Το ννογάβ (15 σάπὶθ ΠΟ ΓΑΠΥ 
ἴσιο. ὅ66 ποῖΐδϑ οῃ Ἵἕϑ. ΧΧχυύϊ,. ς, ΧΙΝΊ. 21. 

Α5 Αργίδβ σεϊξηθα πιπείθεη γὙθᾶγϑ, πὰ {Π6 
Του 5} Ἔχε μα Ὀυὲ ἸΑἴο]Υ ἀγγινθὰ ἴῃ Εργρί, 
συ. 8, 11.014, 28, ΗΙΖὶρ δηὰ Οταῖ το]οςΐ [656 

ἔννο γοῖβοβ ἃ5 Δη 1πίογρο ΔΕ], Δ9ϑουττηρ (δὲ 
1η6 ΔΙΙΒΙπιθηΐ 15 580 ἐχαςῖ 88 ἴο Ὀδ6 οΪδιἶΥ ἃ 
δέ είπί ἐα ἐυεπίμ, νυ Ἀ16 δἵ [06 54π|6ὸ ἘΠΠὶ6 
16 τγᾶβ ἴοο στοπιοῖθ ἴο Ὀ6 ἃ βρη ἴο ἴδοϑθε ἴο 
ὙΠοσῺ [ογεγλιδῇ ννᾶ5 ϑρεακίηρ. Βαϊ ἃ κἰρῃ ποοὰ 
Ποῖ ΠΟΟΘΘΘΑΓΠΥ 6 ἱπηπηθά αἴθ. ογοπ 2Π 5 σοἢ- 
το ρογάγιο5 μδὰ παά {πε βρη {παΐ ἴῃ ρσο- 
ΡΠοῖ5 ψψογάς γεγο ἴγιδ ἢη ἴπ6 ΓΒ] πηοπὶ οὗ 8]] 
(δὲ 6 δὰ Ξαἱά δδοιῖΐ [Ἐγυβαίεη. Οοά ἀοοβ 
ποῖ οτος Ηἰβ ϑἰϑῆβϑ ὕροῃ ἴδ ἱπιρεπιίθηῖ; ἔος 
(15 νου] πιδῖε Ὠιιπιδη ργοθδίϊοη ἱπιροϑϑι 6. 
ὙθδΥϑ αἰϊζογνναγάβ [γε πη ἢ 5 βῖίψτη ννοι]ά ἸπΗ͂ϊι- 
Θη66 ἔοῦ ξοοὰ ΠΊΔΠΥ ΨὙὴ0 ὑγοσῈ ποῖ 50 ΘΓ ΓΕΙΥ͂ 
Βαγάρηρά 45 ἴἤοϑδο ἤονν Ὀδέογε ἢϊπι. 560}}1 (ῃθγθ 
15 δοιηθίμιηρ οὗ Ὄχαρρογδίίοη ἴῃ ἴῃ6 5ἰαϊοιηθηΐς 
οὔ [ἢθ56 ες. Ηορῆγα δὰ Ὀδθεὴ ἴννο γεᾶγϑς 
ΟΝ ὕροη 1Π6 [γοπο, ἀπὰ 1ἢ 15 ποῖ οοττοοῖ ἴο 
ΒΑΥ͂ ἴῃδί {Π6 5151 ννὰ5 ηοΐ ἔ1Π]1οα ἔοσ ϑενθηΐθθη 
γοΔῖ5 ΠΊΟσΟ. [15 ΠΙΙΒΙτμθπὶ θερᾶη νυν ἤθη Α πη8515 
ἰοοῖς ΗἩοργα Ῥγίβοποσ, δηά 115, δοσογάϊηρ ἴο 
Με Βοβαπαιεῖ ἴῃ Μγ Ο. δ. 5 “Ηἰσῖ. 4.5- 
βγη ἰρΑ],, Ρ. 339, ὙὙὰ5 ΟΠΙΥ 5'χ ΟΥ 56ύβῃ 
γοδῖβ αἴϊοσ (15 [ἰπδ. Ηδ οδ]ουϊαῖος {μα Ηο- 
ΡὮγα ϑρθηΐ πιούθ ἤδη ἴθῃ Ὑδᾶγϑ 85 ἃ ργϑοηοΣ 
ἴῃ 5 ραϊδοὺ δ 8415. 

ΝΟΤῈΕῈ οἡ (ΗΑΡ. Χιῖν. 27. 

Α5 τεραγάς ἰῃῆς δ] ΑἸπηθπὲ οὐἨ [ἢ]5 ΡῬΡΥΟΡΠΘΟΥ 
οὗ οχίοιτηϊηδίιοπ ἀραϊηϑέ 6 ἴεν ὰοὸ δά 
ΒΟ ἢϊ Ὧῃ Ἀ5υ]0πὶ ἰη Ἐργρῖ, ννὸ βᾶνθ δΙγεδα ὺ 
Βῆενγῃ ἴῃ ἐδθ ηοῖθ οἡ ςἢ, Υἱ. 9, ἰῃδὲ [ῃ6 
ςοἸΪοη!δῖθ ἴπογα οὗ ἴῃ6 [νυν ϑἢ γᾶσοθ Ὀεϊοηροά ἴο 
ἘΠ65 δ θεηυθηΐ ἴο ἴῃοθε οὗ [ογοπηδῃ. Νἅ- 
ξ615Ὁ. ἀοιυδίβ {Π15 νἱονν, δῃὰ 515 ννῃΘΠΟΘ ΟΔΠῚΘ 
[Π6 πυπηεγουβ [ον ἡ Βοπὶ . ΑἸοχαηάογ ἐουπά 
ἴῃ Ἐργρί. ὙΠΕΥ ννεῦθ, Β6 δῆϑυνοῦβ, ἴθ ἀθ- 
βοθηδηΐβ οὗ ἴποβο ννῆο ϑείεἰθὰ {Πόγὰ ἴῃ [ γεση- 
ΙΔ} 5 {ἰπ|6: δηὰ ἢ ἱπογοίογα σοποϊιάθα τῃδξ 
ΠΟΥ δρδηάοπθα 411] ἰἀοϊφίγοιιβ. ργαςίςοβ, δπὰ 
τιν! ]θὰ {πεῖς Ὀγοίγοη δ Βα γ]οη ἴῃ ἐμοῖσ 
ἀνουξίοη ἰο δοδίῃοηϊσθι. Βιυΐ 45 Κοὶ] ϑῇθννϑβ 
[Ποτδ 15 ἢο Ῥσοοῦ ἴμαῖ ΑἸθχαπαᾶογ ἀϊὰ πη ΠΙΔΗΥ͂ 
1εν5 πη Ἐργρί: 4}} [ἢδὲ [1 βερῆι5 (’ ΑΠΕ4.᾿ ΧΙ. 
8. ς)ὺ 5405 5 ἰπἴ ἢ δά [νυν ]5ἢ βο]άϊοτα ἴῃ ἢ15 
ΔΙΤΩΥ. [ἴ 15 σογίαιη [πὶ ἢΠῚ5 ΠΟῪ ἴοιπά- 
οὐ εοἰἵγ οὗ ΑἸεχαηάσια βδοοη αἰϊγαοϊθα ἴἰο ἴΐ 
ἶδτρε πυπλθεῦβ οὗ [Θνν]5ἢ δϑίί!ογϑ, 4] } γθὰ ὉΥῪ 
[(Πδ Ρσγόπηῖ56 οὗ θα] ὈΥῖν ΠΘρ 65 ἔπ γὸ ν ἢ (ἢς 
Οτεοκβ (05. “ἀθ Βε]. 1υἀ." 11. 18. 2); Ὀδαυΐ 
ἔνε πηδίη ργοροσγίίοῃ οὗ ὄνθη {Π656 σδπὶο 'ῃ 186 
ἄἀδγε οἵ ἢ15 δσιιοσοβθοῦ Ῥίοϊοστην ἴ. (΄ Α πρ|4.᾿ ΧΙ]. 

1). Ηε ἴὸ νὰ ψῆο τηδάς ΑἸοχαημάσγια [ἢ 
Ποδάφιυδιίΐοιβ οὔ [86 [ονν5 οὔ [ῃ6 ἀἰδβρογβίοῃ, 
δηά ἰῃς ρἷδοθ ννβοσε {ΠῸῪ ἤγϑι σᾶπὶθ ἰῃ σοηΐδοξ 
ἢ (6 ΡΒΙΠΟΘΟΡΏΥ δπά ἰάθας οὔ σσξοοθ. [|π 
[Π6 γοᾶγ Β. 6. 320, 6 βυδθάυεοά ῬΗσηίςϊᾳ δηὰ 
ΟαἸο-ϑγγία, πὰ δανίηρ σἀρίυγεά [Θγιιβα]οτι 
ὈΥ ἃ 5ἰγαίδρεπι οἡ (86 δ δι ῃ-ἀδγ, μΒὸ τοοῖὶς 
δτοαῖ πυηῦεῖβ οὗ σαρῦνεοβ, ποῖ ΟΥ̓ ἔγοπι ἵξ 
Ὀυξ 4͵5οὸ ἔγτοπι {π6 ἢ1}]-σου ΠΕΓΥ οὗ [μά 8, ἀπά 
(Π6 ρΡἰᾶςεβ τουηά δϑουξ θιιιβδίοπὶ, ἀπὰ ἔτοσα 
ϑδιηδγα, δηά τοπηονεὰ ἴποπὶ ἴο Εγρί. Απά 
δανίπρ ἔουπηά {Π6πὶ ἴο Ὀ6 τθη ὑυεγὺ ΤᾺ ἘΠ] ἴο 
[Ποῖγ οαίῃϑβ, 6 Ἔεπίγυβίθα τηοβὶ οὗ ἢἰξ ἔογίγοςθος 
ἴο {Πεῖγ σβαῦρε, ἀπά δἱ Αἰθχαπάγιδ βᾶνθ (ῃδῆὶ 
ὁ4ι4] Πρμ 5 ἢ [πΠ6 ΜδοἪοθάοηϊδηβ, Απά ποῖ 
ἃ ἔονν οἵ [ῃ6 τοϑί οἵ (ῃ6 [δννβ πιιρταίθα {πι1Ποσ, 
ΡΑΓΕΥ Ὀδοδιιδ6 οὗ {πμ6 ΓἘΓΕΪΠΥ οὗ (Π6 501], ἀπά 
ΡΑΓΕΠΥ ἴο ΕπΊΟΥ ἰδ Κίηρ᾽5 ᾿ἰρθεσα! γ (05. 
.Απία.᾽ ΧΙ]. 1). [{|5 ΟἿΪΥ δῇζοσ (ἢ]5 ὕπιο [δὲ 
νν6 τεδὰ οὗ ἴῃς [δθνν5 ἀννϑ!!ηρ 'η Ερυρί ἴῃ συς ἢ 
ΠΌΠΊΌΕΙ5 ἰδ Ῥίο οπιΥ ΡΠ] ΔάοΙρηι5 κεῖ ἔγθο 
ΟἿ ΟπΘ οςσξϑίοη τηοΓο ἤδη οἠδ πυπάτεά [Ὠοα 
βϑαηά [θνν ἢ 5ανεβ (10. ΧῚΙ. 2. 3). 



γ. :---4.] 

ΟΟΒΑΡΤῈΚΝ ΧΙ. 
τ δαγμελ ὀείης αἰδνπαγοα, 4 νορπίαλ ἐπεγμείεἪ 

απ εονιογέείά ἀΐνε, 

ΗῈ ννογά τῆδῖ [εγεπιδῇ [ἢ ρῥγο- 
Ρῆεῖ βρᾶκε ὑυπῖο Βαγιυςῇ τῃ6 8οῃ 

οὗ Νεγίδῃ, ννῆδεη με ἢδά νυυϊτζεη τ 6856 
ννογάβ ἴπ ἃ δοοῖς δ τῆε πιοιῖῃ οὗ |ε- 
τεπιίδῃ, ἴῃ τῆς ἐουγῖῃ γεὰγ οὐ [εποίδ- 
Κίπι ἴῃς βοὴ οὗ οβίδῃ Κίηρ οὐ [υάδῃ, 
ΒΥ 119) 
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2 Γιὰ βατῇ τῆς Ιοτο, τῆς (οὐ 
οὗὨ ἰβγαβὶ. απτο τῆδς. Οὐ βάγυςῇ, 

2 Του ἀἰάκι 5ᾶγ, νος ἰ5 πιεὲ που! 
ἔογ τῆ6. ΓΟᾺΡ δίῃ δαάεξά ρτίεξ ἴο ΤΥ 
ΒΟΓΓΟΥ͂Σ ; 1 [αἰητεά ἴῃ ΠΥ 5ιρῃίηρ, δηὰ 
Ι βηὰ πο ταϑβῖ. 

4 “ ΤΠ 58}41ῖ τῃου 54Υ ὑηἴο Ἀ]ΠῚ, 
ΤΠε ΓΠΟΚΡ 54 τῆιϊ5; Βεμο]ά, ἐῤαὲ 
ΠΟ 1 ἢανε Ὀ011 νν}}} 1 Ὀγεακ ἀοννη, 
δηὰ τΠδῖ ψψῃ σὴ 1 πᾶνε ρἰαπίεά 1 ψ}}} 
ΡίυςκΚ ὑρ, ἐνεη 1} 15 ψν Βοὶς ἰδηά. 

Βαγμοῤ᾿ε ἀμαῤῥοίϊπένιομι. 
σΗΑΡ. ΧΙ ΙΝ. νΝνὲ ᾿ϑαῦῃ ἔτοπὶ ἴῃ6 σι ρογ- 

βογιρίοη ἴπδΐὶ {15 ργόορῆθου Ὀεϊοηρβ ἴο 16 
Του γοαγ οὗ [6 ῃοιακίπι, ἱπηπηθα αἴοὶν δέου 
Βαγιοὴ πδὰ νυγιτθη [Π6 σῸ]}], οΥ ὄνθὴ ἂς [6 
ννογάϑ ΠηΟΓῸ ΠΟ ΓΑΙ πηθδῃ νν ἢ116 ἢὸ ννᾶς ννυσι την 
ἴι. [{ἀρρϑδῖβ ἴπδὲ {86 Ἰοηξ σδίδιορι οὗ οςδ]8- 
ΤΑΙ [165 50 σοπϑιβίθητυ, δηὰ ἀπσίπρ 50 ρσγοϊγδοιθα 
ἃ Ρουοά ἀδποιποραὰ ὈΥ Θγο ἢ ἀραϊηβί ἢ15 
σοιπίγνυ. τηδὰδ ἃ πχοβῖ Ῥ41ηἢ1] ᾿ΠΊρΓοβϑίοη ΡΟ 
βγυςῃ! 5 πη. Ὗνὸ ρδίμογ αἶβδὸ ἔγοπιὶ σν. ς 
[Παἴ πὸ ννὰ8 οὗ 8Δη δηλ ϊτίοιι5 ἰθπιρογαπιοηΐ, δηὰ 
᾿είηρ οὗἩ ποῦΪθ ὈϊΓ 45 (ῃ6 ργαπάβοη οὗ Μᾶ- 
Δϑεῖδι, [Π6 ροόονεγποσ οὗ θγυβαϊθπη ἴῃ [οϑδἢ 5 
ἘἸπ|6, 2 ἶτο. χχχῖν. 8, δηὰ ἃ σε ῦο, ἢδ Αρρθδῦβ 
ἴο πάνθ Ἰοοκοά ἐογνναγὰ ἴο πιῇ ΟΠΊΓΘ, ΘἸΕΠΟΓ 
ἴῃ {86 σἰδῖθ, ΟΥΓ ἔδσ πιοῦγθ χοῦ ΔΟΪΥ ἴο {π6Ὸ Ὀεΐηρ 
Ιηγοβῖθα ἢ ργορμείῖς ρονθοῖβ. Δ Π ϑιςῇ 
Εχρθοϊδιοῃϑβ 1 15 ποῖ ϑιυγργίβιηρ [4 ἴΠ6 ςογ- 
ἰαϊηῖν οὗ ἴη6 ΠΡᾺΓ συΐῃ ΟΥ̓ ἢϊ5. σοι ΠΙΓΥ ΟνοΓς 
ὙΠΟ θα Ὠἰπὶ Ἰ ἀοβραῖγ. [{ 15 το ΓΚ] 
{πᾶ ογιθηΐδὶ ἰγδαϊεοηβ τοργόβοηΐ Βαιιςἢ 845 50 
οἰεπάσα αδἱ ἴῆ6 ἀδπιαὶ ἴο ἢπη οὗ {π6 δ! οὗ 
ῬΓΟΡἤΘΟΥ, πὰ αδἱ (Π6 Παγὰ ἕλε οἵ [Ἐγιιβαίθπι, 
δηὰ (6 ἀοδίγυσοη οὗ ἴθ τοιρῖθ, τὲ ἢ6 
δροϑίδτιχοα ἔγοση [υἀαῖσιη, ἀπά δἀορῖθα τῃ6 
[οποίβ οἵ Ζογοδβίοσ, νὰ ψψῃοπὶ ἱπάοθα {ΠῸῪ 
οἴδθη Ἰἀεπ Υ Ὠϊπὶ (566 πΥ “Οδί. (οά. δὅγτγ. 
ΒΙΌ]. ΒοΙ].᾽ 421,46). ὙΒοιρῇ ποῖ ἀδβοσνιης 
οἵ ᾿πηρ]εῖῖ σγοάτ, (Π656 ἔγδ ΠΟ ἢ 5 πονυθγίμοίθβς 
Παά {πεὶγ οτρῖη ἴῃ βαγιςσῃ 5 σμαγαςῖου, δπὰ 1 
5 ποις Δ 0]6 {Πᾶῖ ννῈ}] 6 δϑνογαὶ ἀροςγυρδαὶ 
θΟΟΚΒ5 ΚΒ Ῥδασ Π15 ΠαΠΊΘ, ἃ5 οὗ ἃ πᾶῃ 80 
δίοοά οἡ ἴπδ ὙϑγῪ τἢγοϑῃο!α οἵ ργορἤοογ, γεῖ 
{παῖ ΗΟΪΥ ϑεγρίυγε ἀθηῖθ5 ἢ]πὶ 41} {{||6 τὸ (Π6 
Ρτορδείίς οϊςθ. Εὐσγίμποσγ, [Π15 δάγοβς 15. ἃ5 
τυ ἢ 4 τοργοοῦ ἃ5 ἃ Ἴοηπϑοϊδιίιοη. [{ [6]}ς 
ΒαΑχγιοῆ ἴο βῖνθ ὮΡ ἢ1Ὶ5 ἀπιθι οι ἤορο5 δὰ 
Ρτο]οςΐβ, αηὰ Ὅδ6 σοηΐθδηϊ νυ Θβοδριηρ ΔΊ 
1 οὔ]γ. ὙΠΕΓΟ 5 ποῖ ἃ ψοσὰ οὗ ργαῖϑο ἔογ 
ἢϊ5 5δἰθδάυ διίδοῃηθηξ ἴο δὶ5 πιαϑίοῦ  δηά 
(ουρ, αἴἴοσγ ἴῃ σαρίιγε οὗ [Θγιιϑαὶθπὶ δηά 
[ῃς ἀδηροιθ ἱπουγτεα ἴῃ Εργρί, βαγαςῃ ννου]ὰ 
ΘϑΕΙΠηΔῖθ ΤΊΟΓΘ σογγθοῖΥ {πὸ ΠΡ ρΠν]ορο οὗ 
μανῖηρ Ὀδθη [Θγο Δ 5 ἔπθηά δα ραγίπογ, γοῖ 
ἢ 16 0}} οὗ σγοαῖ ὀχρθοίδιοπϑβ, δηά τη {πΠ6 ποδξ 
οὗ γουΐῃ, νυν ηΥ̓ γοᾶγβ Ὀθίοσγο [ΘΓ 5] ΘΠ νν 85 
οσδρίυτοά, 50 πιοάεβί ἃ γόϊθ πλρῃϊ βθοπὶ Ππι- 
Ὀληρ δπὰ ὑηννοσίῃγ οὐ ἢϊπ. Απά 50, |ἱκὸ 

γο: Υ. 

[Π6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ οὗ ἴΠ6 ϑονυθητν γοαγϑ οὗὨ Θχ]]θ, τ 
νου] Ὀθσοοπὴθ ἃ ργθαϊοίίοη οὗ ροοά ΟἹΪγ ΔΕΟΓ 
ΤΆΔΗΥ ἰγοῦ Ὁ ]65 μα Ὀθθη ὑπάεγροηθ δηὰ ῥγιὰθ 
νν5 416]1.6. Ηδόννενεῦ σγοαῖ {πο ταρῆϊ Ὁ 
815 ΡΕΓΘΟΊΠΔΙ δογνίςθβ, σόα 5. ργορμοῖ δὰ πὸ 
Βοπογθὰ ννογάβ οἵ βδίζουΥυ ἔοσγ Πῖ5. δι {Π0ι] 
ΤῊ ΠΙϑίοσ, υϊ ΟἾΪΥ (Π6 ὈδΓΟ δηά ιϊηϑοάπςῖνο 
Πλόβϑαρο οὗ {τἢ. ΕἸΠΑΙΥ, 45 τοραγὰς ἴΠ6 
Ρίδος οὗ [Π15 ρΡγορῆθου 1ξ νου] σοπΊε 'π Ογάοσ 
οὗ {πὸ ποχῖ ἴο Ἂἢ. χχχνὶ., δυῖ 45 ἴῃδαϊ ν 5 ἃ 
ΡυΌ]ς, ἀπὰ 1Π15 ἃ ργναῖα ργΓΟΡΉΘΟΥ, {ΠΕΥ ννου]ὰ 
ποῖ δ6 νυτιδη ὕροη ἴπ6 ϑᾶπὶθ σοὶ. Ὑνεη 
(Π6 πη {Π6 ἰ4ϑῖ πλοπιοσί4]5 οὗ [ϑγοπη 5 ΠΠ|Ὸ υνογα 
δάάεά ἴο {πε Ὠἰδίογυ οὗ ἴῃ Γ411] οὐἨ [ϑγυβαίθιη, 
Βαγυςῇ αἰδοποα ἴο ποτὰ [ἢ 15 ργθάϊςίοπ, νυ μι ἢ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ δὰ αἰννᾶγβ Ὀδδη ἴῃ ἢ15 οὐνῃ Κοϑορίῃρ: 
δηα Πυθα πονν ΌὈΥ γοᾶγθ, δηὰ ἴδ ννϑιρῃὶ οὗ 
ΡΌδΙΙς δηὰ ργιναίε συγ, ἢ6 τπηυϑδὲ ἢαᾶνὸ τοδά 
ιἴ Π νγγ αἰ βεγοηΐ ἔθε!ηρ5 ἴτοπὶ {Πο86 ΠΟ Β 
ΒΠΙρὰ ἢ15 πιϊηά, θη ἰῃ δῖ5 γουῖῃ 115 ννογάβ 
ΠΔΠΊΘ ἴο Ὠἰπι ἴο τοῦικα δἰ5 δηλ! Οη ἀπὰ ἔτιι8- 
ἰγαῖθ ἢϊ5 ρΡίδῃηβ. ὅεὲ [ηἰγοά. Ρ. 321. 

1. τῤέτε «υογἀ] 1.6. [86 νγογάϑ ἴῃ [θδοΐδ- 
ΚΙπλ᾽5 το] }. 

8. “γιοῦ ἰο γῖν σογγοάυ)] ἘΒατιις ἢ 5. ΞΟΙΤΟΥΣ 
15 σδιιϑθὰ ὈΥῪ {ἢ 6 δἰ πἤ!] θ55 οὐ πε [ὁνν 158 τᾶ- 
(ἴοη, ἴο Ὡς ἢ Οσοά δάάἀβ γποῦῖ Ό. ββονίηρ 
ἢονν ΘΕΥΘΓΟΙ͂Υ 1 νΜν}}} 06 ρα ΠΙ5Ποά, 

1 Μαϊμιεά ἱπ νιν εἰσῥίπρ) Ουοἰεὰ ΠῸΠπι ῥ5. 
νί. 6, ν Ποτα 1ἴῃ6 νοῦ 15 Ὀοίίογ ἰγαπϑίαϊοὰ 
1 α»ἤὮαυέαγν, ΟΤῃ οὐδ, ἀπά οχηδυβίοα ἢ 
ΤΥ 5 ῃϊηρ, 580 {παξ 85 1 116 ροὴ ΤῺ σουςοἢ. 
ΤΥ 5|66 0 [115 πγὸ, αηά 1 πα πὸ γε. 

4. ὀγισὰ ἀοαυη.. ῥίμεξ ὦ} ὙΆΘΘ6 ἅσγὸ [Π6΄ 
ννογάβ γοπάογοα ἐῤργοαυ ἀοαυη πα γοοὶ ομῇ ἴῃ 
οἢ. 1. 1το. ὙΤμαῖ ννῃῖ ἢ} Οοά πα5 Ὀυϊάεά Ηδ 
ἐῤγοαυ: ἄραυπ (ΟΥ ἴδᾶγβ ἴῃ ρίθς 65), δπὰ {μδὰΐ 
ὙΠΟ ἢ Ηδ ἢδ5 ρἰδηῖοα δ γοοΐς: ομί. 

ευοη {δὶς «υξοίε ἰαπ ΟΥ̓, «πά δὲ «υδοΐξ 
εαγίς . Βαγας ἢ 5 Ἰοΐῖ ννὰ5 οδϑδῖ ἴὴ οπὸ οὗ 
1 ο86 γου ]ου5 ΠΠιῈ5. νῆθη Οοά δηΐοβ ἰηΐο 
)υαρηλθηΐ ἢ 411 ἤθθῃ, Ὁ, ς. 1 ννα8 ποῖ 
]υάαα οἠΪγ δι {[Π6 ἡ Πο]Ὲ Κηοννῃ ννου]ά ἰπδῖ 
85 [γόννη ἰηἴο ΤΟ} Ὀγ ΝΕ ΠΔαΠ622ΔΓ 5 
ΘΠΘΓΒΥ, οἢ. χχν. χό. Απὰ {πογοέοσο (ῃ6 δ1- 
Ὀϊδυοιι5 ννοσγάὰ ὄγες 5ῃοι)ὰ 6 ἰγαηϑαἰθά, ποΐ 
ἰαηπα, νυν ἢ σου ῆποβ ἔῃ6 πηραηίηρ ἴο [ἀδδά, 
Ὀυϊὶ ἐαγίῤ, 1.6. 1π6 ννου]ά. 

ΓῚ, 



590 ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 
ς Απά εεκεϑῖ ἴῆου ρτοαῖ τΠϊηρ5 

ἴῸΓ τῆ γϑο] ὐ 566 κ ἐῤεηι ποῖ: ἕο, δε- 
ΒοΙά, ἵν] δτίηρ, Ἔν} ὑροη Δ]1 ἢξεβῇ, 
841} τὴῆε ΓΟΚΡῸ: δυζ τῆγ [πὸ ψ}}} 1 

39. ρίνα ὑπο ἴπεθ “Ὁ γ ἃ ῥγαὺ ἴῃ 8]] 
Ρίδοεβ μετ τῃοιι ροαβί. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙΗΥΙ. 
: )ορρίαλ 2γοῤλέλίείά ἐλς ουσίλγοτυ οὐ Ῥλα- 

γαολ᾽: ἀγὲν αὐ Εμῤάγαίεξ, 13 αμα ἐλέ εοη- 

δ. “41πώ4:εἐξεε: ἐδοι σγεαὶ ἐδέησε γον 1ῤγεεἰ 7] 
Αἱ 5υςἢ 4 {{π|6, γνεη (ἢ οἰθοῖΐ σδη ϑοδγοοὶν Ὀ6 
δανοὰ, Μαῖῖ. χχῖν. 22, Πο πιδη ΟἸ ρὮϊ ἴο σΠΟΓΙΞἢ 
ΡΙΔπ5 οὗ ρχῖνδίο ϑσϑιςοεθθ, [|| ἰ5 ἃ}} [παῖ ὄυθη 
ἴῃη6 πηοβὲ ἕοτϊυπαῖθ σὴ ἤορῈ ἴο χζεβοιθ, δηὰ 
Οοά ρτγοχηῖϑοβ ἢ15 ἴο Βαγιςῇ, ννθόγονοῦ ἢς ΓΠΔΥῪ 
ξο: γεῖ ποῖ 45 ἢ15 ονῃ, Ὀυΐ 85 ἃ 2γέγ, ἃ {πὶ πξ 
βηδίςποα ἔσο ἀδηρεγ, 8πα βανθὰ ΌὈΥ ρῥγοιηρί 
ΘΠΟΓΕΥ ἰῃ (Π6 πκιάβὲ οὗ 6 ρϑηθγαὶ σιΐη, Ὁ 
ΧΧΙ. 9, ΧΧΧΥΙΪ. 2, ΧΧΧΙΧ. 18, 

ῬΚΟΡΗΕΟΙΕΒ ΑΟΑΙ͂ΝΒΤ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΒ. 

Ειγαὶ δ) υϊίοη. 

σηαρβ. ΧΙΝΙ.-. ΧΕ Ι͂Χ. ὕροη [δε ρΡτο- 
Ῥδδοῖοα σοποογηιηρ ἰ5γ6ὶ ἔο!]ον ἴποθο ἀρδϊηβῖ 
ἔογειρη παίϊοηβ, σο]]οοϊοα λοςσογαϊηρ ἴο ρτο- 
ΡΒεῖις οιϑδῖοπι ἰἴο οὔθ ΓΟ]], ορ. [5341. Χί!].---- 
ΧΧΙΙ.; Εχεῖκ. χχν.---χχχῖ, ὙΠΟῪ ἃγὸ ἀγγδηροά 
ἴῃ ἔννο ρτθαὶ αἰϊνιβίοῃβ, ἤγϑι Ἴἢ5. χὶν!.--- χ χ. 
43, ϑ5Ροίθη ἴῃ ςσοπηθοίίοη ἢ ςἢ. χχν., δηὰ 
ΒΟΟΟΠΑΪγ, ςοἢ5. 1 11. Βροκθῃ δὲ ἃ ϑυθϑοαιθηΐ 
ἀλδῖθ δρδαιηϑσὶ Βαῦγίοη. [Ι͂πἢ {πῸ ἔγϑί βτοῖρ ἅσγὲ 
Ρτορ θεοῖο ἀραϊηϑδὲ Εργρί (ϑυρρ᾽οπιοηΐθα ὉΥ͂ 
ἃ βοςοηά ργορῆθου οἵδ ἰδίοσ ἀδῖθ), Ῥῃωηίςϊα, 
Μοδὺ, Απηπιοη, [ἢ6 ϑυγίδηβ, δηὰ [ῃ6 Ατδὺβ 
οὐ ἴΠ6 Εὐρἢγαΐοϑβ, πίη Αἰ γοδαυ οηιπγογαῖοα 
ἴῃ οἢ. χχν. 19---2:ς; ὙὙΏ116 σἢ5. ]. 11. σΓΤΥ ἰηῖο 
ἀεί} [6 ἀσηιποϊδίίοη ραϊηϑὲ {π6 Κιῃρ οὗ 
ΠΟΘ δοῖ σοηϊδιποὰ ποτα ἴῃ σ. 26. Βεΐννθεθη 
[ποθ 15 ρἰδοθὰ ἃ ργορἤθου ἀραϊηϑδὶ ΕἾδπι, ςἢ. 
ΧΙΙΧ. 244-39, δροκδη ἴῃ {π6 ἤγϑι γεᾶγ οὗ Ζο- 
ἀεκίδῆ. ΤὙῇα ϑόνθη θδιθῦ ργόρθοςῖοβ Ὀεϊοηρ- 
ἴῃ ἴο ἴπ6 ἐουτ ἢ ΥοΑΓ οὗ [6 ῃοϊἰεῖπὶ ννογὸ 
ντικίρη, 845 Ενναὰ δηά Ογδαῖ βανὸ ϑἤοννῃ ἔγοΠὶ 
Ἰηΐογηδὶ ονϊάθποθ, δἱ ἴΠ6 ϑαπὶθ {ἰπ|6, δηά δῖ - 
ΓΔηρεὰ 8ἃ5 ἴποῪ δ ργεϑθηΐ βίδπα, νν Ὡς ἢ 15. ἴῃ 
ἕδλεῖ τποῖγ παΐυγαὶ ογμᾶεσ. νι Εργρί τῃ6 
Ρτορμοῖ δεξίηβ, Ὀδοδυϑε ποὺ ἀδίοδε δἱ (δγοῆο- 
Π]5ἢ νγᾶ5 (6 1η 6 5ρθη54 0 ]6 σοηαϊπίοη οὗ {παῖ 
ΒΙΙΡΓΘΙΏΔΟΥ οΟὗὨἨ {πε ΟΠ] ἀξδῃ οριγα, ὈΥ ν ΒΙ ἢ 
[ἢ 656 βίδίοϑ ννεῦὸ ἴο Ὀε ρυμπίβῃοα, ὕγροη Ἐξγυρΐ 
Ὀοτγάσις ῬὨΠΞ 4. ὙΠΟΠ σγοβϑίηρ ΟΥ̓ΟΥ ἴο ἴΠ6 
Βοδὰ 864, Τετεπλῖδἢ ἴα κο5 Μοδῦὺ δηὰ Ατηπιοη, 
ἴνο Κιπάγοα κἴδίος γνῆοϑο ἢ! ϑίοσυ 15 ρεγρείιδ!ν 
σοπηροίοά ψνΠῈ {Παΐ οὗὨ [5Γ46]; δηᾷ ἴπδϑη Εἄοτη, 
ννῆϊςἢ βἰοοά ἴῃ ἃ γα ]γ γεϊδίίοη ἴο [πάδῇ, 
δηὰ Πλά ὄνθῃ Ὀδθη βυυ]οςΐ ἴο 1 ἃ5 Μοδὺ πδὰ 
Ὀδοη ἴο (ῃς6 5ἰ5ῖοσ. κΚίηράοπιη. ΕἸΠΔΙΠΥ, 6 ἴῃ - 
εἰυάοθα [6 τπλοτὸ ἀϊδίδηϊς {πιῦ65, {1} τῆ6 νν μοὶ 
ΠΟΙ ΠΕΓΥ ἴτοπὶ ἴῃ6 ΝΘ ἴο ἴπὸ ΕἸΡρἨἢγδΐθθ ἰ5 
οομιργοδοπάθα ἰπ οὔθ “'δνν. [ἴ 15 πο ἀοιιδὲ 

ΧΙΝ. ΧΙΝΙ. 

φιεεί οὗ ἜΡνρὲ ὃν Λιεὀόμελαάργεσεα». 
εον ον ίείλ ἡ αεοὐ ἣπὶ ἐλεεῖν ἐλαςἐίεριφρξ. 

ΗΕ νοτά οἵ τῆς ΓΚ ψἢϊςἢ 
οΔπΊα ἴο εγεπιδῃ ἴπῈ ρῥγορδεῖ 

δρδίηβῖ ἴῃ (“εητ 165; 
2 Αραϊπϑῖ ἔργρι, ἀραίπϑι [ἢε ἈΓΠῚΥ͂ 

οὗ ΡῬμδγδοῇ-πεοῆο Κίηρ ΘΓ Εργρα, ψῃϊςἢ 
νν85 ΟΥ̓ ἴῃς τίνεν Επρῆγαῖςθβ τὴ ὐλγοῃο- 
τ ἰϑἢ, νηὶ ΝΕθιομδάγεζζαγ Κίπρ οὗ 

[ν. 5---. 

2 “ὦ 

πε ΠΟ Π8] ἴπαὲ {ποθ ΡγΌρΒθοῖο5 ἀρδίπϑὶ 1Π6 
ὨΔΊΟΠΒ 8416 ἴῃ ΠΙΠΊΡΟΙ δονθη: ἴοὺσ 50 Απιοβ 
Ρτγοΐδοεβ ἢϊ5 ἀδπιιποϊαϊίΐοη δραϊηϑδὶ [5γεὶ ὈΥ͂ 
ΒΟΥ ἢ ΡΓΟΡἤΘΟΙ65. ἀραϊησὶ οἵποῦ ἰδηάβ, ΑπΊοβ 1. 
4--1..,ω. ἘΖΟΚΙΟΙ σὺ ἀγγδηρεβ ἢἰ5 ργορἤεοίθβ 
ἴῃ ἃ 5: π|}|8τ νΑγ, ἰμβουρὴ ἴο πιβίο {86 πυπιδεσ 
Β6ΥΘη ἢ6 βοραγδίεβ ἢγθὶ ἼΤγγε δηά ἤθη ϑιάοη 
ἔγοπη ῬὨ 5114. νν Ὠ 116 Ὦθγο 4}1 [ἤγοο ἅτὸ ἱπο ἀθὰ 
ἴῃ οπα ργεάϊοίίοη. ὍΤἼ6 πιοῖὸ ᾿πηροτίδπί ροϊηῖβ 
ἴῃ [86 ᾿πίοσγηδὶ οὐ ἰςῖϑπὶ οὗ {Π656 σμαρίογβ νι}}} 
Ὅς ροϊηϊοά ουξ οαςΐ ἴῃ ἰἴ5 ργοροὺ ρὶδςοδ. 

ΟΗΑΡρ, ΧΙΝΙ. Αρδιησὲ Ἐψγρί. Τῆῖϊς 
ΡῬΓΟΡΉΘΟΥ πδίυγα! ν ἢο]45 1π6 ἢἤγβξέ ρ᾽δοθ (566 
ΑΌΟΥνΘ), ἃπα σοῃϑὶϑίβ οἵ ἴνγο ραγίβ, ἴῃ ἤγβί ἃ 
βοηξ οὗ {ππρἢ Ὀδοδυϑο οὗ Ποὺ ἀεἔεδί δὲ (δύ- 
σἢεπΊίβῃ, υὉ. 1---ξ12, ἴῃ6 ϑοςοηά, ἃ ργεαϊςτοη 
παὲ [ῃ6 σοῃηιογοῦ νου] ποί τγεοϑὲ ϑαίἰϑβϑὰ 
ὙΠ Π15 νυἱσίΐογυ, Ὀὰξ ννουϊὰ ᾿ηνδάθ ἤοσ τογτὶ- 
ἰοτῖθβ, δηὰ νναϑίθ {πεπὶ ἔγοπῃ οὴς επὰ οἵ Εργρί 
ἴο {Π6 Οἴδεῦ, στ΄. 14--8, ὙΠΟ βοηρ οὔ ΠυΠΙΡἢ 
15 ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ βαϊὰ ἴο βᾶνθ θθθὴ σοπηροβθὰ δέϊεογ 
186 Ὀαΐε]6 οἵ (αγο ποι δῇ ἴῃ 1Π6 ἐουγΓἢ γρϑᾶγ οὗ 
ἰοΒοιακίπι: (ἢς ἀδῖθ οὗἉ ἴπε ἰδεῖεγ ργεάϊςιίοη 
15 υποργίδίη, Ὀὰϊ 8ἃ5 ἃ πὸνν μοδάϊπρ 15 ἰπϑογ θα 
δῖ τ. 13. 1ἴἴ 15 ΓΡΑϑοηΔΌΪο. ἴο σοποϊαὰς τῃδῖ ΘΟΠῚ6 
ἀεῖδυ ἱπίογνοηδά, δηά ΡΟ βϑιΌΪΥ ἃ Ιοὴρ οὔθ. ἴῃ 
(Π6 οπα [ γεπηδῃ κῖνοϑ υἱίογδηςο ἴο ἴῃ 6 ἔδο! ηρβ 
οὗ δχιυϊϊδιίοη βῃιγτοα ὉΡ ἴῃ ἢὶ5 πραγ ννῆθη ἴῃ6 
δἰδὰ πενν5 οἵ Νϑοῆοβ ἀοίοδξ ϑοιπάθα τπγουρἢ 
(ἢ βίγθοίβ. οὗ Γεγυβαίοπι, δηά (ἢ6 δου] ἀδὺ οὗ 
Μεριάάο ννᾶ5 ἀνοηροὰ: δηὰ δὶ ϑΟπὶθ τα ες 
αρηΐ {ἰπ|ὸ ἴῃ6 ννογὰ οὗ Ϊεμονυδῇ δρδίῃ σᾶπὶα 
ἴο Πῖπι, Ὀϊδάϊηρς πὶ ἀδοίαγο ἴῃς Ἰυάρτηθη(β 
5.1}} βδηρσίηρς ονοσ ἴῃς Ἐρυρἕδη ἰδηά, 

1. αγαϊμπὶ δὲ Οεπμθ] ΟΥ, βοπεγ πίη 
ἐδέ παίίοσσ. ΓΤ ῊΪ5 5: ρογβοτ ροη Ὀδοπρβ ἴο 
[Π6 ϑένθηῃ ργορῇθςοιεβ σοπίαϊηδα ἴῃ Τἢ5. χὶν!.---- 
ΧΙΙ͂Χ, 32. 

2. “γραία Ἐρφγρί.. Ἴἴο Ἐσγρὶ, 1.6. τὸ- 
Ἰαιηρ ἴο Εφγρέ, εοπεόγημης δὲ νιν, ἄς. 80 
ἰο Μοαδ, ςἶκ. ΧΙΥ". χα: 20 ἐδε ““»π»ιορφι, ΧΊΙ͂Χ, 
1, ἅς. δε 5ῃου]ὰ υ.86 οὐ ΟΥ̓ εοποογμπίη, 568 
ποῖΐθ οὔ τ΄. 14. 

ῬΡαγαορ-πεορο)] ὅ66 ποῖε οὐ 2 Κ. χχῖ. 29. 
Οπαγεῤορεῖρ τοῦ. Καν)]ηροη, ΚΑπο. Μοη.; 

1. 4735) 584γΥγ5 1 Π2ϊ ποῖ ΟὨΪΥ ννᾶβ ἴΠ|5 ρίας ποῖ 
Ἰἀθπςα] ἢ Εἰγοδϑίαπι, δὲ {π6 Ἰυποίίοη οὗ 
ἴμ6 Ομοῦαν ἢ ἴΠ6 ΕῸΡρΉγαῖοβ, Ὀὰ (Παΐ ΓΠοΓα 
ΠΟΘΙ ννᾶ5 πη ςἢ σγουπηά ἔογ ἴδ 6 ἰἀοηεὶβοδίιοῃ. 
Ης ρ]δοθϑ 1ἴ πιθοῦ υρ ἴδ6 τῖνοῦ ἴῃ δῖ. χ69, δηὰ 



ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕΙ. 
Βαδγίοη 8πιοίς ἰπ {πε ἔουγιῃ γεᾶγ οὗ πιαγεὰά χ«πά τυγπεὰ ἀννὰὺ δδςοκ ἡ δηά 
]εμοίακίπι τς βοῃ οὐ ]οβίδῃ Κίπρ οὔ τῆεὶγ πιίρητν ομδβ ἅγε ᾿δεαίεπ ἄοννη, [68 
]υάλῃ. Δηά δἂζὲ ᾿βεά ἌἍραςε, δηὰ ἴἰοοϊ. ποῖ ρέβες. 

1 Οτάεγ γε (6 δυο ΚΙογ δηὰ 5816], ἜΡΩΣ 
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θδοκ: Μῶν ἔεαγ τυᾶς τοιιπά δδουῖ, βαιτἢ ς μέ 
Δα ἀγανν πεᾶγ ἴο δδίια. 

4 κτγηεββ πε Ποῖβαβ; δηά ρεῖ ὑρ, 
γε δοιβεπιεη, ἀπά εἰαπα ἰοσῖῇ τῇ 
γομγ ἨεΪπγεῖβ; βιγὈΙϑἢ τς βρεᾶγβ, σηπα 
Ρυῖ οἡ ἴῃς ὈγΙρΑΠαΪΠα5. 

ς ὙΝΒετγείοτγε δανε 1 8βεεη {Ππεῖὰ ἀ15- 

ἀἰοϑογῖθεβ ἰἃ 45 ἔπε ΚΟΥ οὗ δγτγία οὐ [6 δαδϑβῖ, 
πὰ 45 σοπιηηδηάιηρ ἴῃ ΟΓΟΙΠΔΓΥ ράϑϑᾶρο οὗ 
πὸ Εὐρδγαίδα. [{ ννᾶβ, Β6ὸ δα άβ, τῆς οπὶγ 
ἔτοδλῖ ΟὟ ἴῃ μῖ φυδτγίεγ. 

8. Ογάεν γε... 1,6. ῥγεέβατέ γε, γιαῖε γεαῶν. 
ΤὨὮο ὀιεζίεσ ννᾶ5 ἃ 518}} τουπὰ ἰαγχεοῖ σιτία 
Ὀγ τῆς Πρ ϊ- αττηθὰ ἰσγοορϑ: ἴδ σῥίοίά ὈοΪοηροά 
ἴο ἴΠ6 οανγ-διτηθὰ ἴγοορβ, πὰ νγᾶβ ἰδγρδ 
Θποιιρἢ ἴο ργοΐοςξ {Π6 οὶ Ὀοάγ. ὍΠαθε, ἃ5 
(Πε βοννεσ οὗ ἴῃ6 ἉΓΙΩΥ, ἅτ σοπηπιδηάθα ἴο 
δάνδηςο ἴο {ῃ6 δίίδοκ. 

ΤὨῸ6 αἴζδοῖς δηά τερυΐδα ἄγ ἔννῖσθ ἰο]ά. 
ΕἸγϑῖ, ἰὴ νυ. ,----6͵ ννε ᾶνθ πεῖν τηδρη οθηΐ 
Θαυϊρηλθηΐ, Πεῖσς ὈοΪά οηδεῖ, τποῖγ ϑδιιἀάθη ἀθ- 
ἔεαϊ ὈΓΙΘΗ͂Υ 5Ξεῖ ἰογίῃ: δηὰ ἴπθη ἰῇ συ. 7---12 
ν6 δᾶνὸ ἰξ ἀδβοτ θεά 845 ἃ τι  τϑίηρ οὗ {Π6 
ψΠοἷς ἰἸαπὰ οὗ Εσγρὶ ψι ἢ 115 ἀδροπάθηϊ πᾶ- 
Ὀοπϑ: δυΐ [Θονδῃ ἴῃς Οοάὰ οὗ Ηοῖβ τηθεῖβ 
ἴῃοτη, δηὰ Ἔχθϑοιιεβ Ὡροη ἴμοπὶ Η!5 ΠβὨΐθοιβ 
)υάκτηεηΐ. 

4. Ἡκγπε:: 1δὲ δογσ] ἘἙτοτῃ ἴῃ ἱπέΔΠΙΓΥ 
{πε ργορδοῖ ργοςσθϑάβ ἴο ἴπθ σῃατγίοῖϑβ, ἴῃ νι] ἢ 
1[ῃε Εκγρίίδη5 ρἰδοθά στοαὶ οοηῇάθηςσδ. 

1 μρ, 76 δογ τεῦ) Α5 (6 νοτά 4150 5ἱρ- 
πἰΠπε5 γίαίησεξογηει, τ Καὶ. ἵν. 26, χ. 26; Κ'26Κ. 
ΧΧΥΪ. 14: [06] 1]. 4, ΚΟΙ] αηὰ ΝάξοΙςΌ. ἴγδηϑ- 
ἰἸαῖο »πομη ἐδε “ἰεεάς. “ΓῊΪΒ 15 ῬγΟΌΔΌΪΥ ἴἢ6 
Γρἢΐ τεπάθπηρ, ἱπουρὴ ἴΠῈ ννογά τηδὺ τήθδη 
ΒοΥβ65 ἔου σμδγίοῖβ, ἃ5 ΤΊΔΩΥ γοηάου [ἃ 1ἢ [58]. 
ΧΧΙ. η. ὙΤΠ6 ΑΝ. υϑυλ!γ ἰγδηϑαίθϑ [μ6 ννοσάὰ 
ῥογ ϑηιθη. 

“ἱαγά ον «υἱδδ᾽ γουγ δεί»γιο! 7 ἰ.6. “ἐαηπά ἴῃ 
γΟΟΓ τη κΚϑ5 «υἱὴό ῥείνιοί. οἱ. [ἰ ννὰβ ποῖ 1511] 
ἔος 50] ἴεσβ ἰῃ δησίθπί {{πῚῈ85 ἴο ΘΓ {ΠΟΙ 
ΠΟΑΥΥ ἃτπηιουῦ ὄχοερῖ θη Πρπίίηρ. ὙΤΠΘ 
ογάοσγ {πογείογο ἴο «ἱαμά «υἱὦ ῥείγιεί; οπι 51:5}1- 
βορὰ τῃδιϊ {π6 ὈδίΈ]6 ννᾷ5 δ βαπά. ὍῊΘ βᾶπιὸ 15 
ἐπιρ] οὶ ἴῃ [ἢ6 σοπητηληά ἴο Μεγόῥοῤ, ἰ. 6. ΡΟ] 58 
δ 5πάγρεη, ἐδεῖὶγ “ῤέαΓι. 

διέ οπ ἐδε ὀγίφαπάϊπε.) [ἢ οἱ εἰπιε8 ὀγίσαπά ὅ 
τιοδηῖ ἃ Ξο]ἀϊου, δπὰ ννὸ 511}} .4}} 4 ἀϊνιϑίοη οὗ 
Δῃ ἌΣΤΩΥ ἃ Ὀτίρδάδ. δηὰ [15 σοπηηδηάογ ἃ ὈγΚ8- 
ἀϊοτῦ, ἐ. 6. ἃ ὈΓραπάϊοσ, οὐ σδρίδιπ οὗ Ὀγιξδπάϑ. 
δ ΠΊΠΑΥΥ ἃ Ὀγραπα 6 πηθ8η5 ἃ 501 1615 θ]υ}ρ- 
τηρηΐ, δηὰ ἰ5 ρυΐ Βοτδ ῸΓ ἃ εοαξ 9 »ιαὶϊέ, ἴῃ6 
τηοδηϊηρ οὗ (ἢ6 Ηεδ. ννοτά. 

δ. ᾿δεγεζογε δαυδ ] “ἐπ ἐδερι] ὙΠῸ ἢτεῖ 
ὑνογάς ἅγὸ δὴ ἰπίου)θοϊίοη οὗὨ δϑοίοπιϑῃπηοηΐ, {|| 
ον ῥᾷᾳυε 1 «τη {ΤΡὲγὺ γέ 1εγγογ σαί γισίση ] 

πε [ΟΚὉ. 
6 [εἴ ποῖ {δε βῆ δε ἀννγᾶύ., ΠΟΥ 

τῆς6 πλρῃτ πιᾶη αϑοᾶρε ; τπεΥ 58}2]} 
δ ]6, δηὰ [8]] τονγαγά τῇς πογίῇ ΒΥ 
τῆς τίνεγ ΕὈρἢγαῖθβ. 

γη ὟΝ Ὦο ἐς 1815 ἐῤαΐ σοπιεῖῃ ὉΡ 45 ἃ 

ἐδεν ἀτὲ φίυΐη «υαν δαεὰ! ὙΠ6 πιοπησπὲ βεϊζοὰ ἡ 
Ὀγ ἴμ6 ργορῆεῖ ἰ5 ἴπδξέξ ἤθη ἴῃς Εργρίίδη 
ἢοκὶ βγϑῖ ἔδοεϊς (δέ [806 Ὀδί]ο ἰ5 ἰοϑῖ, δηα ουϑγ.Ἅ 
Ὀοττθ ὈΥ 16 δηθαυ ἰοϑθβ πραγί, δηὰ ἴῃ ἀθβραίγ, 
γεῖ ποῖ ψιπουΐ ἃ ϑἴγυρὶθ, ρῖνοβ νὰν. [{ 5 
ΤΕΙΊΔΓΚΔΌΪΘ, ἐπὶ νν ἢ }}] 6 [Θγεπλίαἢ ἴῃ ἢ 15 ννᾶττ- 
ἴπη58 δάἀάγοβθοὰ ἴο [Θ΄ π|5] 6 πὶ υ8565 [6 πηοβὲ 
5: ΠΊΡΪΘ δηά υπδάοτπρα ἰδηρυδρθο, οἡ [ἢ σΟΠΙΓΑΙΥΎ 
ἢ15 ρΡοΘπὶ5 σοποογπίη {86 φοης]6 ΠΔΙΊΟΠ5 ἃΓ6 
1] οὗ ὈΠΙ|ΠΙΔηΣ ΡοΘΙΓγ. Νοίπιηρ ςουϊὰ δ6 
ΤΆΟΙΕ πηδϑίουΥ (πη ἴΠπ6 σοηΐγαπί ἀγάννη ΠΕΙῸ ἴῃ 
ἃ ἴενν υἱξοζοιιβ τους ῆθβ δοίνγθεῃ (ἢ6 πιυϑίογιηρ 
ΟΥ̓ [6 Διτὰγ ἴο Ὀαίί]6, σνβθη (ἢ 6 Ὠραγὶ οὗ ὄυθσγ 
ὙΨΑΙΤΊΟΓ, Ἰοηρ; ιι56α ἴο ΥἹοΐοσυ, νν85 Ὀδαίίηρ πιρὴ 
ἢ ΠΊΔΏΪΥ ρυγροβθα δπά ἤἥπτῃ γοϑοῖγθ: ἂπά 
ἘΠΘΙΓ ἀἸΒΊΑΥ ἡ ἤδη ονογροννεγεά {ΠῸῪ Ὀοξίη ἴο 
411 ὈδΔςΚ. 

ἐδεῖσ γηλσδίγ οπές ἄγὸ δεαίθη ἀοαυη}] ΟΥ, 
ὌΣΟΚΘΗ 1π ΡῬΊθ098 (πΊΔΓ.). [Ιῃ δηςϊθηΐ 
Ὀδξ(165 νιςϊοΥΥ ἀεροπάθα νεσῪ τὰς ἢ ἀροη τἢ6 
Ῥγοννθβ5 οὗ σογίδιη σπδιηρίοη5, βιιςἢ ἃ5 αν 5 
Ὑνο 65, 2 5. χχί. 8---19ς. Δ Πδη {Π656 ννοῦθ 
ΟΠ Βῃεα ἴΠῸ ΤΘΆΠΕΙ τηᾶ58 οὗ σοπιραϊδηϊβ. δ 
ΟΠςδ γᾶν νγΑγ. 

απά ἰοοξ ποὶ δαελ] “πα ὕΥπ ποὶ δαεί. 
ΤΠΟΥ πλαῖα πὸ δαϊῖ, ἀπά πὸ αἰϊεπιρί ἴο γα]]γ. 

ἴου 3αγ ννὰβ γομπά αδομ ὍΤὴδ ῥγορδεῖ β 
νυνδϊσῃννοτα, ΜαροΥ-Π} 554 010, 566 ςἢ. ΥἹ. 2ς. 

Θ. 1εὶ ποὶ...}7ὺ ὙΒουρὴ ἴπ6 ραγίῖςο]α τιϑρὰ 
Ποῖα ὑνου]ὰ Θχρίεθθ ἃ 15 ἴῃ ρσοβο, ᾿ξ σοη- 
Β[ΔΠΕΥ ἴῃ ΡΟΕΘΙΓΥ 5 ἃ 5:Π1|0]6 ποραΐϊνε, ορ. [0Ὁ 
ΧΧ, 17. ὍΠ6 γνϑῦβο {πογοΐογο μου] δ ἴγδη5- 
ἰλίοα Τὲ “«ἱῇ «ῥα! ποὶ 33εο ἀφυαγ, απά ἐῤὲ 
δέγο εραὶ! ποῖ σέαβε: ἱπὶ ἐδὲ πογίδ οπ ἐῤὲ δαπᾷ 
ἽΝ γεν Ἐμρῥγαίες ἐδὲν «ῥα σἰμρηδὲρ ἀπά 
ψμ, 

ἐῤε πογ 8] 8686 υ. το, Οδγοποιη!ϑῇ ἴῃ Ϊδῖ, 
460 ψουϊὰ ὕὲ ἔουγ ἀσργθεθ ΠοσΒ οὗ εγιι58- 
Ι6πὶ ἴῃ ἰαῖ. 1.9. 

7. Ἡξῥο ἰ5 ἐδ... ἴπ τπὸ βτϑὲ βίγορῃβ 
ὙῈ 58} ΟΠΪΥ 84 ΠᾺΙΒΠὮΥ ΔΥΤΩΥ ΠΊΔΥΒΠ ΔΙ πρὶ ἴῸΓ 
Ὀᾳί(!ο, ἀπά 115 Παβῖγ Ηρ. [ἢ ιἢϊὶ5 βοςομπάὰ 
ΒΙΓΟΡΗΘ [86 ρῥγορῃδὶ [6115 υ5 δ ννῆοβθ ἀδἕεαῖϊ 
ἵνα ἢᾶνθ Ὀδθῃ ῥγεϑεπῖ, 

Ω: α ὭἤοοΠ] 44. ἐδε Μ116: 566 ποΐθ Οἢ γέορ", 
ἴπΠ6 ννογὰ ιἰϑϑοὲ ἤδγθ, ἴῃ ὅδῃ. χα] τ. Τδα 
τιοῖδρῆοῦ ἀεβουθιης ἴΠ6 δάναπος οὗ ἴῃς Ε- ἢ 
ΕΥΡίΐΔη ΔΥΠῚΥ 15 ΠαίυγΑΙΥ ἄγαννη ποσὰ {Π6 
ΔΏΠΌΔΙ ονογῇῆονν οὗ {ΠΕῚΓ οννὴ ϑδσγοα οἴ ἈΠ 
δῖ [Π6 ἀρργοδοὴ οὗ [Π6 ϑα ΠλπηοΥ 50] 5ις6. 

1,8 
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ἘῊΦΡ. 
σελ. 
ἐ ΗΦΡ. 
Ῥκξ. 

βοοά, ννῇοβε ννδῖθιβ δῖε πχονεά 45 πε 
γίνοτβ ἢ 

8 Ἐργρῖ τίβει ἢ ᾧρ {Κα ἃ βοοά, Ὧπὰ 
ῥῖς νναῖετβ ἀγθ πιονϑά {Κα τῆ6 τὶνϑῖϑβ: 
ἃπὰ ᾿ς 54τῆ, 1 νν}}]] ρὸ ἀρ, «πά νν}}} 
σονεῦ ἴῃς δῦ ; 1 νν}}} ἀεβίγου τῆς 
οἰ Ὧπά τῆς ἱπῃδθίτδηῖβ τΠαγθοῦ. 

9 οπιε ὑρ, γε ἤοῖδεβ; δηά γᾶρξ, 
γε σδαγίοῖβ ; δηά ἰεῖ τῆ8 τ ]ρ  πλεη 
ςοπλα ἔοσίῃ ; τἢς Ετμορίδηβ δηά τῆς 
Γι ῦγαπβ, τμδῖ ἢδπα]ε τῆς 5}16]4; δηά 
τῆς Πυγάϊληβ, τῆς Παπάϊες μά Ὀεπά 

ΓΠ (δὲ δον. 
10 ἔογ τῇ ϊ5 ἐς τε ἄδγ οὗ τῆς ]νοτὰ 

(ον οἵ ΠΒοβῖβ, ἃ ἀδὺ οὗ νεηρθᾶποδ, 
τῃδῖ ἢΘ πιαὺ ἄνθηρε Πίπὶ οὗ ἢϊ5 δάνοτι- 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΙ. ἰν. 8--12. 

δΆΓ168: δηά τῆς βυνογά 5841] ἀδνοιγ, 
δηὰ ἰἴ 8541] θὲ βατίαϊῖε δῃηά πηδάς ἀγιηκ 
νὴ ἢ τῆεῖγ δΙοοά : ἔογ τῆς [,ογὰ ΟοῸΡ 
οὗ Ποβῖβ ἤδῖῃ ἃ βδογίῆςς ἴῃ ἴῆε ποιίῃ 
σΟΙΠΙΓΥ ὈΥ ἴΠ6 γίνε Ερ γαῖα. 

11 ὁ τ ἐπῖο (ὐ]ελά, Ὧπὰ ἴακε 
δαῖτα, Ὁ νἱγρίη, τῇς ἀδυρῆτζεγ οὗ Ἐ- 
δΥρῦ: ἴῃ νδῖηῃ 5πα]ῖ τῆου 56 ΤΏΔΠΥ 
τα ]οπε8; ,ὉγΥ ἴτῆου 5ῃ]: ποῖ θὲ ' Ηςρ. ηρ 

θὲ "το 
ἔλεε. 

στε, 
12 ΤὨὭε πδίίοηβ ἤανα ἢπεαγά οὗ (ἢγ 

Βῃληπγθ, δηὰ (ΠΥ ΟΥὟ δδῖῃ ἈΠ1εὰ τῆς 
Ϊἰληά: ἔογ τλ6 πιρῇ τ πηδῃ ἤδῖῇ βιιπ,- 
Ὀ]εα δρδίπϑι τῃ6 πηὶρἢ τυ, ἀπά, ἘΠΕ γα 
ἔΔ]]6π θοιἢ τορεῖδεσ. 

12 ΤΠε νογὰ ἴῃς τῆς ΓΟΚΡ 

αὐϑοιε «υαἱόγ! ἀγεὲ »ιουεά...1Ὶ 1,1. δ18 
τδύοΣΒ 088 ἴο δπὰ 7ζΧ0 4: ἐῤε γίυογι, ἴῃ 6 
παῖιγ8] Ὀγάποἢθ5 οὗ ἴπη6 ΝΘ ἰπ οννεγ Εργρῖ, 
5606 ποίΐδ οἡ Ἐχοά. υἱῖ. 19, ΕΓ 1 5 γθῆ- 
ἀογθοὰ ἴῃ ἴὴ6 ΑΟΝ. “ἐγεαηις. 

8. 1ῤὲ εἰΐν...] ὙΠοΙΡΉ 5ἴηρ. ἴῃ {πὸ Ηθῦνσ., 
γοῖ 45 Ὀδίηρ ρυῖ νυ τῆοιξ δη ἁγίϊοϊο ἴἴ ἰ5 ϑοὰ 
ΠΟἸ]Θ γε, οὗἩ οἰἘ165 ἴῃ βόπεγδὶ, 1 «υἱδ]] ἀξδσιγοῦ 
οἰ{16:. 

9. νι “ω] δίδου, ὅσο εῷ, δἄνϑῃοθ, 
,7ε ῥογιεῖ; απά ἀγῖνο ΤῸΤΣΙΟΙΒΙΥ (ορ. 2 Κ. 
χ. 2ο; Νδδιπὶ ἰϊ. 4), γε εῥαγίοι:; ἀπά ἰδ ἐδε 
γεν γιεπ δὸ ϑογίῤ. ὙΠὲ ννογά τοίους ἴο 
1Π6ῖΓ τηλγοπίπς οἷἱ οὗ Ἐργυρί, διτδηροά ἴῃ 
[ἤγθο ἀϊν βίοπβ, σάνδὶγυ, ομαγοῖβ, δηὰ ᾿Π Δ ΠΙΓΥ, 
ἴο θερίη ἴῃ6 στηραίρη. 

ἐδε ἐπε εύοι ὙΠουρΉ {πε ΞΟ] ἀϊογβ ἕοσττηθά 
οὔθ οὗ {πε σἢϊεῦ Εξγριίίδη οδϑίθϑ, (ΠῸγ ἀο ποῖ 
Βθὴ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη τηθη οὗ τηυςῇ ρἢγϑίοδὶ 
βίΓΘηΡΊΠ, δὰ ἔσομαι τΠ6 {πη οὗὨ Ῥϑαιηπηθςἢ5 
(Π6 γτηΐϊεβ οὗ Ερυρί σγόσὲ ςοπιροβρά ΤΠ ΘΗ͂Υ 
ΟΥ πιοίσθηδτθβθ. νὲ ἢπά ἤεῖὸ ὕω ἴῃ 
Νυδίδῃ περτο, δηὰ ἔβῥωξ ἴπ6ὸ 1ἰΌγδη85 οὗ 
Μδυτγίίδηϊα, ψνῆϊοἢ ἴνγο Γᾶοθθ ΒΘΌΡΡΙΥ [δ6 
᾿εδνγ-υτηθά ϑο ἰοῦ, πίθη ννῆο μαπάϊθ 1π6 
ΒΗ 1614 (5866. τ. 3); διὰ ζΖιμάη, ἴῆς Ηδπηλῖῖθ 
Ι1,γάαλη5 οἵ Νογίῃ Αἰτίσα (566 ποῖθ ου Οθη. 
Χ. 14), ἃ ὙΘΆΚΟΥ γᾶσθ, «ὐδό ῥαημαάϊε, «ὐϑὸ 
σίγίης δὲ δοαυ, 1.6. ΨΏΟ 5οῦνθ 85 μη ς-ἀγηθὰ 
ἴγοορβθ. ΒΟΥ ἃ 5]1Π|}|}4Γ εἰοβοσιρίίοη οὐ {Π6 
ΔΥτΙ65 οὗ Εργρί, 866 ΕΖεϊ. χχχ. ς τ ΠΘΓΟ 4150, 
Ἑσἢ, χΧχνυ. το, ῶῷ δηά Ῥῃυΐς ἅγὸ πιοπεοηρὰ 
ΔΙΏΟΙ [Π6 ΠΊΘΓΟΘΏΔΙΙΟΒ ὙΠῸ ϑογνεὰ δ ΤΎΤΟ. 

10. ον... Ἀδίμογ, Βα μαὺ αν δείοηισειὁ 
10 ἐδεὲ ΠΟΚῸ “εῤουαῤ οΥ ῥοε.. ὝὙὮΘΥ πλᾶγοὴ 
ἔογ ἢ ἴῃ ΔΌΡΥ σοπἤάρηςσθ, δμέ ἐῤαΐ ἄαν, 
ἴΠη6 ἀδγ ἴο ννῆϊςἢ [ΠΟΥ ἀγὸ Ἰοοκίηρ ἔογνναγά ἴῃ 
Ῥτοιιὰ Πορθ οὗ ν]ςἴοΥΥ, ἰ5 [ἐπονδῇῃ 5 ἀδΔΥ, ἃ ἀδΥ 
οὐ ὙΠΟ ΤΟΥ Μν}}} 6 1Π6 νἱσπι5 βδογ βοοὰ 
ἴῃ Ηἰ5 ποποιγ, ἴο ἄνθῆρε [οϑίδἢ 5 5ἰδιιρ ογ, 
δἸὰ {πὸ ἀοροβιεοη οὗ [εῃοδῆδΖ, δηὰ εμοίδ- 
Αἰ 5 ἸΠ (ΓΟ ὈΡΟη ἴἢ6 [ΠΓΟΊΘ. 

ἐδε “ανογά͵.. 1κἴ. ἐδε ταυογά «ῥα ἐαἰ ἀπά 
δε «αἰεβεά, ἀπά ἐς ἀγωπὰ «υἱὲ ἐδεὶν ῥίοοά. Ογ. 
οἢ. 11. 20. 

ἐπ ἐδε πογὶ οοιρῃ!}}} ὙΠ15 ΟΧρ δῖη5. ᾧ. 6, 
ΠΟΓΟ νγὸ ἤᾶνθ δθθὴ (ῃδξ ἴΠ6 ννογὰὰβ ἅγὲὰ 1116- 
ΤΑΙ ἴσιο οὗ (δυο ποπ 5}. 

11. δαϊ»η] 1.6. θ818 8, ἴῃ υ511.8] ΤΟΠΊΘαΥ 
ἔοσ ννουηάϑ, οἷ. νἱ1]}. 22. 
ἐπ υαἱπ “ῥαΐ!...] ΟΥ, δι σαἷπ δῦ μοι 

ΣᾺ ΌΙΡ119ἃ »πεά!ειηοι: ἈΘ811π 8 -Ὁ 18 189 Σ 
ῥα“ ἐροι ποπξ. 866 οἢ. ΧΧΧ. 13. 80 υ[}67 15 
(6 ἀοίοαϊ ἐμὲ 4}} Εργρί πιιιϑδί 5ΕΓ ἰΐϑο!  ἔοσ 
[86 το Θ οὗ ἴ[ῃ6 ννοιπάρά, διιϊξ ἴῃ ναϊη. Νὸο 
ὈΑΙβαπΊ, ΠΟ πηθά!οῖηθ5, ἢῸ Ὀδηάδροθ 5}4}} ἀνδ}} 
ἴο 64] (ἢ Ὀΐον. 

12. ἐδ ον ῥα δά 1δὲ ἰαμἢ Τδ9 
θασῦμ, 566 οἡ οἷ. χὶν. 4. [Ι{ 15 ηοΐ ΙΏΘΓΟΙΥ 
Ἐργρί, Ὀυΐ, 45 1ῃ6 τιοπίίοη οὗ ἐδε μπαζίομ: 
ἴῃ ἴῃς ἢἤτϑί οἰδιιδα ργουδβ, ἴῃς ννοχ]ά, (πδί στρ 5 
ὙΠ ἢ [86 οΓῪ οὗ σπθξ. 

δε γε ῥὲγ γιαπ.. ασαϊπσὶ {δὲ πιὶσ ιν] “σαϊπεὶ 
ἐδε »εῖσῥὶνγ ταδὶ, ἱ. 6. ΟἿ ΠΉΒΉΥ τη ἀραϊηξί 
Δηοίῃοσ. [ἢ {86 σοηδιδίοη οὗ (Π6 ἀείραϊ (Π6 
ἸΆγβοπ655 οὗ ἴΠ6 ΔΥΠΊΥ ΟὨΪΥ ἰηογθαϑοβ [86 Ὀ]οοά- 
5η64: ἔογ ἴῆ6 σπαπιρίοηβ ἢιγοὰ δὲ ργοαΐ Ἵοϑβῖ 
ἴο ἤρῃξ Ερυρί 5 Ὀαῖο]6 μοὶ ἴῃ ομθ δποίπογ᾽5 
ὙΔΥ, ἃπὰ 90 δῖε ογογίΐδίκδη δηὰ 5ἰδιιβηίεγοαὰ 
[οροίθοσ, 

18. Τῥὲ «υογἢ Α πον ΡΙΓΟΡΠΘΟΥ ςοχη- 
ΠΊΘΠΟΟ5. ἤσγο, ἐοσοίθ! πη ἴΠ6 δυισοθϑϑῆ!] ἴην8ᾶ- 
σἵοῃ οὗ Εργρί ὉῪ Νορυςσδάποζζασ, ἀπά ἴἴ [45 
Ὀδθη δρροπάσρά ἴο 1π6 ἢγτηη οὗ {ὙΠ τὰ ρ ἢ ἴῃ {Π6 
Ῥγονίουβ ἔννεϊνθ νεῖβεβ, Ὀδοδιιδθ [ΠΟΥ ὈΟΙᾺ 
τοῖαΐθ ἴο {π6 βᾶπῆθ Κιηράοπιμ. διπλ]αγὶγ ἘΖ6- 
Κιοὶ, ννῆοϑθο ργορῆθοίεβ ἃγὸ υτδηρεὰ ἢ [(ἢ6 
υἱπλοσῖ σᾶΓΟ, γαῖῃοῦβ ἰορ οί Γ ἴῃ σἤδρ5. Χχχ--- 
ΧΧΧΙΙ. ῥγθαϊοιίοης ραϊπδὲ Εργρί οἵ σΣΏΔηΥ 
ΥΔΠΟΙ5 ἀαῖεβ.Ό. Οὐὔαὔἴδὲ ἱπάθοαὰ τοραγὰς (ἢ ϊ5 
ΒΙΡΟΓΞΟ ΠΡΟ 8ἃ5 8η ἰηϊογροϊίδίίοη, ἀγρυΐης 
[Πδὲ συ. 14---.ῖ ἀγὲ ραγί οἵ ἴΠ6 βαπ|ὸ ργορῇδθον 
8ἃ5 σὑτὖ. 1--οῦῖΔ, Ὀπὲ [Π6 Ἀγτηη 15 σοπλρίοῖθ ἴῃ 
1561, δηὰ τβουρ ψποιΐ τἴῃ6 νἱοΐοσυ δ 
(δγοοηϑὴ ΝΕΟΡυσΒδάμοζζασ ψοιὰ πονοῦ 
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δρᾶκε ἴο [εγεπιίδῃ ἐπε ργορῃεῖ, μον 
Νεδυσπδάγεζζαγ Κίηρ οὔ Βαργίοῃ 
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16 Ηε 'πιδάς πιηῦ ἴο [81], γεβ, ΕἩΣ κμ 
Οἠδ [6]] ἁροῃ Δηοῖδεγ: δηὰ τῇδ γ 8414, ἐφ μυέζεν. 

8Βῃηουϊά ςοπια ηπ4 5πιῖ6ὲ τῆς ἰδλπά οὗ 
ρῖ. 

ΠῚ εοϊαγα γε ἰη Εργρῦ, ἀπά ρυδ- 
᾿Ι5} ἴῃ Μιράοϊ, δῃά ρυῦ] 5} ἴῃ Νορῆ 
Δηἀ ἴῃ ΤἈΠΡΑΠἢ 68 : 540 γα, ϑιδηά [λϑβῖ, 
πὰ ρῥγεραγε ἴῃδε; ἔογ ἴῃς βνγογά 5}4]]} 
ἀενουγ τουηά δδουΐ τῃεε. 

Ις ΝἢΥ ἴα (ἢν νδ᾽ἰδπί σιδη ϑυγερῖ 
ἉΥΑΥ ἢ ἴΠῈΥ 5βἴοοά ποῖ, δεσδιιβε {πε 
ΓΟΚῸ ἀϊά ἀτῖνε τἢςηλ. 

ἢν ἰηνδάδαά Εργρίῖ, γεῖ ἃ ἰΙοης ἱπίογναϊὶ οἰαρϑοὰ 
Ὀεΐογο {6 ἱηναϑίοη ἴοοϊκ ρίδοθ: ἴογ δοςογάϊηρ 
ἴο Εχεκ. ΧΧΙχ. 10, 11 νγᾶβ ἀδ]αγοὰ {11 δου ἢϊ5 
Ῥτιοϊγαςσίοα 5ἰθρο οὗ Τγγε. Τῇ Ἀγπλη ἴοο ννᾶ5 
σογίδιηἶγ υυττῖθη δὲ [ογιϑαίθη ἴῃ {πὸ ἐουΓἢ 
ΥΟΑΓ οὗ [Θποίϊακιπι: Ὀαϊ [Π15 ΡΓΟΡΒΘΟΥ ννᾶ5 
ΤΟΓ6 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 5ροόκθη πῃ Επγρῖὶ ἴο νᾶγῃ {Π6 
[609 τβότγο, τῃδῖ [ῃ6 σομηῖγυ νυν] σἢ ΠΟΥ νυ γα 
580. ΟὈΒΓΙΠαΙΕΙΥ ἀοίογτηιπθά ἴο τλλῖκὸ ΠΕ. τοῦιρθ 
ψΟυ]Ἱὰ δθαγο {Π6 ἔαίο οὗ 1ἢθῖγ ἡδῖνε ἰαπά, 
ἼΤΠἼΘ δἰ] υϑιυηϑ ἴο ἴπ6 Ἰἀοϊαΐτιο5 οὗ Εργρί βθϑῖὴ 
ἴο 5ῃδνν {π4ἰ Τογουη δ! 5 σρίγι δὰ Ὀόθη βεγγοα 
ὃν ([Π6 ἀομτλά!ηρ δι ρθγϑίοη5. ψν μίσ ἢ ἢ6 5 
Ῥυλοῖισοὰ ἀγουπηὰ ἢϊπι; ννλ]]ὸ ἴΠ6 σοποϊιάϊης 
ννογάβ. ἐποουγαρα [(ἢ6 Ρόορίὸ ἴ0ὼ Ὠορὸ ἴῸΓ ἃ 
τοῖασῃ οἵ οὐ 5 ΙΏΘΓΟΥ, 85 Ὀδίηρ 51}}} ἴῃ σογθ- 
πδηΐ ἢ Η!Π1. 

ῥοαν..«“Φοιιά εο»5] ΟΥ̓́, ΘΟΠΟΘΣ ΒΑ 86 
οοταΐηᾳ 9" Διεῤμεῤῥαάμοξπαγ. 1,1, το, Θαᾳυῖϊνα- 
Ιεπῖ ἴω οὖς 97. ἐῤε εογμίρσ, 586 ἢοΐξ ἢ Ὁ. 2. 

14. [1 ρείαγε γε] ΕῸΓ ἃ 51:Π|Π|84Γ 5 πΊΠΊ ἢ 5 
ἴ(ο ῥγοραῦθ ΓῸΓΣ νναῦ, 566 σἢ, ἵν. ς. Εογ ἴῃ 
ἴοννῃϑ πηδηςιοηοά, νυν ῃϊο ἢ νοῦ οἡ 6 οχ- 
(γοπλθ 11π||ῖ8 πογίῃ δηὰ βου ἢ οἵ Ερβγρί, 56Ὲ 
ςἢ. χὶϊν. 1. 

διαπά 3141] 1.4. ἴῃ ὙΥΟΙΓ ΓΑΠΚ5. 866. οὐ 
΄. 4. 

ἐῤε ταυογά «ῥα ἀφυομγ] ΤΡῸ «πυογἱ ἘΔ Ὁ 
ἀονουχοά ἐδοῦε γοιπα αόομέ ἐῤος. ὐπὸ Το Γ 
ΔΉΟΓΠΟΥ ἴΠ6 παϊοη5 ἤανα Ὀδθη σοησιτηοα ὈΥ͂ 
{ΠπῸ σοῃη] ΓΒ ἀγπῖθ οὔ ΝΟὈισμδάποχχαγ, δηὰ 
πον δ ἰἸθηρίῃ Τγτο, νυν] ἢ 50 ἰόν πδά ἢ - 
δἰοοά ἢιπὶ, πᾶ5 104]||61, δηᾷὰ 15 [ογοὺσ. ᾿ππτοὰ 
ἴο Παγάϑῃϊρ αὔὸ ὐὔοιιΐξ ἴο 211 ὑροὴ Κἰργυρίῖ, 
(Πα ΠΟΥ ΠΥ Ὀ6 τοσοπιροηβεα ὈΥ [15 τὶ ἢ 
ὈοοΐγΥ ἔογ {ποῦ ἰοὴς ργιναοηθ, Ηφθησθ {Π6 
5Β.1ΠἸΠΊΟΠ5 ἴο ἀγγάπρὸ {ΠΟΠΊΞΟΪν 65 ἴῃ ΓΠΟΙ͂Γ ΓΔ ΚΒ, 
Δηά γέβαγε ἴοτ Ὀδῖτ!ε, ὈΥ Ρυϊίπρ οὐ [ΠΟΙΓ 
ΔΙΙΏΟΌΓ. 

15. ἢ αγὸ ἐδγ σαἰαηέ τὰ6 0] ΤῊς 5ίηρ. 
15. ΡγΟΌΔΟΙΥ {πὸ τὶρῆΐς τολάϊηρ, πὰ ἴῃ6 γϑγβα 
δῃοιὰ Ὀ6 ἰγαηβίαίεα “ἢ Ὃν 1. ἐδν πη δῦ ομδ 
κα ὠοαυπῦ Ηδε «ἰοοά ποῖ, δεεσισς “εῤοπαρ 
ἐῤγιν ῥὶρε ἄοαυπ. ΤὮῈ τη ΠΥ ὧπ6 5 6Χς 
Ῥἰαιποὰ ὈὉγ ἴῃ6ὸ ΧΧ.΄- οὗἉἩἨ ͵τπὸ Ὀ8|Π ΑΡΊ5, δπά 
νγὸ 5ῃπου]ὰ {π58 πᾶν (1) {πὸ σμίοῦ ἀοῖγ οὗ 
Ἐξγρῖ, ν. τς: (2) ἴπ6 δΙΤΩΥ ΟὗὨἨ ΤΟΥ ΘΠΔΓ65, 

Ατίβθ, δηὰ ἰεῖ ι1ι8 ρὸ ἀρᾷϑίη ἴο Οὔὐγ οὐῃ 
Ρεορ!ἐ, δηά ἴο τῆς ἰαπά οὗ οὔγ πᾶ- 
εἰντῖγ, ἔτοπι ἴῃ 6 ὀρργεβϑιηρ ϑνγογά. 

17 ΤΒεγ  αἀἰά οτγ τῆθγε, ΡΒαγδοῦ 
Κιίηρ οὗ ἔργρε ᾿ς ὀκμὶ ἃ ποῖβε; ἢς Βτἢ 
Ραββα τῆε τίπις δρροϊπτεα. 

18 41:.1|]ϊνε, 54 ἢ τῆς Κίησ, ννῆοβε 
ΠΔΤῊΘ 15 ἴῆς. ΠᾺΡ οὗ Ποβῖβ, ΘΓ 48 
ΑΡοΓγ ἐς διηοηρ τῆς πιοιιηϊαίη8,) Δηά 
45 (ὑδγπλα] Ὀγ τῆς 5εᾶ, 49 5η81] ἢε σοπης. 

υ. τό: (3) ἴπ6 Κίηρ, ῬΠάγαοῃ, στ. 17, ἴδ6 
(ῆγθθ ἱποϊ υάπρ 41} ἀροη τνῆοπι {πΠ6 ΕΡΥΡ ΪΔη5 
ἰγυδῖϊεά, ὅδε Νοῖθ δῖ οπηὰ οὗ (μαρίοσ. 

16. Με »ιαάξ »παην ἰο γα 1ιἴ, Ηἐ ῥαι ὁ 
»ημρἠ δώ ἐῤὲ τπρπδίογ, ἱ. 6. Θ᾽ ονδῃ δίῃ τηδάθ 
ΙΏΔΗΥ ὕο Βῦπ 1 0196. [πῃ [ἢδ. ΠυΓῪ οὗ {ΠΟ ΙΓ 
Πιρμς {ΠΟΥ βοΐ ἴῃ ὁπ ηοίμογ 5. ννΑΥῪ, δία ]6 
από γαΐ οπό ρον ἀποέρογ. 

“γε, ἀπά ἰοί ᾿ς σὸ ἀσαϊπ, ΟΥἩ ΤΘΌΌΣΩ, 10 
οἰ οαυη ῥεορί}] Τῆς Εργρίδη γν Ὀεης 
ςοπΊροβοά οὗ πιογοθηδγιθθ, ἢα5. πὸ ρδίγιοζις 
[ΓΘ] Ἰηξ. δηά ᾿τπηηθάϊαίεϊγ τμαξ [86 Ὀδι]ς 15 Ἰοβί, 
{ΠῈΥ ργοροβὸ ἴο ὁπὸ δῃοΐῃοῦ ἴο αραηάοῃ τἴῃ6 
σουηῖτγν νὨΙΟἢ ἢα5 ΙΓ {Πδπη, πα γοΐγη θοῇ 
ἴο ΠΙ5 παῖϊνθ ἰαπά. [}ἢ {Π1|5 {ποτα 5. οἣς οὗ 
ἴποβς ταϊπιῖο ἰουσῇθ5 τν σῇ 580 οὔἴθη ὁσσυγ ἴῃ 
ΗοΙὶγ δεγρίωγο 45 νι ἀοησθ οὗ 1[5 ἔγυ ἢ. [Ιἢ 
(86 ν γΥ 5μουέ ΠΙδίΟΥν Οὐ ΑΡρτίθβ, ἡ.ε. Η᾽ορῆγα, 
ἴῃ Ηετοάοξιιβ, ννὸ Ἰοάγῃ (ἢδϊ ἢ]5 βἴγοηρτη σοη- 
δἰσίθα 1ῃ τπογοθηλγιθα. δηᾶὰ ἰἢαΐ ἢϊ5 νου 5Π| 
τονναγὰβ [Π6πὶ ν'λ5. ἤΠΆ]ΪΥ ἈΠῈ σαι56 οὗ ἢ15 γυ]η. 
δὲς (ἢ, Χ]ν. 210 δηά ἄρονθ, σ΄. 9. 

δὲ ορῤῤῥγασιις σπαυογά 1 8566 ποίθ οὐ ἐῤε οῤκ"- 
2γοηον, οἢ, χχν, 18. 

17. Τόν αἰάί ἐγ ἐῤεγεῇ [ἴἴ 5 ἀϊβῆσυϊε ἴο 
506. ΨΥ ἴπῸ ΠΠΟΓΟΟΠΔΙῈ5. οἡ {Π6Γ τοΐωγηῃ ἴο 
{ποι σουπῖγΥ 5ῃου]ὰ 4] οὐ πὶ [Π15 ννᾶγ, δπὰ 
ραϊηϑὲ τῆς σι ]ο5. οὗ ἰδηρίαρο ἴο πιάκο, νυ 
ΚΟ θὰ Νιμοϊϑο., τῆρθο νὴ ἴἢι5 οὐ οὐἕ 
ΔΩ Οἴποῦ πάῃ [Π6 τηογοθηαγίοθ. Βα 4}} ἰ5 
ΘΑΚΞΥ τἴς νν ΠῚ [μ᾽ νου βίο 5. ννὸ σοδα "εβρεν᾽ πΑ7ρδ 
ἔογ “σρωνμ ἢ Τρόνγο. πὰ ἰγαηϑιδίο, Τὸν ῥα εαὐεα 
(οσ, Ομ γε) τὸ παρὸ οΚἡἱ βῬρῥαγαοῦ ἀίης οὐ 
Ἐμψ»ρὲ “1 ποίφο: ῥὲ ῥα οαεγείοῤῥοά δὲ αρῥοϊπ!οα 
ρηέό. Ἐρτ {Π|5 οσυδίοιη οὗ κινίηρ ργορβεῖς 
ΠΆΠΔ65 5860 οἷ. χχ. χ:; 154]. ΥὙἱΠν 2. ὅζο. ὙΠΘ 
ΠΔΠΔ6 ἴῃ Ηοῦγοενν θεῖς ὁηπϊναος τὸ {πὸ τὸς 
Αἰ γ, 1ἴ πλόδη5 ἰῃαϊ Ῥ] Αγ Οἢ 15 ἃ ΠπΊΟΓΟ ΘΠΔΡΙΥ 
βοιιηά, δηὰά [Πα πὸ μα5 αἱϊοννοὰ ἴῃοσο δ]οι θὰ 
γϑδῖβ οὗ ργοξρογιῖγ, ψνῃΙσ ἢ, 85 ΗἩεγοάοξις ἴθ5- 
ἘΠπ65, ἢ6 θη)]υγοά δἱ {πὸ Ὀορί πηΐηρ οὗ ἢ]5 τοίρη, 
ἴο ρᾶ55 ὈΥ, Δη4, Πανίηρ᾽ πιλίϑιιβοα [Π6πὶ, ποίῃιης 
ΠΟΥ ΓΟΠΊΔΙΠ5 δι ἢ]15 χη. 566 Νοῖο δῖ επὰ οὗ 
(παρίεγ. 

18. διιγεῖν 4. ἼΤαῤοῦγ 15 αρποὴρ δὲ τησμν - 
αἰν4}] ὙΠῸ ἐς 15 Ἰπϑογίοα νυγοΉ ΡΥ, 8ἃ5 {πε ροὶηξ 
οὗἁὨ σοιῃρδγϑοη ἰ5 ποῖ ἴο ἴμ6 ἕαςϊ οὗ Ταῦοσ 6.» 
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19 Ο τοὺ ἀδυρλίεγ ἀνγε!]!πρ ἴῃ 
ΗΝ. ἘΕΥΡΌ ᾿Μιγηϊ8ῃ τῆγβ6]  ἴο ρὸ ἱπἴο 
ἐπείνω-ὀ ΟΔΡΓΙΝΙΥ : [Γ᾽ Νορῇ 58}4}} θὲ νναϑῖε 
φεΝ ς ὁ καῤείσήν. ἈΠα ἀεβοϊαῖα ννιτπουζ δη ἱπῃδθιτδηζ. 

20 Ἐργρῖ 15 ἐάε ἃ νεῦγ [δῦ Βεϊξεσ, 
μὲ ἀεδίγυςτίοη σοπλεῖῃη; ἰἴἴ σοπλεῖῇῃ 
οιξ οὗ τῆς πογίῇ. 

Η6Ὁ. 21 ΑΪβο Ποῦ ἢϊγεά πλοῇ γέ 'ἴῃ τς 
ὀμέίοκζε φΓ ἡ λἸάςς οὗ Ποὺ {Κα το ά Βα]; ἔογ 

ἰηᾳ ἀιιοηρ [6 πιουπίδιηςκ, Ὀιΐ ἴο 15 ργεαΐῖ δηά 
ΠΟΌ]6 εἰεναίίοη. Οοά ϑννοᾶσβ Ὀγ ΗἩ πιϑεϊξ, Ηθῦ. 
νἱ. 13, δηΐογοιϊηρ ἴἢ6 οαἴῃ ΌὈΥ Ηἰ5 ρτοαῖ πᾶπη6 
ἴῃ ορροϑιζϊοιι ἴο ἴῃ6 ῃδπηθ βρίνθη ἴο Ῥῃαγδοῆ, 
τ. 17. ον δὲ «“ῥαδί εονρκ ἐϊξε α Ταδογ Ὡριορς 
δε »ιοωμίαϊπς, ἀπά ἐᾷε ἃ Οαγηηοί ὁγρ ἐδὲ “εα. 
Ταῦοσ 15 ἀθβογι θὰ ΌὈΥ Κορδίπϑοη, "65.᾽ 111. 
211, 8ἃ5 βίης ἴῃ {πΠ6 ἔοττῃ οὗ ἃ ἰγιυποδίοα σοηθ 
ἴο ἴπ6 πειρῃϊ οὗ δϑοιϊξ 1,3ς0 ἔδεϊ δῦονθ {Π6 
Ρἰδίη οὗ Εϑάγδοϊοη, 115 τοῖδὶ πεῖ ρῃξ δον {πὸ 
56 8-ἰθνοὶ θοὴν 1,8ος ἔροῖ. ΟἿΟΣ πιοιηΐδ!η5 
ΟΥ̓ οαϊι4] οἰθνδοη ἃγΓδ ἴῃ δρῃΐ, Ὀμζ 115 5σῆδρθ 
δηὰ πὸ νυἱάθ οχίθηϊς οὗ ἴΠ6 ρ]δὶπ δγουπὰ ἰΐ 
ΤΆᾶΚο ἴἴ ἃ ἔδγ πιογὸ ἐοηβρίσυοιι οὔ͵θςῖ. δ8:1π|}- 
ἰΑτ]γ Οὐδγπιεὶ, ἱπουρ ΔὈϑο] ἴον ποῖ 50 Ὠίρἢ 45 
ἼΔΌοΥ, 5 γεῖ ἃ ποδί σοπηπιδηά!ηρ πιοιιηΐδ!η, 
Ὀθοδιι56 1ἴ Γ1565 ἔγοιῃ ἴδ δάρε οὗ ἴὴ6 νιάθ οὁχ- 
Ρᾶηβε οἵ [86 Μεάϊξογγαηθδῃ. 

19. Ο τδοΐρ ἀκαμφρίογ ἀαυείϊην ἱπ Ἐφγ»ρῇ 
11|. 0 ἐῥοι ἱπῤῥαδέίαη! ἀαμσ ῥίον 9,7, Εσγῥ. ΑΔ 
ΘΙ ΓΆΠΪΔΓ ΡἤγΑ56 Οσσυγδ ἰῃ ΖοςΠ, ἰϊ. γ, Ο Ζίομ, 
ἀείνυεγ εἐὐῤγεεῖ, Ἰιϑαῤαηὲ ἀσμσδίογ Κ᾽ Βαῤεὶ, 
ὙγΠδησΘ 5οὴθ ἤδνε ἀύριιθὰ (Πδί [6 [οὺνβ ἴῃ 
Ἐχργρὶ ννοσὸ ποῖὲ δά ἀγοβθοά. Μόογθ ργο δ Υ 
ἀαμσδίοῦ Ὁ Ἐφγρί 15 δαιίναϊοπί ἤθγο ἴο Εργρῖ 
1156}, διπλ]αγγ, τποιρὴ ἐαισδίογ Ὁ Ζίοη 
ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ πιοδη5 {Π6 ΡΘΟΡΪς οὗ Ζίοη, ςἢ. ἱν. 31; 
ἰ5αϊ. ΧΧΧΥΪ,. 22, 11]. 2, γεῖ ποῖ ὑπίγεαι η] Υ 
1ϊ [5 υϑοὰ ἔογ Ζίοη ᾿ἴ5ε]ξ, οἢ. νἱ, 2; 5. ΙΧ. 14; 
1541.1. 8, Χ. 32, ΧΥΪ, 1, ἄς. ὙΠ6 ρῆγσαβο {πογὸ- 
ἴοχε ΠΊΔΥ 5 ΠΊΡΙΥ πιθδη, Ο ἐῤοι ἐπῥαῤίἼ᾽απὲ ὁ 
ρὲ, πιὰ 186 ννογά ἐπιῥαδίἐαπὲ 15 ἴθπχ., Ὀδοᾶι 56 
1 15 υδεὰ ςοἸ]θοτνοιΥ οὗ {πΠ6 ννῇο]6 ροριιά- 
οηῃ. 
2) αγπ ἐῤγεοίζ Ίο 59 ἱμπιο εαριυἱ}] ΤῊΪ5 15 1Π6 

τ ἢ 56ηθο, Ὀπ{ 11. 18 15 »μαζε ῶγ ἐῤεέ σεφεεἰς οὗ 
απ ῥηιεηΐ, ΡγΟΌΔΟΪΥ τηθδηῖηβ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ [ἢ6 
ρδΟΚΑρ5 ΠΟΟΟΘΘΑΓῪ [ῸΓ σοπίδι πη συ ἢ ροοαβ 
ἃ Ὀᾶρραρὸ 85 ΠΟΥ πλρῃς 6 40]6 ἴο ἴακα 
ψῖτἢ (Π6πὶ, Ὀὰΐ τΠεῖγ οὐδὲ ροπογα  γ. 
,ῶγ ΝΝορῥ, ἰ.ε. Ναραῖδ, “δαϊ δὲ «υαεῖς ἀπά 

ἀεεοίαίς «υἱἱδομὶ απ ἱπῥαῤίί απ Οὑρ. «ἢ. 11.ἃς, 
ψνΠοτο (ἢ. Ηοῦτενν οἵ ἴπε ᾿αϑὲ οἰδιιδεὲ ἰ5 [86 
581η6, ἰποιρῇ (Π6 ννογὰ [ῸΓ ἐσηοαίε 15 ΠΕΙῸ 
τοηάἀετοά δωγηεά. 

20. γγρὲ 5 '|κθ αὶ ὑδγ ,αὶν δεν) Ἐσγρὲ 
15 ὦ ὙἘΓ} 7ζαἱν ῥεεγ. Ἠδτν ξοὰ ννᾶϑ5 ἴΠ6 βῖθοῦ 
Αρίβ, συ. τς, Δπὰ 586 15 16 5ροιιβδ. 

Ὀυξ ἐεείγα ὁ} κονριϑί δ; 1 εονποίρ ομὐ ΟἹ ἐδε 
πογ}]ὴ ΜΜογε ΡγΟΌΔΟΪΥ, α χαάἔγ ον {8ὲ 
πογὶὁ ῥα: εορι μῤοη ῥεγ. Ορ. {πε ΠῪ διά [ἢΠ6 

{ΠῸΥ αἰδὸ ἃγῈ τυγηθα δᾷςκ, σπά γε 
βεὰά νὰν τορεῖπογ: Ἃπὸγ ἀϊά ποῖ 
βίδηἊ, Ὀεσᾶυβα [6 ἀδλγ οὗ τῃεὶγ οα]λ- 
ΓΑΠῪ ννᾶ85 σοπὶθ προη ἴπαπι, ἀπα [ῃς 
Ὀπλε οὗ {Πεῖγ νἱβίτδιίοη. 

22 Τἢε νοῖςε τΠετοοῦ 584]} ρὸ [κῈ 
ἃ βϑαρβηῖ; ἔογ [Π6Ὺ 5}4]] ἐὰρρὶ ἡ ἢ 
ἍΠ ἈΓΠΊΥ. ΔΠπὰ ςοπὶε ἀρδίπϑὶ 6 1} 
ΑΧ68, ἃ5 πεννεῖβ οἵ νγοοά. 

Ὀεα ἴῃ [54]. Υἱῖ. 18, δηά 8ὲ6 Νοίε δὲ επὰ οὗ 
ΟΠΒδρίοσ. 

41. “[ο δὲν ῥίγεά »γιοη τὸ ἱπ δὲ »πἱάσ οὗ 
δὲγ ἰϊξε...ἢ δίδου, “μο δογ ῥίγει: ἐπὶ 186 
»ϊά ΟΥἹ δὲγ τὸ ἰδδε εαἰυε! οὗ ἐῤὲ “αἰ, Α58 
Ροϊηϊοά ουξὶ ογ Οτγδῖ, ννὲ δραὶπ ἤδνε ἤογα οπθ 
οὗ [Βοϑ6 πηϊπυῖο ΠΙβίογιοδὶ ἑουσἢθ5, ἡ ΒΙΠἢ ΟΠΪΥ͂ 

. ἃςοιιγαῖα ρογβοηδὶ κηουν οάρο σδὴ ρῖνθ. ἴη {6 
Ἀγ οὗ {Πυπιρῃ {86 πηογοθηδσῖθα οὗ Εφγρῖ 
γνεῖα Νυρίαηθβ, Μοοῖβ, δπά 1, γάϊδηβ, συ. 9. 
ὙΤΠΟΥ ννότα ἀσδίγογοδά δὲ ἴθ Ὀδί:]6 οὗ (δγοδο- 
Τηϊβἢ, δηά {6 ἀγπηῖεβ οὗ Εργρί νγογθ πο Ἰοηροῦ 
Γοογυϊ δα ΠῸπὶ ἴΠο56 τάσθθ, ὙΠΕΙΓ ρΪδοθ νγλ8 
ἴδκοη ὈΥ δίγε ηρ5 ἔγοπι Αϑία Μίποσ, Οδγίδῃϑβ, 
Δη4 [οπίᾶη5, ννοπὶ Ἡρῆγα ἴοοῖ ἰηΐο Π15 ΡΑΥ͂ 
ἴο {πὸ πυπλῦοῦ οὗ 10ο,.οοο τηξῃ (Ηεγοά. 11. 
162). ὙΠΕθ6 ἢς βϑξ]οὰ ἐπ ἐῤὲ »ριδάτέ οἵ Ἐξγρῖ, 
ἴῃ τῆς ἔοτΠ6 Ἰαη 5 ἀῦονο Βιιδαςίῖ5, τη ἰπ6 [)6]- 
ἴα, ΠΘΓΟ, νν6}} ραϊὰ δηὰ δὰ δηὰ νι ρτεαῖ 
ΡΓΝΠοροβ, ΠΟῪ Ὀϑοαπὶθ ἃ5 εαλυες ΟΥ᾽ 1δε “ἐαἹ, 
50 ρδιηρογεαὰ ννογα ἴῇοΥ {πα Ἡορῆγα ψου]ά 
ποῖ ὀχροϑὸ {πη ἴο ἴΠ6 Γ]5Κ5 οὗ (ἢ6 ννὰγ ἢ 
Ογτγόηαδ, Ὀυΐ 5οηΐ ἡδίϊνα ϑο  ἀϊοῖβ ἰπϑῖοδά. 48 
ννῈ Ὦᾶνο 56θῃ, 1 ννᾶϑ5 ἴῃεῖσ πλυτγ τἴμδὲ σοδῖ 
ΗἩορῆτα ἢὶ5 σσονῃ; 5866 ποίΐθ οἡ Ἂἢ. Χ]ν. 20. 
Βιυΐ Πὶ5 5ιισσόβϑοῦ Απιδϑὶβ ἀϊά ποῖ υδῃίιγο 
ἴο Ιαβϑθὴ {πο ὶγ ργνι]θροθ, δηὰ ἤπδ!Υ ὄνθπ 6Π- 
{Γιι5ἰδα ἴο Ποπὶ ἢϊβ ρούβοη, Ἡδγοά. 11. 1 ς4. 

,)ῶν ἐὸν αἰ:ο αγε ἐμγηδά δας] 1,1ἰ. ὸν' δὲν 
αἰὸ ῥα ἐμγμεάί δὲ δασῖ, ἐδὲν 3εε Ἰοσοίῤογ, 
ἐξεν τἰαπμά ποῖ: ῶγ ἐῤὲ ἀκ φῇ ἐδεὶν ἀεί γμαϊοπ 
ἐς ἕο» ροη ἐν, ἐξέ “ἱ»ιθ οὗ δεῖν οὐ αηοη. 
ἼΠ15, νυν Ι ἢ 15 [6 οτγρίηδὶ ἀγστδηροιηθηΐ οὗ [Π 6 
γΘΙΒ6, 15 ΤῸ Γἢ ΠΊΟΥΕ ΘΧΡρτοβϑίνο οὗ ἴδοὶγ τοίΐδὶ 
τουΐ ἴῆδη ἴΠ6 1655 οχαςῖ γοηάογπρ οὗ ἴῃ6 ΑΟὟΥ. 
{ 4190 ὑυΓΟΠ ΡΥ ἰπϑογίβ απά Ὀείογε 26 ἐἐγιθ οὗ 
ἐδοῖγ αἱ δαίίοπ. ἘῸΥ [ἢ]15 5 ποῖ ϑοπιοῖδ πη 
δάαιεοηδὶ, Ὀυΐ ἴῃ6 Ἔχρδηδίίοη οὔ (6 ἔοτερο- 
ἴῃ» ννοτάβ. [{ 5 ἴθ ἀΔΥ οἵ {πεῖ ἀσϑιτγυςζίοη, 
Ὀεσδιιδ6 ᾽ἰ 15 ἴη6 {πιὸ ννἤθη Οοὰ νὶ5ιἴ5 ἴποπὶ ἴο 
ῬυηΙ5ἢ ἘΠποπὶ ἔογ ΠΟΙ 515. 

22. Τρὲ τποίοο ἐδεγες “δαὶ! σοὸ ἰᾷε ἃ «ἐγα 
ει ΗΘΣ νοΐοθ, ἐ.4. 86 νοις οἵ Ἐργρί. 
Βυὲ [Ὡ6 ννοτὰ ἢᾶ5 ἃ πιυςῇ ]άοΥ τἰϑᾶρὸ η Ηθ- 
Ὀγονν ἴδῃ ἢ υ5. ὙΠῈ5 ἴἴ 15 υϑοὰ ἴῃ ἰ,ον. 
Χχνυὶ. 16, οὗ ἴπ6 δοιηᾷ τηδάθ ΌὉΥ 4 δ} ΠἘππρ ἰοδῖ; 
ἴῃ 8. ν. 24... οὗ ἃ τυβῖ!πρ διιοης ἴδ ἴγθεβ ; 
δηὰ ἴῃ τ Κ. ΧΥἹ]. 41, οὗ ἴΠ6 ϑβρ δϑῃίης οὗ γδίη, 
Ηδρτὸ 1ἴ ρυοΌΔὈΪΥ πηθδῃϑ πὸ ὈυΚΥ ϑοιυπά οὗ 118 
δηὰ δοϊινεγ ἴπ ἴπ6 ἴοννῃβ οὗ Εδγρῖ, ἴπ6 ἰγδπ.- 
Ρἰΐης οὗ ποῖ Ὠοβίβ, δηὰ τὴς [υγπιοὶ] οὗ ᾿ἂπρ 
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τε Πδηά οὗ τμοβὲ [ἢ 8εεΐς {πεῖν [ἴνε5, 
Δηά ἰηῖο τὴς μαπά οὗ ΝεθιςμδάγεζΖαγ 
Κίῃρ οἔ Βαδγίοη, δηά ἱπῖο τῆς μαπά οὗ 
ἢ]8 βευνδηῖβ: δηά δίζεγνγαγά 1 5ἢ4}} Ὀ68 
ἸΠΠΔ Ιτ6α, 85 ἴῃ τε ἀδγ8 οὗ οἹά, 5411 
τε ΓΟΚΌ. 

27 ὅ “Βυϊ ἔξαγ ποῖ τῆου, ΟὉ τὴν “ [αἱ 4: 
βογνδηΐ [ᾶσοῦ, ἀπά δὲ ποῖ ἀϊβπχαγεά, τὰ ἕο 
Ο ἴ8γδε]: ἔοσ, θεμο]ά, 1 νν}}} 5βανα [ἢ 66 βαρ. 30. 

5995. 

23 ΤΙ 5041] ουξ ἀονγῃ ἢεῖ ἰογαβῖ, 
δα! ἢ τῃ6 ΙΟΚΡ, τπουρῇ ἰτ σαηηοῖ ὃ6 
βεδσγοῃεά; θεολιιδα ΠΟΥ γα πΊιογα ἤδη 
τ(Π6 ργαβδῆορροιβ, δηά χγέὲ ᾿πημπΊογ- 
ΑὈ]ς6. 

24 ΤΠε ἀδιρῆτῖεγ οὗ ἔργρί 5}4]} θῪὲ 
ςοηΐουπαεά ; 586 5}4]] θεὲ ἀκ] νεγεα Ἰηἴο 
(ἢε Ὠδηά οἵ {πε ρεορὶε οἵ 6 ποιῖῃ. 

Δς Τῆς ΚΡ οὗ ΠΒοβῖβ, τε (σοά 
οἵ ϑγδεὶ, βϑαῃ; Βεμοϊά, 1 νν}}} ρα ῃΙ5 ἢ ἔτοπι δίασ οἵἕ, δηά τὴν βεεὰ ἔγοπι τῆς 

ον, ῳ, ἴδε ᾿ πιυϊτυάε οὗ ΝΟ, δπά Ῥμαγδο, ἰαπά οὐ τμεῖγ σαρτίνίγ; Ὧἀπ4 [Δςοῦ 
ΟΣ ᾿8δη4 Ἐργρῖ, νν ἢ τΠεῚΓ ροάβ, Δπὰ ΤΠ 6]Γ 514}} γϑίμγη, δηά δὲ ἴἰῃ γεϑῖ δηᾶ δῖ 
ΟΡ, Κίηρβ; ὄδνεῃ ῬῥΒαγδοῃ, ἀπά αὐ τῇεπὶ 

τῆδῖ {τιιδ ἴῃ Πίηι: 
26 Αμά Δἔὁ] ν}}] ἀο]ναγ τἢεπὶ ἱπῖο 

δηὰ εἰἷγ. ΑἹ] [ἢ15 δὲ ἴῃ δρργοδοὴ οὗ ἴῃ6 
ΟΠα]άξεδῃ ΔΙΓΤΩΥ 5}4}} ἀδραγί, 85 1Π6 δηδκθ ἀϊ5- 
τυτοὰ ὈΥ {μὲ ννοοάἀςσιιἴογβ ᾽η 115 πδιιηῖ5. ἤδοβ 
ὙΠ ἃ γριὰ ρἱιάϊηρ πιοίίοη ἴο ἢϊάθ 1561} [ὯΓ 
ΔΥΝΑΥ͂ ἴῃ Γοπιοῖθ ΠΊΔΓΚΠ 68. 
,γ ἐὸν “ῥα  »ιαγορ «υἱῷ απ αγριῦ}) Μοτῖε 

1|. ῶῶνγ θεν «ῥα αἀυαπεε «υἱτὁ »ιϊσῥέ. 
«υἱὲ αχε: [1 5 ενϊάθηΐῖ {πδὲ [6 σοπηρδγ!- 

50η οὗ τῆς ΟΠ] σσδη ννδαγσίοῦβ ἴο ννοοάςυςογ5 
ΔΙΌΒΘ ἔγοπι 1ΠΟΙΓ Ὀεῖπρ διτηθὰ νυ ἄἀχϑϑ, σὸ- 
Ῥτεθοηϊδίϊοηϑβ οὗ ννῃῖοἢ πᾶῪ Ὀὲ 5θθη ἴ δνν- 
Ἰπθοη, ᾿Απο. Μοη. 1. 4:9. Α.5 ἴΠ6 [5γ80}1{65 
ἀϊὰ ποῖ ι.56 {π6 Ὀαι]θ αχθ, {Ποῖ ἱπιλρὶ δ Ο 
νοι] ὰ Ὀ6 [Π6 πλοῦ ἔσο ΙΌΙΥ βίγαςκ ὈΥ {Π|5 
Ὑ ΔΡΟΠ 85 σαγγιθὰ Ὀγ βοπὶθ οὗ (Πῃ6 γᾶςθϑ νυν Ι ἢ 
βεγνοά ἴῃ [ῃ6 Αϑϑυσίδῃ ἄγη, 165. 

2383. {Τρὸν «ῥα εμὲ ἄοαυη.. ἢ Οτ, Τρεν 
πᾶνὸ οαὖὐ ον σγ ὥογειῖ, σα ϑεῤῥουσαῦ; 
,)ῶὼγ ἢ '᾿ τριρεποίγαῤίθ, 1.6. Ἰυιδῖ 825 ἃ ρδίμ 655 
[ογοβί τηιϑὲ Ὀ6 οἰθαγοά, Ὀδοδιιϑθ ἀρτισυ]αγο ἀπά 
1Π6 ρᾶ5: ρὲ ἴο ἀπά ΠῸ οὗ ΠΊΘη ἃΓῸ ἱπιροβϑι Ὁ]6 
ἘΠΕῚ] 11 5 ἀδδίσογϑά, 50 πιιιϑὲ {Π6 ἔδ|56 ννυυβῃ!ρ 
δηὰ {πὲ τηδίθσ4] ργοβροπγ οὗ Εκγρὶ Ὀ6 ονοῖ- 
ἴῆγοννη. 

5γασδοῤῥεγ] ὍΠῸ ξγΥ 5 ρτόράγιι5, γθη - 
ἀογοά “]Ἰοςιι5ι᾽ ἴῃ Εχοά. χ. 4,12. Ναβί 85 ἰ5 
1815 ᾿πηροποίγδ 6 ἔογοϑῖ, γοῖ [6 ἱπνδαϊηρ Ποβῖ 
δάνδηςθϑ 245 τι τυ ἀἸΠΟ..5. 85 (ἢ ἰοςσιιδῖβ ΡΠ Ι ἢ 
σοπϑιπθ ἴδ ἡ ΠοΪῈ νοροίδιοη οὗ ἴῃ ἰαπᾶὰ οἡ 
ὙΠΙοἢ ΤΠ γ ΠΡ ἢϊ. 

44. ΤΡὲ ἀαμσῥίεν, ἰ.6. ἴὴ6 ᾿Ἰπῃδι δηῖ5, 
Ἐχνρὲ «ῥα δὲ εορροιιε ] δῥαΐ δὲ ἀ18- 
εΕταοθά, ὀγομσὲ 10 τ ῥαρηξ. 

45. ἐῤὲ »ηε μά ὁ ΜΟῚ Ἀδιθογ, πιο 
ΟΥ̓͂ Νο, Ὀεϊῖοεγ Κπονη ἴο ι.}5 35 Ἀπηπηοη οἵ υ- 
Ρἱζογ- Αππποη. [,δηοτγιηδηΐ, "ΜΙ ΔΠ116},᾿ 1. 5.22, 
84γ5 οὗ Πϊπι, “Η ννὰβ ἴΠ6 βγϑῖ οὗ [Πὸ βιιρτειηθ 
{δὰ οὗ ΤΒοθο5, δηά σοηξεβϑεάγ 5 ἔστ ννᾶ5 
(6 τηοβὶ εἰεναῖοὰ ἁπὰ 5ρί για] ὑπάθγ νης ἢ 
186 Εργριίδη ργεβιμῃοοά γεργοβοηίθα {π6 αἰἶν]- 
ὨΪ το πε φάαξογαϊίοη οὐ ἴΠ6 ρϑορὶθ, Ηδ νϑᾶβ 
186 ἀδιγ ἰηνβι]6 ἀπά ὑπαὶ Ποπηδῦ]θ, νυν Ο56 
ὨΆΓΤΩΘ 5:5 165 ἐῤόε εοπεφαίι, ἀπα νγὰ5 ἴΠ6 πηγ5- 

6486, δΔῃηά πος 5841] πηακε ῥίηι αἰγαϊά. 
28 εαγ ἴῆοι ποῖ, Ὁ Ϊδσοῦ τὰν 

βεγνδηῖ, 841 τῆς ΓΟΚΡ: ἔογ 1 }κδγιῖ 

[οΓΟυ 5 ΠΊΔΙΠΒρΓ 5, γῆ ογεαΐθα, Ῥγθϑοῦνοϑ, 
δηὰ φονϑγῃβ {πὸ ννου]ά." δΙο, ᾿α] δὰ ἴῃ ΝΑΒιπὶ 
11. 8 πλᾶῦρ. Νο- Ἄγιοη, ι56 ἴῃ6 βδογεὰ οἰἴγ οὗ 
ὙΤΠΟΡεβ, ἴἢ6 σαριῖλὶ οὗ ὕρρεγ Εβγρί. Ορ. 
ΕΖεκ. χχχ, 14---τι6. Εἰγϑὲ ἴθ [Θμονδῃ 5 
ΔΏΡΟΓ [41}|5 ὑροὴ ἴπ6 τοργοβοηΐαδίινεβ οὗ τῇ6 
δι μοϑὶ ἀϊνίης δηὰ Βιιπίδη ρόννεσβ, Δηιοη οὗ 
Νο ἂπὰ Ῥῆαγδοῃ. [1 ποχῖ ριηῖβθοβ Εργρί 
ΒΘΏΘΓΔΙΙΥ, ἀπά ΔΘΥ ροά; απάὰ ΘΙ ἄῤηιρε: ἴογ 
ΘΔ Οἢ ΟΙΥ δά 158 5ρθςῖαὶ αν!" Υ, ἀπά Ὀγ ἔ- 
ΕΥΡὶ 5 Κιπρθ ἅγὸ τηθδηΐ ἴΠ6 ἸΠΙΘΥΙΟΣ ΓΤ] 5. οὗ 
[Π6 ΟΝ ΓΆ] ραγίβ οὗ με σουπηῖσγυ. ΟἾΠΟΓΒ ἴῃ - 
τογρτοῖ 1 1655 ργοῦδΌ]υ οἵ ἴθ ννῃο]θ ᾿ηθαρο οὗ 
(ῃ6 Εργρίίδη Κίηρβ. ΕἼΠΑΙγΎ ῬΠΔΥΔΟΝ 15 ἀραϊῃ 
τηδητοποά, ννἢ αὐ «ὐδο ἱγιΐ ἐπὶ ῥίγει, 1. ὁ. τὴ6 
ἴω ὙΠΟ 50 ΡΘΓΥΘΥΒΕΙΥ ἔῸΓ ΤΔΠΥ͂ ΚΕΠΟΓΑΙΟΠ5 
δὰ πιδάς Εβγρί {μοὶσ σοηβάῤησο πὰ ποῖ 

σοα. 

26. α«Μεγαυαγά 1 εὐα!! ἐκ ἱπῥαῤῥ!τά, ας ἐπ 
δε ἀαγς οὶ οἰἀά] ὝῊΪ5 5 ΡΓΟΌΔΌΪΥ πε τιρῖ 
ΤΙ Δ ΠΡ. ὍΠα ἱπναϑίοη οἵ ΝορνυςῃαάηοζζΖασ 
ἰ5 ἴὸ Ὀ6 ἃ ρῥϑϑ3ϑ:η}' ἙΟδΙ ΠΥ, ἴῆ6 δου οὗ 
νυ ΠΙ ἢ νν}}} θ6 (6]ῖ σΠΙοΗΥ Ὀγ {86 [ἐνν8, Ὀὰϊ ἢο 
50 δ) υγαϊίοη οὗ Εξγρί ἰ5 ἴο Ὀδ δἰϊεπιρίδά, δὰ 
αἴϊογ 186 (ΟΠ δι ἀδῃ ἄγιῆγ. 5 νυν μαάγαννη, 
Ἰδάθη νυ ἢ 5ρ0 115, ἔχει. χχίχ. 1ο, 1] ηρ5 ν"}}} 
ΓΟΘΙΠΊΘ (ΠΘΙΓ ἰΟΥΠΊΕΥ σου ΓΘθ. Α 655 ργοῦδὉ]6 
Ἰπιογργθίδιοη ἰ5 ρὰΐ ἀροη ᾿ἃ Ὁγ ΗΖ», Οτδέ, 
ὅζς., αἴἴοσγ Κςῆι. 5 {η6 Ηθῦγον 11ἴ. 15, ἐξ 
ῥα ἀαυεὶ ας ἐπ ἰδὲ ϑόγηηοῦ ἀκ}. : ΠΟΥ {ΓΔΠ5- 
ἰλίθ, ἡ σῥαϊ! “47 αἱ ῥονιδ, δ φμίεί. [15 βουνοῦ 
5Π4}} Ὀ6 50 Ὀγοκθὴ {Παΐ 1( 5Π4}} πὸ πῆοτὸ ἱπίθσ - 
ἔογθ νυν τ ἘΠ ΡΟ Εἰς 5 οὗ ξογοίρη παίΐοηβ. Βιυῖ 
{δὲ ργονίουβ σθηϊυγθβ οὗ ρεᾶςθ, οὗ ννῖςἢ (ΠΟΥ 
5ΡΘΔΚ, ἃ΄Ὸ ποῖ σοηῃῇιτηδα Ὀγ Ὠἰϑίοσγιςαὶ γοοοσγα5, 
ἴος Εδυρὶ δἰννᾶγβ ἄρρεδῖβ ἃ5 8Δῃὴ ἀρργοββῖνα 
ῬΟννΟΓ. 

47, 28. Ἴ [656 ἵἴννο νεῦβεβ ἅτ ἃ στορεϊκίοη 
οὔ ςἢ. ΧΧΧ, 10. 11 (Ὁ ΏΘΓΕ 566 ποῖθ), δ 8 
ἴἢοϑ8 5165: νδυδέϊοη5 νν ὨΙσἢ [ΘΓ ἢ αἰνναγ5 
ΠΛΆΚΕ5. Ώ θη αιοίϊηρς, ΠΙΠΊ561, Α5. ΠΟΥ ἃτδ 
ΠΊΟΤΕ ΟἰΟσοῖΥ σοπηθοϊοα ἢ ἴΠ6 ϑυδ)]θςΐ ἴῃ 
ςἢ. χχχ., ἰἴ 15 ρτόῦδθ]θ ἴῃαξ, 50 ἔδυ ἔγομῃ {ἢ }5 
θείης ἴπ6 οὐἹξίηδὶ ἰοχί, ἃ5 Η ΙΖ ἀυρυθά, {με 
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στ τῆσο; ΟΓ1 11} πλλκο ἃ 4}] επά 
δ ἤὰΡ. το, οὐ 4}1 τῇς παίίοῃβ νη ποῦ 1 ἤᾶνο 

Σ υ.. ἀγίνεη τπεὸ: υῖ 1 ψν}}}} ποῖ πιακε ὁ 

ἃτὸ τερεοαῖθα πεσε ἴο σγοπλϊπά ἴἢ6 [ον5. οὗ (86 
ψ οἷς ριτγρογί οὗ [παῖ ργόορῆθογ. ἔοσγί ΠΟΥ ἀΓῸ 
ποΐ ουζς οὗ ρίαδςθ. Εξυρί 5 [δ] δπὰ τγεβίογδξίοη 
πάνθ Ὀόθη ογεϊοϊά  Ὀμπὲ (6 ργορῃεῖ οἱοϑαβ 
ν ἢ 4 τνογά οὗ θχπογίδἝοῃ ἴο [6 πιδῃγ Ἔὐτηρ 
[68 ΜἘῸ ἄνν εὶς ἴπετὸ. ἍΜ Ὴ Ἰονὶπε οαγησϑῖ- 
Πὲ85 ἢ τεπλπάβ {πΠ6πὶ ἴῃ ἰξ οὗ [5γ86}}5 Πορθ, 
δηὰ οὗ 16 ργόπηδε οὗ ϑβαϊνδίίοη ἴὼ τηδηκιπά 
Ὀοιιπάὰ τῷ Μὰ ΤΠΟΙΓ πδίϊοηδὶ θχὶσίθηςσθ. Ηδ 
6Δ}}15 ὈΔΟΚ ἴο {ΠΕ ῚΓ τομθηλῦγαπος {πε ργοαϊςοίίοη 

ΝΟΤῈΘ οἡ (ΗΑΡ. 

15. {ΠῚ ΓΑΙῪ {ἢ}5 νοῦβο 15 ἢ Ὅν ἐς τὸν πα]απίς 
κανὶ ἀοπαυπξ ἢ “οοά ποί, ὀεεσις ϑεῤοαα 
γιὲ ῥύη ἄοαυπ. Νοῦν 1πουρὴ ποτ ννοιϊ]ὰ 
Ὀ6 16 ἀἸβησυ Υ ἴθ ΗθΌτ. ἰῇ ἃ 5ίηρ. νεγὺ 
Ργεσεδάϊπρ ἃ Ρ]. ποῃλ., τὰ 15 ἀϊβεγεπε ἤθη ἃ 
γνοΓὉ δηά ἃ ργοπουῃ θοῇ 1 πὸ 5ἰηρ. ἴο]]ονν 
ἃ ποπῇ. ρ'. Βυΐ ᾿πϑίϑδά οὗ ἐῤν ταἰϊαπίς, τ ΟΓΟ 
(πη πᾶν Μϑ5., βοπιὸ δα ΠΥ οαϊτίοπβ, (ἢ6 
ΧΧ., τὸ Νυΐϊξ., δῃὰ αἰϑὸ Δ4., ϑ5υπ)., δπά 
ΤΠὨρυά., 41} ᾶνθ ἴΠ6 δἰπρ., [ἢς αϑὲ ἴἢσθο γρῆ- 
ἀογηρ ὁ δυνατός σου, ἀῃὰ (Π6 Ψ ἱρ. Μόγις ἕως. 
Μογευνοσ (6 1,ΧΧ. ποῖ οηΪγ μᾶνο ὁ μόσχος 
ὁ ἐκλεκτός σον, Ὀυΐ Ἔχρίαϊπ 1 ὁ Απις, ἐῤν 
ἐ.ε. Ἐρμγυρῖβ ὠρουφη “ἔθογ, ἴῇ6 81 ΑΡι5. Βιιΐ 
115 τοΐδγοηςς ἴο {πὸ ρτεαΐῖ Ἐυρίδῃ 5 πηῦο] 
οὗ ἀειῖγ Ὀεϊῃρ ἴῃ σουγϑο οὗ {ἰπὶὸ ποῖ ὑπάεγ- 
βἴοοά, 5ογ δε. ομαηρεὰ ἴῃ Ηδθγ. ννογὰ ἱπίο 
16 ρ]ιγαὶ, συ ρροϑβίης τ ἴο τοίοσ ἴο 1Π6 ἤθγοθβ 
ἰῃ {πὸ ἅγῦγ. ΕἸβονι ῃογο, Βόονίενοῦ, ἴῃ ννογά 
ἰ5 ϑεὰ ὈΥ ογοπηῖδῃ ἴῃ ἴπ6 Ρ]. υδιιδ}γ οἵ 
σδαγροῦβ, ϑγ- οῖβοβ, ἢ. νη. 16, ΧΙΝΠ. ς, ]. 
11 (πιᾶγρ.); δι ννὸ οἴζθη ἴῃ οἴμου ὕοοκβ οὗ 
ϑοπρίαυγο ἢπά ᾿ἴ ἐπιρογθὰ οὗ Ὀ0115, 5. χχὶίϊ. 
12. ἴ. 1. ΙχνῊ]. 20: [584]. χχχῖν. 2. Ρ͵ΟΡΕΤΪΥ, 
Βοννευοῦ, 1ἴ ΠΊ6ΔΠ5 σἵγοπσ οπσι, Δη ἃ 15 οἴζθη 5θ4 
οἵ Πόσοεβ, ἀπά ὄνὸπ ὈΥ εγόπηδἢ Ὠἰπλβο] ἢ ἴῃ 
Ι,3π|. ἰ. ᾿ς. 80 Οὐοὰ [5 ολ) δὰ ἐῤε σέγοηι ς᾽ ομδ 
οὔ αεοό, τς. ΧΙ ΙΧ. 24. ΟΥ̓ οὗ 5γΓ86], [54]. 1... 24. 
Ηετὸ ἐδὲ σἰγονσ οτς οἵ Ἐξγρί 5 16 8} ΑΡΙ5, 
186 ρεγξοηι ποδίίοη οἵ ῬῃΐΔῃ, [Π6 στοδίου : δηὰ 
(ΠουΡἢ Πὶ5. νοσβῃρ δά 115 Ποδά-ιλγίοιβ αἵ 
ΜΙΘΙρῃΐ5, γεῖ 1Ὁ ννὰ5 ΟΥ̓ ΠΟ Πηδᾶπ5 ἃ Ιοἕδὶ 
τοὶ δίῃ, δι (Π6 ἀἰδούνογΥ δηὰ ἀθαίῃ οἵ {π6 
Ὀ81 Έ ΓΟ πιαῖϊοιβ οἵ ᾿ἰηἴοιοβῖ ἴο ἴῃ6. ΜΏΟΪ]Ο 
ἰαπά (566 1 οποπηδηῖΐῖ, “ Δίδπαο),᾽ 1. ς 12). 
Ηἰπὶ ποθὴ [Ἐπονδῃ εασὶς ἄοαυη. ἮἨδ σδηποῖ 
βίδηά Ὀόσδυσε [επονδὴ ἐῤγις πὶ ἀοευη. 
Τομοόνδὴ [5 ΔρΡρϑΑγβ 85 15 ρεῦβοπαὶ δηπῖαρο- 
Ὠἰδῖ, ἀπά {ΠῸ6 νϑγῸ [ΠΡ] 165 4 ἤδγος ϑἴσιρρο, 
8066 Νυπ). Χχχν. 2ο; 54]. χχὶ 19: ἘΖΕΚ, 
ΧΧΧΙΥ. 21. 

17. ΤῊΘΊΧΧ. ἰγδηϑίαίο [ἢ]5 νόῦϑο, (σὴ γε 
4δε παρις οΓΓ Ῥῥαγαορ- Νίφωρο ἀίης Γ᾽ ἔσυρ δον 
Εἰδὶν (580 τῆλ Δῖδ5. ἔογ ἔβθὶ οὐ ἔβθει) 
Ἑνιοεά, ἴμθ ὅ5γγ. Τόν ῥαυε εαἰϊά {δὲγε ἐδὸ 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕΙ. 

]] ἐπά οὗ τες, δυζΐ Ἄσογγοοῖ τῆες ἱπ 
Ι πλδάβυγε; γεῖ 01} 1 'πος (βᾶνε πεε ἐν, σὲ 

γν ΠΟΥ ἀπραη!5ῃ6α. 

ἔγοπη ἢ] ἢ ἴπο96 ἴννο νοῦϑος ἄγ ἰβκοη, δπάὰ 
{ΠΟΓΟΌΥ 4ϑϑυγεβ ἴποπὶ οἵ ἴποῖγ γεΐυτπι ἔγοπὶ 
ἜΧΙΪ]Θ, πὰ οὐ [Π6 σογίαϊη δοσοιρ !ϑηπηθηΐ ὈΥ 
{ΠΕΣ πιθᾶπ5 οἵ Οοά δ ρυγροβθοβ οὗ ΠΊΡΓΟΥ ἴο 
16 ψΠο.6 Ὠπιᾶη τὰσὲ, ΥΝΉΥ ἴἢδη 5ῃπου]ὰ 
{ΠῸγ ἤθθ ΠῸΠπΙ ΤΠΘΙΓ σΟΙΠΙΓΥ, δηά {Γιϑὶ ἴῃ ἃ 
Ὠοδίπθη ρονεγ, ᾿πϑῖοδά οἵ οπάδανουπηρ ἴο 
Ἰῖνθ ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΠΟΓ νυν οὗ [Π6 ΠΟΌΪΘ ἀθβίην 
νν ΠΙΟἢ ννᾶ5 [ΠΟΙΣ ἴσα ΡΊΟΥΥ δηά στουμπά οὗ σοῃ- 
δάξρηςο 

ΧΙΝΙ. 15, 17, 20. 

παρ 9 Ῥῥαγαοῤ δε Ζανιο, ἀϊεσ οΥἹ Ἐστρὶ, 
1) μγόογ ἀπά βασσον 9 ΤΙριθ ; πὰ πὸ Ν υἰξ. 
Οαἰ γε δὲ παρις 9 Ῥῥαγαο ἀϊησ 9. στρ Τίριδ 
ῥα! ὀγομσῥί Τιρ,, ΑἸΙ ἴῆχος {πογοΐογο γοδα 

δ’ ἴογ ὈΨ,, (Ὠουρῇ {86 5.γΓ. βθϑῖῃβ ἴο ἢᾶνθ Πδά 
Ὀοΐὰ ννογτάς: ποχῖ, {Π6 Ψ Πρ. ἂαπά 1ΧΧ.- τοοϊκ 
[Ὠ6 νοΓῸ 45 1ῃ6 ᾿πηρεσγ. Ἰδδ, δπὰ ποῖ δ5 {πε 
ἱπάϊς. ἡδεῖ ἢ ΠΠΑΠΠΥ 41} ἄστεα ἴῃ ἰακίηρ [με ἴῆτοθ 
ἰαδῖ ννογὰβ ἃ5 ἃ ριόρῃείς πᾶπὶς οὗ Ῥῃατγδοῇ. 
Α5 ἴῃδ σοῃβοῃδηῖβ ἰπιὶ ὈοΪ σα565 ἃ ἴΠ6 58Π|6, 
{ποτὲ σφ δὲ Π||16 Ποϑιϊδιίοη πῃ δοςορίϊηρ [Π6 
τοδάϊηρ οὗ {Π|Ὸ νϑυβίοῃβ, 85 {ΠεῚΓ πὶ ϊοὰ δυῖποσι- 
ΓΥ 5 σου! Ηγ βτραΐοσ τΠδη ἴπδΐ οὗ 86 Δῖδϑο- 
γιϊος, ῃοῸ δα ἀρὰ ἴῃ νοννοὶβ ἴο οὐὖσ Ηθθτονν 
ἴοχῖ; δηὰ (ἢθ ἱπροσγ. οὐ 1πὸ ,ΧΧ. δπὰ Ψυἱε. 
5. 4ἴσο ἴο ὃς ργείογτοα ἴο {μὲ ἱπάϊς. οἵ (μὲ δΝῖα- 
βοῦ 65 απ ὅνσ., Ὀδοδιιθο (Π6 [4156 τοδά!ηρ ἐδεγε 
τηλάθ ἴῃ ᾿πάϊς. πϑοῦβϑασγ. [ἔ σοηῆιππιδοη 
ΌΓΟ ποοοά, 6 ἤανὸ [ἴ ἴῃ τ. χϑ, Ὑ ὮΘΓΕ, σοῃ- 
ἰγαϑιϑα ὑυἢ ῬΏΔΓΔΟἢ 5. ΠΔΠῚΘ, 15 [Π4[ οὗἩ Δποῖμογ 
Εἰπρ, [μονῇ Τβουδοίῃ. ὙΠῸ ἰγαηβίδίοη, ἢονν- 
δνοσ, οἵ {Π6 ΠΑΠῚΘ 15 ἀϊβριιϊθαά. νυ δ] τοπάθτβ 
[ἴ, 4 ποῖ «υδίερ ἃ νιοηισπὶ ἄἀγίθσε σαυαγ, 1... 
411 [Π6 Ὀιι5ῖ]6 οὗἩ 15 γογδὶ σίαίο 5Βῃου])ά σοπιθ ἴο 
Δῃ 64 5ιιάάθηϊν, 85 ν 85 ἴῃς σαϑε, ἢ. χῆν. 20. 
ΑἸ5Ὸ ἴῃ ἴδὸ βεσοηά νογὰ Ἠεδὲγ (186 νῃο]ς 
τπ|6 Ὀεῖηρ δαον Ηε δὲν Ηαρινιο ά) ὯΘ 5665 ἃ 
ΡΙΑΥ͂ ὑρὸπ ἢϊ5 πᾶπιθ, οδ θὰ Αργίεὲβ. ὉγῪ Ηεγο- 
ἀοῖϊυ5. ἀπὰ Ηορῆτγα ἴῃ {δὲ ΒΙΌΪο, Ὀυξ ἴῃ Εξγρ- 
τἰδη Ομαῤῥγαῤεὶ. Βαϊ Ἰπίογοβτ!η ἃ5 15 1815 
οχρίαηδίοη. [ῃ6 ράβϑαβο γοίεγτοά ἴο ὈΥ ἢϊπὶ 'π 
Ῥτγοοῖῦ (πὶ ἽΝ πιϑᾶπβ ἃ »ιοριοπί, [υξ. χΧχ. 
48 (586 πιᾶγρ.), ἀοθβ ποῖ Ὀθᾶγ ἢϊπὶ οὐ. [ 
ΤηθΔῃ5 ἴποῖθ ἃ5 ΘΥΟΓ ἃ ἤχϑά, δρροϊηίθα {{π|6. 
ΤΠ τοπάθυϊηρ ΥΒΊΘΉ ρῖνοβ σά ἢ ννοτγὰ 115 υ502] 
5:81} Ποδιϊοη 5 {παῖ οὗ {Π6 Γοοϊ-Ποῖο. 

20. ΤΠ νογὰ τοηάογοα ἐξεγωοοη ἀοδϑ 
ποῖ σοι οἰϑοῖν ποτα, δῃς 15 ὐδυ οι ϑυ ἰγδηϑἰδῖθα. 
Οεβοηΐιι5, Εἰ πιδτοῖῖ, δα. βδαρροῖτ ἴῃ6 Γεπάεπης 
οὔτῃο ΑΟΝ., Ὀυϊ. 45 Οτδῖ γεπηάγκϑ. 1ἴ Ι5 ποῖ ὑσοὸ- 
ὈΔΌΪὸ {παῖ 50 τὰτο 4 ΓΑ δῃου]ά ἤῶνθ 50 οοπι- 
Ιποπρίαςς ἃ εἰσπι ποδίίοη. ὙΠ Ν υἱρ. τοπάετϑ 
αὐἰρπίαίονγ, αὶ σοσάργ. ΕΥ̓ ΘΉΓΥ 4 ξιι655, ἴδ κθη 
ἔτοπι ἴῃς ςοπηραγίϑοη οὗ Εργρίὶ ἴο ἃ δεῖεσ. 

ον σα δ 



ν. 1.7 

Απά 50 Αα. δπὰ ϑγπι. ἐγκεντρίζων, νΥ ΒΓ ἢ [86 
ϑυτο- ρχ, γοπάοιβ ὦ σήέησεγ, ἐ. 6. ἃ 5: ηρὶης 
ἑπσεοῖ. ὙΠῈ Ρεοβῃϊοσϑγγ. σοηξεβϑοβ [15 ἱρηο- 
τᾶῃςθ οὗ ἴπε6 ννογά, ΌῪ τεπάθπηρ ἰἃ απ αΡ»7. 
γν Ὡς ἢ ΟΥ̓Ὠ σουγϑε ἰ5 νΠδί 5 γα! νγ Ἰηἰοπάρα : δηά 
50 ἀκείγμοίίοη ἃ5 ἴῃ τϑβι]ῖ οὗὨ ἃ διισοθϑϑίι!} 1η- 
ὙΔΞΙΟΠ ἰδ ἴΠ6 ργόϑᾶῖς 56η56 ραϊπογεὰ ἔγοτη (ῃ6 
ςοηϊοχῖ, δηά ποῖ ἔγοπι ὑπὸ εἰγπιοϊοσγ. ὍὙΠα 
ΠΧΧ. πᾶνε ἀπόσπασμα; ἃ ἑογη-ο «ῤγεά, ννἢςἢ, 
Ποννόνοσ δὈϑιγά [ἴ ΤΠΔΥ 566Ππὶ, 15 γεῖ οὐ νδῖτιδ 
85 Κοορίηρ ἴο ἴπ6 πιϑραηϊηρ οὗ πε τοοῖ, νος ἢ 
5 ΠΏ Π65 10 σγίῥ. ΟΥ̓ ρίποῆ. ϑεδυ]ΐεηβ, 1η ἢ 5 
«ΟἸξε. Ηδδτ..᾽ τοηάουβ, ἐδε ὀῥϊε οὗ ἐδε ῥίπερίηρ 
σαάλγ. Ὀυνΐ Ηρ ἂἀπὰ οἴμοῦβ, ἢ [η6 8ρ- 
γοναὶ οἵ Ἀοεάϊμοῦγ ἴῃ ἢϊ5. δι ἀϊτοηθ ἴο Οδ65. 
ἼΠΕ5.᾽ Ρ. 1Π|., τπογϑιδπά ἰἃ οὗ (πὸ χαφλἔν ι[56]}, 
ἃ 56η56 ἴάκθη ἔγοιῃηι ἴΠ6 πηεαπὶηρ οὗ ἴῃς σοοῖ 

ων»: 10 “ἐπ, ἴῃ ἴῃς Αταδὶς. ὙΠ15 5. σοῃ- 

βτγπιθά ΟΥ̓ ἃ τοπλαγκαῦϊα ποίο χυοϊορά ὈὉῪ Μι 
ΕἸ] ἴῃ ἢ5 οἀϊοη οὗ {πὸ " Ποχαρ δ᾽ οἵ Οἤξεη, 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝΙΠ. 
74:ε ἀπ γμείίοι οὐ ἦς δάϊνιηησ. 

παρ. ΧΙΨΙ. ΤὟὙΠῃθ ρῥγορῆθου δραϊηβὲ 
ῬΠΠΠ5εϊα ννα5 οπὸ οὗ ἴποβο σοπίδ! πα ἴῃ [ὁ ῃοῖδ- 
Κιπλ5 τοὶ]. Ὀνὲ ΤΠΟΓΕ ἃγὸ πηδηγ αἰ ου] 165 σοη- 
προίεά ἢ ἴπ6 δι ρογϑογίρίίοπ, οὐνηρ ἴο ΟΥΓ 
ἰσπογαηςε οὗ σοηϊοπηρογάπθοιι5 Πἰδίοσγ᾽Υ. ὍὙΠῸ 
ποῖος οὗ {{π|6 ὀεύογε ἐῤῥαΐ βῥαγαοῤ “ριοίς. σασξα 
Πλισῖ ἤν Ὀδοη δα άἀοὰ δῇοῦ [ἴ ννᾶ5 νυγιτοη, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ψνὸπ εγοπηδῃ ᾿πϑογίθ οἢ. χὶνῖ. 
11--. 238, Μ ΠΙΟΝ 45 ννὸ ἢᾶνὸ 5θῦη ν 5 σοπηροβρά 
Ἰοπρ αἴἴογ {πὸ γ πη οὐ {{ΠΠΠΊΡἢ ἴῃ τ. 2---12. 
Βυΐϊ ψΠρη ἀϊά Ῥῃαγαοῦ σοπαυογ σαζα  Απὰ 
ἢ ῬΠΑγαομ ἢ Νονν Ηοτοάοῖι5 (11. 199) 
[0115 υ5 (ἢ Νϑοῆο ἀοίοαίοα τπὸ ϑγγίδηθ δ 
Μαράοϊυπι, ἀπαὰ σαρίυγοά (δάν(5, 4 βγοαῖ 
εἰϊγ οἵ ϑγγίδβ. πὰ ἴῃ Βοοῖκ 11. ς ἢθ δὰαϑβ8 
(δὶ Οαάγιϊς ν 5 ἃ5 ἰΆτρο 45 ϑαγάι5. Ηἰϊχβ 
δηά τηοϑβῖ ΓΟΥΘΙ Ὴ ΟΠ ΟΪ 415 Ἰἀο ΠΕ ΠΥ ΔΙΔράο]ιιπὶ 
ΜῈ Μ|οριάάο, ἀπὰ δάγιϑβ ἢ σαχ4ᾳ. Βαῖ 
[86 ἔοι ποῦ νγᾺ5 ΡΟ ὈΪΥ ἃ πηογὸ πηιϑίακο, Ηθ- 
τοάοίιι5 δὰ πόνογ πεαγὰ οἵ ΜΙοριἀάο, δηά δ 5}}} 
ςοπίουμπάοα Μαγδωλόν ἃπά Μαγεδδών, ἃ5 δ6 
Ποατά ἴπθπὶ ἔῸπλ Π6 πλοιῖἢ5 οἵ ἢ15 ἱπξοττηδηΐβ, 
τὸ Ερυρίδη ργθοῖβ. Οδάγιβ 15 δἰπγοϑί ςεῖ- 
(ΔἸ Π}γ Τογυβαϊεπι; ἴοῦ τη 1ῃ6 Αταπιδὶς ἀἰαϊθςξ 
ἰἴ ννᾶϑ ςδ)]οά σάμεῥία, τ{π6 ΠΟΙ οἰῖγ, δηᾷ ννὲ 
Πᾶν πὸ στοιπηάβ ἴογ δρρὶ γίηρ [ἢ 5 δριπεξ ἴο 
Ο424. δίογθονοσ. Ηογοάοςιι5 [6115 ικ5 τῃδῖὶ 
ΝΟΘΟΒΟ οβογοὰ ἕο Αρο]ο {πὸ ἀγθθ5 νυ ] ἢ ἢ6 
Βαρρεποὰ ἴο ἤᾶνε ὑοῦ αἵ Ὀοΐῃ ἰῃοδ56 διιο- 
ς65565," ννῃιςἢ {Ππ15 πλιιδὲ ἤᾶνθ Ὀθθπ σοηζοπιρο- 
ΤΆΠΟΘΟΙΙ5, Δ ΠΟΓΟΔ5 ἴΠο56 βο οἶδα πὸ ἸἀΘΠΓΥ 
(ὐδάγιϊ5 ντἢ αν, ρἷδοθ 1η6 σοπηϊοβῖ οὗ 
1Πῖ5 ἴονγῇ ἴοι γϑαγθ ἰαἴθσ, νῆεπ Νέσπο νὰ 
τοιϊγεδίηρ ἕγοπι ἢ15 ἀδίθαϊς δἵ (δυο ποι σῇ ; δπὰ 
1 ΙΒ ποῖ νοῦῪ Ῥγοῦδῦ]ο {πὶ ἃ Κίπρ νογὸ ἴῃ6 
δᾶτηθ οἰοῖμθϑ [ῸΓ ἔοιισ γϑαγβ, πὰ ννθηΐ ἡ ἴννο 
Ἐχρθάϊοηβ ἰη ἴΠεπΔ.0. [ἡ Ηοτγοά. 111. ς ανᾷ 
ἂὲ δτϑὶ ἰρῃϊ 966 πη5 ἴο δυϊῖ 106 ράσϑαβμὸ δοβῖ, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΕΝΊΙΙ. 

ΝΟΙΪ. 11. γ)ο8, ἔγοηι δὲ (Πγγϑοβίοπι, πη ἰῆ6 (δΔ- 
θη (5161, 11. 824, 85 ΟΠ ον :-- ὙἼΠ6 Ηθ- 
Ὀγονν ἴοχὶ ΟἴἴδΥβ 5 ἃ ΡΙΔΙΠΟΥ 56Π56 : ἔογ ἰηϑίοδα 
οὗ 4“) «ῥγεά «“ῥαϊί εονιθ ἤγονι ἐξδὸ πογὶ ρον ῥεγ, 
ἴ ἢᾶ5 “4 γαάδἔν “δα}} ξονγιε ρον ἐδεε. ΓὮΪϊ5 ἰ5 
ἃ οτῖ οὗ ᾿πϑοςΐῖ νυ] ἢ ϑεηρθ Ὄχθη δηᾶ ἀγίνου 
ἴθ ἴἰο τηδάποβθΌ. Ηδνίηρ Τοπιραγοὰ ἰἤρη 
Εργρὲῖ ἴο ἃ Βεῖίογ,.. ἣθ Βα5 ᾿ἰκοηθὰ ἴῃς βαὺγ- 
Ἰοπίδη ἴο ἃ βδάῆγ." Ἐννδὶ ἃ τόπου ὟΝ ἃ] 5ςῇ, 

Ζ «υδαΐς, Ὀὰξ [ἢ ]5 σογηθ5 ἔγοπιὶ, μὰ ",5» ΔΏ ΘηΓΓΟ- 
Ι’Ιγ ἀϊδτίησξε γτοοῖ : Πού ἄρδθ οὴθ 566 ννῆδϊ ἃ 
ννῃ 416 85 ἴο ἀο νυν] ἃ ΠΟΙΪΈΓ. 

[πϑἰοδά οἵ ἴῃ γϑάπρ] !σαῖοα δὲ δὲ3, ῥα: εονιξ, 
δα: εογδ, νος ἢ τῆ ἐγαπϑιαίογα οὗ {πὸ ΑΟΝ. 
ἐουπὰ 50 ὑποηάυγαῦϊο (πὶ υυἱῖποιιϊ ΔηΥ δι- 
ΠΟΥ ἴΠΕΥῪ πᾶν Ὀγόκθὴ ἃ ἴπε βοηΐθηςε ἴο 
Θϑοδρο ἔγοπι ἰΐ, 1Π6 νογϑίοηβ δηὰ Ταγρ. 4}} τοδὰ 
ἣξ 3. 50 55ῃῖ 4 εμδηρε, ἴῃ γεδάϊηςξ ἱπᾶρ- 
ῬΓΘΟΙΔΌΪ6, ὑροη 50 ΒΡ ἢ δυϊ ποῦν 5 ἴο ὕὈῈ δά- 
ταϊτοα, 

ΗῈ ννυοογά οἵ τῆε [νοκ τμδῖ σαπης 
ἴο [εγεπιίδῃ τῆς ργορἢεῖ ἀσδίηϑβῖ 

Ὀυΐξ [Π6 ΠΠ]ΕΙ͂ οὐ οΥβ οὗ Ηογοάοξιι5 ἀθοιάθ [Πδί 
(δάγι!5 ἴπογθ αἰϑὸ ἰ5 Τογιιβαίεπι, 560 Βδθὴγ 
"Εχουτβ.᾽ ΧΙ. δὰ Ηογ. 11. το ἴῃ ΝΟ]. 1. Ὁ. 922 
οὗ ἢϊ5 οἀὐϊοη. Ῥυϊίηρ (ἤθη {Π656 ποί!οθα. οἱ 
Ηετοά, αϑιάθ 5 ἴοο πποθγίδιη 1 ΤΠΘΙΓ ἰπΐοῦρτο- 
ταϊϊοη ἴο Ὀ6 ἀδροπάθα ὑροη, ννὸ {πΠὶπκ 1 ῥτο- 
Ὀ4ΌΪο τπαῖ ἐπουρ ἢ ἀείραιοα αἱ (δυο μοιηιβῃ, γοῖ 
Νέςθο ννᾶ5 4016 ἴο δοῖχο [Π15 ρίδοσθ. ροὴ ἢ 5 
τεῖγοδῖ, ἤθη ΟὈν]ΟΙ5 Υ (Π6 ροββυβϑίοη οἵ 50 
δίγοηρ ἃ ἔογίγθος νου ἃ 6 τηοϑῖὲ τιϑο] ἴο ἢ πὶ 
ἴο ρτονοπί {πὸ δηΐγαησθ οὗ ἴπ6 νἹοΐϊογιοιι (Π4]- 
ἀϊαῃθ ἱηπῖο δγρί. Ὑπὺ5 1Π6 ννογάβ δεΐογε 
ἐραὶ ῥαγαοῤ “»ιοίο σασξα ἢχ πὸ τἰπλὸ νη 
ἃ ἴεν ψθοΚ5. Τποιρὰ αἴοῦ τπὸ ὑαίι]θ οὗ 
Οδγοῃοη ἢ 1 ννᾶ5 Ὀείοτο {π6 σαρίιτο οἵ σΔΖΆ. 
ΤΠ νυαϑίηρ οὗ ΡὨΠΙϑεῖα, 85 ἄρρθᾶγβ ἔγοπι 1π-Φ 
ἴογηδὶ ον άθηςσθ, ννὰθ σοηποοίοα νυ ἢ [Π6 5 θξδ 
οὗ Τγτο, υ. 4. ἀπά ποῖ, 45 την ἤδγθ (ποι ρὨϊ, 
ψ ἢ τΠαΐ οὗ αχ4, ὄνεη που ρῇ  ὸ ργδηΐ τηδῖ 
8ἃ5 ΝΟ Πδάπολαῦ δα 5ΠΟΓΟΥ αἴτοῦ 5 ἀθἴοδξ 
οὗ (ὴς Ἐξγρίίδπβ ἴο γσγϑοῖαγη ὨαϑΈ ΠΥ ἴὸ Βαθγ]οη, 
Ὀδοδυδὸ οὗ ἢϊ5 δῖ Ποσ 5 ἀθδίῃ, Νόσο ΠΊΑΥ Πᾶνθ 
Ὀδθὴ ἀοίδιποα ςοπιὸ 1{{|6 ἔἰπλὸ Ὀθίοτε 1ἴ, ἀηα ονθῃ 
ἢανὸ ννυδιθα {ποῦ ἴο οὐΐα!η τοὶ ουσοπηθη 8 
ἴγοπιλ Εβυρί ἴο τϑρδὶγ 15 ἰἴοβθὸβ. ΚΙ], μον - 
Ἔν θοῦ, σοπ)θοΐιγος (Πδὲ [ῃ6 ῬΠΑΓγΔΟΝ τπδῪ ἤᾶνα 
Ῥόθη Ηορῆγα, απὰ παῖ ἢ6 πιαὺ αν σοπαημογοὰ 
Ολχᾷ ἴῃ ἴμ6 ἐχρεάϊιοπ, πιθποηθά Ὀγ Ἡρτζοά, 
11. τόλ, ἀραϊηβί διάοῃ δηὰ ἼΤ γγο, γ μ116 Β δϑὶ, 
οἡ ἴπ6 δι βου οὗ ἴπ6 ᾿ϑοάθγ ΟἾἸδπη,᾽ 5 γ5 1ἢ 
ἴοοκ ρῥἷδοθ ἴῃ [Π6 θῇ γοαῦ οὗ Ζοάοκιδῃ, π᾿ ΒΘ 
{πὸ Ἐβυρίίδῃηβ θη θανοιγοὰ ἴο γο]ὸνθ [εγδᾶ- 
Ιθπι. Βυῖΐῖ πορθμοῦ οὗ [656 σοπῃ)]θοΐαγοϑ ἰ5 ρτῸὸ- 
ὈδΌϊθ, ὙΠ ποῖος οὗ ἔἰϊπιὸ ἴο Ὀ6 οὗ ΔΠΥ 86 
τηϑῖ Ὀ6 ϑοπιϑίηρ ἰπαΐ Οἰοβ οὶ ΓΟ] ον 186 
τ Ὸπρ οὗ [6 ργορῃδογ. 

1. ἀσαΐϊησ! ἐῤε βῥμμηπε.] ΘΟ ΟΘΤΏ1 Κ.... 
5668 οἷι. χίνὶ. 1. 
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538 ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΝΊΙΙ. Ἰρόξιει, 

τῆς ῬΗΠβεμ68, δείογε (μα ῬΒαγδοὴ 
"Ηδ. Ἐδῃγοῖβ [(ΨΖ4ΖΆ. 

2 ΤΠ 541} τῃ6 ΓΙ ΟΚ; Βεἢο]ά, 
“ [εαἱ. 8.7. 4 νγαῖοτβ Γίδαε ΠΡ οὐζ οὗ τῆς ποιῖῃ, δηά 

50]1} θ6 δῃ ονεγβοννίηρ βοοά, δΔηἀ 5}4]]} 
ΗΠ ῈῸ ἐξ ονεγῆονν τῆς ἰδπά, δηά [41] τἢδλϊ 15 
μέρει: 
ἕάσγεοβ τῖΠεγείῃ ; [6 οἰἴγ, Δηἀ τἢδπὶ τῆδῖ ἀννε]] 

τπεγείη  τΠεη τῆς πιδη 5}4]} οὐὺ, δπά 
411 τῆε ἱπῃδθιϊδηΐβ οὗ [6 ἰαπά 5}4]] 
μον]. 

2. ΑἸ τε ποῖβε οὗ {πε ϑκἴδιηρίηρ οὗ 
τ(ἢς Βοοίβ οὗ ἢϊ]5 βίγοηρ δογϑές, αἵ τῇς 
Γυβῆϊηρ οὐὨἨ ἢῚ8 σμαγοῖβ, σπά αἱ τῆς 

Ὡ. α«υαίεγ! γθο μ9}] ὍῊΙ5 πηοίδρῃοσ 15 4150 
564 ἴῃ ςἢ. χὶν!. 8 ἔογ 1ἴῃ6 ΔβϑθπΊ Ὁ] η οὗὨ δῃ 
ΔΙΤΩΥ. Οὗ. [58]. νἱ}}. 7. 

ομἕ 9 ἐδε πογρι 6] ὙΠῸ ΟΠαϊδεδῃ ΔΥΙΤΩΥ͂ πιυϑῖ 
οἴοβθθ ἴῃ6 ΕὈΡγαΐοβ δ (το οπγϑῃ, οἡ [6 
Ῥοβιίίοη οἵ ννῃῖς ἢ 566 ἢ. χὶνὶ. 6. 

αη ουεγοαυίης Ποο4 1 Οὐ, ἠογγεπὶ, 566 [58]. 
ΧΧΧ. 28, ψνΏΘΓΕ ἴΠ6 ρῆγαϑο ἰ5 γτοπάογοα σημ ουεγ- 
“]ΠὈοιυίηρ εἰγεαηε, πα 10. Ιχν]. 1.2. ΠΟΤ [{ [5 51π|- 
ΡΥ “ ,"ἴὙοτυΐπρ σἰγεαν»ι. 866 ποΐξ 4150 10. ἱν1]. ς : 
1,Ἅπ|.1}. 18. Το υπάογϑίδπα ἴῃ6 πιεῖδρμουβ οὔ Π 6 
ΒΙΌΪῈ ννὸ πιιιδὲ Κοὸρ πὸ πδίιιγαὶ ρῃθηοπηθηδ οὗ 
1Π6 σουπίγυ ΟἰἸθαΥΪΎ ἴῃ πη, Οὐκ χίνοιβ ἤονν, 
Β|ΠΠ|ΠΊΘΓ Δη ἃ νυ] ποῦ, νΠ ΠΘΑΙῪ Θαι 4]. σΟΌΓΘΘ, 
ναγιοὰ ὈΥ δὴ οςςαδβίομδαὶ βοοά. [}ἢ Ῥαϊδϑίϊηθ 
ΠΟΥ ἀγα ἰοτγοηῖβθ, ἀδϑηϊην ἕΌΠΟΙΙΒΙΥ αἱοπρ ἴῃ 
ἴῃς Γαΐ ϑθάβοῃβ, πὰ Ἂἰγυ, ΟΥΓὁὁ ΠΟΑΥΪΥ 50, ἰῇ 
1Π6 5ι1:ΠΠΊΕΓ. 

ἐδε ἰαπά, απά αἰ δαὶ ἰς ἐδογεὶ] {Ρὲ Ἰαπά 
ασπά ὑὰῈ9 ζᾳ]π 9858 ὑβοσθοῦ (πιᾶῦρ.). δεὲ 
[54]. χχχῖν, ᾿. Ὁδδ6 ΠΠ|6Γ4] γθηάθγιηρ πλιιϑδὲ ὈῈ 
τοδί πθα Ὀόσαυϑα οὗ ἴΠ6 σοηῃίγασξ Ὀεΐννθθη (ἢς 
νΘΆ]ἢ οὗ Εργρῖ, ννῃς ἢ ἔογτηϑ 115 1 η655, δηά 
[Π6 ᾿ἸπΠῃδὈιϊϊδηΐθ, γῆ ἅτὲ πιθηϊοησά ἰη {Π6 ηδχὲ 
αἾδιι56. 

8. δὶς εἰγοης ἈΟΥΘ65)] Αἰνγᾶγβθ γῃθη υι5εἀἃ 
ἰη 1η6 Ρ]υγα] [15 ννογὰ ἴῃ [γοπηδῃ πλθδῃβ 
«υαγοῥογαςι, ἐδασισεγο, σὮ, νὶ}. χό. ΕῸΓ 15 ι156 
ἴῃ [Π6 5'πρ. 566 Νοίε οἡ Ἂἢ. χίν!. ἧς. 

ἐρε για ῥιης οΥΓἹ δὶς ἐρῥαγίοι] Ἐαΐῃοτ, Ὁ89 
ΤΟΙ, (Π6 σγαϑῆϊῃ ἤοῖδα ΜΏΙΟἢ [ΠΟῪ 
τ ΚΘ 85 ἴΠ6Ὺ δάνδηςθ. 

γωγριῤἰησ)] ὅ8εθ Νοῖίθ οἡ ςἢ. 1}. 23. 
,)γ “εῤίεπεςς 9, δαμά4] 80 υἱτο } υπηοτνοὰ 

ἅτ {πῸ ΡΠ σΈ!η65 δὲ [6 πιογα ποῖϑο τηδάθ ὈΥ͂ 
106 ἀρργοδοῇ οὗ {πὸ (δι άσσδὴ δὔτηυ, ἴμδῖ {ΠΟῪ 
ἤδο ἴῃ διιςἢ ρῥδηὶς πὲ ἃ δῖ Πεγ ννοι]ά ποῖ ὄνθη 
ἴυτη τοι ἴο 5660 νν ΠΕ ΊΠΕΥ ἢ15 505 ννεῖε εἴθοῖ- 
ἴῃξ [ΠΕΙΣ ἐϑοᾶρθ οὐ ποῖ. 

4. ΒΜειαιωε 97 ἐδ ἀαγ “δαὶ οονριϑίρ ἐο «ῥροίῃ 
11|. Βοεαισο Οὗ 1δὲ ἄαν ἐδαὶ ρας εοριξ, ἱ. 6. Βε- 
εαιυς ᾿ὯῺΘ ἀδνὺν 888 ΘΟΙῺΘ ὁ ἐξυαοίαϊς αἰ {δὲ 
Ῥρεμπεε. Οὗ. «ἢ. χὶνὶ. το. 

10 ἐμ! οὐ,» Ἴγγιω ἀπά Ζιάοπ φύεγν ῥείρεγ 
ἐδαὶ γοριωΐησ Ὁ) ὍὝΤΠς ῬΠΠΙΒΕΠ65. ἅγὸ οἰ ]θὰ 
Ὑγτοβ γεσηδιπιηρ (ἰ. 6. 1451) ΠΕΙρογ, θθοδιιϑα 81} 
[5965 νγῆο σου]ὰ ἢᾶνθ δϑϑιϑίοα ἤοὺ ἀρδιηϑῖ 

Γαδ] ηρ οὗἨ 5. ννῆβε 8, τῆς ἔλθ εΓβ 
8Π4}} ποῖ ἰοοκ Ὀαςκ το ἐῤεγ “ἢ ] άγθη 
ἴον θοῦ] θη 685 οὗ ΒΔηά8 ; 

4 Βεοᾶυβε οἔτῃς ἀδΥ τῃδῖ οοπιεῖῃ 
ἴο 8Ρ01] 4}} τε ΡΠ ΙΒ πε5. σπά ἴο ουζ 
οἵ ἔτοπι Τγγυβ δηά Ζίάοῃ Ἔνεγγ Παῖραγ 
τῃλῖ τγαπηδίπεῖῃ : ἔογ τῆς ΓΚ νἹ]} 
8001] τῆς ΡΠ 5τπε8. τῆς τεπιηδηΐ οὗ 
ἤΠς σοι οὗ (ὑδρῃϊοσγ. Γ οδ, 

ς Βαϊάπεββ ἰβ σοῖς ὑροη (ὑΔΖΔ; 
Αϑῃϊκείοη ἰ5 ςυῖ οἴ τυτεῤ τ γεπχηδηῖ οὗ 
ΠΕ Γ νἈ]Ὲγ : μον ἰοπρ γι του σοὺς 
{Ἀγϑεὶὺ 

1ὴ6 Οδαϊάποδῃ8ϑ πᾶν δἰγοδυ ϑιςσυθεά ἴο 
ΤΠΟΙ͂Γ ροννοσ. ΤῬΤἢ!5 νοῦβο 5δῆονν [ῃδί ἴ86 Ἰυάρ- 
τηοηῖ προὴ ἢ] Π5[1Δ ννὰβ ἴῃ Τςοηηροῖίοη ψ 
[δῖ ὑρο Τγτο, δπᾶ 115 Δ] ΒΙπηθηΐ πὸ ἀοιδὲ 
νγὰ5 ΌὉγΥ ὀΧρϑα! 5 βοπί οὐδ πηάθγ ἢ15 θυ ϊθη- 
δΔηῖ5 ὉῪῚΥ ΝΕ ΒβΔάποΖΖΑΓ ἴο γανᾶρὸ ἴΠ6 σοι ΠΙΓΥ 
δ πὰ 5ΌΡΡΙΥ 15 ΣΔ1ὴ ΔΥΤῚΥ νΥ1 {ἢ ργον βίοηβ δηὰ 
[οάάογ. 

δε γοιπαμὶ ΟΥ 1δε σομη: 7 977 Οαῤῥιογ)]ὴ {δε 
γεριπαηὶ 07 δὲ οοϑβι]δπᾶ οΥ᾽ Οαῤῥιον. ὍΤὨΘ 
ὙνοΓα Αἶϑο ΠΊΘΔΠ5 85 'π ἴΠ6 πλάγρ. απ ἐεἰ. Αρρᾶ- 
ΤΟΠΕΪΥ, μοννθυογ, ἴπΠ6 ΡΠ] 5.165 σαπλθ ἔγοσῃ 16 
ςοκϑῖ οἵ ἴ[ῃε Εργρίίδη Πεἰία, 566 ποΐίθ οῃ σξεη. 
Χ, 14. ΤΟΥ ἅγὲ ς᾽ ]θὰ ἃ γοπληδηΐ Ὀθοδιϑο (ΠΟΥ 
δια Ὀδθη βγοδῦΥ στοάπσθαά 1ἢ ὨυΠΊΌΘΙΒ, ΡΑΓΓΥ 
Ὀγ {πὸ Ἰοηρ ννᾶγ οὗ Ρβϑδιηπιθίςοδιι5 ἀραίηϑδὲ Α5}- 
ἀοά, Ηδοτγοά. 11. 1ς7.) ΡΑΓΠΥ ὈΥ {Π6 σαρίυγε οὗ 
ΟδζΖΆ, Ὁ. 1, πὰ ραγν ὈΥ Αϑϑυγίδη ἰῃνδϑίοῃβ 
ὈΠῸοΥ δοπηδοΠοσ δης Ἐϑασγ-Ὠδάδοη. 

δ. Βαίάηε:ς... ΤῊ 5ῃεοαγίηρ οὗ {πὸ ἢδιγ νγᾶ5 
ἃ τηλγκ οὗ οχίγοπιε τηουγηΐηρ, 566 ςἢ. χνυὶ. 6. 

“:ῤ{είοη ἐς οἰ ο7}] Α,5 ἴῃ6 ἔογπιοὺ οἰδιι86 
τοργοβοηῖβ ΟαΖᾷ 845 οὐ{τπρ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΠΑΙΓ, 50 [ἢ15 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ πλεδηβ “:ῥξείοη ἐς “ῥεεορίςες ἰὨγουΡἢ 
δτιοῖ. 50 ἴδε Ν υἱρ. δηὰ ὅγπ)., δὰ [ΠΟ ΧΧ.., 
ϑυτ., δηὰ Ααυϊϊα, ἀρ το ἢ ἴπ6 ΑΟΝ, Εἰἴδος 
Το ἀθγιηρ 15 1ΟΠΔ40]6. 

ἐθε γριπαπὶ Οὗ ἐδεὶγ υαἱϊεγν]ὴ ῬτοῦδΔΟΙΥ (ἢ 6 
Ἰονν- γίηρ Ρ]π, ἀϑυδ!ν «δ! οὰ ἴῃς δΠείε δὴ, 
ὩΙΓΝ ἰοπποὰ ἴῃ6 ἰοιτιοσυ οὗ ἴῃς ΡὨ1]15- 
{1πθΈ||ι|.: ΤῊ ΑΟΝ΄. [45 ᾿πβογίδα {ΠῸ ννογὰ «υλό, 
Ὀυΐϊ ΙΕ τὴ ργοβοπὶ ρυποϊυσίΐοη ὃς τείδιποά, 
γορηαν ΟἹ τρεῖγ ὐαἰδογ 15 ἴῃ ἀρροϑβιοη ψν ἢ 
᾿Αϑῃῆκοίοῃ. Ὑδ Ποϑιίδιϊίοη οὗ οἷν Γδηβ]ίουβ 
αἱ [15 ννὰᾶ5 οΐ υῃγοαϑοηδΌ 6, δηὰ ῬγΟΌΔΟΪΥ 
16 ρυπεοίυφίίοη 5 ϑυοηβ, ᾶἂπὰ [πὸ ρτοροῦ 
ΔΙΤΑΠΡοθης οὗ ἴΠ6 οἰδιιϑο 15, Ο γωριπαπὶ οΚ 
δεῖν ααἰίεν, βοαυ ἰοπς «υἱὐ ἐδοιξ ἐμὲ ἐδγιοί 
Τρεῖγ ααὐνεγν ῖ56 ἴπαῖ οὗ δ2ᾶ δπὰ Αϑῃκοίοῃ. 
ΤΠΙ5 ρῖνοβ 4 50 Π  Ι ΘΠ ΕΥ ρσοοὰ 5θηϑθ, θυ [Π6 
τοδάϊηρ οὗ [86 1,ΧΧ. 15 τοηαγκδῦϊο, ἐδ 
γεριπαηὶ ΟΣ 10ε πηξζίηι, νν ]σἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ννου]ά 
τηθδη Οδίῃ, ἴμ6 Ποπιὸ οὗ ριδηῖϑβ, 1 8. ΧΥΪ]. 4} 
1: ΟἾγο. χχ. ς--ὃ. Οεϑεηϊι5, ΗἰΖς, δηὰ Οτγδέ 
ςοπϑίάογ {6  ΧΧ. ἴο Ὀ6 Πρδϊ, δηὰ ἰἴ τυϑὲ ὃὉ6 
σοποράρα {παῖ 1 ἐνὸσ ἴ1ῃη6 Μαβοτγεῖς ἱεχῖ ἰ5 
υπςογίδίη, ἰἴἴ 15 ἴῃ ΡΪδοθβ κα τη ϊ5, υμοσε 411 
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6 Ο τδου βννοτά οὗ τῆς Ι ΟΚὉ, μοῖν 
"εν. Ιοηρ τυὴἠ! ἐὲ δ ετε ἴμοι θὲ χυΐες ὃ 'ρυῖ ΓῸΚΡ οὗ Ποβῖβ, τε (ὐοά οὗ [8- 
ζάνε, ταεὶ, νος υπῖο Νεῦο! ἔογ ἰξ (8 Ρ Ἵν ἰηἴο [ΠΥ βολθΡαγά, γεβῖ, δπά 

θὲς 51}}}. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΙΝΙΠ. 
Ι γλμλν μα βόε 7 ῬἩοαό, Ἴ 70» 1 εἰν Ξγ͵ιαδ, εἰ 
,ρ» ἐλεῖγ σεχμγιν, 14.,0»γ ἐλεεῖν καγρραΐ εο»βάξρεε, 
46 ακὦ 70» ἐλεῖγ εομιέεηιέ οὐ Οοά ανπαὶ λὲς δεοῤίο. 
47 7}1ε γερέυγαξορ οὗ Δ7οαό. 

8ρΡο!]εἀ : ΚιΓΙΑΣΓ δίπι ἰ5 σοηίουπαδα ἀηαὶ 
ἴάκεη : ̓ Μίβρα0 ἰ5 ςοπίουπάεά ἀπά ἘΠ ὰ 
ἀϊδπγχαγεά. 

2 Τρέγε τῤαϊϊ δὲ τὸ τῶογε ργαΐδε οὗ 
Μοδῦ : ἰῃ Ἠεβῆδοη τμεγ ἢᾶνε ἀενίϑεά 
6ΥῚ] δρδίηϑβε ἴ ; σοηλα, Δηἀ ἰδεῖ ἃ συζ ἰΐ 
ΟΥ̓ τοπὶ ὀείησ ἃ παϊίοῃ. Αἶβδο {βου 
5ῃ41ς "᾿Βς6 ουζ ἄονγη, Ο Μδάμπηη ; τῇς ἰῶτ 
βίνογά 841] 'ρυζβϑιιε τῆςε. τὶ 

2. Α νοῖςς οὗ ογγίηρ “ῥα ἑ δε ἴτοπι Ἔτι» 

ΒΙοἢβ ὍΓῸ πηδάθ, νυν ῃιςἢ ἴῃ ργόςοβ5 οὗ Ὀπι6 πδὰ 
Ὀδοοσθ ὑπ|η16}}}6 1016. Βυὲὶ σὔδηροθ ἅγὸ ποῖ 
ἴο Ὀ6 ρεγπ δὰ υ|655 ΔΌ5Ο] αἴ ΟΙΥ ΠΘΟΟββΑσΥ. 

Θ. Οτδοιμ “«υαγά...} Οτ, Α188, “««υογά οἵ 
γερουαῤ, ῥοαυ ἑοηφ «υἱὲ οι ποὶ γεσ ὃ Τὸ 
[Π|5, 1Π Ὁ. 2. ἴπ6 ῥσορῃδι σϑρίϊοβ, Ησαυ εαπ ἐξ 
γευΐ, ὉΠ]1 18 ννοσκ 15 ἄοπο ἡ ὍΘ πλδγΓρ. τεπάογϑ, 
Ἦσαν εαπεὶ ἰδοι γε Ὀὰϊ {ἴπ6 (Ὠἰγά ρούβοη 15 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ τὶρμῖ, ἀπά [Π6 δι ξιγ ἢᾶ5 Δγίϑθη 
ἔγοπι [εγοπλῖδῃ Πανίηρ υϑεὰ ἴῃς ᾿Ατγαγηαὶς ἰπ- 
βἰεδά οὗ πὸ Ἡοῦγενν ἔοσυπι, 85 15 ποΐ ὑπυϑιιδὶ 
ΜΔ Βπι. 4 

σηακρ. ΧΊΙΝΠΙ. 
ἸΙβοδιίοη οὗ [54]. χν., ΧΥ]., δηά 45 ἴἴ 4]50 

τηἰτοάιιοοθα ἔνῸ νΟΓ565, 42, 44, ἴγοπὶ [54]. χχὶν. 
17, 18, ἰἴ5 ΠΕ οἰσπὶ 15 ἃ πηαῖίογ οὗ ρύανθ 1π|- 
Ρογίδποθ. Βὸγ {πῸ ἀγσιιπιεηξ ἴῃ ῥγοοῦ οὗ (ἢ6 
Δ5ϑογΊοη ἰμδὶ (ἢ6 ἰΔςῖ ἰννεπίγ ϑονθη σπδρίοτϑ οὗ 
15 δὴ σγεῦο νυτιτῖθῃ δὲ (ἢ6 οηά οὗ [εξ 6χ]]ο δἱ 
ΒδΌγ]οῃ, γϑηλγὸ5 Α'ϑο ἴῃς ργοοῦ ᾿ῃδΐ [54]. ἢ. 
ΧΧΙΝ.--ὌΧΧΥΙ. 416 οὗ δὴ Θαι4}}γῪ ἰαῖθ ἀαῖθ. 
Ψ Ώ}Π6 [ἤθη Οὐδβεηΐα5, ἴπ ἢ15 (ὑοπγ. οὐ 54 δῇ, 
σοηϊεηίδα ΠΙΠΊ581} νν ἢ ἀορτεοςϊαίην [ἢ 15 ρτο- 
ῬΠΘΟΥ 85 ἃ ἰδϑίοίοϑϑ ρίθος οὔ ραϊσμνουκ, πὴ 
Ἰηϊογροϊδιοηθ ΌὈΥ ἃ ᾿ἰαῖογ παπᾶ, Μίονειξ δηά 
Ηρ μᾶνὸ οηἀδενοιυγεα ἴο σρθοῖ Υ ἴἢ6 ἱπίοῦς 
Ροϊαϊθα ραϑϑᾶρεϑ, διιῖ νυ] 50 {Ππ||6Ὲ ἀρτγθοπιοπέ 
ἴηι (6 νϑῦϑοβ γοϊθοίϊεα ὈῪ ΗΠ215 ἅΓῸ τἰ5}}4}}Κ 
βδιὰ ΌῪ Μονεῖβ ἴο Ὀ6 τΠΠ}|5ΑΚΟΔΌΪΥ ννγιι( η 
ἴῃ Τογαπ δ ἢ 5 σῖγὶθ. ὙΠῸ 50] ἐσὲ 15 ἴοο ἰαγβα 
ἴογ ἃ ποῖθ, Ὀξ ννῃ6 ΚαΘρΟΥ (οη [6γ. Ὁ. 82 
544.) [45 νἱπηάϊςλῖοαά [ΘΓ ΠΊΙΔΠ 5. Ἰπιγοάπςτοη 
οἵ ρδϑϑϑαροὸβ ἔγοπιὶ οἱἀδσ υυγιεῖβ, Οτδῖ, ἃ5 τὸ - 
ξΑγὰβ ἴῃ σπᾶγρο οὗἉ ᾿ἱπτοτροϊ Δί! οη, 58 γ5 (Ὁ. 529), 
ΎἾΠ6 ρΑϑϑᾶροβ Ὀοιτον θα ἔτοπ) οἴδθου δι ῖῃοῦβ 
ΔΙῸ 50 ἰηννόύθη ἢ ἰΠδΐ ν᾿ ΠΙΓἢ 15 [ΘΥΘΠΊΪΔΠ 5 
οννη, [ῃαϊ ννὲ σδηποῖ οπλϊξ {πθπὶ 45 ἃ ἰδίου 1Πη- 
τογροϊδίοη νου ἀοδίσγογίηρς [Π6 ψνΒοΪΘ ; [ῸΓΣ 
ψιπουΐ ἴπθπὶ ἃ οοπηοοῖϊθα ννῃοΐϊς (ἤθτο ἰ5 
Πποῦθ. Οη [ἋδΠε οἴμογ παπὰ ἴῃ ἴμδξ νι Ὡς ἢ 15 
ἴῃ6 ννυτιῖοτ 5 οὐνῃ, δηά ἄνθη ἰπ ΤΔ ΠΥ οὗ [με 4]- 
τογδιίοηβ οὗ ἴΠ6 θογγοννγθα ρᾶβϑαβϑϑ, ΟΠ6 γϑοοβ- 
ΠἰΖ68 50 5ἰ ΓΟΠΡῚΥ Θτεπ 14 }5 τλοάθ οὗ ὄχργεβϑ- 
δίοη, [δῖ οπο [85 πο γϑδοῦσγοθ Ὀυΐ ἴο δεκηον- 
Ἰεάξε 16 ννβοΐο ἴο Ὀδ6 ἢΪ5.᾽" 

Ετοχὰ [58]. χυΐ. 12 ἰξ μα ὕδεῃ Ἴοπ)εοϊιγοά 

ΤῊ5 ῬΓΟΡΉΘΟΥ 5 Δῃ ΔΠ|- 

ἴῃαι 58 ἢ δὰ δὴ ἃποίθηί Ῥσορῆθου Ὀδέοσο 
πῖπι, δηά πὲ [ογεπιδῃ ἀὐονν ἔτοτὴ (Π6 54 Ππὶ6 
ϑοῖιγοθ. Ενναϊὰ ὄν σοηϑδίἀθγβ ἴῃαΐ Π6 Κορί 
ΤΊΟΤΘ ΟἸΟΘΟΙΥ ἴο ἴῃς ΟΥ̓͂Σ] ργϑάϊοϊοη (ἤδη 
[5αδῃ. βρασίηρ ἰπ τη [6 πυπι.Γ οἵ ργορῃοῖ- 
1ς4] υνυυηρδ πιοπίιοποὰ ἴῃ ἴπ6 ΒοοΙΚ5 οὗ Οἢτγο- 
Πἰς]65 ψν ϊοἢ ἢᾶνθ ποῖ σοπηθ ἄόννη ἴο ιι5, [Π6Γ6 
15 ΠΟΙ ΠΡ ὈΠΓΘΑΘΟΠΔῸΪΘ ἴῃ 0 ςἢ ἃ βρροβιοη, 
Εοτγ [Π6 ραγίβ σοτῃηπίοη ἴο ἴῃ6 ἵννο ρυσρῇῃεῖϑβ ςρ. 
ἴ5]. χυ. 2----} ἢ τ. 27) 38, 24, 5) 36, δπὰ 
ἴ5ξαϊ. χυὶ. 6--τ ἢ στ. 29---23, 26, ,)ς. 
Βιυΐ οἴϊεοη ἢ 5816 υϑῦϑδ ἴῃ [534]. 15 τῇοσο [ῃδη 
ΟΠΟΘ τεΐογγοα ἴο ὈΥ [εγοπιϊδῃ ; ἴπ5 ὈΟΪῈ νύ. 
4 δηά ς ΜΈΓΕ ϑιιρροσίοθαᾳ ΌΥ 538]. χνυ. ς. ἃ 
ςοπηρ]εῖο ἈηΑΙ 515 οὗ [Π6 Ροϊπῖβ οὗ ἀργοοπηθηΐ 
δηά ἀϊβογθησὸ νν}}} Ὀ6 ἑἐουπὰ ἴῃ Οταῖῦβ δὺϊθ 
ΠσΟΙΠΤηΘηΐΔΙΥΎ. 

1. “ρα Μοαθ) Οοποθσπῖπβ οωῤ, 
566 (ἢ. χὶν!. 2. 

Νεύόο ... Κιγίαι δα) ἘῸΥ ἴΠ656. ΟἹ Ε165 566 
ποΐε ου Νυπ|. ΧΧΧΙΣ. 327, 28. 

ἐς εοηγομπάε 4] 158 ὉὈτουδαῦ ᾽0 ΒΏΆΔΙΩΘ. 
Δπά 50 ἴῃ πε ποχί οἰδιϑ6. 
Μωραδὴ ΤῺΘ Β6Ὰ ζοτῦ. Α5|1|1 δα5 1ῃ6 

ἀοἤηϊίο ἀτῖῖς]ο ἰξ σαηποῖ Ὀ6 ἃ ΡΓΟΡΟῚ πᾶπιο, Ὀμξ 
5. ἃ σοπηηοη Ποιιη 5 πγίηρ {πὸ ΔΟΙΌΡΟΪΙ5. ΟΥ̓ 
οἰΐδά6], σις ἢ 85 οσπηθά (Π6 πιιοίειιβ. οὗ πιοϑκῖ 
Δησϊοηΐ ἴοννη8. 866 ποΐθ οη 5. ἰχ. 9, ΑὔΡ. 
γε, ἃ5 10. χὶνὶ. 7. χνη, 4; 4150 1Ὁ. χν]. 2, 
Δ. Ν. δὶ ἰοαυεγ; δῃὰ 1Ὁ. ᾿1χ. 9. Δ. . ἀργόπεο. 
Α58 1ἴ ΡΓΟΡΕΙ͂Υ τηθδη5 ἃ εἰϊδάοὶ, 1 ἀουθί1658 
τοίογβ ἴο 50πὶ6 βρϑοῖδὶ ἔογίιοβϑ, ργοῦδοὶν Κ τα 
Βατγδβθῖῃ, οἡ ψ Ὡς ἢ 566  Κ. ἢ]. 2ς (Οὐδ). 

. ὙΠ ΟΙΘ 5Π4}} Ὀ6 πὸ γιογὸ ῥγαΐσε οἱ Μοαό 
[Κ ΤΡε χίογγ ἡ Μοαὸ ᾿ς πὸ γιογε, ἰ.6. Μίοδ 
85 ΠΟ ΙΠΟΓΟ Οϑιι55 ἔοσ Ὀοδϑίίηρ. 

Ἠεεῤῥομ"ἢ “ΓΒ ἴον πονν Ὀοϊοηροά ἴο {Π6 
Απηπηοηϊῖοθβ, οἢ. ΧΙ ΙΧ. 4, Ὀὰϊ ννγὰ5 οἡ ἴη6 Ὀογ- 
ἄετ, δηὰ 5 πιεηϊοηθὰ ἔογ {πὸ βδᾶκε οὗ ἃ ῥ]ΑῦΥ͂ 
ὈΡῸΠ ἴΠ6 πᾶῖῆθ, νυν] ςἢ σδηηοίΐ ὕὈὲ τορτοάιιςοα 
ἴη ΕΠρΊ 5, ΑΑ5 ἴῃς ργοποῦῃ 5 ἔδιλ., 11. 
αφαϊπεί ῥέεν, ἸΈ τηθᾶπ5 ἰπδῖ [Π6 ΘΗΘΙΛΥ δησαπηρεά 
ἴῃ ΗἩδϑῆροη οὐ [6 Ὀογάθγα δύγαηροὸβ ἴπο τ ἴῃ 6 
ἀῶ Π1]5 σδιηραὶρη δραϊιπθῖ Μοδῦ. Ηδθ5}- 

Ὦ 5 πιᾶ56. 
ΜΜαάνιεη Α5 ἴπεῖδ ἰ5 ἀρϑίῃ ἃ ὈΪδῪ οἵ ψοσὰβ 
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Ηοτοηδίπι, 5ρο ] πρὶ ἀπά σγεαῖ ἀεβίγυς- 
τοῃ. 

4 Μοδῦ [5 ἀεβιγογεά ; ἢδγ {Ππ||6 ομ 68 
ἤδνε οδιιϑεα ἃ ΟΥῪ ἴο Ὀ6 Ποδγά. 

5 ἔογ ἴῃ τῇς ροίπρ τρ οὐ Γυμπ 
ὁ ἀν Ἢ [α σοηῃτίηι4] ννεερίῃρ᾽ 5641] ρὸ ἃρ ; ἔοῦ 
τον αφβ. ἴῃ τῆς δοίηρ, ἄονγῃ οὐ Ηογοηδίπι ἴῃς 
“Ἔα ας. ἘΠ επλίεϑ ἤανο Πελγά ἃ ΤΥ οὐ ἀδβιγαςτίοη. 
5: 6 ΕἾεε, βϑᾶνε γουγ ᾿νε8, ἀπά δὲ [ἰΚε 
ΡῈ ἢ 6 ὁ Βεδῖῃ ἴῃ τῆε νν] άδγη 688. 
ἐεε. γ  ογ θεοσδυδε τῆου ἤαϑῖ τγυϑῖεά 
ἐν Ῥ' 17: 1 ΤΥ νγογκβ δηά ἴῃ τῊΥ τγεάβαγαβ, τῃοιι 

501 αἷἶβο δ6 ἴακδη: δηα (ὑμεπγοβῇ 5}2]]} 

Πογο, Μδάχηθη 5 ρΡγο Δ ὈΪΥ ἴπ6 παηλθ οὗ 50Πὶ6 
ἴον, τδοιρὴ ΠΟῖ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ τηθητοηδα εἾ56- 
ὙΠ ογο. ῬΟΒΘΙΌΪΥ, ἤοννθνογ, δη δ᾽] ϑϊοη 15 πηδάθ 
ἴο [ἴ ἴῃ 154]. χχν. 1ο, ὑνΠΟΓΟ 566 ΙὩᾶγρ. Τὴθ 
νογϑίοηϑ ἰγϑηϑίαῖο 154 σΐρησε ἐδοις ραδὶ δε εἰέρμὶ, 
1.6. [ΠΥ ἴᾶκὸ δίδαπιθη 85 δη ἱγτοροϊασ ᾿ηῇη. 
οὗ ἴῃ6 νογῸ 20 δὲ σ"εηΐ. 

38. Μογοπαὶ»ι] ὅ866 158]. χν. ς. Τῆθδ ἴη- 
βεγίοα «ῥα! δὲ ϑΒηου ἃ Ὀ6 οπιίτοά, πὰ “"5ρ0}}- 
ἴῃ ἀπά σγεδῖ ἀδοϊγυσίοη," 111. ὀγεαζίησ, 15. ἴο 
Ὅδ ἴδκθη 45 ἴδε οσὺ πεοαγὰ ἔγοπῃ ΗἩογοηδίπι. 

4. Μοαδ]ὴ[ ῬγοΟΌΔΟΙΥ, 8ἃ5 Οταῖ {πηκ5, ἴῃς 
ΟἸὮΥ οἰϑονν ῃοια σα]]θὰ ΑΥ- ΜΔ, οΓ ΠΡ] ΑΥ, 
1.6. οἰἴγ, Νυιπι. χΧΧΙ. τς οι. 11. 9. 18. 29. 
Επιϑοῦιυ5, ἴπ 15 "Οποπιδϑεσοη,᾽ 64115 1 ΜΟΔΌ, 
δηὰ Αδυϊξήα, Μᾶῦ. ΚΟΙ], Πποννονου, ῥγθῖουθ 
ὉΠαοΙβίαπάϊηρ ὈΥ ἰΐ {πε σου πίτΥ οἵ ΜοδΌ. 

ῥογ ἐμεἰο οτιο] Α ΄σοττεοίίοη οὗ ἴῃε Μ9ο- 
το, Ὀὰξ ϑιιρρογίοα ὈΥ {π6 ὅ5γύ., Ψ]ρ., δηὰ 
ΤΆτξ. [,655 ΡιΟΌΔΟΪΥ Εννα!ά, ἢ ἃ ἔενν 
Μ55., «πὰ {πε {ΧΧ΄ ἐρεν ῥαύε ρισάφ ἐδεὶγ οΓ7 
ῥεαγά μπίο Ζοαγ, σΡ. ἴϑαϊ. χν. ς, Τὸ Νυϊΐρ. 
5 Ργοῦδο!Υ τρῃϊ ἴῃ ἜΧρ]διπῖηρ {Π6 ᾿ἐεζΐ οπός οὗ 
{πε ΠσΠΠάγθη. 

δ. εοππμαί «υεεῤίης σῥαὶϊ! σο 2] [1,1ῖ, 
αὐ «υεοῤίης ρα! κο μὴ «υεεῤίησ. [Ιΐὰ [54]. 
Χν, ς [5 ΤἸΏΟΓΕ 5] ΠΊΡΙΥ, «υἱὲ «ὐεορίησ “ρα 
οὔθ 30 τ 1Ἰο 1. 1ἴ Δρρθαῖβ ἴσο [815 ρΪδοδ 
Παῖ ΠωΠ1ἢ ννὰβ διϊπαῖθαὰ ἸΡῸΠ Δῃ ΘΠ ΠΘΏςΘ, 
ἈΠ [ογοπιδἢ ἀόβογιρεβ οὴθ δεῖ οἵ νυϑερίηρ 
ἔαρι νοθ 45 ργοϑϑίηρ οἰοθθ ὩΡΟῚ ἃποίμεσ, Οἡ 
1Π6 τοδάϊης ζμῤῥοί 58εὲὲ Νοῖς αἵ οπά οἵ (δδρ- 
ἴοτ. 
ὃν ἐπ δὲ σοίηρ ἄοαυπ 9», Ἡογομαΐ»ι] [54] Δ ἢ 

Πι85 5 ΠΊΡΙῪ ἐπὶ ἐρὸ αὐαν, Ὀὰΐ [Θγοτη ἢ σοπίγαϑίβ 
τι νι τη πρεπὶ οΥ ̓ εῤη ὁ, τ 5 σμονηρ τΠδὲ 
11 ννᾶ5 ϑιϊυδίοα 1) ἃ ΠΟ]]ονν, ΡγΟ ΔΌΪΥ πραγ 186 
θελα 868. 

ἐῤε σπορη 9. ἘΛΔΊΒΕΟΓ, ἐπ ἐδ ἀδεςεη οΥ᾽ Ηογο- 
παῖρι ἐδεγ ῥαυε ῥεαγά Ὁὰ6 ἀϊπύτοεββοδ οὐ ἐδε 
ΦΓ. 97 ὀγεαζίπρ, ἱ.6. ΤΏ6 ΟΥὟ οὗὨ ἀϊδίγοββ οσοᾶ- 
δἰοποὰ ὈΥ (πὸ τιΐη ἰηῆϊοῖοά ὈΥ ἴῃ6 ΘΠΟΠΊΥ. 
Οταδῖ οὐ]εςῖβ ἴο ἴῃς ρῇγαϑθ δἐείγοσσες ΟἹ ἐδὲ ἘΓΚ 
ἴογ ἐγ} 9 ἀἰσίγους, απὰ τοπάογθ, σεγεωη ΟΣ 1δὲ 
εν» φ΄ ὀγεαζίηφ, Ὀὰϊ ποῖ οὔ ἴεπαῦ]ς στουπάβ. 

δὸ ἔοστῃ ἱπίο σδρεν!ν το Ὠ]5 “ Ρτίεϑίβ 5 εελορ. 

Δα ἢ]5 ῥγίηοαβ τορεῖῃεγ. 
8 Απά τῇς βροῖϊεγ 58.4}} σοπὶθ ἸΡΟα 

ΘΥΕΙΥ οἰτγ, ἀπά ἢῸ ΟἿ 541] Ἔβοᾶρα: 
τς νδῖ]εν αἷϑο 5041] ρδγιϑῆ, ἂδπά τῆς 
Ρἰαίῃ 5}4}1] θ6 ἀεβιγογεά, 25 τῆς. [ΟΕ Ὁ 
ἤδίῃ βροζκεη. 

9 Οίνε ννίηρβ απο Μοδρ, παῖ ἰ 
ΠΊΔΥ ἢἤεξα δπὰ ρεῖ Ἄνγὰὺ : ἔογ [6 ςἴτ|68 
τῃεγεοῦ 58.4}} ΡῈ ἀδϑβοϊδία, ννπουῖΐ ΔΠΥῪ 
ἴο ἄννε]}] τῃογείη. 

10 Οὐυτβεά δὲ ἢ τῃαϊ ἀοδϑῖῃ τῇ νου, 
οὗ τὴς ΓΟΚΡ ᾿ ἀεςείτι}}γ, ἀπά συγϑεά γλρδδνγα. δ 

Το στοηάογίηρ οὗ ἴ[π6 Α. . 15 [δὲ οὗ πο Ν υἱε. 
δηᾶ Κιπιςῆι, Ὀυζ νἱοϊδίοβ [6 γι} ]65 οὗ ρτδιηπιγ 
νυ πουΐ είνηρ ἃ βυιϊδοϊο πηθδηϊηρ. 

Θ. ἐξε {δὲ δεα!:}ὴ 1μ4ε6 ἃ ἀθπιλταῖθ 
ΤΩΔῈ. 5866 ποῖΐοθ οὔ οἷ. ΧΥΙ!, 6. 

7. {τι 1 «υογἢ.}] Α,5 «ὐογᾶ! δῃὰ ἐγεασωγες 
ἅτὸ σοιιρὶοά ἰοροίμογ, ροβϑΌΪΥ ΟΥ̓ «υογᾷς ἅτ 
τηθδηΐ ῃ6 ργοάιπςί5 οὗ ἰάθοιι, εΡρ. Εχοά. χχῃ!. 
16 ἈΠά : 5. ΧΧΥ͂. 2, ὑν Ώοτο ἰἴ ἰβ 564 οὗ ψνϑδα ἢ 
ἴῃ οσφἴῖϊο, Βυΐ 1ἴη6ὸ 0 ΧΧ.. δγγ., δηὰ Ψυϊς. 
ΓΟποΥ ,Μογεπεαέίοη (τοδάϊηρ Ῥεγῆαρα ἢ Ε- 
ννα]α, 22), ἀπὰ δμ]εγ ἑώοίς, ἡιβΕ γίηρ 
Ὀγ [ουΐ. ἵν. χ) ; 5. σχνυ. 4. 

Ορε»ιο. 9] Α5. πε παιίοπαὶ ξεοὰ οὗ Μοδῦ, 
Να πη. Χχχὶ. 29, 6 σοργοβθηίβ ἴπΠ6 ννΒοΐς ἰδηά, 
δηὰ ἢϊ5 Ὀείηρ ἰοὰ ᾿ηἴο σαρΕ ΝΥ ἱπΊΡ|165 {Π6 
ἰοῖδ] γταϊη οὗ {πο56 ὑπάοσ ἢ15 ργοϊθσζϊίοη. Ηἰ5 
ὨΔΠῚΘ 5 5ρ6]ῖ πογὸ ὥρη, Ὠιοῆ, (ΠουρΡἢ ποῖ 
Οσσυγτίηρ, εἰβανίῆθγε, 15 ΡγΟΌΔΟΪΥ σογτεσί, 85 5 
βῆουνῃ ἴῃ (διοπογλί5ῃ, 2.6. (6 ἐογῖγοθβ οὗ (ἢ6- 
τϊσἢ, ς4]]οὰ (δυο βοπιοϑῃ ἴῃ ἴδ ὅδυτ,, ςἢ. χΙνὶ. 
2. Εὐοὶ 4ιιοίος πῸπι Ρ]υΐΑγο ἢ Κὶ ἐπη15 85 186 
ϑθσοηα πᾶπιὸ οὗ Ηοτ8. 

8. 1ρὲ ααἰΐ}}) ὙὍΠο Ἰονν]απάβ οἡ [ἢς οαϑςῖ 
Ὀδηκ οὗ [πε [ογάδῃ, δπὰ δ [6 ἴορ οὗ ἴδε εδά 
568. 

ἐῤε ῥα" Μίεροτγ, 566 ἴπ6 δοσοιιηΐ εἴνεη οὗ 
1 ἴῃ ποΐς οη Ὠρυῖ. ἰν. 42. [{ νγὰβ 8η υρ͵απὰ 
ρῬαβίιγο, δηὰ δηβννοῖβ ὙΘΓΥ πλοῦ ἴο ΟὔΓ 
ἄοτυ"-. 

Θ. ευἱπρ}1] ὙΠ15 τοηάογίηρ 15. ΡΥ  ΔΟΪΥ͂ 
ΓΙΡΗϊ, 25 ἴῃς ννογά [45 {Π15 ϑοῆβθθ ἴῃ (αίάδο, 
δη(4 Τογεπ ἢ σἤοϑο ἴἴ ἔοσ ἴῃ6 βακθὸ οἵ ἃ ῥ]ΑΥ͂ 
ἀΡοη {Π6 ξΟ]]οννηρ ϑνοτάς, ὙΠῸ [(ΧΧ.. ἢονν- 
Ἔνθ, ΤΟΠοΓ υσην, ἴῃ6 Ν ]ς. ἀπά 4. 4 ἥοαυεν, 
ςρ. Τοῦ χὶν. 2; 5. οἷ]. ας, δηά ἴῃ ὅγγ. δηά 
ἼΑΓΡ. ἃ ἐγοαυη, ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἔτοτῃ [15 υ86 ἔογ ἴῃ6 
Ρἰαῖς ὕροη [ἢ δ ἢ το θ᾽ 5 ἔογοῃοδά, Εχοά. 
ΧΧΝΠ. 4χ6. 

10. ἀξ ι ] Βεῖϊεσ, ποαι 1 9801} 
(πιαγρ.). Τ|Ὲ Ῥγορῃεϊ ργοποίποῦβθ ἃ συγβα 
ὉΡΟη {Π6 πηϊπἰϑίεβ οὐ {Πε6 αἰνίπο Ἰυπίϊςε, [έν 
ὙγΠθη 5οπΐ ἴο ἀδβίγου Μοδῦ, {86 Ὺ ἃγε γοπλ185 18 
Θχοοιμν [6 ϑοηΐεηςσδ. 



ΉΘΡ. 
βέοο. 

Υ. 11--τὐ. 

ἐφ ἢε τῆλι ἰζεερεῖρ θᾶ Κ ἢὶ5 βννοιά 
ἔτοτα δ]οοά. 

11 4 Μολῦῇ μαῖῃ θεεη δῖ εᾶ8ε Πα 
ἢϊ58. γουτῃ, ἃπά ἢ6 μαῖῃ 5βεῖ]εα οἡ ἢ 8 
Ιεε8,. 4η4 μαῖῇ ποῖ Ὀεεη οπιρτεά ΠῸΠι 
ναβ586] ἴο νεβϑβαὶ, παι Πποῦ ἤδῖῃ ἢς ροπα 
Ἰῃἴῖο σΑρτνΥ : τΠεγείογα ἢ 5 ἴδϑῖα ἴγα- 
πηλίηδαά ἴῃ ἢϊπι, ἀπά ἢ 5 βοδεηῖ 18. ποῖ 
σἢδηραά. 

12 ΤΠεγείογθ, ὑθ6ῆηο] 4, τῆς ἀδγϑ8 
ςοπια, 54 τῆς κοΟΚΡς τπδῖ 1 νν}}} βεπά 
τηῖο πὶ ννδμάεγεγβθο παῖ 5}4]} οδυϑβε 
ἢϊπι ἴο νγαπάεδγ, δηὰ 5}2]} Ἔπιριν ἢ]8 
νε55615, Δη4 Ὀγεᾶκ {Πεὶγ Ὀοτίς8. 

11. “Μοαὸ ῥα ὀδὲέφη αἱ εχ ἤγογι ῥίς γομ!}} 
:-.ς. Μολὺ ἔοπι ἴδ {ἰπι6ὸ 1ἴ σοπαᾳιογεὰ (Π6 
Ἐπιπὴ5 (Πειῖ. 11. 9, 1ο). πὰ 80 Ὀδοδηθ ἃ 
παϊίοη, ἢδ5 τοϊδιποὰ αιϊεῖ ροβϑθϑϑίοη οὗ 115 
Ἰληά, δηὰ δπ)ογθὰ σοπιραγδίίνα ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ. 
Ετγοπι ἴῇο ΜΟΔΌΙΘ βδἴοπθ ννὸ σαίποσγ, τῃδ 
(που ρὴ ἸΙοπρ {ΠἸυἴΑΥΥ ἴο [5γαρὶ, γεῖ [ῃ4ΐ ὄνθη 
ΤΠδη [ΠΟΥ νυν 4 ΠιπΊογοιι5 ρθορ]ὸ, δπα παῖ 
κΚὶπρ Μεβμα δἤϊογ ἴθ ἀδαῖῃ οὗ ΑΠδῸ ἰἢγοιν 
ΟἹ {Π6 γοκο; ποῦ Ἵχοθρῖ [ὉΓ ἃ 5ῃοτσί {ΠΠῚ6 τὑπᾶογ 
᾿πεϑϑσανι [1]. ννᾶ5 15γδὸ] δΌϊο ἴο Ὀπηρ {ποπὶ 

ςΚ ἰηἴο βιιθ]θσῖίοη. ΕνΙΘΠΓΙΥ ἘΠΘΥ στδαι- 
ΑἸγΥ ἄγονα ἴπη6 θυ δοηϊῖο5. Ὀδοκ, δηά τοσονεγοά 
τηοκῖ οἵ (ἢδ Τϑυγιογυ ἴλκθη ἔγοπι (6 Α πιογιο5 
Ὀγ δΝίοΞβεβ, δὰ νυ ἢ ΟΥΙΡΊΠΔΠΥ μαὰ Ὀεϊοηροὰ 
ἴο {Πεπῃ. 

ῥὲ ῥα «οὐρα οἱ ῥὶς ἰγο ἢ Οὐοοά νυῖηθ ννᾶβ 
τοιρῆς ἴο 6 πε θεοῖο ἔῸΓ Ὀεηρ ΘΗ. ἴο 
βίδπα ὈΡοη 115 βδοαϊπιοπὶ ([54]. ΧΧυ. 6), ἃηά ἴῃ 
411 οσαϑὸ5 [5 ἤάνουῦΓ νᾶ5 τοπάογοὶ {πεγθῦν 
ϑίγοηροῦ (Ζερῆ. 1. 12). Βγ δεῖηρ Ἄρη εά 
“πον υεοσοί 1ο εσοε ἴὲ Ἰοσί 115 ὈΠΟγπ 55. δης 
Πδγβῆποβϑ, δηά Ὀδοάπηθ πιοτο ὈΓΙΡἢΪ δηα ἰγδη5- 
Ραγοηΐ, Ὀῖ {Πότὸ ννᾶ5 ἀδηροΓ οὗἉ [ἴ5 2]150 Ὀδσοπι- 
1πῈ νδρι ἃ δπὰ ἰδϑῖοϊεβδθ. 80 {Π6ῃ ἃ παίίοη 85 ἰΙσῃρ 
85 ἰξ τοΐδι 5 ροβϑοβϑίοῃ οἵ 115 ἰδῃὰ ργεϑογνοβ ᾿ἴ5 
Πδίϊοπδ] σμαγαςϊογϑίῖοϑ ἰπ (ΠΟγ ἢ1}} πἰγθηρίῃ, 
ὙὙ}Π6 ὈΥ φοίπσ ἱπίο εαρίατΐν, ἸΠΟΘΡῊ [ἴ πλαγ Ὁ 
Ρυπβεά Ὀγ [Π6 Ῥγόσθϑβ, {Π6ΓῸ 15 150 ἀδῆροῦ οὗ 
115 Ὀείης τεπάογοα ἰᾶπια δηὰ ἔθοῦ]θ. Βγ δώ 
α516 5 τιθαπὶ (6 βανουγ οὗ [ὴ6 ψΊη6, δηά 50 
Μοδθ᾿β παίἰοηδὶ σμαγαςίευ, 

ἐς ποΐ εῤωιφε] 80 ἴῃ6 Ψογβίοηβ. βΟΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
χορ Ααιυϊα, 0 τεηάογβ, ῥας ποῖ ὀεεοῦρδ 
ὀλίγ (1.6. ἈῈ ἔογπὶβ ἴἢ6 ν γΓῸ Βι ΓΑΙ ΠΊΔΙΙΟΑΠ]Υ 
ἴγοτῃ ὙΏΩ ἀπά ποῖ ἔγοπι 2). 

12. «υαπάεγεγ} 1(1ἴ, Ο11 097 5, ἴΠο56 ψνῆ0 
ΤΆΔΚΘΟ ἃ νϑοϑοὶ ἰοῦ Οἡ Οπδ 5ἰθ ἴῃᾳΐ ἴπ6 σοῃ- 
ἰδηΐϑ ΤΏΔΥ Γυη οὐἱ. ΔνΊπε ννᾶβ ποῖ κερί ΌῪ 
1Π6 δηοίθηΐβ πη νϑϑϑοὶς οὐ ννοοά, ἔτοπι ννῃῖς ἢ 
(Π6 ννἱπὸ ςοὐἹά Ὀς ταςκοά οὔ 35 ἢ 15. ἔγοτῃ 
ἃ Ὧο]6 1π {πΠ6 5146, Ὀιιῖ ἴῃ νοϑϑοὶς οὗ ϑαγίῃθη- 
ΑΓ, νυ ἢ ννογα σαγ ΠΥ ἘΠ ΘᾺ οἡ πὸ 5άθ 
[Πφξ {πὸ ννπὶὸ περ τὰη ΟΝ οἸοαγ, ἰοανὶπρ (ἢ 6 
ἄτερβ Ὀδῃιπὰ. ΠΟΥ γοπάειϑ {πῸ ογὰ εὐαν- 

ἸΕΚΕ ΜΙΑΗ. ΧΙΝΤΙΙΙ. 

13 Απα Μοδῦ 8141] δε δϑβμαπιεά οἵ 
ΟὨΒεπιοϑῆ, 48 τῆς ἤοιιβα οὗ [ϑγδβὶ ννδϑ 
Δϑηδπηεα οὗ Βείῃ-εὶ δῦ σςοηπάρδηςεσ. “5: Κίη. τα 

14 4 ον 88Υ γε, δὴς γε ταῖρι 
Δη4 βίγοηρ πηθη ἴογ ἴῃς νναγὶ 

Ις Μοδῦ ἰ5 βροι]εά, δηὰ ροηβς ὺρ 
ομἑ 97 ἢεγ οἰτε8, δηὰ ᾿ἢ]8 σῆοβεη γοιηρ Ι ΤΠεὉ τα 
ἸΏΘΠ ΔΓ ρΡΌΠΕ ἀονγῃ ἴο {Πε 5ἰδυρῇτετγ, 
841 τῆς Κίηρ, ννῆοβε ἤδπὴὲ 2: τῆς 
ΓΙῸΚῸ οἵ Βοβίβ. 

16 ἼΠε ςδἰδηλ εν οὗ Μῶοδθ ἧς πϑᾶγ 
ἴο σοπλε, 4πὰ ἢ]5 δ! οτίοη Ὠδϑβίετῃ [δϑῖ, 

17 ΑἹ] γε τῆαῖ ἂγεὲ ἀρουζ ἢϊπ), ὃδ6- 
τηοδῃ ἢἰπὶ ; ἀπά 4]] γε τῆλ Κπονν ἢΪ5 

5 ΟΥ̓1αῤείογι, Ἐννα]ὰ, ουεγίμγπεσσ. ΤὮδ 
ὙΠΟΪΘ αἸδιιθθ ΠΊΔΥ δ τοπάογοα, 1 φυΐ δ τοπά 
ἘΠΙΌΘΣΒ ππίο ῥίγι ἀπά ἐδὲν “ῥα ο11ὺ ῥὶνι, ἀπά 
ἐδεν “ῥα  οριρὶν δὶς δοσοίς, απ ὀγεσξ ἐῤεὶν 
ῬΙΌΟΠΟΙΒ ἐπ ρίεεος. ΤῊ σἤδηρθ ἴῃ ΠΌΠΟΙ 5 
ΓΟΙΊΔΓΚΑΌΪΟ, Μοδὺ ἰ5 ἢγϑοῖ σοηῃδίἀογοαὰ ςο]]θο- 
ἔνοὶγ, δυϊ ἴῃ (ἢ6 ϑοσοηπὰ οἰδβο {πΠ6 νατίου! 5 
ΤΟΙ ὉΟΓ5 ΟὗἩ {6 ὈΟΟΥῪ ΡΟ] Εἰς νύογθ ἴῃ ἴΠ6 ρτοὸ- 
ὍΝ τηϊμά. ῥέδερεγς ΟΥΒΊΠΑΙΥ πιθαπῖ σάῤιν, 
αἴ τ[ῃ6 ννογὰ σάπια ἴο 5 η Ὑ 5141} φαγί ῃοης 

ὙΆΓΟ ͵Ά15, 154]. χχχὶ 14, δπά δι πὸ (Π4]- 
ἀξεᾶπϑ 5}4}1] ἀθβίγσου οὐ Μίοδῃ ὄὌνογυίῃίηρ (Π81 
Βαβ ςοπίφϊ προ {Π6 ννῖηθ οὗἁἨ ΒῈὺ ρο εῖοαὶ] 6 θο ἢ 
5104}} δηὰ σγοϑδῖ. 

138. Ζγαεὶ «υας αεῤαριεά ὁ Βε!δ-9 ΑἴἶοΥ 
ΘΠ ΑΙ ΉΘΒΟΥ ἢλὰ σαγτιθά [5γαθὶ ἀνναῦ, [ΠΟῪ 
σου]ά ἔγυδὲ πὸ ἰοηρεῦ ἴῃ {πΠῸ ςΔ] οὗ ΒοῖπΠεὶ, 
1π6 σοῦ βοΐ οὗ {πὸ ἰἀο᾽ ΑΙ ΓΥ Θϑί Ὁ Π5ῃθ ὈΥ 
]ετοῦοαπι, Ηοβ. χ. ᾿ς; ΔΠΊΟ5 1". 14, Υ- ς, ά, 
ΥἹ]. 13: δηά {πῸὸ σοπημυόβι οὗ δοδο ὈὉγ Νοδι- 
σμδάποζχδυ 5}4}} ἀδπχοηβίγαία νυ δα 4] σοῦ- 
[ΔΙΠΕΥ 186 ροννο ]οβϑηθ55 οὗ ΟΠΟΠΊΟΞΗ. 

14. ἤζε ἅτὸ γιφρί») ἤϊε ἀγε ῥεγοθς, νεΐθτδῃ 
ὙΥΑΥΤΊΟΓΒ, 

158. ἡΜΗοαδ ᾿ς «ῥοιϊοά, απά σοπε ερ οὐζ οὗ δὲν 
οἰ] ἘἈδίμογ, οαδ ἐς «ῥοϊίρά, διἃ ἋΘΥ 
οἱδ1958 Ὦδνθ ΟῚ9 ὍΡ, 1.6. ἰῇ 5ΠΊ0Κθ, ἢανθ 
Ὀδθη Ὀυγηῖ, [ο5ἢ. νἱ}]. 2ο, δὲ; [άρ. χχ. 40. 
ΤὮ15, ΜΠ ἢ 5 [ἢ6 ΟἿΪΥ ΡΟβ51 016 ἰγαπϑιδίίοη οὗ 
ἴη6 Ηδῦγονν ννογάς. ἰαθοισβ πὑπάθσ ἵἴννο ἀΠ- 
οὐ] Ε|65, (1) [86 ραββᾶρθβ χυοίδα ἀο ποῖ αιιϊῖθ 
Ῥγονὸ πὶ (ἢ νοσὺ νυ πουΐ ἴπ6 τηθητίοη οὗ 
5ΠΊΟΚΘ ΟΥ̓ ἥτε ἀ065 τηθδῃ 10 δέ ὀωγπί, δηὰ () 
ταὶ 186 νοσὺ 15. βίηρ., [που ρἢ [ἴ ΤΟ]]ονν 5. ἃ ρΐ. 
Ποῖ. Μάδηγ οπιοπάδιίϊοπβ πᾶν [μογρέογο θη 
Ῥτγοροβεά, 1ῃς παρρίεδὲ οἵ Ὡς ἢ 15 Εννδ] 8. 
ΒΥ ςῃδηρίπρ ἴῃ νοννοὶβ᾽ οὗ ἴη6 ἤγδὶ ννογὰ πὸ 
ΟὈΐδΙη5 (15 τεδάϊηρ, Τῶε «υαρίον ΟΣ Μοαὸ “πά 
977 δὲν ἰοαυης ἐς φοηηλιν ΜΡ ἴο ἴΠ6 αἰΐδοκ, σϑπά 
δεν σῥοσθη γομῖ, αγε ψοπὸ ἀοαυπ 19 ἐδὲ “ἰαμρε 
εγ. ϑυγΠδοἢι5 ἢδ5 [15 τοδάϊηρ, Ὀὰΐ 4}} 186 
ΠΕ ὙΟΙΒΙΟΠ5. βιρροτέ ἴΠ6 τοπάεπηρ φίνοη 
ἀῦονο, 

16. πῶ ἰο (0»6] 866 [54]. χῆ!, 22. Ηρη- 
ἄθύβοῃ οδ]ου]αῖθοθ ἰπαΐ ἰννθηΐγ-ἤγοθ ὙΘΑΣΒ 
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ἘἩδςεν. ἐν.» 
ἀκσόίένεες. 

ΠΆΠΊ6. Β84Υ͂., Ηον 8 ἴῃς βἴτοηρ 5.88 
Ὀγόκεη, ἀπά τῇς δεδιτι! τοά ! 

18 Του ἀδιρῇζεγ παῖ ἀοβὲ ἱπ Δι 
Πίδομ, οοιῆς ἄονγῃ ἔτοπι ἐῤν φρίουγ, 
πὰ 511 ἴῃ τῆϊγβῦ; ἔογ τῆε 8ρο!]εῦ οὗ 
ΜΜοδθ 5}4]1] σοπὶῈὲ ὑροὴ τες, μά ἢς 
841} ἀφϑίγου Τῇ βίγοπηρ Πο]α5. 

19 Ο ϊηδπαδίταης οἵ Ατοεσ, βπά 
ὈΥ 1π6 νΑΥ. ἃπά Ε8ΡΥ͂ ; δβἷ ἢϊπὶ τῃδῖ 
ἤεδειῃ, δηά ἤεσ [παῖ εβοδροίῃ, σπα 58, 
Ὗνμαῖ ἰ8 ἀοπϑὺ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΊΠΙ. [ν. τ8-- 24. 

20 Μοδῦ ἰ8 ςοπίουπάσά ; ἔογ ἱξ [5 
Ὀγόκεη ἄονγῃ : “μον] δπὰ οἵγ ; 16}} γε “ νπέ. τό. 
ἴ ἴῃ ἄτμοη, [παῖ Μοδδ ἰ8 βροι]εά, 

21 Απά υἀρτηεηῖ [8 σοπια ἄροη [ἢ 6 
ΡΪἶδίπ σου πΕΓΥ ; ὕροη Ηοίοη, ἀπά ἁροη 
7λμπαζαῃ, ἀπά ὑροη Μερμδδῖῃ, 

22 Απά ὑροη [)ιθοη, ἂηά ὑροη 
Νεῦο, ἀπά ὕὑροη Βειῃ-α! δι μαἰπι, 

22 Απά υροη Κιπδιῃαίηι, δΔηἀ ὕροη 
Βειἢ-ραπλα], ἀπά ἀροη Βειἢ-πχεοη, 

24. Δπὰ ὑροη Κετίοιῃ, δπά ὑροπ 

οἰαρϑθά δοίνσοθη [π6 ἐουγ γεᾶγ οὗ [ϑῃοϊα κί πη, 
ὙΠδη [Π|5 ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ ννᾶ5 βροκθῃ, δπὰ [15 8δο- 
σοπιρ ἰϑῃπιοπὶ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰηναϑίοῃ οὗ Μοδὺ ἔνθ 
γοᾶῖβ ἃῇἴοσγ (6 σαρίυγε οὐ ΘΓ βαῖθμ. 850 
ΒΟΥ ἀοεβ Οοὐβ ᾿υίίοσα πον οπηνναγά, 
Ποννενοῦ πρᾶσ ἴδ Ὀΐονν, γεῖ Ηἰ5 μαπά ΠΡ 6 Γ5 
85 ἰοῃξ 85 ἴδπογα ἰ5 (ῃ6 ροβϑιγ οὗ δηγεπὰ- 
τησηΐ. 

17. Ἡραυ ἱ..7 ὝὙΎΠο Ἰαπιοηϊδιϊομ οὐδ 
Μοδ υἱίογοὰ Ὁγ ἴποβο χοωπαά αόομέ ῥί»ηι, ὶ. 6. 
ἴπο ποὶρῃθουπης παϊϊοηβ, σΡ. οἢ. ΧΙν!. 14.) δπὰ 
1ποθο ἐῤαξ ἔποαυ ῥί,ς παριδ, ἩΑΙΊΟΠ5. ΠΊΟΓῸ ΓῸ- 
τηοῖο, ῃο Κηονν {{{{|6 πιοσὸ ἴδῃ {Πα {ΠΟ 15 
ΒΓ ἢ ἃ ρεορΐθ, ἰδ κεβ {Π6 ἔοστη οὗ 8η εἰθρυ. 
Ἐογ ἴπ6 τροίδρῃογι 8] δὀχργοϑϑίοπβ, οἱ οὗ 
σγεμσί ὁ, δηὰ γοά ΟΥ σοβίγε οΥ δεαμέγ, ὉῪ ΜΏΙΓΗ 
41 Ἰηάϊςαίοα (ἢ6 τηϊοη οὗ ροννοῦ δηά ΞρθηάουΓ 
ἰῃ ἴ6 Μορθῖίε Κίηράοηι, ορ. Ρ5. οχ. 2; [58]. 
Χῖν. λο; ΕΖΕΚ. ΧΙΧ. 11, 12, 14. 

18. Τδοι ἀαμρρίον...] 1,|, Τδοι ἐῤαὶ! ἱπ- 
ῥαῤΙἼεεῖ δὲ ἀαιρῥίογ 977 Πιδοη, ἰ. 6. ἴᾷου {παῖ 
ἱπηδοϊοσε Ὀιθοη [56], δ66 ποῖς οἡ οἷ. χὶν!. 
10, ἀπά ἴοσγ 1)᾽θοῃ, [54]. χν. 2. 

αηπά εἰξ ἐπ ἐδίσ] Τῆὸ Μαϑογεβ. ἅτ υῃ- 
ἀουδίθαυ τίσμξ ἴῃ ἘΠΕΙΓ σογγοοϊίοη ἀπά «ἐΐ, 
ἘῸΥ ἐμ ἐῤε τρίγεῖ, ἴῃ6 ράγα οὶ ρίδςς, [538]. χ]νῇ. 
1, Πᾶ5 «οἱΐ ἱπ δὲ ἀμσὶ, σαῖ [Θγοπλῖδῃ ἱπίθηϑ: 65 
ὈοΟΐἢ εἶδιιθθο58. ΕῸΣ κορῆς ἀοαυη ἣἢδ 5ΔΥ5 ς0)7Ὸ 
ἄρκυν ,ονη χίογγ, πὰ ἤθσα ἢς ἀγᾶννβ ἃ ρὶςΐιιγο 
οὔ [πῃ6 σοηηιεγοα πῃ δὈϊ4ηῖβ, μΠο ἔοπηδά ἃ 
νυ Ὁ ]6 ρατί οὗ [Π6 5ρΡ01}]} οὗἉ ννᾶγ, σοἰ!εςϊεὰ ἴο- 
δοίδῃοσ ουϊϑιάθ (ἢ6 νν4}15, νναὶ πρὶ ἀπ1}} πο ἘΠ 6 
ΠΟΠΊΘ65 ἔοΓ {ΠΕΣ σΑρίουβ ἴο πηᾶγοῦ {ἢ 6Πὶ ΥΝΑΥ͂ 
ἴο (ἢθ 5ἰανὸ πηδτῖ., ὍΤὴδ θπογ οσςσυριοὰ ἢ 
Ρ᾽απάογίηρς [πε Βουιϑ65 οὗ Ὀθοη {πη Κ5 1116 οὗ 
[Π6 υηροῦ δηὰ {πιγϑὶ οὗ ἢ]5 ὑγΓβοποῖβ. ὙΠΘΓΟ 
8 ΠΟ Γράϑοῃ {πογοίογο ὙΠ ΤΊΔΠΥ͂ σΟΙΠΠΊΘηϊ8- 
ἴογβ ἴο ΞΌΡΡοϑβο μα ἴῃ6 ννογὰ πιθδη5 δε ἐφί γεν 
“ τοιρια τε ἀμϑῖ. 

“γος ῥοί4] ἘΒΌΓΟΚΒαγάϊς (“Τγανοὶβ,, Ρ. 
372) τηθηζίοπϑβ {παῖ {πε τοπηαὶηβ οὗ [86 ἔογιῇ- 
εδίϊοηβ οὗ ὨΊθοη ἅγὸ 511} νυ]510]6. 

19. ““γοεγ] Α'8 ἴΠ6 ϑποοΥ ἱηναθ Μοδὺ 
ἔτοτῃ [86 ποσγίῃ, (Π5 τηυσὲ Ὀ6 (ἢ6 ἴονγῃ Ὡροὴ 
[86 Ατποῃ, ἀπο κουίῃ οὗ ὨιΌοη. [115 ἀθϑοῦῖ 
ἴῃ 1ῃ6 ποῖος οἡ ουῖ. 11. 26. [ἔ Ὠθοη [2]15, 
115 ἴυγη ν0 11} σοπιθ ποχῖ, δπά {πογοΐοτο 15 1π- 
δΒευϊλδηΐβ (ρὶ. Ὀδοδιιϑθ 6 ογὰ 15 ἔξπ)., 

δηά τβογοίογο 15 υϑϑὰ ςο]] δον ῖ γ) ἂγὸ ἴο ὃδ 
ΘΑΦΕΥΓΙΥ οἡ ἴδε Ἰἰοοῖκ ουΐ, 5 κίηρ δυετυ διριενο 
ἴογ πδννβ. 

ὯΟ. Μοαδ ἱε εοηγοιπά) 158 νπὺὶ ἴο 
ΒΏΔΙΩ9Θ. ἤοαό ᾿ς ατῤαγισ δεεσιμε “δε, ἱ. 6. 
Ὀῖθοπ, ἐς ὀγοζοη ὉΥ ΠΟΥ ἔοσγιβοδίοη5 δος 
Ὀαςεγοὰ ἄοννη. ὙΠ15 νεῦϑο ἰ5 [6 δῆϑννεσ οὗ 
186 ἔιρ!τεῖνεβ ἴο ἴδ φιυοβίϊοη ἴῃ Ὁ. 19. 

ῥοτυ! απά ωο,)7}]})0 ὍΠοθα νοτθβ θείης ἔθ, βίην. 
Τηιιϑὲ τοῖο ἴο Ασόού, ννῇῆοδθε ΓᾺΪΠ 15 ΠΟΥ 50 
ΠΟΑΓ. ὙὍὙΠεὲ Μαβογῖοθ ἢᾶνο ϑυθδϑεςυϊοα (Π6 
πλᾶϑς. 0]... ῬΕΓΠαΡ5 ἴο πηᾶκὸ ἴποπὶ ἄρτθθ νυ ἢ 
εἰ γε. Βυῖ ἴπΠ6 ρούβοῃβ πονν δάάγοβδϑοά 41Ὸ 
{Πο56 ννῆο ννεγθ οἡ ἴΠ6 νναΐςἢ ῸΓ ἢθνν5 ἕτοτη 
Πῖθοη, δηὰ ννῆο ἂῖὸ ΠΟΜ ἴο [6] ννῃαὶ {πὸν 
αν ποαγά οἱ “γποη, ἰ. 6. οἢ ἴῃς ὕδηκϑ οὗ (δε 
Γίνοῦ Ασποη ἴῃ ΑἿΌΕΣ. 

41. 2ῤε ῥίαίπ εομπ 7}. ὙΠ ΜΊΒΠΟΥ, 566 
υὖ. 8. 

Ἡοίοη] ὙΠ 5 ρα πουοῦ τηϑηϊοηθαὰ εἶςθ- 
ὙΠΟΓΟ 'π ϑοπρίυγε ΔρΡΡΑΓΘΠΕΥ ἴοοῖκ 115 Ππδπλθ 
ἔγοπη σάνογῃϑ ἴῃ 15 πο ουτποοά. 

ΕοὸΓ ψαῤακαῷ 8.66 [δΠπδ2 ἰὴ Νυπὶ. Χχὶ. 22, 
δηά ἴον Μερῥααὶδ 8εὲ [οϑβῇ, χὶν, 18. 

242. Βειϊῥεαϊδίαλδαὶ») ἰ. 6. ἐδ δοισε Γ᾽ ἐδε 
ἑαυο εαζες οὗ σε, Ῥετθδρβ 50 Ἵδ᾽ θά ἔγοπι ἔννο 
Ἀ1115 ἴῃ 115 περ ουγμοοά. Εἰπιϑοῦϊ5, Ὁ πο- 
τηδϑῖ.᾽ υπάεν [4{{Δ, 58 {μαὶ [4428 ἰἴδῪ δ6- 
ἴνεεη Μοάδδᾳ δηὰ 1)1014ἰΠδῖπι, δπὰ ἴῃς ἴἰ 
σδη ΒΟΆΓΟΕΙΥ Ὀ6 ἰἀεηξςαϊ! νὴ 16 ΑἸππου- 
ὈὈ]ΔΙΠδῖση οὗ Νυπὶ. χχχὶ. 46. 

28. ΜΒριδεραν»ιμ 1.6. ἐδὸ ῥοδὸ οΥΚΓ; 1δε εα- 
»ηιοἱ (ΕἾ γϑι). ΕἸῚ δι} 5. ἰάθη βοδίίοη οὗ 1 
(Κοδιπβοη β “ΡᾺ].᾽ 111. ΑΡΡ. 1.3) ἢ δ 
ΓΠ5 οὗ ὑ»»"-εἌ- Π᾽ενιαί, ὈΝΤΘΏΪΥ Πλ}165 δου ἢ οὗ 
Βούγδῃ, ἰ5 ππίθηδ]θ, 85 ρἰδοὶηρ ἰὲ ἴοο ἔδγ 
ΔΌΥΑΥ ἔτοπι (Π6 Οἴπεγ ρἰδοθβ παηηθά, 

Βεΐδο»ιδο!) 866. ποίΐδ οἡ Βδαὶ- Μϑοῦ ἱπ 
Νυπι. χχχῖϊ. 48, δηὰ Ἴρ. ἰδ. χχχὶ!. 2. Μοοη 
5 ῬγΟσΔΌΪ ἴΠ6 Μοδθὶῖϊο ΟἸγπῖρυβ, δπὰ ἴδυς 
ΒοΙἢ-Βαδὶ]- Μϑοη, {86 11} ἤᾶπῆθ οὗ [5 ἴονῃη, 
]ο5}. Χῖ. 17, νου]ά 5:5 (ἢς ρἰδοθ ΠΟΣΟ 
186 ΒΕοΑΥΘΉΪΥ ΒΔ] ννᾶ8 ὑνογϑῃρρϑά. 

44. ΧΚεγὶο δὴ] ΚΟΙ] Τσοπϑιάογα ἴδ Ὠϊ6- 
ἰῆςἢ, ἴῃ Μεγχ᾽ "Αὐοῆῖν," 1. 220 544.. [89 
Ρτονθά [πὲ {Π15 15 ἃ βυποήγτη οὗ Ασ, ἴδε οἱάὰ 
σἂρ 8] οὗ Μοδῦ, Νυπι. χχὶι 36. Ης δοοουπῖδ 



ν. 25-31.} ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΝΊΠΠΙ. 543. 
Βοζγαδῆ, δπά ὑροη 411 τς οἰτ[65 οὗ τὴ 68 
Ϊδῃὰ οἵ Μοαδρ, ἔδγ ογ πϑᾶγ. 

ἃς ΤΠηε Βοῖη οὕ Μοαδὺ 18 ουϊ οὔ“, 
ἀπά ἢ8 δἃ.η 8 δγοκθη, δα: τἢς 
ΓΟΚὉ. 

26 4 Μάᾶκε γε δἷπι ἀγιηκθη : ἔογ 
δε πιαρηϊῆεά ῥῥηηεοίαραϊηβῖ τε ΓῸΚΡ : 
Μοδῦ 4150 541} νγα!]ονν ἴῃ ἢ18 νοηπηϊξ, 
Δηά ἢς αἶβο 541] θὲ ἰἴῃ ἀοδγίβίοῃ. 

28 Ο γε τῃαῖ ἀνε]! ἴῃ Μοδῦ, ἰεᾶνε 
(ἢε οἰτί65, Δπὰ ἄννε]! ἐπ τῇς γοςκ. δηά 
θὲ κε τῆε ἀονε ἐῤχσέ πλάκα Πετ πεβῖὲ 
ἴῃ ἴῃ 5468 οὗ τῆς ΠοΪε᾽ 5. πιουτῇῃ. 

29 ὟΥε μᾶνε μεαγά τῃε “ρτγίἀε οὔτ ἔπι. τό 
Μοδϑ, (ἢε 15 ἐεχοβεάϊηρ' ργοιι) ἢἰ58 Ιοῖ- Ὁ 
ἴπη6583, Δ4πά 8 διγορᾷπου, 8ἃπά ἢΪ8 
ΡΓά6, δηα τῆς ὨδιιρἬ τη 685 οὗ ἢΪ5 πεαγί. 

301 Κηον ἢΐδ νγγϑῖῃ, βαίτῃ τῆς ο, 
27 ΕοΥ νγὰβ ποῖ ἴβγδεὶ ἃ ἀεγίϑίοπ [ΓΡΟῸΚῸ ; δῖ 11 «φαΐ ποῖ ὁφ 80; 1185 μάρες δα 

απο τῆεε ἡ νγὰβ πε ἰουπά ἃπιοὴρ [168 5Π4]] ποῖ 80 εῇξοι 11. ᾿τρῦΝ οὲ ἂξ εἰαγείᾷ 

10 τσ, (ἢίενεϑ ὃ [ογ βίηος τῆοιι βρακαεϑβῖ οὗ ἢϊ πηι. 21 Ὑπεγείογε νν}}} 11 μον] ἴογ (ἔσευ. ἂν 
περσυσαζεΐ ἢ ι οὶ ἀ . 472) 
“γε, ἴποιι ἐϑκιρρεάβί (οΥ 1ΟΥ. Μόοδρ, ἀπά 1 ν1}} οὔ οὐὐ ἔογ 4]] "οί γίράι. 

ἴογ 15 Ὁ]. ἔοπῃ, ΌΥ ϑυρροπίηρ ἰῃαΐ ἰ{ νγᾶϑ 
σοπηροβρά οὗ ἔννο οὐ τλοτο ἑοτυπς, ΚΚοποῖι [1|. 
τησδηΐϊπηρ ἐοαυης. ἘΤΟΠῚ ΑΤΠΟΒ ᾿ϊ. 2 1ἴ ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ 
ΡΡΘΑΓΒ ἴὼ ἢᾶγο Ὀδθη ἃ σοῃϑι γα ϊο ρίαςσθ. [{ 
πιϑοὰ ἴο Ὀ6 Ιἀοητῆοα ἢ ΕἸ- Κοσγάϊ, ϑυαίϊοα 
οὐ ἴῃς ννοβίεγῃ [οι ταϊπδίίοη οἵ 6 Ἰοὴρ τιάρο 
οὗ Μουηΐ Αἴἰίαγιι, ἰἢ6 Αἴδγοῖ ἢ οὗ Νιυπι. 
ΧΧΧΙΙ. 14. 
Βοκγα] Νοῖ ἴδε ἴδπιοιιβ ΕἘάἀοῃλῖο ἴοννῃ οὗ 

οἰ. ΧΙΙΧ, 13 δπὰ [5]. ᾿χηϊν τ, ποῦ Βοϑίγᾳ ἰπ (Π6 
Ἡδυγδη, ποῦ ὄνέη ἴΠῸ ΒϑζΖου, 5 ἴῃ οι, ἰν. 
43 ἴο Ὀ6 κυρά ἴπ ἴΠ6 Μίβμοῦ οὗ Μοδὺ, δυῖ 
ῬΤΟΌΔΟΪγΥ ἴπ6 Βοδογᾷ πιοητοπηθὰ ἴῃ σ Μᾶδςς. ν. 
λό πῃ σΟΙΡΔΩΥ νυ ΒΟΞΟΓ, 2.ε. ΒοΖζοσ. Α5 
[Π6 ννογὰ πιεδηβ σ“δεεῤγοίά:, ἴ ννὰ5 πο ἀουδῖ ἃ 
ΠΟΙ ΠΟ ΠΑΠῚΘ ἴογ ᾿ς 65 ἴῃ [ἢ]5 υρ᾿δη γορίοῃ, 
Πῖ ΟΠΪΥ ἔογ ραϑίυγαρο. 
ἂν ον πεαγ] Τὸ μὰν οἰ65 νγου]Ἱά 6 ἴῃοϑα 

οη ἴδπὸ οαϑὲ δηά ϑοιιΐῃ, ἰονναγάς (6 Ασδῦθιδῃ 
ἐοϑοτί: ἴῃο56 πεαν ννουϊά Ὀ6 ἴἢς οΙΌ65 οἡ [(ἢ6 
]ογάδῃ δηὰ 1)6δ4 808. 

45. Τῤε βογη"] 1.6. Ὠϊ5 ὑτίάθ, Τϑ. Ιχχυ΄. 4, ξ, 
δηὰ δὲς αγηι, Ἦϊ5 βί γθηρίῃη, οἢ. ΧΥΪ]. ς. 

26. ήἥαζε γε δί»»ι ἀγωπδεη} ὍὨα τη ϑίοσβ 
οὗ [6 ἀϊνὶπο ἴσο ἀγὸ ἴο πιάκοὸ Μοδὺ ἀγίπκ 
οἵ ἴ6 νυῃθοσὰρ οὗ Οοὐ 5 ΣΤΥ, {Π] ἴοστοῦ ἀ6- 
Ρῦνεβ ἢϊπὶ οὗ ἢὶ5 5θηϑθ5. Ηἰ5 ἰὴ [85 Ὀδθῆ 
{αὶ οὗ πιδρηιγιηρ ΠΙΠΊ561Ὲ ἀρδιησὲ [Θπονδὴ ὈῪ 
ἀορηνιηρ ἴΠ6 Ἀδαυθοηϊίε5 οὗ {Π6 σουπίσυ νυ ῃϊς ἢ 
Οοὰ μαὰ ἴδκοῃ ἔτοπὶ ἴπ6 Απιογιίο5 ἴο ψίνθ 
ἴΒοπι. 

ἡΜΜοαὸ αἰτο «ῥα! «υαἰΐοαυ] Ὅῆα νοῦ πιθδης 
ἴο “»γ:6 ἴ[ῃ6 απὰ ὑὕροη ἴΠ6 {ΠΣ ἢ, ςἢ. ΧΧΧΙ. 19. 
ἀπά ἴο εἷαρ ἴπ6 μαηάϑ ἴῃ [οὉ χχυ!. 22. [[5 
ΤῊΘΔΠΙ ΠΡ ΕΓ ΡΓΟΌΔΟΪ 15 20 “αἰ ρέμρρ ἀἰοαυνι 
85 ἀγιιηκαγάβ ἀο, νυἱζδοιΐ δὴγ εἴογὶ ἴο 5ᾶνὲ 
{ΠΟΠΊΘΕΪν 68. 

47. «ὑαΓΨ ῥὲ ϑυπά αγποηρ ἐῥίευε 3] ΤΉΪς 
οἴδιιϑε βου ἃ ποῖ Ὀ6 βεραγαϊοά τῸπὶ {6 ννογ8 
(δῖ {0]]ονν, «ὐα΄ῷ δὲ γοωμμά αγποηῆς ἐῤίουει ἐδαΐ 
“0 οἷεπ ας ἰδοιι «“ῥεαζειΐ οΥΓἹ ῥίεε τὰοῦὰ ψξ- 
Εοεδὶ ῬὮῺΥ οδὰῦ ΕῸΓγ (δ τηθδηϊηρ οὗ {ἢ |5 
νογῦ 8.6 Νοῖδ οἡ 5, [χῖν. 8, νυν πού 1 15 βϑαἰά ἴο 
δ ΕἸ ““ςσοηίεπιρέ ἴοσ ἃ ἔ]]θη Θηθα,γ.᾽" 

28. ἀ«υεἰ ἐπ δε γοοᾷ] ὅ866 ςἢ, ἵν, 29. 

Ἐεϑιϑίδηςς δοίηρ Βοροὶθβϑ, [ἢ ϑοὶς σἤδηςε οὗ 
ΘϑΟΑρΟ ἰ5 ἴο ἴακο γϑίαρθ ἴῃ ᾿πδοσθβϑ]6 ξαοῖ- 
Ὠ65565. 

ἐπ ἐῤὲ “ἀφ... ΤὮΘ ψοσὰ [|1ξ. πιθδης {6 
ξαγῖοΥ κάθ, δά ἰῆμ5 {Ππ6 οἰδιιϑο δμοι! ἃ ὉΘ 
ἰγδηϑαῖθα, 6 γε ἠξε ἐῤε ἄουε ἐδαΐ »παζειρ ῥὲγ 
κοΐ ΟᾺ ὍΠ0 ΤΌΣΟΣ 8149 ογ΄ ἐῤε "ποι οὗ 
ἐδε μι. “ἼΤὮΘ νν]]ὰ τοοῖκ ρίβθοη ἱπνδγὈ]Υ 56- 
Ἰοοῖβ.. ἄθορ γανῖποβ ἔου 115 πεϑίϊηρ ἀπ γοοβίϊηρ 
Ρίδοθϑ," Τϑίγαπι, “Ν, Η. οἵ Β.,᾽ 214. 

4Θθ, 80. ΤΠοθ6 ἔννο νϑγϑοθ ἀῦὸ ἴδίζθῃ ἕγοπὶ 
ἴ5ϊ. χνὶ. 6, Ὀιΐ νυν Αἰϊογαιϊοπβ νυ ἢ ς ἢ ρῖνο 
[Πὸπὶ ἃ τῇοτε δηϊπιαϊθαὰ ἴοση. ᾿ζε ῥα ῥεαγά, 
ΒΑΥ {Π6 [δνν5, ἐδ ῥγιάφ ου., Μοαόδ: πιὰ ἴῃθγο ἰ5 
Ποῦθ δὴ δοσυπγυϊαίίοη οὗ ννογάϑβ ἴο ἱπίθηϑι γ ἴῃ 
τηεδηΐηρ. Τῆθ σοπιρίαίηΐ ἴ5 ἴῃθη ἴακθη ἂρ ΌΥ͂ 
Οοά Ηἰπιδεϊ; γε! 1, «αἱ ϑεῤῥουαῤ, ἔποιυ 
ῥὲ[ ἐχεέσσίυε ἀγγοσαπο,. 

80. δὶ; «αυγα! δ] Ηΐ ἐχερισίυε ἀγγοσαρο. 
ΤΠ6 ννογὰ τ θᾶπ8 δηυζπίηρ ἴῃ Θχοθϑο, ἴπδὲ 
Ῥᾶββ65 ἀι Ὀοιηά5. [}502}}γ ἴξ ἰ5 θηρίου δὰ οὗ 
νἹοΪθης δηροῦ, Ὀὰϊ [Π6 56η56 γτηιδὶ δ χε ὈΥ 
ἴη6 σοηϊοχί, ἀπ Ποῖα {Παἴ νν ἢ ρᾶ5965 θουπα5 
15 ΜοδΌ 5 ΠδιρὨςη655. 

δὲἢὲἉἐ 1ῖ 58.4}1] ποί Ὀ6 5907] Μουβὲ ςοπιηιοηίδϊουβ 
ἴδκε ποὲ “0 ἃ5 ἃ ϑιιϑίδηζινα, πιθδηὶηρ μπγεαὶ ἐν, 
«υογέῥίξ!.»6::, 45 1ἴ οἢ. ὙΠ}. 6, ΧΧΠ, το, δηά 
ἰγδηβίδίθ, 7 ἄποτυ, «αἰ ϑεῤουαρ, δὶ: ἀγγοσαηςῦ, 
απά ἐδὲ ερηρίίποις 977 δὶς δοαρέίπσε; ἐῤὲν ῥαυε 
«αὐτο ϑὲ ἐρρέπος, Ὑῃ6 ψογὰ στοπόογοα ἐΐς 
ΤΟΔΙΥ πηθ8Π5 φγαΐίε, δαῤῥίϊε, Ὀὰϊ ἴΠ6 Μαϑοσίοϑ 
Ττηϊβίοοϊκ ἴξ ἔοσ ἃ βἰ π: τ ννογά πιθδηΐηρ “ἐανες, 
Εχοά. χχν. 132, ἀπά μάν ἰῃογείοτο ρυΐζ {πὸ βῖορ 
Δίου ποὶ “90. ὝὙὝΠΟΥ ἱπτοηάδα {6 οἰδιιθο ἴο 6 
ἰγδηβίαίθά, δὶς σἱἰαῦθ ῥᾳυς «υγομφρί ποί “0. 
δϑίδνεβ Ου]ἃ πηθᾶη ῥγίποοθϑ, ἃ5 'π Ηοϑ. χὶ. 6, 
Ψν Πότ ἴῃς Α. Ν.. Γεπάθιϑ 1 ὀγαπερο. Βυΐ 566 
ποῖθ οἡ [58]. χνὶ. 6. 

81. Τδεγεζογε «υἱ]! 1 ῥοαυί,..Ἴ ἴῃ [54]. χνὶ, 7 
ΜοϑδΌ ἰαπηθηΐβ οὐδσ βουβοὶ. Ηογο 1π6 ἰδηάεγ- 
Ὧ655 ΟὗὨ [ΘγθπΔἢ 5ῆδννϑ 1156} ἴῃ ἢΐδθ ἰαπιθηϊηρ 
πη 5 ΟΥ̓ Ῥοῦϑοῃ ον ἴΠ6 ἀϊξέγοϑϑος Ὡς ἢ νυ]! 
σΟΙΉ6 ΠΡΟῚ ἢογ. “Ἴἴ1  Π6 ῥγορμοίς οὗ [5Γδ6] νγεσδ 
ποῖ |Κ6 [Π6 ρσορποῖβ οἵ {π6 θη ]ς5. Βαίδατῃ 
Ὁ ]5ῃ6ὰ ἴο οχίογηπδίς [6 [5γαθ 85 υῖμουξ 



τ «1ἱ. τό. 
το. 

544 
Μοδδ; γιΐπε ῥεαγὶ 5}.]] τηχουγῃ ἔογ ἴῃ 6 
ἴἌεη οὗ Καὶ ἸγτΠογαβ. 

22 Ο νίπε οὗ διδπιδῆ, 1 νν}}} ννβεὲρ 
ἔογ τες ἢ τῆε Ψψεερίηρ οὗ [42Ζεῦ: 
ἐπν ρἰληῖβ ἅγὲ ροῃς ονεῦ ἴῃε 868, {ΠΕῪ 
Γολοἢ ἐυέη ἴο τῆε 8εὰ οὗ Ϊάζεγ: [δε 
ΒΡΟΙΙΕΓ 15 ἔ]Π]ἸΘη ὑροη ΠΥ Β.ΠῚΠΊΘΓ 
ἔγα 5 ἀπά ὑροη τἢγ νἱηΐαρα. , 

Απά ἜἼ]ΟΥ ἀπά ρδάμεββ 15. ἴἌΚβη 
ἔτοπι ἴῃε ρ]εμτίέα! πο, ἀπὰ ἔτοπι τῆς 
Ἰλμὰ οὔ Μοδῆ; δπηὰ 1 δᾶνε Ἴδιιβεά νγὶπα 
ἴο [81] το τῆε ψνΊΠΕργαβθ65 : ΠΟΠ6 
584]] τγεδά νυ ἢ 5μουτίηρ,; ἐῤεῖγ 5Βμουῖ- 
ἱηρ τῥαϊί δὲ πο 5πουτίηρ. 

24. Ετοηι τῃε στ οἵ Ηβῆροη ευέη 
υπῖο ΕἸδαΙεἢ, ἀπά συμ ἀπῖο [2Π142, 

ἸΕΚΕΜΙΔΑΗ. ΧΙΝΤΙΙ. [ν. 32---27. 

ἐν ταράττνν οὗ Η 
ἤάνε {Ππεγ ατίεγεά τπεῖγ νοῖςο, ἢ οπὶ ὁ μα ὰ 
Ζολῖ ξυέμη υπῖο Ηοτγοηδίπι, ας ἃπ 
Ὠειίεγ οὔ τῆγεθ γεδῖβ οἷά : ἔογ τῆς 
ννδῖοιγς αἷθοο οὕ Νιιηγπὶ 504} 6 '4650- ΠΕΡ. 
ἰαῖο. 

25 Μογζδϑονεγ Ϊ ν}1}} σαυβε ἴὸ σθᾶβ6 
ἴπ ΙΜοδδ, βατῃ τῆεὲ Ιοκ, ἢΐπι τπδῖ 
ΟἸεγεῖῃ ἰπ τῆς ΠΙρἢ ρίδσεβ, δηά ἢϊπὶ 
τῃατ Ὀαγηθῖῃ ἰπσεηβε ἴο 5 ροάϑ. 

46 ΓΠεγείογε πλῖπε πεαγ 5}4]} 
βϑουπά ίογ Μοδὺ [κε ρίρεβ, δῃά τηΐης 
ἤδαγῖ 83}4}1 βουπὰ {κε ρίρεβ ἔογ τῇε 
πιο οὗ ΚΊτγ-Πεγαβ : θεσδυβε τῆς γίς 68 
ἐῤαὶ Ἀε ἢδῖῃ ροϊίεη ἂγα ρεγιβῃεά, ΕἸ 

37 ἔογ ἴξνεγν μεδά Ἂῤαίἑ δὲ Ὀα]ά, 5. 

ξέονΣ. 

5αἱ, τς. 

εὐ. αν» 
ΠΑ δνθγγ ὑεαγά ἰο]ρρεά : ὑροη Δ]} κεῤεραρά. 

σδιιϑο; δυξ 1ἴῃ6 ΡῬγορῃοίβ οὗ ἴϑγδϑὶ στίενε ον Γ 
[Π6 ρυ πἰϑηπηθηΐ νυν] ἢ σοπλδ5 ὑροη ἴΠ6 Ρεὸ- 
ΡΙ65," Κλ5ῃϊ οἡ [534]. χν. ς. 
τη οατί «ῥα »ποωγ ὍΠ6 ᾿πϑογίίοη οὗ 

[πὴ6 νν»ογάς. »εῤηι ῥεαγὶ ἵγοτη [54]. χΥ. ς 15 ποῖ 
Ππ5Ὲ 1Η4Ὁ]6, ἘΠου ἢ {ΠῈγ ἀο ποῖ αῇθοϊ [Π6 56ηβθ. 
Το Ηοῦτονν 15, οπε σῥαϊ »ιομγη, δῃὰ ἃ5 1ἴ 15 
Ῥαΐ πάθη τε γ, οὐ Θαυίναϊεηε ννου]Ἱά Ὀ6, ἐῤεν 
“ῥαῤὶ »οΓΠ. 

ἐῤὲ ριεπ οὗ Κιγεδεγε ] 866 ποίδβ οἡ γουπάα- 
Ἴἴομς ἀπὰ Κιγαραγειείδ ἴῃ 15Αὶ. χυΐ. 7. 

82. Ο υἱηε ὁ διόριαδ...ὴ Οὐ, ογε 1δαη 
ἐδε «υεοῤίγιρ Ὁ ΧΦ ΟΥ̓́ΘΥ 115 τυ] ποα υἱόν αγάβ 
«υἱΐ! 1 «ὐεερ 2ῶγ ἐῤεε, Ο διε 9 διόνιαϑ. Οὔ. 
15ἱ. χνὶ. 8, 9. 

ἐδν ρίαπμ)] ΤΩΡ ὈΤΆΠΟΒΘΒ ἄγ ροπθ οῈΓ 
ἐδε στα, 1.ς. ἴῈὰ Ὠεδά 856.ε4ά. Τῆε ροννοῦ οὗ 
ΜΟοδΔΌ ἰ5 ἔθ] ἐνθὴ οὐ ἴῃ6 ννοδΐογη 5ἀθ οὗ 1ῃ6 
Πελά 868. 

ἐδε “τα 07 ϑαπεγ] ξεν ἰἴδ5 ἴῃ δὴ υρίαπὰ 
γΔ]]ΟΥ δρους ἤέϊζθθῃ τ1165 ποῖρ οὗ Ἡδβῆθοη, 
δῃά 1ποιρὴ ϑοοίζθοη ἔοι ϑοπὶῈ ροπάβ ἴῃ 115 
πο δοιγῃοοά, {ποτὰ νγᾶ8 η0 ἴγαοθ οὗ ΔΠΥ ἷπ- 
Ἰληὰ ἰακθ.0. Μάδηυ οομηπιοπίδίουβ {Πογοίοσα 
Ἰπχασῖηο ἰμαῖ “εΠ Πᾶ5 Ὀδθθη ᾿πϑοσίθα ΟΥ̓ 50ΠῚΘ 
βοσίθθ ἤτοπὶ ἢἷ5 ὁγ6 σδίςδιπρ 1 ἴῃ [Π6 ῥσενίοιβ 
αἰδιιβα; δυῖ ἴῃς ὅγτ. δηὰ Ψ υἱρ. πᾶνθ τπΠ6 γοδά -. 
ἱηρ, ἀπά ρογῆαρϑ (Π6 υδι]θὺ πρῶ [426 Γ, ὙγΠΟΓΘ 
[.6 ρΡοπὰάβ πονν 4Γδ, τ ΔΎ ἴῃ οἷά {{π|6ὲ5 ἢᾶνθ πδὰ 
ἃ ἰΔγρογ Ὀοάγ οἵὗἉ νναῖευ ἰὴ [ἴ. 

ἐῤδὲ «ῥοὶἰεγ] [54]. ΧΥΪ, 9 5405, ἃ “δομέπ, δῃὰ 
ἴον 10» υἱπίασε ἮΘ6 85 ἐν δῥαγυει. Μιπίαρο 15 
80 τριιοἢ τποῖὸ Ἀρρτορσγίδῖθ, δηὰ αἰ δ γβ 50 {116 
ἔτοπη {Π6 ννογά ἴῃ [58ἰδῃ, πὲ ῬγοῦδΌ ἴΐ 15 
ἴῃ6 τιρῆϊ τοδλάϊηρ ἴῃ Ὀο(ἢ Ρ]άς65. 

833. ὅ66 ου 115 νϑῦβθ, [54]. Χν]. 10.Ψ 
«υἱπεῤγε:56 δίμοσ, φυϊπετυσίς, ναῖβ Ἰηΐο 

ὙΠΟ 1Π6 ΜΊΠΘ τη5 ἔγοπὶ [Π6 ΡΓΟ5565. 
(Ποῖ. φρομέληισ 5841} 6 πὸ “ῥομέησ)] ΤὍΒ6 

ῥεάωά νγνὰβ ΔΠΥ ἰοιιὰ 5ῃοιιῖ, ς..9. ἃ ὙνΑγ-ΟΓΥ, 
εἢ. 11. 14. οὐ ἴΠ6 Ἰογἔμϊ! οσγ οὔμοδβε γῆ ἰγεδὰ 
[6 ἕγαᾶρεβ. Τμι5 ἴδεη ἐῤε δεάαά ἐς πο δεάαί, 

16. νἱηΐαρο 5ῃουΐ 5 5: ϑῆσθ. ΕῸγ ἴῃ6 νὶποβ 
ἤᾶνθ Ὀδδη ἀδσβϑίγογοα, δηά Ἂἐθϑοϊδίϊοη τοὶ ἢ 5 
ὙΠΟΓΘ ΟΠοα νγ85 [Π6 ΠΊΘΓΓΥ ἴΓΔΙῺΡ ΟΥ̓ ν᾽ πίαροΓϑ. 

84. ἔγορι δὲ ογγ...}1] ΤῊΙ5 νϑῦβε 15. ἴδκεη, 
διυῖ ἢ τδηγ πιοά!βοδίοηβ, ἔγοπι 158]. χυ. 4. 
ΤΠ πηραπίηρ 15 [Πδΐ, δ κῖηρ ΒΡ ἴΠ6 ἰαπιοηίδίϊοη 
οἵ Ηδϑῆροπ, [ἴῃς Μοδθϊϊθα Ὀγθακ ἔοἢ ᾿πίο ἃ 
ὙγΑ}], Ποαιὰ 45 ΔΓ 85 ΕἸθα θῆ, ϑολγοοὶν ἵννο 
ΤΆ}]65 ἀϊδίᾳφης (Νυπι. χχχίϊ. 27), Ὀὰϊ τἤδηςθ 
ΒργοΔ Πρ νοῦ ἴπ6 ννΠοΪ]6 ἰαπὰ ἴο [4Π|42, Ζοδτ, 
δηά ΗἩοτοπαῖπη οἡ [6 ϑοιϊΐῆθιῃ ἀπά ϑουἢ- 
ννοβίογη ογάοιβ οὗ ἴῃ Ἰδηά. 

απ ῥεῖν οὗ ἐόγες γεαγς οἰἡ}] ΑΡρ]οά ἱπ [58]. 
χΥ, ς ἴο Ζοδγ, Ὀυΐ ἤογὸ ἴο ΗἩ ογοηδῖπι. Κ σίου, 
ἼΤΠΘΟΪ. διιά.᾽ 1862, Ρ. 114, ἴΔΚ85 1ἴ 45 ἃ ργο- 
ΡΟΓ πᾶπιθ, ἔσίαρ ῶῶνγ 1δὸ ἐῤὶγά ἐμὴ δηά ἴηρὸ- 
ΠΙΟΙΒΙΥ ἀΥρ 65 ἐμαὶ Ζοαγ, Ηοτγοπαΐπη, δηά 
Επίδη ἔογπηθά ἃ Προ] ]ς, οὐ σοηπέδαογαου οὗ 
ἴῆγθο ἰοννηβ, ἀπά {παι ΕΡΊΔἢ τρς (πογοΐοτθ 
Ὀε Ρυΐ Αἴἴογ δ ποῦ ομθ οὐ {πε οἴμεγ, Εογ (ἢ ϊ5 
56 Οὗ ἸΠ6 δ(]., ἃ5 πιεδηΐηρς )ὸγ ἐδε ἐδίγά ρανί, 
6 εἰἴθ5 1534]. χὶχ. 24. 

ἐδε «υαἰεγ: αὐτο οΥ Νὲνιγὶ»"] ῬτΟΌΔΟΌΪΙΥ 186 
νν δάγ-ϑη- Νεοηηθίγαῃ αἵ (ῃ6 βου! -δαϑίεσῃ οπά 
οὗ {6 ᾿ϑοδὰ 5.4. ὅδ6θ6ὲ ϑ:1{Π|5 “Βιὺ. Ὠ)]ϊςοῖϊ.᾽ 
ὈΠΩΘΙΓ ΝΙΠΊΓΙΠΊ. 

385. ἐπ δὲ ῥίσ ρίας. 1 ἸΤιιῖ, ὁπ ἃ ῥὶσ᾽ 
ῥίαεο, ςΡ. «ἢ. νἱϊ. 21. ὙΠε Ἰ᾿αϑῖ εἴαρο οὗ π8- 
[ἰοηδ] στυΐϊῃ 15 γοδοῃρα ννῆθη ἴἢπ.5 ἴΠ6 τιΐο5 οὗ 
ΓΟ ροη ΘΠ ΙΓΟΙΥ οΘᾶ56, 

86. ἀἔᾷε ρίΡε: 5κϊ. χνὶ, 11 5ᾶγ5, Πᾷε ὦ 
ῥδαν», Ὀυΐξ [Θγεπιδῃ ἴακοβ ἃ νη ἱπϑιγιπηθηξ, 
υϑο δῖ ἔιπογαὶς, Μδιζ. 1χ. 22. 

ἐδ γίερος τῃαῖ ῥὲ ῥαϊδ ψοίοη] [{11. δαὶ 
«υδίερ γοριαὶμς ουέγ, ὦ “μρενμῖγ, ἰτλῃϑὶαιοα 
αδιμπάαπες ἴῃ 1541. χν. 7. 80 οὐγ [,ογὰ β ννογὰ 
ἴογ δϑιιπάδηςε ἰπ 6 ΧΙ]. 1 ς τηθΔη5 [Π6 μανίην 
Τλογε ἴμδη 15 ΔΌϑο ΕἴΟΙῪ ΠΟΟΟΘΘΑΥΎ. 

397. εὐενν ῥεαά...1 ἘσοΥ 16 5μανιηρ οὗ [Π6 
Ποδλὰ 966 1ϑ8]. χν.. Τρ Ἡρῦτον νογὰ ἔοσ 
εἰρῥεά ἰ5. 51:15 ΔΕ αἰϊογοὰ ἔτοπι [5Ξαἰδῃ, θυΐ ἱμοτὲ 



ν. 38-45.} 

τῆς Παηάβ «ῤ αὐ δὲ συτεηρβ, δηά ὑροπ 
[ἢ Ἰοϊη5 5δοκοϊοῖῃ. 

8 7}εγε εῤαὶ  ἐε Ἰαπλθ πιδίίοη ροηθ- 
ΓΆΪῪ ἀροη 4] τῃ6 Ποιιεῖορβ οἔ Μίῴοδρ, 
δῃηά ἴῃ ἴῃς εἴζεεῖβ τπεγθοοῖ: ἔοσ 1 ἢανε 
Ὀγοκοη Μοδὺ [πὸ ἃ νθ586] ννῇἤθγο!η Ζς 
ΠΟ ρῥίεδβυγεα, βατῇ ἴῃ [ΟΚ Ὁ. 

29 ΤΟΥ 5}41] μον], “αγίπσ, Ηον 
15 ἰἴ Ὀγοκεὴ ἄοννῃ  ἢονν παῖ Μοδῦὺ 

πίνω τιγηδά τῃ6 ἰθαςοῖκ νι 5ἤδπιο ἱ 50 5Π4]} 
᾿ Μοδῦ δε ἃ ἀετγίϑβίοῃ δη4 ἃ ἀἰβπιαυίηρ ἴο 

411 τῆεπι δθοιξ ἢΐπι. 
40 ἔογ τῆιια βδατἢ τῆς ΓΚ; Βε- 

ἢο]ά,, ἢε 5}8]1 ΗΥ 85 Δῃ βδρ]ε, δηὰ 3}2]] 
δργεδά ἢ]5 ννίηρβ ονεῦ Μοδδ. 

ἐῶν, ει 4 Κεποῖθ 15. ἴακεη, δηὰ ἴδε 
δίγοηρ οὶ ἀβ ἅγα ϑυγργιβεά, δηά τῃε 
ΤΡ ΤΥ πιθη 5 πθαγίβ ἴῃ Μῶοδὺ δὲ τῃδῖ 

5 ΠΟ Γδδϑοῃ ἴοὼσ γδηβϑίδτπρ τἴ ἀἱρεϊπίν δεα, 45. ἴῃ 
6 πιᾶῦρ. ἰϑαϊδῇ ἢᾶ5 οω οὗ [εγεπιδῃ, ἐα 
“δογὶ (Νάρε!50.). 

ἐμέ πρ.} Οὔ. ςἢ5. χυῖ, 6, ΧΙ. ς, ΧΙΝΠ. ς. 

88. γχεπογαἹ } ἘἈδΙθοσ, ΘΕ ΊΤΘΙγ. [| 
ὕρον αἰ ἐρο βοισείορς ὁ ΜΜοαὸ αμά ἐπ δὲν 
σίγεείς ἰδόγὸ ἐς «οἰείν ἰαρ»ιερ αι ον. 

α ὉὙεποἰ...7ὺ 866 ἢ. ΧΧΙΙ, 28. 

890. Τρεν «ῥα! ῥοαυ]} ὝὌΠα ἴδηθθ 5. {πὸ 
ἀὐλδιοέ, Ὀυξ 15 504], 85 15 οἴη [ἢ6 σᾶ56 ἰπ Ηδθ- 

γΓονν, οὗ δη δοίϊοη 51}}} ργοςθθάϊηξ, δηὰά ἴπογο- 
ἔοτο [ἴ πηιιδὲ Ὀε ἰγαηϑίαι θα ἴῃ [πε ργοβεηῖ, ΤῊΘ 
τνογαϑ 11ἴ. ἀγο, Ποτυ 'ς ἐξ ὀγοζεπ ἀοαυη! {δέ 
«υα}] Ἡραυ ῥαἐρ οαῦ ἐωγπεά δὲ ῥαοξ ἱπ 
σῥαγε!] Υεα, Μοαδ ἐς δέεονῖς α ἰαμσῥίον ἀπά 
ὦ ἐφγγογ (οὮ. ΧΥΪ. 17) 10 αἰ «αὐδο ἀγε γοιμγπά 
αδοωξ ῥίγι. 

40. «“: απ εασί] ὌΠ γαριἃ δηά ἱγτεβὶϑί- 
1016 αἰΐῖδοκ οὗ ΝΘ μδάποΖζδγ 15 σοπιραγοα ἴο 
[6 ᾿πιρεΐϊιοι5 ἀδϑῃ οὗ 1π6 δαρίθ οὐ 115 ὑΧΓΘΥ, 
ἴϑεουῖ. χχν!]. 40; [6γ. ΧΙΙΧ. 22; Εχεῖκ. χυ!]. 2. 
δΙΠΆ]ΑΓΎ [5414 σοιήραγοθ ΟὙτὰβ ἴο ἃ Ὀϊτά οὗ 
ΡΓΟΥ, «οἢ, χὶνὶ. 11. ὅδ6ὲ ϑίδηϊου, “1 μεςῖ.᾽ 11. 
532, δηά ςρ. Ηογ. “Ο ἀ.᾽ ἵν. 4. τ, Ὁ υἀ]θπὶ πιϊ- 
Ὠἰδίγαπι [1 ΠῚ} 15 4]1|{6 τη, ὅζα. 

41. Κεγίοὶ δὴ 1.6. οὐδίες (πιᾶτε.), 566 ποῖθ 
Οὐ Ὁ. 24. ὙΠΟ 15 ἃ ὈΪΑΥ͂ ὕὑροη ἴδε ψογὰ 
ΨΒΙΓΒ σάπηοῖ Ὀ6 τοργοάιιορα ἴῃ 4 ἰγδηβίλδίοη. 
Ατ, ἴῃς σἀριί4] οὗ Μοδὺ, ννα5 ςδ᾽])εὰ Κογίοίῃ -ΖἬ 
ἴοννῃϑ, δπὰ ἰἰ 5 ἴῃ {15 ϑϑσοῃα δοηῆϑὲ ἴπαΐς [ἢ6 
Ῥτγορμοέ ἰῇ 16 ποχί οἰδιιδο ρυιῖβ σέγοης ῥοίάϊς ἴῃ 
Δη(1{Ππ6515 νυ τ} 1. 

ἄγε σγργμεά Οὐ, ἂἃτϑ οαρύῃχοθά, 5ἰοπη- 
οἀ Ὀγ ἔοτοο. 

ἐδὲ »εὴρ δίγ »ριερι; ῥεαγί....] Οτ,, δε ῥεαγὶ ον 
ἐῤδε «αὐανγίογ! 977 οαό 9 δε οἱ ἐδαὶ Ωγ, 
δίς. ᾿Ν 

43,44. ΤΠ5 δηά (ἢε ΓΟ] Πρ; γΈγθο ἃΓῸ 

νο,. Υ. 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΙΜΝΙΠΙΙ. 

ἀδγ 5111 θὲ δ8 (ἢς μεαγί οὗ ἃ ννοπιδῃ 
10 Πεῖ ρδηρβ. 

42 Απά Μοδν 8}4}1] θὲ ἀεβιγογεά 
ἴτοπη ὀείησ ἃ ρεορίε, θεοᾶιβα ἢδ 
μαῖῃ πιαρηϊ πὰ ῥέηιτοί ἀραϊπβθὲ τῆς 
ΓΟΚΌ. 

43 ἘΈεατγ, δπά {πε ρὶτ, ἀπά {ἢ 5ηδγα, ὁ ἰϑαΐ. 54. 
“ῥα ΐ ἐξ. ἀροὴ τῆθεθ, Ὁ ἱπμδθδίϊαπε οὔ ἢ 
Μόοδῦ, εαῖτῇ τε ΙΟΚ Ὁ. 

44 Ηε τὲ ἤεεῖῃ ἔτοπι τῆς ἔδδγ 
5.2} (411 ἱπῖο τῃε ρὶτ ; δπάὰ ἢς τῇδῖ 
σεζίοτῆ ὑρ οἷ οὗ τπε ῥ[ἴ 541] θὲ τἀΚεη 
1η [ῃ6 β8ηδγε: (ογ 1 ψ1}} Ὀγίηρ τροη ἰϊ, 
σύεη ἀροὴ Μῶοδῦ, με γεᾶγ οἵ τῃεὶγ 
ν᾽ϑιϊδέίοη, 34:1 ἴῃς ΓΟΚΡ. 

4ς ΤΥ τπδῖ δα βϊοοά πάεγ τῃε 
βδϑῆδάονν οὗ Ηξεβῆροη Ὀεοσδιιβε οὐ τῆς 

ἐ 

ἔοτςο : διιῖ 4 ἥτε 581] σογγὸ ἔογίῇ οιυἵ ὋΣ "ΠΝ 

ἴΔΚοη ψῈ ἢ 55. Δ] ογαῖίοπβ ἔγοση [538]. χχὶν. 
17, 18, Δηἀ ΟΧΡΓΟ55 ἴΠ6 Πορδίθβϑϑηθθθ οὗ Μοδθ 5 
ςοπάϊξίοη. Ῥτγοῦδοὶν {πο Πδὰ ρᾷβϑθᾶ ἰηΐο ἃ 
ΡτονυογΌ. 

44. Ηκε ῥα! Μεε:}1] Αὶ ςοττοοξίοη οὗ [Π6 
Μαβογϊζοβ, Ὀυϊ σοηπβιτηιοά ὈΥ [54]. Ὑὴθ 
ΟἿ μᾷ5 δὲ δέ. 

45, 46. Εχορρίηρ πθ βγβί οἴδυϑδ, {π656 
γΟΥϑῈ5 ἅτῈ ἴάκθη ΠῸΠπ)ὶ ΝΠ. ΧΧΙ. 28, 29, ΧΧΙν. 
17. Ὀυΐ ἃΓΕ Δρραγοπί!γ αἰοϊοα ἔτοπὶ ΠΊΘΠΊΟΓΥ. 

46. δείαιμε οὗ ἰδὲ ὥογο)ὴ ἘἈδίποσ, ψιῦ}- 
οπὴ ,όγεο. “Γτγαπϑδῖθ {πογοΐογε, Τό ψ υες 
“ἰαπά ρῥοαυογίξι: ἱπ δὲ «ῤῥαάοαυ ο9,), Ἡεεῤῥοη. 
Τἢε νογῸ 15 ἴπῸ ρεγίοςϊ οὗ σοπιρ]εϊθά διϊίοη, 
δηά ἴῃ Εηρ Ισἢ ἴΠ6 ρῥγοβθηΐ τηιϑὶ Ὀ6 ιἰι5δοὰ. Α5 
Ἠδδβῆθοη ννα5 ἴπ6 σαρία] ΟΥὨ ἴπ6 Απλπιοηϊίθβ, 
1ῃ6 56η586 15 {π4ἰ [η6 ἀοξοαϊοά Μοδθϊθ5 Ἰοοκ ἴο 
Απηηοη ἔογ ργοϊθοϊοη. 866 ποΐθ οὴῇ Ὁ. 2. 

ὁμί α ἥγε...1 Νοῖ ΟΠἹΪΥ Μ»}}} ΑπηπΊοη γεΐ58 
διὰ ἴἰο Μοδὺ, Ὀυΐ Ποὺ τυ ΐη 15 ἴο σοπὶὸ ἕοῃ. 
ἔτοπη ΗἩθϑῦροη. Τὸ οἰονν [15 Γθγοπιίδῃ ἢ45. 
τοσοιγθο ἴο {πΠ6 οἷά ἘΠυπρῃ4] Ροείσυ οὗ 86. 
Μοβδϑῖς ἂρϑ, δ᾽] θὰ φγουογό: ἴῃ Νιιπη. ΧΧΙ, 27, 
ἍΝ ΠΟΓΟ 566 ἠοΐθδ. 

Α5 186 Απηπλοπιῖοα ψνετο ἴο Ὀ6 σοπηυογοα 
Ὀρίοτο ἴπΠ6ὸ Μοδδθιΐοβ, δηὰ ἃ5 ΝοθυσμδάποζΖαγ 
νγ85 ἴο ἔοστῃ ἴῃ ρίδη οὗ ἢὶ5 σαιπηιραίρη ἴῃ Ἠδϑἢ- 
Ὀοπ, Ὑ. 2, 1ἴἴ ἀκ Λεθὸι ΟὈ]θοῖϊοα ἴπδΐ [Θγοπι ἢ 
15 τηϊϑία Κϑη ἴῃ ἐθϑοσδῖπρ (6 ἀοξοαϊοα ΜοδΟΙθ5 
85 56 πρὶ ΠΕΙΡ ἔγτοπι ἴΠ15 σδρίιγοα ογ. Βυῖ 
[15 5 ἰΥρδῖϊηρ ΡΟΣΙΓΥ 45 ργοϑθ. Ραΐ ἱπίο 
ῬΙοϑβθ, [ΘγεπΊ 181 }5 ΠΊΘΔΉΪΡ 5 (μαἴ 50. ἔδσγ. [ΤῸ 
Ατηπῖοη δοίης 4Ὁ]6 ἴο αϑϑὶϑὶ Μοδδ, [πε τυ ϊῃ οὗ 
186 Ἰατεῦ ννου]Ἱὰ σοπὶα ἔσοπι Ατησλοη. [πϑιοδὰ 
οἵ {Π1|5 ρτγοβδὶς σἰδίθιηθηξς [ϑγοπλίδῃ ἀοϑοσ 68 
τῆς ἀείεαϊοά Μοδθϊῖϊοβ ἃ5 δϑοκίης ἴῃ6 σοοὶ 
ϑῃοὶοῦ οὐ Ηδβῆθοη 5 νν 41} 15... Βιυΐῖ 845 1ΠοῪ 
δίδηἀ ποῦ ροννόγίοβο, {Π6 νν}}19 ἰηϑιθδά οὗ 
ϑῃδάθ ὉΪ426 ἔοι ν ἢ ἤγο, δηά ἴπ6 διριν6β 
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οὔ Ηδβῆθοη, δηά 4 ἢλδληπις ἔγοηι ἴῃ 6 
πιά: οἵ δίῆοπ, δπὰ 5}4}} ἀδνοιιγ τῆ6 
ςογποῦ οὗ Μοδϑ, δηά τῆς σγονψη οὗ τῇς 
Πελά οὗ τῆς ᾿τυπιυϊτιουβ οΠα8. 

46 νος θεὲ υπίο τες, Ο Μοδϑ! 
τῆς ρεορὶε οὗ (βεπιοβϑὴ ρεγίβῃειῃ: [ου 

ἸΕΚΕΜΙΔΗ. ΧΙΝΙΠ. ΧΙΙΧ. 

ΤῊ 80η8 Ἅγε [Ἄκθη ἰσαρείνεβ, ἃ τὴγ "ἘΣ ὧν 

[ν. 40----". 

ἀδιρητετβ σλρτίνεϑ. 
47 ἅ Υεῖ ψἹ}} 1 Ὀτίπρ ἀραὶπ τῆς 

σϑρτν Ὑ οὗ Μοδρ ἰπ πε ἰδῖῖογ ἀλγ58, 
δ ἢ τῇς ΓᾺΡ. Τῆυβ ὅσ ἐς τδ6 
Ἰυάρπιεπε οὗ Μοδϑ. 

ΔΥῸ Ὀυγηξ υρΡ. Τδο ἴδηϑε οὗ [6 νϑγῸ σοηβγτη5 
(Π15 ἱπτογργείδιςοῃ, ἔογ ἰξ 15 ἴῃς ραϑὶ, 1. Ὁ γ ἃ 
γε οᾶταθ ἴον γον» ρεῤδοη, ὅζε. 
ον τὲ »εεὶ ΟἹ δίδοη [ἷτ Ναπι. χχὶ. 28, 

7 ο»" δε εἰΐγ ὁ δὲ οῃ. 6 ρἤγαϑθε ιιϑϑοὰ ἤδτα 
5. ΘΙ ΠΠΡΌΓΔ], Ὀοίπρ 11{. 2 3.:ο»»γε ὀείηυεεη δίῥοπ, ΟΥ 
ξᾺ]γ 45 ἰῃ σϑη. χἰῖχ. το, ,ῦ ον» δείαυεεπ δίς ὕεεί, 
ἐ.6. ἔγοπι 15 ργδϑθησθ. δ0 ἰη Ατσδθϊς, ἃ ϑεγνδηΐ 
15 βαϊὰ ἴο οἰδηὰ δεΐννθθη ἢ]5 πηδϑίου 5 ἢδηάϑ, 
ἐ. «. Ὀδέοτε ΠΙ πη. 

ἐδε ἐογπογ] 1.6. οὗ ἴῃ Ὀραγά, 
δε ἐγοφυπ ΟΣ 1δὲ ῥεα ῬυοθΔΌΪΥ (ῃς τὶρἢξ 

τελάϊπρ 'ἰῃ Νυπι. χχῖν. 17, ἴῃ ἀϊβεγεηςο σοη- 
αἰκιίπς ἴῃ [ἢ6 ᾿πίογοῆδηρε οὗ Ἰεϊζεγθ σοπϑί ΠΥ 
ςοηΐουπάεὰ ἰηῃ Μ55. (.6. ἽΡῚΡ ἴον ῬΥ). 

ΤὮρΡ ἴννο Ὠδίυγα Υ ρὸ τοροίδοσ, ἀπὰ πῆϑτὶ (δ δὲ 
(Πς τε οὗ ννὰγ σοηβυπηθβ ὈοΪῃ ἔδγ δηὰ πϑᾶγ, 
Ὀοΐἢ πδὶγ ἀπὰ Ὀεαγά, 1.6. ϑυεγγί βίης ἴπαῖ 186 
ἤγθ οδῃ βϑίηρε δηὰ ἀδβίγου. 

δε ᾿ωρμἑίμομα ομ64] [,1ῖϊ. “οπς οΟΥΓἹ ἐδε δαϊΐδς 
“ῥομὲ, ἴἰὯ6 Ὀγᾶνὸ Μοδθὶίος, ὅ66 ἰδ ποῖ ου 
Νυπι. χχὶν. 17. ΕΓ {πὸ ἀγοῆδὶς σε [εγθηλ- 
ἴδ ἢ Ὠδ5 ϑιιβ υϊοά [86 τλοσὸ πιοάσπι σφαον. 

47. Υγεῖ «υἱἱ 1 ὀγὶπρ ἀραὶ] ΑἋ 5 τ ΠΣ 
Ῥτομῖδο ἰ5 ρίνεη ἴο Εργρῖ, Αἰποη, δηὰ 
ΕἸΑπι, οἢ 5. χὶν!. τό, χὶῖχ. ό, 10. 

Τρις Καγ.. Μοα)] Απὰ βάϊτογίδὶ ποΐε ΌὉγ [86 
5816 Βαηὰ ννῆϊςἢ δά ἀθὰ ἐς 5ἰπιασ οἰδυϑα ἴο 
ςἢ. 11. 64. 

ΝΟΤῈΕ οὐ (ΗΑΡ. ΧΙΊΠ. 5. 

Το ΟἿ [ας ᾿μδοίδ, ρίαμῥ:, νι ἢ ΗΙΕΖὶρ 
ἀείεπάς, δπὰ ἰγαηϑίαῖοβ, 1186 ἐδε φοίγς μὸ οὗ 
»ίαπᾷε, 1.6. ἃ5 ῬΙΔηΚ5 ἴῃ 4 Ὀυϊ]άϊηρ ἅγὸ ρἰδοθὰ 
ΟΠ6 ἅδον δποῖμοσ, “ὁ “ῥαὶ! «ὐφεῤίηρ νοι τ 
μον «ὐεορίης. ὙΤο ΤΧΧ. Α͵5οὸ γεδὰ ᾿Αλώθ, 
Δηα δγπ). Γεῃ εἴ 1ἴ ἡ ἀνάβασις τῆς πλακωτῆς, 

ΓΦΗΑΡΤΕΚ ΧΗΣ. 
: 771ε γμαίργιεπέ οὔίλε Δ σιριοπῖίες. 6 7 λεὶν γε- 

σίογαίίοη. 724 γμάργιρ οὗ Ξάονι, α3 οὗ 
Ὠανιατέςς, 8 οὗ Γ “147, 30 οὐ  ἤατον, κ4 απαὶ 
οΥΓ Εἰαρι. 30 74 γεείογαζίον οὗ Ξέαγε. 

πὰ (ἢε ϑυτο- Ηοσχ., ἡ ἀν. τῆς πλακώδους. Βυῖ 
{που ρὴ ἰἢς τεδάϊηρ ἰ5 ἴῃι15 Δη οἱ οὔθ, γεῖ {6 
ΡΑγΑ]]ο] ἴ5σπὶ νυ Ηογοηδίπὶ ῥγονοβ ἴπαὶ ἴδ6 
ννοσγὰ πιυδὶ Ὀ6 (Π6 πδηθ οὗ ἃ ἴοννῃ, δπά [86 
ϑυτ. δῃὰ ας. ὈοΙἢ μᾶνο ΓυΒ (ἢ, Ὡς ἢ 5ρ6}}- 
ἴῃ 5 ςοηβττηρά ὈΥ [54]. χυ. ς. 

Ι! ΟΝΟΕΒΝΙΝΟ ες Απιπιοη- ἔοι ᾿ 
165. τῇ 5411 τῆς ΙΟΚ ; Ηδιὴ 

15γδεὶ ῃο 80ῃ8 ἡ ἢδῖῃ ἢδ πο Πεῖγ Κὶ ἢ 
ἐδεη ἀοῖῃ Γἢδὶγ Κίηρ ἰημογιῖ “Ομά, ΓΗ͂Ν 

“Αἰοᾶξ Δηά ἢὶβ5 ρβορὶε ἄννεὶ]] ἴῃ ἢ15 οἰτ65 ὃ δεὴ 

ΠΗΑΡ, ΧΙΙ͂Χ. Τὸ {δ που οὗ ἴῃ Μοδῆ- 
1ϊ65 ΙΔΥ [Π6 σουπίγΥ οὔ μα Απηπλοπηίί65, ἃ οἰ Οβοὶν 
4]}Π1δὰ παίίοη, θη. χίχ. 37, 28, ννῇο οἰδιπιοὰ [Πδῖ 
1Π6 Ιαηὰ «εϑιϊρηθὰ ἴο {πὸ {Π06 οἵ Οδά ἢδὰ οτὶ - 
ΕἸΠΑΙΠΥ Ῥοϊοηρεά ἴο {πεπὶ, [πὰ ξ. ΧΙ. 13. ΤΠουρΡἢ 
7)ερμίηδ ἀεδπιθά [ἢ15 βἰδίοπιθηῖΐ, ἴὉ. ας, ον ἀθητ!Υ 
πεν παὰ μεϊὰ ἴξ Ὀεΐογο ᾿ξ ννᾶβ8 σοπηιογοὰ ὈΥ͂ 
[Π6 Απιοῦϊΐε διῆοη, [οϑῇ. χὶμὶ. 2 ς, ἔγοτη νποῖῃ 
[Π6 [5γδο 65 νγοὴ ἴζ ἴῃ Ὀδίῖ]6, δηὰ ἴἢ συ 56- 
4υσης ἘΠπΊ65 16 Α πηπλοη 5 σοηϑίδπίὶγ σοηίοβιοὰ 
[ὴ6 ρῬοβϑοβϑίοῃ οὗ ἰἴἃ ἢ τμ6 Οδάϊοβ, νυ τ ἢ 
νατιθαὰ βιισοθββ, ᾿ 5. χὶ,; 2 8. χ', χί., χίὶ, δό; 2 
ΟἾγτο. χχ., ΧΧΥΪ. 8, ΧΧΥΠ. ς. Εσοχῃ (Πο βοδίϊογοα 
ποίϊοθ5 οὔ {π6πὶ ἴῃ ΗΚ ϑοπρίυγο, (ΠΟῪ 9θθπ 
ἴο ἢανα Ὀδδῃ [2Γ 1655 οἰν}]}1]Ζοαὰ τηδη ἴΠ6 Μοδὺ- 
65, δηἀ ροϑβϑοβϑθα Ὀιΐζ οπο βίσοηρῃο]ά, κ4ὺ- 
Ὀ4ἢ, ποῖ ἀενοίϊπς {ποπηβοῖνοβ ἴο ἀρηςυϊέίατο, 
Ὀυϊ νναηάοτης ἢ {πεῖτ ἤοςκϑ ονοῦ ἴη6 Ατᾶ- 
Ὀϊδη νναϑίθβ. ΝΠ ρη, ποννόνοσ, Τρ ἰα[ἢ- ΡΊΙΘϑοῦ 
ολετίοὰ (Π6 ἱπῃδΌϊδηίβ οὗ ΟἹοδὰ ᾿πἴο σρΕν ΕΥ, 
ἴδε Απηηοηϊίεβ οςσυρίεα τς οὗ ἴΠ6 νδοδηΐῖ 

Ιαπά, δηὰ πιδηῦ οὗἁ ἴπεπὶ ὑγο Δ ΌΪΥ δάορίοά ἃ 
ΤΆΟΓΟ 56 {ρα 116, 25 ννὲ πὰ [Ποπὶ χγοινίης ἰπ 
ΡΟΨΟΓ, ἀπά δὲ (15 πιὸ ΠΟΥ ἄνθη ροβϑοϑορὰ 
Ἡεβῆθοη, οὔςὸ ἴθ ἔΤΟΌΠΓΟΥ ἴοννῃ Ὀοῖννθθῃ 
Ἀδαυῦθη δπὰ Οδά, [οβῇ. χὶϊ. λό, δηὰ κι ϑο.- 
αυθηι!γ 16 ργορεῦ οὗ ἴδ Μοδθιῖοβ, [58]. χν. 
4- [π|5 {Π15 ξοίζυισε οὗ ἴἢ6 ἰοιτιϊοσυ οἵ Οδὰ 
ὙΠ ἢ ἔοττῃβ {πὸ βἰαγιηρ- ροϊηΐ οὐ [Θγοιηδἢ 5 
Ῥγοαϊοζίοη. ΟἹ άδγ ργορῆθοῖθβ αραϊηϑὶ Απιπιοη 
ΔΙῸ ΑΠΊο5 ἷ. 11--ἰὔς, ἴπ ΨΠΙςἢ (ΠΟῪ τὸ δοσυκοά 
οὗ ργδςιϑηρ {Π6 τπηοβῖ γονο πε θαγθαγιϊος, χπὰ 
ΖΘΡΉ. 11. 8---τἶττ, Ὀοΐῃ οὗ νυν ἢ βεὸπι ἴο δᾶνδ 
Ὀδδη ργοϑεηῖ ἴο 6 ργορδμεῖ᾽β τιϊηά, 

1. Ηαὶ Πεγαοὶ πὸ “οης 7 ἰ.ε. [ἑὴῆ6ς Απηπιοη- 
[68 ἴῃ ϑοϊζίπρ Οἰϊοδὰ πᾶν δεϊοα 45 ἰξ {πὸ 
σου ΠΕΓΥ Πδά πὸ στρ} ονν ποῦ. ὙὍτιιθ, [5τδοὶ 
δὰ Ὀθϑη οδιτιθὰ ἱπίο σδρενγ Ὁ ἴΠ6 Α ϑϑγτί- 
805, Ὀυἵ {ΠΕΙΓ 50Π5 ννογο ἴο γοῖυγῃ, δηά ἴπ Ἰδλπά 
Ὑγ785 ΠΕ ΙΓ ΠΟΓΘαΙΔΓῪ ΡΓΟΡΕΙΊΥ. 

ἐῤεὶν ἀἰίη) ΜΊΊοΟπΙ, 866 ΠΊΔΓΕ. 80 4}} ἴδ 



ν. 2--6]} ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΙΠΙΧ. 
4 Ὁνδεγείογε ρίογίεδε τοι ἴῃ τῆς 

ΥΔ]16γ8, ΠΥ βοννίηρ νδ] εν. Ὁ θδςοΚ- "ον, 
ΜΕΤΥΝ ἀδιρῆτεγ ὁ τῇδῖ ἐγιιβῖθά Ϊῃ ἢδγ ἐ βώντηα 
{Γεάβυγεβ. “4γίησ, ΝΟ 5}}1} σοπθ 5 
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4 ΤΠοτγείογα, δε ΠΟ], τπε ἀδγϑ σοπλε, 
84 11ἢ τῆς ΓΟΚ, τῆλῖ 1 ψν}}} σάυβε δὴ 
αἰδύτπη οὗ νγἂγ ἴο δὲ δοαγά τη ὁ Κδϑρδῃ ΒΑποε ι. 

ὥ οὗ τῆς Απιηιοηϊῖαθβ ; δηά ᾿ἴ 5}4}} θὲ ἃ 
ἀεϑοϊαίε ἤδαρ, ἀπά ἢεγ ἀδυρῇτεγβ 514] 
θὲ Ὀυγηεά νυν τῇ ἤτγα : τἤδη 85}4}} [5γδεὶ 
θὲ δεῖγ υηἴο τῃεπὶ τῆδι ννεῦςα ἢ15 ἢθίγβ. 
δῖ ἢ τῃῈ ΓΟΚΡ. 

24 ον], ΟὉ Ηεβῆροπ, ἴογ Αἱ ἰς 
ΒΡΟΙΪεά : οτγυ, γε ἀδυρῆτζεῖβ οὗ ΚδΌΌδῇ, 
εἰτά γοῦι νυν ἢ βδοΚοίοιῃ ; ἰλπηθηΐῖ, ἀπά 
ΤΙᾺη ἴο δηὰ ἔἴτο Ὁγ ἴῃς δεάρεβ; ἰογ 

μΠπΠίο πὶ ὶὶ 
ς Βεβοϊά, 1 νν}}} Ὀτγίπρ ἃ ἔδαγ ὑροῃ 

{πες, 8411 τῆς [οτὰ (σορ οὗ Βοβῶ, 
ἔτοπι δἰὶ τῆοβε τῆαῖ 6 δδοιῖΐ τῆεα; 
Δηά γε 5}]] θ6 ἀγίνβη οι θνεγν τηδη 
γῖρητ ἔογίῃ ; ἀπά ποηδ 5Π4]] σαῖπεγ ὑρ 
ἢϊηι τΠδῖ ννδπάοφγειῃ. 

6 Απά δῇἤεγνναγά 1 ψν}}} Ὀγίπρ' ἀραίῃ 
ὑγάοι. "δεῖς ΚΊηρ; 584} γὸ ἱπίο σαρτίνιγ, σπά τῇς σαρτ νι οὗ της σὨ]άγεη οἵ Απ- 
«οἴαρ, 48. ἢ} ς “ργιθϑῖβ δηά ἢιδ ὑγης 68 τορεῖῃογ. τηοη, 541 τῆς ΟΚ. 

γογϑίοηβ, Ὀυῖϊ ἴἢ6 Μαβογιῖοβ βιιδδι ἴθ ἕο ἴἴ 
ἐρεῖν ἀϊπρ, ὈΟΪΒ ΠειῈ ἀπά ἴῃ ΑΠπΊΟΒ ἱ. ᾿ς, δηά 
Ζορἢ. 1. ς. [ἢ {πὸ Ἰδίϊου ρίας (ἢς Α.ὔ Ν.., ἴπ 
βρίἴο οἵ {Π6ῚΓ Ρυποίυδίίοη, ἴΑΚο5 [6 ννογὰ 45 ἃ 
Ρτοροῦ πᾶῖλθ, ἀπά τοηάεῖβ Μδϊομαπι. ΕῸΣ ἃ 
ΒΔΓ ΟΥΤΟΓ 566 ποῖδ Οἡ 2 5. χιὶ. 30. 866 450 
[η6 ποίε οἡ στ Κ. χί. ς. Μι|]ςοοπὶ ἰ5 υϑοὰ ἔογ 
1π6 Απηπλοηϊΐοβ ᾿υ5ῖ ἃ5 ΟΠοπΊοβῃ, ἴῃ Ἑἢ. ΧΙΝΊΙ, 
7, 5 {π6 δαιυϊναϊεπῖ οὗ ἴπΠ6 Μοδθιαϑ. 
ἐμδογ 1)] 1.6. ὕακθ ῬΡῬοββϑβδβίοι οὗ, 566 

ποῖδ οἡ ςἢ. νἱϊ, το. ὙΝΊΈΏΝ τρδίθοιυϑβ ἱπά!ρπᾶ- 
(ἰοη {π6 μγορμεῖ 45Κ5 {ῃ6 Απιπγοπιῖθθ, ΨὙὮΥ 
ἴῃ 5γ86}᾽5. Ἰγο Ὁ]65 ΠΟῪ Βᾶνύθ δεῖ ζθὰ ΟΥ̓ ἔογοθ 
ρου ἴΠ6 σου πίγυ νν ΠΙ ἢ 15 51}}} ἢ15, δἀηά σου! ὰ 
θὲ ἸΕΗΣ νδοδηΐ ΓΕΔΩῪ ἴογ Ἀϊπὶ οἡ ἢ]5 γεΐυσῃ. 

4. αἰαγηι 977 «υαγΓ 866 εἢ. ἵν. 19, δηὰ 
ΠΡ. ΑΠιοβ 1. 14. 

Καῤέῥα] 1.ε. ἴἰ6 σγεαὶ οἶγ, οἴδθη ἴῃ (δ6 
Α. Ν. δ ΤΟΠΘο 5]. σφ] θὰ Ἀλοθδίῃ, εχ. ουξ, 
11. 1χ. [ἢ 2 8. χὶϊ. 27) ἃ ἀἰϊδεποτίοη 15 πιδάθ 
Ὀεΐννοη ἘἈαθθας, τΠ6 οἰἱδάθὶ, δηὰ [86 ἴονγῃ 
1156} ᾿γίηρς θοϊονν ἀροη 186 [Δ ΌδοΚ, δηά οΔ]]εὰ 
(Βεγα “186 οἸΥ οὗἉ νναΐεγβ.᾽" 

4 ἀεεοἰαίς ῥέα) Α Τεῖ, οὐ πιουηά οὗ ἀ6- 
βοϊδίϊοη, 566 εἢ. χχχ. 18, δηά [δι χα! χό. 

ῥεγ ἀαμσῥίεγ. ἰ. 4. ἀηννα! θά νη Πα ρθ5, ορ. 
Νυμι. χχὶ. Ὡς τηδῦρ.; [οϑῇ. χνυ. 4ς. 

σῤῥαϊ Πιγαοὶ δὲ δεῖν...) 1.6. «βαϊ δὲ αἱεῖον 
ουδγ ῥὲ: οἱείογ:, 586 ποῖΐε οἡ ἐπῤεγιῖ, ὦ. τ, δῃπὰ 
οΡ. Μίοςδῃ 1. ὡς. 

8. “7 Οὐ σδιηγ ποῖ [Π6 ἴονσῃ οἡ [6 
ννεϑί οὗ [πὸ Τογάδη, [οϑῇ. υἱῖ. 2, δΔηὰ ννὸ Κῆονν 
οὗ πο Αἱ οἡ ἴπ6 δαϑδὲ οὗ ἴπ6ὸ σίνεσ. Μοποπἃ 
δηά Εννα]ὰ ἴδκο 1ἴ 45 πιραπίηρ ἃ ἤθδρ οὗ γι ΐπ5, 
Ὑ Ώ11|6 Οτδῖῇ ννου]ὰ γοδά Ασ, Ὀυῖ [6 βου πάῃθβα 
οὗ ἴ6 Ηεῦγχονν ἰοχί, 85 2 85 (ῃ6 σοηβοηδηΐβ 
ἃτὸ σοποογηρά, ἰ5 ἴοο δὐϑοϊυϊο ἔογ 1 ἴο δ6 
ΡΠ ΕἸγ πιο ἀ]οὰ νυ ῖἢ, ἀπὰ (ἢ νογβίοηϑβ δἷϑο 4]] 
αν Αἱ. Μορῖ ργοῦδθϊυ, {μογεΐογθ, ἴμοτα νγᾶ5 
8η ΑἹ ἰη ἰὴ Απιπιοηΐϊζο τογγοσυ, Ὀυΐ 45 κδὺ- 
ὈΔὴ νγᾶϑβ σοηίεβϑοα!υ {Πεὶγ οἡἱγ ἰογιϊβοά ἴοννη, 
ἕξ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 τνοπάοτοά δἱ πδὲ {Π15 5128}} 
Ρίδοδ 15 ποῖ τηθηϊοηδα εἰϑοννογο. 

ἀσερδίογ: 9, Καὀδῥαφ]ὴ ΝΜ] ]αρο5, ἃ5 ἴῃ ὑ'. 2. 
ὁγ ἐῤε δεάρε:1] ΕἸεϊά5 ψεγε ποί ἀϊν!ἀοὰ ὈΥ 

Βεάροϑ {Π] γθοθὴξ {{πλ65, ἀπὰ ργοῦδΌΥ [Π6 ἴδθιτη 
1156} τπηθᾶπὲ δη Ἄποίουιο αἱ ἴῃ6 {πιὸ ἤδη [86 
Α. Ν. νᾶϑ πιδάθ. Μορῖ σοπιπηεηίδίογο ἴδκο 
ἴ)ε ννογάβ 845 πιδεδηΐηρ 9ῃθορίο!άβ5, Ὀυξ {115 
ΤΟαυΐγο5 (Πη6 δά ἀϊτίοη οὗ ἴῃ6 ννογὰ βῇδθορ, 8ἃ5 ἴῃ 
Νιυπι. Χχχὶϊ. τό, ἄς. Μοτῖθ ῥγοῦδΟΪΥ τἴ πιθδἢ8 
[86 νν4}15. νῃϊο ἢ δποίοβο (Π6 νἱπογαγάϑ, 845 ἴῃ 
Νυπ. χχὶῖ!. 24. ὍΤῆδ οἰτίε5. Ὀοίηρ ἀεβίγογοά, 
1Π6 Βα  ἰΔηἴ5 στὰ ΙΓ ΠΟΥ δηά {ΠῚ ΠΟΥ ἴο 56ὲ εἢ 
(ΠΟΥ σδη πᾶ ϑ5ῃοιῖοσ ἔοσ (86 ηἰρῃξ υὑπάογ [6 
Υἱπογαγά νν8]]5. 

ἐῤεὶγ ἀφ) Μιϊοοα. Ηον υπίοπδοθϊς ἰ5 
(Π6 τεηάογιης δεῖν ἀἰπρ ἴα ϑθθη ὈΥ ἴπ6 πηθηίοη 
οὗ ῥὲ »γίσ. ὙΤῆθ ροά Βᾶ5 ρυγεϑίβ, δηὰ 85 
ἢδ 15 Ἰοτά οὗ 6 ψγἤο]ς ἰαπά, ἴῃ6 ῥγποθβ ἃσὸ 
ἢ!5 αἷθο. Ὑπὸ Κιπρ ταὶ σῃς μᾶνθ ῥγίηςοβ, Ὀυΐζ 
οογίδ ΠΥ ποῖ ῥγιθϑίβι [ἢ Απιοϑβ ]. ἐς ᾿Ὦ 15, ἐδ 
απά ῥὲς ῥγιποός, ὙΓΪΟὮ ἰοᾶνοβ (6 56η86. ἘΠΟΟΓ 5 
ἰδίῃ. 

4. :δὲ μώομν ὝΠΟ ἰογτιΟΥΥ οὗ ἴΠ6 Απ|- 
ΤηΟηΪ 65 ννὰ5 ἃ ΠΙΡῺ [40]6-ἰδηὰ, στοβθοὰ ὈΥ͂ 
{γι 16 ν δ] γ5, (Ὠγου ἢ ννἸ ἢ πυπιογοιι5 Ὀγοοκ8 
Ἰουηά (ΠΕΙ͂Σ να ἴἰο ἴΠ6 [ογάδῃ. 
Ἷ “)οαυίης υαἱϊν})]͵ ὍΘ νδι]ου ἰπ ννηϊοὴ 

ἈΔΌΡΔἢ ννᾶ5 ϑδίυδῖοα. ὙΠῸ νογάβ ἄγ ἀ:Ἀ[1- 
οὐϊῖ, Ὀὰϊ ηο Ὀοϊζοῦ τοπάογιηρ 85 Ὀδδη ρίνθῃ, 
1.1. 1Ε15, ἐδγ ναἰδον βοαυεῖρ «υἱὲ αδιπάᾳηοε, 
ΟΥ, ἰἔ τ[ὴ6 ννογὰ Ὀδ ἃ ποιη ἰπϑίοδά οὗ ἃ νοῦ, ἐπ 
2ῤε αδισιάαπες Οὗ ἐόν σαἰΐν. ὙΤὨΕ 1, ΧΧ. ἀραὶη 
ανο, ἐπὶ δε αἰΐεγε οΥΓ ἐδὲ “παξί»ε, ἃ5. ἴῃ ςἢ, 
χΙνὶ!. ς, ν ΘΓ 566 ποίΐθδ,. 

5. εὐεγν γιαῆ γίσδί γζογ 18] [ἴἰϊ, ἐαορ γιαη 
ὀεζογε ῥί»ι, ἃ ῬΏΓΑΒΘ νν6}} ἰγαηϑαῖθά ἴῃ [οϑῇ. νὶ. 
5. ἐόν γαπ “«ἰγαὶσ δ δεΐογε δὶ». ὙΠῸ Απὶ-» 
τηοη 65 τὸ ἴο 6 50 ννοδικοηθὰ ὈὉγῪ Νορυςῃδά- 
Π6ΖΖΑΓ 5 ̓ηπναϑίοη, παι ΠΟῪ νν1}} να ἴῃ σοη- 
{ἰπιι4] ἴογγοῦ οὗ 4}} [6 {π|ὺ65 ννιςἢ τονὸ ἴῃ [6 
σοηίϊριοιυι 5 ἀϊπίΓςΐ5, δηὰ δ (86 5115 ῃ6ϑὶ δ]άγγη 
Μ01}} [66 βίγαι σι μξ ἀννὺ νι ουξ ἰπουρῃϊ οὗ τὸς 
5ἰϑίδῃςθ, 

δέρι ἐδαῤ «υαπάεγε! }} ἴϑϑοά ςο] ες νοῖγ 
ΤΠοΓα Ὑ}1}}} Ὀ6 ΠΟ οπθ ἴο γα]]γ ἴπὸ διρινεβ. 

Θ. αὐεγαυαγά...1 866 ποῖθ οπ χἰν. 47 
ἴη στ Μᾷος. ν. 6, γ, ἴῃς Απιπιοπίΐοβ ἄρρθα 
δρδῖη 88 ἃ ρου} πδίϊοη, 

ΜΜΔλ 



ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΗΙΧ. [ν. γπττα, 
"γ 4 (ὐσηποεκηίηρ Εάοπι, τπ 5 54 

“4 Ονοωΐ. 8. (ἢἣς ΓΙΟΚῸ οὗ Ποβρῖβ, 47: νυϊϑδάοτ 0 
τογα ἰὴ ΤαεπΊδῃ ἡ 18 σοι π86] ρεγιϑῃθά 
ἔτοπὶ ἴῃς ργυάθηϊς ἢ 15 Πε]Γ νυν ]βάοτῃ 
νδηβηεά ἢ 

8 ΕἸἰεε γε, ἔταγη δάςκ, ἄννε]] ἀεερ, 
Ο ᾿πηδδιϊδηῖβ οὗ [ϑεάδη ; ον 1 νἹ}} 

548 
δγίπρ τε οδἰδηνν οὗ ἔϑαιι ἀροη Ὠΐπι, 
τῆς τἰπλς ἐῤαὲ 1 νν}}} νΊϑῖς ἢ πηι. 

9 1 “ργδρερδίμεγεγβ σοπλα ἴο ἴπεε, “ Ο᾽εᾶ. ς 
νου ὰ τΠεῪ ποῖ ἰεανα “οηῖς ρ]θδηϊη 
ΕΠρεν. 1 τῆϊενεβ ΌῪ πἰρῃϊ, ἴῃ γ νἹ] 
ἜϑΙΓΟΥ [1 τῆν πᾶνε Ἔπουρῇ. 
Ιο Βιι 1 πᾶνε πιδάς ἔδϑδιι δδγε, 1 

ΓΗ. 
ἑλεῖν «Ὁ 

Ῥγοῤῥκῳ εοπεεγπίηρ δον. 

ΟΠΒδΡ. χ]ῖχ. 7--22. 

Α5 ἴδ σουπίσυ οἵ Εάοπὶ 5ἰγείςοὰ αἱοηρς 
"ἴδ ϑουΐ οὗ [πάλῃ ἔτοπηῃ [6 Ὀογάοσ οὗ 
Μοδὺ οὐ ἴμο ᾿ϑοδὰ 564 ἴο ἴδ. Μοαιϊζοιτᾷ- 
ποδῇ δηά ἴδε Ασδθίδη ἀθϑογίβ, τ μοὶ (ἢ6 βδπὶὸ 
τεϊδθοη ἴο [δ ἢ ϊοἢ Μοδὺ δοϊὶά ἐονναγὰϑβ 
186 ἰηράοπι οἵ [546]. ΑἸΓΠου ἢ ΕΧΡΓΟΒΘΙΚ 
τεβεσυοὰ ἔτοπὶ διΐδοκ ὉΥ τοι Πουΐ. 1]. ς, 
ΧΧΙ. 7, ψγὸ βηά 5 Ὀ5θα θΠΈγ ἔπ στοοογὰ οὗ ἃ 
Ἰοης ἔευά (: 5. χῖν. 471 2 85. νϊ. 14; 2 Κι ν)}}. 
20, Χίν. 7) 22, ΧΥ͂Ι. 6; 2 (ἶτγο. χχυῇί. 17), 
ὙΠ ςἢ οδυϑοὰ [Π6 ΕΔοτηϊίο5 βΠΔ}]Ὺ ἴο ςΠοΓΙΞἢ 
580 ὈΠ ΟΣ Δῃ ΘΠΠΊΥ ἀραϊησὲ [πα (06] 1]. το: 
ΑΠΊΟΒ 1. 11}, (δὲ ἔΠογ ὄνθη ὀχυ]τοὰ νν ἢ στο] 
ἸΟΥ͂ ονοῦ ἰΐἰ5 σαρίυγο ΌὉΥῪ (6 Ομαδϊάσδης (5. 
ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 7; [,3Π|. 'γ. 21; Ε26Κ. χχχν. τς: 
Οὐ δά. 1ο---14), ἅπὰ σπῃεννεὰ ρτοδί σγιε!Υ ἴο- 
τνναγὰς ἴἤοβ6 ψγῆο ἢοά ἴο {Πδπὴ ἔου τοῆιρο. 

ΟΥ̓́Βο ργόρδδοῖεβ αρδίηϑδὲ Εάοπὶ ἴῃ [ϑ5δίδῃ, 
Απιοβ, δηὰ [υε], [ϑγοπλ ἢ ἢ85 πηδάθ ΠΟ ιι56, 
Ὀυΐ (Π6 ἢγϑί οἰ νϑῦβοβ οὗ Οὐ δάϊδῃ ἃτὸ 8150 
ἔουπὰ ἴῃ [ΘΓΕΤΪΔἢ 45 ἕο ]οννϑ :---- 

7 εἴ. χιῖχ. ) -- ΟΡδὰα. 8 
᾽} 9 2 5 
3} :. Ξὶ »,ςκΚ, 6,7 

37 141.ΞΞὀ 5) Ι 

47 ἸζςξΞ ἢ 2 
7 16 - 3.4 

Νονν 85 Τεγειιῖδῃ ννγοΐο Ὀθέοτε ἴΠ6 σαρίυγο 
οὗ [ογυϑδίοιη, δηὰ Ο δά ϊδἢ ἀρραγθηΓΥ αἴογ ἴΐ, 
866 τ΄. 13, 14, ἴἴ πρῃξς ϑθοπὶ σογίδίη [ἢδΐ 
Οὐ δάϊδῃ σορίεἀ ἔτοτῃ [ἐγοηλδῃ. Βυΐ (βρῇ, 
ἴη ἢ]5 ΠΟΙ] ΘὨΪΔΓΥ οὐ Οὐδάϊδῃ, πλδῖοβ ουξ 
ΨΕΟΓΥ 5.ΓΟῺΠΡ 856 ἴῃ ἔδνοιγ οὗ [86 ΟἾΠΟΣ νἱδνν. 
ΤΠΟ ρᾶϑβαροβ σοπηποη ἰο ὈΟΐΉ ὈΘΑΓ, ἢ6 ἀγβ 65, 
ὯΟ πιδτκ οὗ ἴπ6 ἀϊδιηςζῖνε βίγὶθ οὗ [Θγεπη δῇ, 
ὯΟΓ 5 ΠΟΙΓ ΔΥγδηροιηθηΐ 50 πδίυτα. Ηον 
Ῥονγογ } }]γ ἀοος Οὐδάϊδῃ Ὀδρίη ἢ5 ὈΓΟρΡἤΘΟΥ. 
ψ ἢ ννογὰβ ψνοἢ ΠοΙΪὰ ἃ ΔΓ 685 ἔοσγοι]6 
Ὀίδοο ἴῃ [ογεπηῖδῃ ἢ Απά 950 ἴδε ῥ᾽ υπάοτγιηρ οὗ 
Ἑάοπι ἔο!!ονν5 πίυσγα!Υ ἴθ Οὐδάϊδῃ Ὡροη 
Οοάξϊξ ἀοοϊαγαίίοη {παΐ Ηδ νν}}} ἴθαγ ΒῈῦ ἀοννῃ 
Ἔύθῃ ἔτοπὶ Δπλοηρ [Π6 βίδυβ, νν ἢ }}6 ἴῃ [Θγειηϊδῇ 
ἴῸ σοπθ5 ἴῃ (Δ ΠΊΘΙΥ ὉΡΟΠ ἃ 5 ΠΊΠΊΟΠ5 ἴο (Π6 1Π- 
ΠΔὈΙδηΐ5 ἔογ Ηρ. 

80 σοηνϊποῖηρ ἄο (δϑρᾶγ!᾽ 5 ἀρ Ππιθηΐ5 Δρ- 
ἴο πιοϑὲ σοχητηδηίδίοτβ, ἱποϊυάϊηρς ΚΟΙ] 

πὰ ΝΕρεοϊϑΌ., [παῖ ΠΟῪ Ὁηῃοϑι ΔΕ! ΡΥ δοςσορῖ 
ἢΐ8 σομοϊυϑίοη. Απὰ 85 ἴδε ψογάβ ἰη Οὐδά. 
11 5464. 5661 Ὀ]ΔΙΠΙΥ ἴο τείοσ ἴο {ΠῸ σδρίιγε οὗὅ 
7]Ἐεγυβαίοπι, ναγίουβ δἰξεπηρίβ ἤᾶνθ Ὀθεη πηδάθ 
ἴο Θχρ]δίη (5 αἰ ΠςσΪγ. ΕῸΥΓ ἰπϑίδηςθ, [Π6 
σλρίυγο οὗ [ογιβΆ]οπ ΤΊΔΥ μᾶνθ Ὀεθη (δὶ ἴῃ 

ἴῃ ἀδγβ οὗ [Ἑῇογαπιὶ, 2 ΟἸτο. χχὶ, 17, δηὰ 
ΠΟγΔΙΠΪΙΥ ἴἢ6 ννογάβ οὔ Απιοβ 1. 11 8δθπὶ ἴο 
5δῃεν {πὶ Εάοπὶ πδὰ Ὀθεη β ΠΥ οὗὨἁ ΒΟΙη6 5ρ6- 
οἷ4] σσγιε!γ, κὸ τΠδῖ ϑροΐθη οὗ ΌΥ Οὐ δαϊδῇ, 
Ἰοηξς Ὀεΐογο ἴῃ {πὶῈὸ οὗ [ογεσηϊδῆ. Οὖ βοςοπά- 
Ἰγ, 85 [ἢ νεῖϑθβ σοϊῃσήοη ἔο ὈΟϊὮ ἅΓῸ 8]} ἔουυπὰ 
ἴῃ ἴΠ6 βτϑῖ ραγί οἵ Οδαάϊδῃ, υύυ. 1---8, 186 
ἴνψο ργορμεοῖβ τὺ Ὀοΐῃ ἤἢάνα πηδάθ σοϊηπιοηῃ 

,.,86 οὗἨ 5οπιὲ ἃποϊεηῖ ργεάιςίοη (Εν ἃ δηά 
Οτδῆ); οὐ {πιγάϊγ, Οδάϊδῃ τὺ βᾶνθ νυγιτίεη 
Ὦ]5 ΡΓΟΡΒΘΟΥ [ἴῃ ἴννο Ῥαγίβ, νυ. 1---Ο Ὀεΐοτο [Π6 
ἀοκιπιςσιίίοη οὗ [Θγυϑαίεπὶ, πὰ σὑυ. 10---2Ὶ 
5 θαι θη Υγ. Νόοπὸ οὗ {686 βυυρροϑίοης ἃΙῸ 
Δἰτοροῖμοσ βαἰϑίδσϊογυ, Ὀὰξ [86 (}} ἀϊδουιβδίοη 
οἵ [Π6 χφυσβτίοη ὈθΙοηρ5 ἴο ἴΠ6 [ηἰγοάυςζοη ἴο 
ΟὈδάϊδῇ. 

7---18. [Ιὴ ἴδε βγϑῖ βἴγσορῃο {8 ργορἢεῖ 46- 
βοῦῖθε5 Ἑάοπὶ 85 ἰοστοσ- τσ κεη, Ηδτγ Ὀοδϑϊοά 
νϊσάοπὶ [85 δραπάοπεὰ Ποὺ ἴ'ἴπ ἴῃ ποιγ οὗ 
ἀδηροσγ. ϑίγδηρουβ δηὰ ϑϑίἝ[ουϑ 411 ἤθε ἌνΥΑΥ, 
ἴογ 1ἴ 15 ΠΟ ΤΠΟΓΟ ο᾽ ΩΣ ΠἀοΠηρ ἰησυγϑίοη [Πδὲ 15 
ἸΑΥΩΣ ΠΟΙ νναβίθ, Ὀμζ Δ ἱηνδϑίοῃ ΌΥ̓͂ ἃ ἴοθ 50 
βίγοηρ δηὰ τηογο ]θ55 (Π8ῖ ΟΠ]Υ ἴΠῸ ἐδίῃου θ55 
δηά ψιάοννβ νν}}} γτοπλδῖη, νυ ἢ πὸ τοΐαρο δα 
Οοὐβ πεῖου. Ηον οοιυϊὰ ἰξ Ὀς οἴδογννίδε κα 
ΝΒ εη ἴῃς ἀϊνίπο )υκέῖοσα βρᾶγθὸβ ποῖ [υὐἀδῇ, 
μον οδῃ Εάοιῃ ἐβεᾶρο Νο, Οοά [85 ϑύγοιτὶ 
ὈΥ Η!ΠΊ561 τΠδὲ ΠΟΙ οἰτ165 5841} 6 ἀδϑοϊδίθ. 

7. Ἰεριαη) Α 51 ΠΡ οὗ ἰδηὰ οἡ ἴπθ πο -δαϑὲ 
οἴ ἕάοπι (Εὐγϑῖ, Οα5., Καὶ 6ι}}, ρυΐῖ πογε ἔογ Ἑάουη 
Ἑοπογα γ. ̓ δῖ [ογοῦλθ, μονγθυοσ, ἴῃ ἢΪ5 ποΐθ5 οὔ 
ΑΠΊΟΒ 1. 12, Οὐ δά, 9, ΔρρΑγΈ ΠΟΥ ρ]δςθβ ᾿ξ ἴῃ 
(Π6 βου οὗ [ἀυπιξα. [15 ᾿πῃδθιληῦ5 ννογα 
ΔΙλοΩΡ ποθ “σὨ]Πάτγοη οὗ (ἢ6 Ελ5ι᾽" ἔαπιϑδὰ ἔογ 
νϑάοπι, Ὀδοδι56 οὗἩ [Π6ΙΓ 5111} ἴῃ Ῥτονογβ δηὰ 
ἀδγκ βαυίηρϑ. 

ἐς ἐβεῖγ' «υἱτάονι υσηπὶςδεά43} 1.1, ρομγεά οἱΐ, 
οι, ὙΠ15 15 ἃ πιογε ἴθηδὺ]6 γοηάουηξ 
ἴμδη ἐπδῖ οὗ Ε γϑῖ, ἐς ἐῤεῖγ «υμάονι εογγωρίεά, 
»ιαάε αυοιγίοις ἢ 

8. δευοὶ! 4ε}}1] 1ϊ. "παῖε ἄδορ 10 ἀαυεί!. 
Ηδεπάδγϑθοπ ὑεΥῪ ννῈ]}] οχρίδίης [815 οὐ {πὸ 1)6- 
ἀδηϊε5 (οἢ ννῇοπὶ 566 οἢ. χχν. 23), Ὑο ὙῈΓῈ 
υ5εὰ ἴο ἴγανοὶ [πγου σὴ 16 Εἀοπλῖῖθ [ΟΥΓΙ ΟΥῪ 
ν ἢ ΓΠΟΙΓ σαγάνδηβ, γαῖ ΓΙ ΠΡ ἃ5 ΔΓ 85 Ῥοβϑ]6 
ἰηῖο ἴθ Ατδϑίδη ἀθϑογίβ ἴο Ὀ6 ουζΐ οὗ ἴθ νυ 
οὗ {Π6 ἱηνδάθιβ. ὙΤὴδ ΑΟΨ. ἰ5 τιρῆϊ ἴῃ ἴγαῃ5- 
Ἰδίπρ [Π656 ἴννο νϑγὺϑ 85 ἱπιρρσαδίϊνοβ, δὰ ἢοϊ 
ΡΓοίογ 65 ἃ5 ἴῃ [6 ΠΊΔΓΩ. 

90. ΤὙταποίδῖο, 17 υἱπίασογ: εογῃ6 10 ἐδεέ, ἐδὲν 
Ὑ|[11 ποῦ 1908νγυ098 ΔΩΥ͂ ΚΙΘδηΐπα: 27 ἐῤίευεε 
ὁγ πίσδε, ἐδεγ «ὐἱ]] ἀδεῖγογ ἐδεὶν δἰ. ὙΠῸ ΑΥ̓͂. 
[85 ᾿Ἰπϑογίϑαἀ (ἢ6 ἱπιογγοραίίνο ἔτοπη Οὐδά, ς 
νι ουΐξ δι Βοσϊγ. 



ν. ττ---τό.] 

᾿ μάνα πποονογαά ἢ] βεσγεῖ ρ͵δλοεβ, δηά 
ἢς 5}4}} ποῖ θὲ δθ]ε το ἢϊάε Ὠἰπλ86]: 
ἢϊβ 5εεὰ 5. 5ρο δά, δηά 15 Ὀγεζῆγθη, 
δηά ἢἰ8 πεῖρῇθουτθ, Δηἀ Πα ἐς ποῖ. 

11 [(εἀνα τὰν ἐλΊΠοτεβ8 σῃ!Π]άτεπ, 1 
01} ργεέβαγνα ἐῤεηε αἰῖνα ; δηά ἰδεῖ (ὮΥ 
τνιάοννβ {πιϑῖ ἴῃ Π16. 

12 Εογ δι 841 τῆς ΙῸΚΡ ; Βο- 
Πο]ά, τῆν ψγῃοβα ᾿πἀρπηοηῖ τυᾶς Ποῖ ἴο 
ἀσίηκ οὗ [6 σὰρ Πᾶνε δϑβϑιγεάϊυ ἀγυηκ- 
Θη ; δηά “γί ἴῆουι 6 ἐῤαί ς}}} αδἱϊο- 
σεῖμεῦ ρὸ ἀπρυπίβῃεα ἡ τῆοι 584]: ποῖ 
θοὸ υπρυη!βῃθά. δῖ τῆοι 5ῃδ]ς β8υγαὶγ 
ἀσιηκ οΥ 1:. 

12 ἔογ 1 πᾶνε ϑύνογπ ὈΥ πιγϑοϊῇ, 
8411 τῆς ΓΟΚΡ, τηδὶ ΒοΖτγδὴ 514}] θ6- 

10. Βω7 Ῥοσ. ὙΠῸ ργορῃοὶ ἤεῦα βῖνοβ 
[86 γράϑοῇ ΨΥ ἴπθ ᾿πνδάθγϑ ἀθβίγου Εάοπὶ 50 
σοιηρ είοῖγ. Οοά διᾶ5 5: Πρρεὰ ἢϊπι ὈᾶΓΕ (ςρ. 
[6 ι56ὲ οὗ [6 νεογὺ ἴῃ [538]. χὶνι. 2; ςἢ. ΧΙ, 
26), ἀηὰ υποονογοα δὲς “φεγεὶ ῥίαξεε, 1.6. (ἢ 6 
ὨΙάπρ- ΙΔ τ ο5 ἴῃ [6 πηουπίδ!ηϑ5 οὗ 56 1Ὑ, νυ ἈΙΕΠΟΥ 
δ6 μαὰ Ὀδθη ννοηΐ ἴῃ πιὸ οὗ νγνᾶγ ἴο ἀγῖνα 
Π]5 ἤοςκϑ δηὰ ἴον ἄνυᾶὺ ἢ 5 ἰγεαϑιγοθ; ΟΡ. 
Οὐδαά. 7. 

ῥ: “ε:Δ] Ἐϑαιυ δ 5δθά, ἰῃς Ἑαἀοπλιίοβ, νυν 116 
δὲτ δγείῤγεη τὸ ἴὴ6 παίϊίοηϑ Ἰοϊποα νυ τ Πἰπὶ ἴῃ 
(ΠῈ ροπβϑοβϑίοη οὗ {πῸ ἰαπὰ, Δ πιδιθκ, ἔβαυ β 
Εταπάβοῃ, ὅση. ΧΧΧΥ͂. 12, δηὰ ρευῃᾶρϑ [Π6 
διπηθοηϊοβ, σ᾿ Οἴγο. ἱν. 42, δι ποῖ ἴπΠ6 Ηογιῖο5, 
85 ΚΟΙ] {Ππ|ΠηΚ5, 5.86 θαῖ. 11. 12 δἃπά ποῖθ οἡ 
Οεη. χῖν. 6. [,Ἀ5Έ]}Υ, δι» πεὶσ ῥδόόομγ: αγὸ θάδῃ, 
ΊΤεπια, ΒαΖ; 566 εἢ. Χχν. 22. 

11. }εαυνε ἐδν γα ῥεγίεες ἐδ άγεη] ΑΚ ψ ἢ 
ΜοδῸ, ςἢ. χίνι. 47, ἀπά Απιηιοη, ΧΙ χ. ό, 
50 ἴπογθ 5 ΠΊΘΓΟΥ ἕοσ Εάοπθ. ὙΠπουρῇ (ἢ 
Ιάθη [4}} ἴῃ Ὀδίτ]6, γεῖ ἴη6 νυἱάοννβ 5ῃα]} 6 
Ῥτοίεοίϊθα, δπά ἴῃ ἴπ6ὸ οὔρῆδῃβ οὗ Βάοηι ἰδ 
ὩδΊΙΟη 5114}} οῆςς ἀρδιη σϑυῖνο. 

12. «υροῖε ἡμάσγμπεηξ νγὰ5 πο] ΟΥ̓, «υδονξ 
ΣῈ16 ΟΥ αἰιϑΐοτῃ «ὐα. πο. Τῇδ ννογὰ ἴγδηϑ8- 
ἰαϊεὰ ἡμάφ»ιοπί σοηβίδ ΠΥ πηιόδη5 ῥαῤϊῥ, »γας- 
Ζίοε, δ. 5. " αἴτογ ἴῃ6 ἔουτηοσ τηδηπογ,"" Οδεη. χὶ. 
Σ 3, 1.6. Δοςογάϊης ἴο (Π6 ῥζονίοιι5 ςυβίοτῃ. 50 
ραϊη, 45 ἴΠ6 ΠΊΔΠΠΟΙ ννᾶ5,,") 2 Κ. ΧΙ. 14. 
ϑοιησθί πος 1 50 σοι] οἴ ΟΙῪ ἰοϑθ5 411} σϑίεγοηςθ 
ἴο 15 οΥἹρίηδ] ϑρη βοδίοη, ἔοσ ΠΟ ἢ 566 ποῖθ 
ο «ἢ. Υ1}}.. γ, {πὶ ψὰ ἤανθ, “ν ας γα 
Οὗ πηδῃ ννᾶ5 ἢ} ἴῃ. 2 Κ. 1. 7). 80 1ἢθη ἤοΊδ: 
ἴϊ νγᾶ5 ποῖ ἴπΠ6 ὁἭγάϊπαγυ τᾶπηοῦ οὗ Οοά᾿β ρθο- 
Ῥὶς ἴο βυβοσ ἔγοπι Ηἰ8 ννυδίῃ : Ὀὰξ ον ἤθη 
ΠΟΥ ἀτὸ ἀστηκίηρ οὗ (Π6 νυίπε-σὰρ οὗ ἔυγΥ, «ἢ. 
ΧΧνΟΙς, μον οδη (Πο056 ηοΐ ἰῃ σονοηδηΐ νυ ἢ 
πὶ ἢορϑ ἴο ἐβοδρεὶ 

ῥαυσε.. ἀγμπάεη) ΤῊ νογθβ ἅγὸ ἔπΐυγο, 50 
{πδὶ [ῃ6 γοῦϑο σβοι ἃ Ὀ6 ἰγδηϑὶαίθά, βεροά 
δὲν «υδουέ ΤᾺΙΘ «ὑα. ποὶ 1ο ἀγίπξ ΟΣ ἐδε εμ 
8.811 τὠγοὶν ἀγίπά: απά αγὶ ἐδοι δὲ ἐῤῥαὶ “ῥαϊ] 

ΙΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΗΙΧ. 
ςοπια ἃ ἀεβοϊδιίοη, ἃ γοργοδοῇ, ἃ νγαϑῖδ, 
δῃά ἃ οὐγϑα; δηά ἃ] τς οἰτἰ65 τῃογοοῦ 
514}} θὲ ρεγρεῖιδὶ ννδϑῖεϑ. 

14 1 ἢανε Πεαγά ἃ “7τυπιοιγ ἔτοπι " Ο᾽δά. ν 
(Π6 ΓΟΚΡ, δπά δὴ διῃῃραβϑδάογ 8 86ηΐ 
αηῖο {πε μοδίῆεη, εαγίησ, (σαῖδεῦ γε 
τορεῖδεγ, ἀπά Ἴοοπλε ἀραίηϑδε ἢδγ, δηά 
Τἶδε ὕὉΡ ἴο {Π6 δαῖι8. 

Ις ἔοτ, ἶο, 1 ψν1}} πλάκα τἢες 5118]]} 
δΔίοηρ ἴῃε Ππαδῖμεπ, ὠμά ἀεβρίβθα 
ἈΠΊΟΠΡ ΠΊΕΠ. 

16 ΤῊΥ τεγγ]εηε88 πδῖῃ ἀεςεϊνοά 
τες, σπά τῆς ργίάε οὔ τῇϊπε μεαγ, Ο 
του τῆῇας ἀννε ]οσο ἴῃ τῆς οἰοβ οὗ 
{πε τοςκ, τῆδς Ὠοϊάεβε τῆς Βεῖρῃς οὗ 
τῆς 81] : τ«πουρὴ τῇσι 5ῃουϊάεβι πλᾶκα 

80 αἰοσεοῖδον μηριριῥε 3. Το, ἐὐῤαϊέ ποί 50 
μηρῤμπίεῤοά, ὁμὲ «ῥαΐ σμγοὶν ἀγίμπᾷ. 

18. ΜΒοχγαθΊ]Ί ὅ8εθ σεη. χχχνὶ. 33; [58], 
Χχχῖὶν. 6. 
2εγρείμα «αυα..] ΟΡ. ςἢ. Χχν. 9. 

14. [Ιη ἴῃς ϑεσοηὰ εἴγζτορῃθ, νύ. 14--18, 
νὸ ἤάνὸ Ἑαάοπκ᾽5 Ἑομαϑιϊϑοπηθης. ὙΠῸ παίϊοηϑ 
ΔΙΓΘ τη σι ογρα τὸ ἴπΠ6 νναῦ, δηά Εάοῃι, πον 50 
Ῥγοιὰ δηὰ σοημῇάοης ἴῃ ἴμ6 ϑδἰγοηρίῃ οὗ ΠΟΥ 
ΤΟΓΚ οἰτὸ5, 15 πηδάθ 5Π14}} δηὰ ἀεϑριβθά, δπὰ 
ΠΟΙ τουτοσο5. γοἀυσερα ἴο ἃ ννᾶϑῖθ [ἴκὸ ϑοάοσχῃ 
δηὰ (ὐοπηοττδῇ. 

α γμριογ}] [κἴ. α ῥεαγίπσ, ἐ.6. ἃ τοροτῖ ΟΥ̓ 
(ἰάϊη 5, ἐρ. τον. χν. 10, υπό ἴῃ 1ῃ6 ποῖο 1ὦ 
5 ὀχρίαι πο ἂἃ5. πιοαπὶηρ πεῖς. ὙΠῸ ρῥγορπδῖ 
Πιοαγβ (ἰἀπρ5 ἔγοση [ομόναῆῃ, δππουηοίηρς Πδΐ 
(6 παίοηθ δῖὲ πλιιδίοσιης ἴο ἴπ6 ννὰσ στ 
Ἑάοηι. 

απ αν»ιδασαὐογ}] Οὐ, ᾿ὰ05Β0} ΚΟΥ, 1.6. Π6- 
ταῖϊὰ. Ὑπὸ Ὀυπίπθθς οὗ δῇ ΔΠὶ ἄἀογ 15 ίο 
ποροίϊαῖθ, οὗ ἃ βογαϊ ἃ ἰο ΌὉδυσΥ ἃ πλϑϑϑᾶβθ. 
Ορ. 541. χνῖ!. 2. ἵνίϊ, 9. 

16. «»νιαὶ! “ποὴς ἐῤὲ ῥεαί δε δίδοσ, 
αριοην 1ῤὲ ἈΔΌΙΟΣΒ, 1.6. ΟΥ̓́ΠΟ ρο]ςΔ] 1π|- 
Ροτγίφπος, δηά τπογοΐογο ὠωρμε ἀριοηφ γιδρ, 
ΒΡΟΚθη οὗ ὈΥ. πιθη νυ ἢ σοπίεπιρί. 

16. Τῶν ἱογγιδίοιο ΤῊ ἰ5 {πΠ6 πηοβῖ 
[δ ηΔὉ]6 τοπάογίηρ οὗ ἃ ννογά ποΐ ἔοιιπά οἶςο- 
ὙΠ ογο, (που Ρἢ πιῇ οὗὨἉ [Π6 γοϑῖ οὐ 16 νϑῦϑὸ 5 
ἰἀδητςαὶ νι Οὐπά. 4. Ἑἀοπιΐς ἰουτ Ὀ]Θηθα5 
ςοηῃοίϑιοα ἴῃ ΠΟΥ οἸ165 Ὀοίπρ ἤθννῃ ἴῃ {ἢ6 5ιἀθ5 
οὗ ᾿ΙηΔΟσθό9 106 τος κβ, ΨΏθηοΘ 58ῆ6 σουϊὰ 5πἀ- 
ἀθην αἀοθοοπα ἔοσ ργθάδζογυ νναγίαγο, δηὰ 
ΓΕΙγΘ ἴο ΠΟΙ ἔαϑίπθβϑϑοβ ᾿υ]!Ποιυδ ἔδασ οὗ γορσὶ- 
5815. 

ἐρε εἰς: οὔ ερε γος] Οτ, Ὁ89 ζαδῦπθ8898 
οὗ 8618, (ἢ6 τοςκ-οιγ, ΠΠΠΟγΑΙΥ ἰγαπϑαιθαὰ 
Ῥεῖγα Ὀγ ἔπε Οτεεκβ, 866 ποίεβ οἡ  Κ. χίν. 7: 
[54]. χνὶ. 1. Τῇ ψοζγὰ τοηάογοὰ εἰ» πηθδΔῃ8 
Ρἴαςα5 οὗ τεΐυρα. 

ἐρε ῥείῥὲῥ 9 δὲ δὲ] ἐ.6. οὗ ΒοΖγδῖ, ὧδ» 

549 



550 ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΗΙΧ. ἵν. τη-ττϑα, 

«Οναά. .. (ὮΥ “πεϑῖ 85 Πρ 28 ἴῆε βαρὶς, 1 νν}}} 4 Ἰίοῃ ἔτοπι ἴῃς ϑβννε]] ηρ οὗ Τογάδη 
δγηρ ἴπεε ἀοννῃ ἔτοτῃ τἤξηςα. βϑδτἢ δραϊπϑῖ τῃὴ6 Παδιτατίοη οὗ {πε βἴγοηρ : 
τε οΚ. δυῖ 1 νν}}]}] βυάάεη]γ πιᾶκε πὶ τυπ 

17 ΑἸ5ο Εάοῃπι 584]] δε ἃ ἀδβϑοίϊδιίοπ : ἀνγὰὺ ἔτοπι Βα: δηά ψῇῆο ἐ: ἃ σἤοβεῃ 
Ἰ ΚμΆΡ. 50. ἃ σγοΥ οης τῆς ροθῖῃ ὈΥ ἰξ 5841} ῬΡὲ γπᾶη, ἐῤαὶ 1 πλὰῦ ἀρροῖπε ονεγ μεγὴ ἔου 

Αϑῖοπϑηεά, δηά 5}4]1 ἢϊ55 δ 4}} {πὸ ψνῆο ἐς κα πὲ ἡ δπά ψῆο ψ}}} "Ἐδρ- ! Ον, εσαν- 
. . . σεπξ νεθ ὧδ 

Ρίδριιεβ τπεγεοῦ, Ροϊηΐ τπη8 ἴῃς τίπηε ἡ ἀπά ψῆο 1: τῃαΐ 
ἐ6επι το. 18 (Α8 ἴῃ {δε ονεγίθγον οὐ ϑοάοπγη βῃορβεγά τῃδὲ νν}} βἴδπα Βείογε πιε ἡ τὸ “τ 

τι εἰς τῃετγεοῖ, 5διτἢ τς [,ΟΚῸ., ΠΟ πΊλη 
804] δϑιάς τἢδγα, πϑιτῃεγ 5841] ἃ δοη οὗ 
Γλλῃ ἀννεὶ! τη 1. 

190 Βεδιοὶά, ἢς 512}1] σοπιθ ᾧρ [ἷκε 

εἶλαρ. .ο.. δηὰ (ὐοπιογγαῆ απὰ τῆς παῖρῃδουΓγ 20 Τπογοίοτς ἤθαγ ἴῃς σουπϑεΐ οὗ Ἔτο Ἂ 
τῃ6 ΓΆΡ. ἴπαῖ 6 Βαῖῃ τἌΚεη ἀραϊπϑί 
Εάοπὶ ; δπά ἢϊ5 ρυγροβεβ, παῖ ἢς ἢδτῇ 
Ρυγροβοὰ δρδίηβ τῆ8ς ἱπῃδυιτδηῖβ οὗ 
Τεηλδη : ϑυγαὶγ ἴῃς ἰεαβὲ οὗ τς ἢοοῖς 

φοτοὰ Ὀγ Ἐοδίπϑοη (11. ς 70) 85 “"ϑἰυδίοα οἡ 
ἃ 1], οὐ 186 ἴορ οὗ ψνΠΙΟἢ 5 ἃ ᾿δϑί]θ." 

17. δ εεοίαίϊον...«ἀεἱοπὶ. δε44] ὙΠ 656 ψψογάβ 
ἃ1Ὸ ποι ἃπά νοῦ ΠῸπὶ ἴπ6 54π|6ὸ γοοΐ, πὰ 
δῃοι]ὰ Ὀς 50 τοηάδγοά 45 ἴο σῃενν [ἢ]5 γοϊδίίοη: 
“54 Εάονε «ῥα ῥξεονριό ἃ ἐογγοῦγ (566 ςἢ. γ. 
30): ἐγ βασσεγ ὧγ «ῥα δὲ Ἱεγγιβεά, ἀπά 
“ὁμάδεν αἱ αἰ δὲγ ῥίαψιρε, σΡ. “ἢ 5. ΧΥυἹ!. τό, 
ΧΙχ. 8. 

18. ἐδὲ πείϑόοωγ οἰϊιε5. ἐδεγε Γ ] ἰ.ε. Αἀ- 
ΤΩΔἢ δηὰ ΖΕΟΙΠ,. 

ΒΥ 4 «“οη οΓΓ »ιαπ, ἰἰἰ, ἃ “οπ ΥΓὶ “4ἀ»η, ἰ5 
τηοδηΐ ΔΥ ΠΊΔΠ, ΔΠΥ ΠΊΟΠΊΌΟΓ οὗ (π6 ΒιιπΊδη 
Ιᾶ.6. Α5 ποίϊςϑα ὈΥ ἈΟδίηβοη, 11. ς75.) ΠΤῸΠῚ 
Α.Ρ. 5:26 οηνναιάἀβ, Ῥεῖγαᾳ ϑιιάθην νϑη 5} 65 
ἔγοτῃ ἴη6 ρᾶξοϑ οἵ ΠίβδίογΥ᾽Υ. [{ ννᾶ5 Ὡπκηοννη 
ἴο ἴη6 Αταῦϑ, ννᾶβ σοηξουπάεξα ὈΥ ἴδ Οτὰ- 
βδύους ἢ δῃ ΘΏΠΓΟΙΥ ἀϊβογοηῖ ρίδοθ, δηὰ 
ΟἿΪΥ ἰῃ ἴπε ργέϑοηϊ δηΐου ννᾶ5 [5 γϑὰὶ ἴα 
ἀϊθοονογοά ΌὈΥ Βυγοκμαγαάΐ, δηὰ ζ}} ἀθίδι!5 
δίνεη οὗ 115 βρη ὰ Ὀυΐ ἀδθβοϊδίθ σοπηδιἢ5. ὈΥ͂ 
1 δϑοτγάς. 

19. [Ιπἢ {Π|5 σοπο]υάϊηρ δίγορῃθ, στ. 19--- 
22, {Π6 4}} οἵ Εάοπη 15 σοπηραγθα ἴο {Π6 χη 5 .- 
ΔὉ]6 βἰδῖο οὗ ἃ βοςκ ννοιτιθϑά ΌΥ 8 ΘΠΟΙΩΥ 
δίγοπρ πὰ ἤογοθ 85 ἃ ἰίΐοηῃ δηά ϑυἕ 85 δὴ 
ΘΔςΙο. 

δε «ῥαὐὶ εορις μῷ ἐᾷε α Πἰοη] 866 ποΐβ οἡη 
οἰ. ἵν. 7). ΤΠ σΟΠαΌΘΓΟΥ ἰ8 ὑπηδπιδὰ, 45 ἴῃ 
σἢβ. χὶνὶ. 18, ΧΙν"]. 40. 

ἐῤε ταὐυεἰδις οΥΓ ϑογάμ"] Οτι, ἐδε υυῖᾶθ οὔΓ, 
.ογάαη, ἴῃ6 της Κοῖβ οη ἢ15 ὈΔηΚ5, ςἢ, χιϊ. ς. 

ασαΐρησί ἐδ ῥαῤιίαέίοη οὗ 1δὲ σἰγοησ] ΟΥτ, ὕο 
080 δυϊάϊ πη Ῥδδῖοσαδκο. Τῆὸ ννοσγά τϑῆ- 
ἀογοὰ ῥαδιίαι! ον τη 5 (ἢ6 σταβϑΥ 5ροῖ νΠΘΓΟ 
1Π6 5Βῃορῃογὰβ Θποδιῃρ, (ἢ. νἱ. 2. δηὰ {π6 Ηθγ. 
ννογὰ εγέῤαη τλθδη5 ποΐ σέγοησ, Ὀϊΐ ροττηληθηΐ, 
εἢςγν. τς. ὙΠΟΊΙοΣ βία! κα ἕοστῇ ἔγοπι {Π6 15 ]6 
ἴο δἰΐδοκ {πὸ [0], 5ιισο ἴο πὰ 5ῆθθρ ἴπογὸ Ὀδ- 
οδιι56 οἵ 6 ρογοηπ|8] ραϑίαγο, Κ Ι 5 [γα η514- 
(ἴοη, γοοζγεριεαά, 15 ἀπθηδ 6. γέδαη 5 ΠΟ 
δυςἢ τηϑδηϊηρ, ΠΟΥ Ὀθολι 56 ἃ τοοῖκ 5 ἤπῇ δηὰ 
ἰλϑίϊησ, Νυγη. χχὶν. 21, ἀοοὺβ τ (ΟἸ]ονν (Πδῖ 
ἰδϑίπρ πιόδη5 γοςσκγ. ΝαρεΙ5Ό, 15 τυ ἢ ὑσίζοῦ, 
Ωἧ ἸΈΓΡΓΕΕ ῥασμγαϑε. 

1 «υἱὴ!δεμάάεοηίγ »ιαζε ῥίρε γμῆ ἀαυα ἤγονε 
δεγ] ΕἈἰρμε: (π6 ἤγβε νογῦ ΟἿ τηοά!ῆς5 (Πα 
ϑοσοηά, ἰἰ Ὀοὶηρ [τ 1 «υἱὴδ «υριξ, 1 «υἱδ γπαζε 
ῥί»ι γμπ οἵ ονι δέγ. 866 ποῖθ οἡ ψαίῤεγ, (ἢ, 
1}. 13, δηὰ ςΡ. ἰν. ς,) ἄς. ἼΠΟΓΘ 15, ἤοννενοσ, 
ξτοδί αἰβἼσυ  ν 845 ἴο ννβδῖ 15 πιϑραπί Ὀγ 1ῃ6 
Ρτοποιηβ ῥένι Δηἀ ῥὲγ. ἘῸΣ δίρη ἴπ0 0ΧΧ. 
δηά ὅϑγχζ. τεδὰ ἐῤερρι, ἃ5 ἴῃ ςἢ. 1. 44, δηά [ἢ]5 15 
{Π6 Τρ 5θηϑ6, 1 φυῦ! »μαξε ῥί»ε, Ἑάοτι, γὼπ 
ὥᾳυαγ 7γο»» 1, ἴῃ6 ραϑίυγαρο. 

απά «υδο ἰ5 α εὐοσεπ...1] Βείζεγ, ἀπά Ὃἱ ψῖ}1 
ΔΡΡοίπῦδ ΟΥ̓ΘΣ ὃ. [6 δραπάοηροα ἰδπά οὗ 
Ἑάοτχῃ, πὶ ὙΠ0 18 ερουεθ, ΤΥ σῃοόϑθη ΓΌΪΟΥ 
ΝΕΟυς Πδάποζχασ. 

αὐδὸ «υἱἶ! ἀῤῥοϊπί γιο ἐδε ἐΐριο 3) Ὅς ρἱαίη- 
(ΠῚ ἴῃ εἰνίπρ ποῖϊςο οὗ ἃ ϑιυϊξ, ῃβαά ἴο πγεπίίοη 
(Π6 τἰπὶθ νυ ἤθη {δὲ ἀεξεηάδηϊ πιυϑῖ ἄρρεασγ. [ἢ 
15. πογοίοσθ ΓΙΡΒΓΥ εχρίδίποὰ ἴῃ ἴῃ6 πΊΔΓΡ., 
αὐδο «υἱἱί εορυέης γι ἐπ ἡμάρνιοη ἢ 8ε6. [οῦ 
Χ. 19. [πη {π656 υδϑιίοηβ [εμονδὴ ἰάθη 65 
ΗΙπλ9ο 1] νυ ἢ ΝΟΡΙ δ πμοΖζασ, ῆο νγᾶ5 δεῖ- 
ἱηρ; ἃ5 Ηἰξ νἱςορεγεηΐ, “ἢ. χχν. 95) Δηὰ δῆδννϑβ ἴῃ 6 
ΒΠορο οϑϑηθθδα οὗ Εάἀοπὶβ σιι56, ΕῸΓ ΠΟ 15 
᾿κὸ [επονδῃ, Ηἰβ ἐη.4] ἴῃ ροννοῦ δηὰ παρῃτὶ 
ὟΝ Βο Ψ1}} ἀδτὸ ᾿εἰἰξαῖο ἢ Ηἰ πὶ, δηὰ φυεϑίοῃ 
Ηἰ5 τιρῆτ ΕἸΠΑΙΥ, νν δὲ ϑῃορῃογά, ννῃδῖ 
Κιίηρ ΟΥ ΓΆΪΟΓ νὉ 1} οἰδηά ὑρ ἱῃ Ὀδίι]α Ὀοίογε 
Ηϊπὶ ἴο ἀείεηά ἢϊ5 ἤοςκ τομὴ 850 ἀϊοδά δη 
4554:|Δηξὺ 

20. ϑιυγεὶν δὲ ἰεασὶ.. Ἐδίδοῦ, δωγοῖν 
60} Ὑ1}]1 ΤΟΥΣΥ ΔΘ, ὅδ ζ60016 ΟΠ 68 

ΟΥ ὉΆ86 Ζ9}Ὼ100]ς : ΒΌΣΟΙΥ͂ ὕΠΟΙΣ ῬΔΒΓΌΣΘ 
881} ὍΘ ῬῬΘΙΣΟΣΙ-ΒΌΣΙΟΙΚΘΗ ΟΥ̓ΘΥΤ ΘΙ: 

ΟΥ, ἃ5 (ῃ6 νεῖγὉ ΠΊΔΥ ὕὈ6Ὲ ἴακθη ἰγαηϑι νον, 
δωγεὶν ῥὲ «υἱὴ νιαῖξε ἐρεῖν βασήμγε {ΕἾΤ τοῦ «(ἔξ 
συεν ῥῶ. ΤὯ6 τοπάοπηρ οὗ [πὸ Δ. Υ. 15 ἀ6- 
Γεπάεά Ὀγ Ηδνοόγηιςκ, νῆ ὑπάογοϊδηάϑ ὈΥ ἐδο 
ἰεαοἱ οὔ δε ἥοεξ τμὸ ἔθ] 6. [ὃνγ 8, ῃο, πονοῖ- 
{Π 6] 655, 5041} σοπαημοῦ {μ6 Βαοπῖθ5. Βιιΐῖ (86 
νοΓὉ ἀοεϑ ποῖ πηεδῃ ἴο ἄγαφ ομἱἹ, Ὀι ἴο «ὐονν, 
8ἃ5 ἰοη5 ἃπά νϑνοΐνοθ Δ ΌΓΓΥ σθθορ. Αϑ 5δονῃ 
ἴῃ τ. το, ΝΟΌΟΠΒδάποΖΖδὺ ἀρρτόδοῆθβ Εἀοπὶ᾿ 5 
[ο]α 45 Α ᾿ἴοῃ, ᾿πνιηςὶῦ]6 Ὀδοαιισὸ Οοά ἰ5 ἢ 
ἢϊπ|. Νὼ βῃορπῃογζγά οσδη γοβίβὲ ἢΐπι, Ὁ 8]] θα, 
δηὰ ἴοανὸ ἴΠ6 ϑῆθορ ππρτγοϊοοιο, ὙΠΟΓειρΟΣ 
186 ΟΒαϊάξξδῃβ ομΐεσ, διινὶ ἰγεαῖ (ἢ φοοσ ἔξ !ε 



ΓΉ:ν. 
Ἡεεαγ 
ὅσα. 

ψ. 21---26. 

8.4}} ἀγανγ τῆ δπὶ οὐ: βυγαὶγ 6 5}2]] 
πλλκε τπεῖὶγ Βαδιτδιίοηβ ἀεϑοΐδῖε νι 
Γἢεπη. 

21 ΤΠα οαγίῇ 15 πχονεά δῖ [6 ποῖβε 
οἵ τῃεἰγ [4]], δἵ τῆς ογγ τῆς ποῖβε τῃεγο- 
οὗ ννᾶβ μεαγά ἴῃ τῆς ἰ Κεα 36λ. 

22 Βεδοά, πὲ 531121] σοπὶὲ 'ρ δπά 
ΗΥ 45 ἴῃς βαρὶς, ἀπά βργθδά ἢ5 ννγὶηρϑ8 
ονεῦ Βοζγδὴ : δηἀ δῖ τῃδλι ἀδγ 5}2]} (ῃε 
ἢεαγῖ οὔ τῃε πιρη τ πιθη οὗ Βάομλ ὃς 
45 ἴῃς Πελγῖ οἵ ἃ νγογηδῃ 1π ΠΕῚ ρδῃρβ. 

22 “' (Πὁποεγηίηρ [λαπιδβου. μα. 
πιδῖῃ 15 ςοηίοιηάεά, ἀπά Ατρδά : ἔογ 

ΒοςΚ 90 Ὀαγθαγοιϑὶγ, μδΐ ἴΠ6 νεγγ ἐο]ὰ 15 που- 
τ Πεά δ {πε Ὶῦ σγιοϊῖγ. ὍΠῸ ἰγδηβδίίοη οὗ [Π6 
ΑΟΨΝ., «μα »ιαξε ἀενοίαίε, ἀοτῖνος ἴὴ6 νϑγὺ 
ἴτουλ δηοίπογ τοοῖ, ἔτοπὶ ννῆϊσῃ [ἢ6 ἰὰνν5 οὗ 
ΕτΔΙΏΓΩΔΥ ΘΟ ΆΓΟΟΙΥ ΡΟΓΤηΪ οὗἉ [15 ξοστηδίϊοῃ. 

4]. Τε εαγί ἡ γιους Οπδ,κθ8. [ἰ ἰ5 
1Πὸ τορι αγ ννογὰ ἔοσ Δη δαγίδαιακα. 

αἱ τὲ ἐγγ.. ὙὍΠ6 ἀὐτδηροπιθηΐ 15 της ἢ 
ΤΆΟΓΟ Ροσίίοδὶ ἰὼ ἴῃς Ηφῦγοιν, ΤΡε ὐῤγίεζ:ττεῖο 
Ὧδε “«α 9"), ϑερῷ “τ ῥεαγά “1. σομπά. ΜΨΝῺΥ ἴδ6 
Ἐρεαὰ 868 15 50 σδι]θὰ 566 ποῖΐθ οῃ ἔχοά. χ. 19. 

22. δὲ «ῥα εονῖ μὸ απά Δν ἂς 1δε εαρἰε] 
ΤΠ τοροτοη οὗ ἴ[η6 νοτῦ, δὲ Ἅφραΐ εονρς τ, 
5ῃονν8 ἴῃδὲ [Θγοπλδῃ ἢδα ἢ]5 ἔογπηοῦ πηείδρῃοῦ 
ἴῃ τ. 19 ἴῃ τηϊηά, Ηδνίηρς {ποῦ σοπηραγεὰ 
ΝΕΟΌυςΒδάηοΖζζασ ἴο ἃ ἰΐοη, ἴῃ δι ]οπὶ οὗ 
βἰσοηρίῃ, ὮὨ6 πον ᾿Πκοὴ5 ἢϊπὶ ἴο δὴ θαρὶθ, {6 
ΕΠ] Ϊ]επὶ οὗ ϑνῆπεθ5. ὉΠ γάρ ΠΥ οὗ Π15 
Τηονεπηοηΐβ ἄοιὉ]65 ἴΠ6 ἴεσῦγοσ σδιιϑθὰ ὉῪ τἢ6 
ξτοδίποϑβϑ οὗ ἢ15 βσίγεηρίῃ, ΕἼΠΑΠΥ [Π6 ΠΊΙ5ΟΓΥ οὗ 
[86 ᾿ἸπηδὈϊΪ δηΐ5, σοπιραγεὰ ποτε ἴο 5ῆδορ ννοῦ- 
το ΌΥ νὰ Ὀεδδϑῖϑ, 15 πονν, ὙΠ 655 οἴοβθ 
δάδμπογεηςα ἴο [ἢ6 πηρίδρδογ, ἀθϑοι θα 845 ἰὴ6 
Ῥαΐῃ οὗ ἃ γψοπδῃ ἴῇ πεῖ ῥρᾶηρϑ. 

48. Οὐπεργηὶης Παριασα] ὙΒΠουρῇ {πε 
ΒΌΡΕΙΞΟ ΠΡ οη 5 σοηβηρα ἴο ᾿απηδϑοιι5, (86 
ΒΓΟΡΌΕΥ τοϊδίοβ ἴο 1ῃ6 ννβοὶς οἵ Ασδηι, σδ]]ϑά 
Υ 5 ϑγγία, νυ ῃϊς ἢ ννᾶ5 ἀϊν! θὰ ᾿πἴο ἵννο ραγίδ, 

186 ποτγίδογῃ, οὗ νος ἢ Ηδπιδί ννᾶ5 {Π6 σαρὶ- 
[Δ], δηὰ (ῃδὲ ἴο {πὸ ϑοιτῃ-οαϑὶ, Ὀοϊοηρίπρ ἴο 
Ῥλατλλθουβ. ὍΤθῈ {πἰτὰ Αταπηαῖς Κιηράομπι, 
[δὲ οἵ Ζοῦαῇ, πο Ἰοηρογ ὀχ βίο. 

Ἡαριαὶ ς εοηγομπάε] Οτ, 15. δϑμβδπιϑᾶ. 
Ἐὸσ Ηωριαΐ 5686 ποῖ οη ὕξῃ. χ. 18. [{ νγᾶβ 
οἰαϊπιοὰ ὈΥ ἰϑγδθὸὶ ἃ5 ρατγτί οὗ [15 ᾿ηῃεπίδηςθ, 
Νυχλ. χχχιν. 8, νν85 οί} } }Κ συ δ᾽θοῖς το δοῖο- 
τοη, 2 (ἶτο. νἱ 1]. 4, Δηά ἀραὶῃ σοπηπογοὰ ἔου 
5.86] ΌὉΥ [εγοῦδοᾶπι, 2 Κ. χὶν. 2ς. ον 115 
ὨσίΟΥΥ 45 ραϊπογοὰ ἔγοπι ἴΠ6 συποιξοστῃ 1Π- 
ΒΟΣΙΡ[ΟΠ5 566 ϑοῃγδάου, Ρ. 20. 

“4;ρΩ4Ὶ ϑεβιγδάογ, ρ. 204, δᾶγϑβ (δῖ (ἢ }8 
Ἶδοθ 15 δ] ϑὰ Αγρδάάδιυ ἴῃ ἐπε ᾿η5οΓρΕΪΟΙΒ. 
ΓΊΔΥ δϑουΐ ἕουγίθεῃ τ ]]65 ποτ οὗ ΑἸθρρο, 

δῖ Δ ΡΪδος ὑνθεσα 18 ΟΝ ἃ δεᾶρ οὗ γυΐϊῃ5 οδ] ]οὰ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΙΕΙΧΣ. 

(ΠΥ πᾶνε ἢδαγά δν!] τἰἀϊηρϑ : [Π6Ὺ γε 
ἐΔΙητοαγιθά , ἐῤεγε ᾿ς βϑοῦγονν ἴοη τῆς " Ηεϑ. 

»φοζέσα. 
868 ; ἰζ σδηῃοῖ δὲ 4υϊεῖ. 

24. ἰλαυτιάβουβ ἰ5 νγαχεα ἔθεῦ]ς, ἂπ 
τυγπεῖῃ ΠοτβεὶΓ τὸ ᾶεε, δπὰ ἔδξαγ μαῖὴ 
βεἰΖαά οἡ ῥεῦ: δηριυ θη Δηὰ βοῦγοννβ 
ἤλνε ὭΚεη Πεῖ, 48 ἃ ννοπλδη ἴῃ ἴγανδ]]. 

2ς Ηον ἰ5 ἴῃς οἰ οὗ ργαῖβε ποῖ 
Ιεῖ, τλε οἰ οὔτων Ἰογ! 

26 ΤῬὙΤπετγείογε μεσ γουηρ πιεη 5.4] 
[111 ἴῃ ἤδθγ βἴγεεῖβ, δῃὰ }}] τῆ6. πηθη οὗ 
νν ΑΓ 5[18]} θ6 ουζ ΟἹ Ἰπ τπαῖ ἀλγ, 5} 1ἢ 
τῃς ΓΟΚΡ οὗ Ποοῖϑ. 

Το Ετίδά. Κιορρεοτί, δας. Μοτρ. Οο5.᾽ χχν. 
όςς. : 

ἐῤὲγ ἀγὸ 7αἰπἐδεαγίο 7 ὌΠ πηᾶγρ. ριο θά 
Ϊ58 τοῦ. Τῃδ νοῦ πλθδηβ ἰῃαΐ ἴΠ6 5ίποννο 
ΔΓΘ τοΪαχϑά, ὑπκηϊΐ, ΤὨγοι ἢ ἴογτοσ. 

ἴδετε 15 τογγοαῦ οπ ἰδὲ “4 [Ιπ ἐῤὲ “τα. 
ΝΟΑΓΙΥ ἰννεηῖγ Μό5. τοδά μάθρ ἐδε “εα, τὴ 
σμδηρο ὈοΙηβ ἃ ΝΕΓΥῪ 5151 οἠθ (3 ἕογ 3). Δ 5 
(6 ποχί οἴδιιϑε 15 ἴακθη νογυδζιπὶ ἔγοπι [58]. 
Ϊν11. 2λο, ἂηά 45 {Π6 στεδάϊηρ ἴπογθ 15. δἐρᾷε ἐῤὲ 
σεα, ἴποτε νου] Ὀ6 {16 ἀουδὲ οὗ {Π1|5 ὑείηρς 
ΓΗ, ννεγθ 1 ποῖ [παῖ 411 ἴῃ 6 νϑγϑίοῃδ πάνθ ἐπ 
2ῤε “τα. ΑΚ ἴδε 568 5 δορά ἴῃ [54]. ἵν]. 2ο οἔἔ 
1Π6 αρ!ἰδιίοπ οὗἩἨ [π6 ποι ρἢ 5 οὗἉ δν]}]} πηθη, 115 
5656. ἤδΓΘ 4150 ῬγΓΟΌΔΟΪΥ 15, ἐῤέγθ ἰς σογγοαυ, οΥ 
ΤΑΠΕΥ Δηχιθίγυ, ἐπ ἐῤεέ ασίαΐεά ῥδέαγίς οἵ ἴῃς 
ΘΥΤΓΊΔΠ5. 

24. πὰ ἐμγποῖδ, ὅζς. Οὐ απά. [ἡ [86 
οὐ ρῖπαὶ 1ΠῸ τγαριἃ βεαυθηςθ οὗ- ὑποοππροοίοα 
56ῃἴΘΠσ65 ΚΎΡΑΙΪΥ πο Ὠΐθη5 [6 εβέεςῖ οὗ ἴῃ ἀ6- 
βοπρίίοη, Μαριαμ ἐς μρπογουεά: 4θὲ ἱμγπρά 
20 ἥεε, απά ἃ ἱγεριδίηρ “εἰποά ῥέσ; αησιώσ απά 
«υγἐῥίηρ, Ἰοοῖ ῥοίά ο77 δὲν α. ΟἿ ἃ «υογιαῖ ἱπ 
ἐγαυαίϊ. ὍΤΠδ ῥργορδοῖ γεργοβθηῖβ ἴπ6 ρθορὶδα 
8ἃ8 ϑδἰδπάϊηρ 950 ρδγαϊγϑεὰ δηὰ ηὐυδκίηρ ἢ 
ἴοῖτοῦ, ἃ5 ἰο Ὀ6 ΠῸ πιοῦο δῦϊθ ἴο ἤδε ἤδη ἃ 
ὙΜΟΠΊδΔη διά ἀθη]γ ονεγίδκθη ὈΥ ΠΟΙ Ρδηρ5. 

256. ρευ ἐς ἐδὲ εἰϊγ οὔ ῥγαΐτο ποὶ Ὁ] Α5 
[06 νγογάβ ϑίδηά [ΠΟΥ ἀῇὸ δῃ Ἔχοϊδιηδίιοη οὗ 
ΒΟΙΤΟΥ Τυηρ ἔτοπὶ (ἢ ργορῃεῖ δἱ {πὸ ἰπουρῃϊ 
οὗ [η6 ρϑορὶο οὗ [ϑαπιδϑοιιβ 1815 τεπηδὶ ηἴης ἴο 
Ὀς 5ἰδιυιρῃίετοά, ὙὍὙΠδ ννογάϑ » 1} ἦον ἢᾶνὸ πηδὰδ 
πιοϑδί σοιϊητηθηπίδίουβ ρυΐ [6 ννογάβ ἱπίο {Π6 
τοι ἢ οὗ (ῃ6 Γαπλάϑοθπο5. {ποιηβοῖνος, δηὰ 1 
50 {Π6 ΟΠΪΥ ῥγοῦδὈϊθ ὀχροβιτοη οἥεγοα 5 (Πα 
οἵ Οταῖ, νο ἴακεβ. ἤοφυ ἃ5 τιοδηϊηρ ἥομίά 
ἐραὶ ἴὴ6 εἰ οὗ ργαϊϑθ ννεῦθ πο δραηάοηρά, [Π6 
ἤοι56 οὗ ΤΥ ἧογΥ. Βιυῖ (6 Ψυΐρ., ὅγγ., δπά 
ἼΤἌάγᾷ. οὐοϊῖ γι», δηὰ 1 γεϊδιηθά τὲ τηυϑὲ 6 υἢ- 
ἀετϑιοοά 85 ὀχ ργεϑϑίηρ ἴΠ6 ργορῃοι 5 ον ϑυτὰ- 
Ραΐῆγ. Τὴ ργάῖϑα οὗ [λᾶπιαϑθοιι5 ἔοσγ ὈδΔυΥ͂ 
ἢδ5 ὈΘΘΠ ὕηΊν ΓΒΑ] ἔγοπῃ (ἢ ἀδγβ οὗ Νδδγηδῃ, 
4 Κ. ν. 12, ἴο ἴδοβε οὗ ἴῃς πιοϑῖ γϑοθηξ ἔγανο]- 
165. 

46. δαὶ! δὲ εμὶ ο7} 8686 ποῖδ οἡ οἷ. Υἱῖ,. 
14. 

551 
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᾿Αδηοδ τ. 4. 

ἸΕΒΕΜΙΑΗ. ΧΩΙΧ. 
27 Απά] ν}}} Κίπά]ε 4 ῆτε ἰπ τῆς 

νγ4}} οὐ ̓ απιδβοι5, ΔΠἀὰ 1ἴ 5ῃ4]] ςοῃϑιιπς 
τῆς ραίδςοεβ οὗ Βεη-Πδάδα. 
δ 4 (οηςετηίηρ Κεάαγ, ἀπά ςοη- 

ςεγηΐηρ ἴῃς Κιπράοπηϑβ οἵ Ηλζογ, νγῃϊοῇ 
Νερυςπδάτεζζαγ Κίηρ οἵ Βδδυίοη 5}4]]} 
8Π}1ἴ6, τῆ 541 τῆς ΓΟΚΌ; Αἴϑε 
γε, ρὸ ὕὑρΡ ἴο Καοάλι, Δη4 5ρο1] (ἢς πχεῇ 
οὔ τῆς εδϑί. 

29 ΓΠΒεῖγ τεπῖβ8 δηά {πεῖὶγ βοςκϑ8 
8.4}} τῃ6Ὺ τᾶκΚε ἄννᾶὺ : [ΠΥ 83}.4}1} Κα 
ἴο τΠεπιβεῖνεβ τΠεῖγ συγ! 85) ἀπά 4]] 
{ΕΓ νεβ86}5. δηά τῇεῖὶσγ σδηλεΪβ ; δηά 
{ΠΕΥ 5}4}} οὔ ὑπῖο {πε πὰ, ἔθαγ ἐς οἡ 
ΘΝΕΓΥ 5146. 

20 4 ΕΠεε, 'ρεῖ γου ἔλγ οὔ᾽, ἀννεὶ] 

γου, ἀπά διδῖἢῃ! ςσοποεϊνεά ἃ Ρυγροϑε 
Δρδϊηϑβῖ γοιι. 

21 Ατίβα, ρεῖ γοι ᾧρ ὑπο (Π6 
ἐγ Δ ΠΥ παῖίοη, ταῦ ἀνγε εἰ υνντθους (Οτ, ἐκ 
οᾶγο, 841 τῆς ΓΚ, νης ἢ ἢδνε 
ΠΕΙΓΠΟΓ ραῖεβ ΠΟΙ δάγβ, τυῤίεὐ ἄννεὶ] 
αἰοηα. 

32 Απά {εν ςλπιεῖβ 584]} δε ἃ 
ὈοΟΙΥ, ἀπά τἢ6 πλυϊοταάς οὗ {πεῖν σδῖ- 
1|ὲ ἃ 8Ρ01]: δηὰά 1 νν}}} βοδῖίογ ἰηῖο 4]]} 
νγὶπάβ {πεπὶ ἐῤαέ ἄγε ᾿ἷπ τῆς υτπιοβα  ΗῸΝ, ων 
σΟγηθΓβ; ΔΠ4] νψν}}] Ὀτ Πρ πεῖν σα] Απ  Υ ἐσένα, 
ἔτοπι 41] 51465 τῃεγεοῦ, βδτἢ τῆς ΓΟΚ. ζδυν με 

112 Απά ΗδζΖογ 584}} δε ἃ ἀννε!]ηρ ἔραν σέ 
ἴογ ἀγτάροηβ, σπά ἃ ἀεϑβοϊδιίοῃ ἴου δνϑγ: “φορά. 
ΠδΓα 5Π4]1] πὸ πιᾶη αδ4ε ἴπεγθ, ΠΟΥ »εγοτ, 8, 

ΤῊΣ". "2 
νει γ. ἄεερ, Ο γε ἱπμαδιϊδηῖβ ἔξ Ηδζογ, βδιτἢ 

τἢ6 ΠοκῸ ; ἔογ ΝεδυςμδάγεζΖζΖαγ Κίηρ 
οὗ Βαῦγ]οη ἤδῖῃ τάκεη σουη8ε] ἀραϊπϑῖ 

27. 1 «υἱ] καἰ ἢ ΤὌΠΙ5 σεῦθε 5 ἴδίκεη 
ἔγτοπὶ ΑΠΊΟΚ 1. 4, Ὑν ΠΟΙ 566 ῃοῖθ, 
Βεπεραα ] 868 ποῖθ θη 1 Κ. χὶ. 14.) 22. 

28. Οὐπεέγπίης Κεάαγ) 866 οἡ οἷ. ᾿Ϊ. 1ο. 
δε διπσάονι» οΥΓἹ στοῦ] Ἡδζογ, ἀοτγινε 

ἔγοτη ῥᾶχξεγ, λῷ νυν] δὰ υ]]ᾶρο, 15 ἃ βΌΠΟΓΔ] 
ΔΡΡοΙἸδίϊνα οὗ ἴμοϑο Ασδὺ ΠῚ 065 ννῆο ννογε ρᾶγ- 
ἘΑΠῪ ϑοί θὰ, νυ ἢ] Κοάδσγ ϑἰρηϊῆοβ (ἢ Βεάδ- 
ννθθη, ΨῺΟ υϑοὰ ΟἾΪΥ ἰδηΐῖ5. [ἢ {ΠῸῪ ἴδ05 
Ῥοβϑεϑϑοα υ]]Π]|ᾶρὲ5 {πο} ἀϊν!ϑίοηθ του Ὀδ 
ΤΏΊΟΓΘ ΡΓΟΡΕΙΥ οδ] θὰ Κιπσάοιϑ ἔμᾶπ ἢ ἘΠΘΙΓ 
σμΙοῖ5 νοῦ [86 τοῦθ βμθκῆς οὗ νναπύοπηρ 
{πῦθ5. Εννα]α, ποννόνθῦ, ὔρο5 (αἱ ΗδΖοτ 
15 ΔΠΟΙΠΟΥ ΑΥ οὗ 5ρε]]Ππρ [εἴογ, 1.6. (υὑγαᾶ, 
ννῇοδ6 ᾿ΠΠδὈϊ Δηΐ5, τ τ[ῃ6 Κοάδγοησδ, ννουὰ 
πδίι γα! γ Ὀὲ σΔ]]οὰ ἐῤε “ον οὗ δε Εα.!. 

“ῥα! “ρη] Οτ, βδιλοῖθ. ὍΠϊ5 ϑἰδϊοπιεηξ 
οὗ [6 ἐδ] πιδηΐ οὗ {Ππ6 Ργορῆδθου ννᾶ5 ργοῦδο!Υ 
δάἀάοὰ δ {6 βαπὶ6 ἘΠῚ 85 ἴθ τοίογοησθ ἴο 
ΟδζΖαᾷ ἴῃ ςἢ. χὶν!!. τ. ὍΠο τοεϊθπτίοῃ ἰπ [ῃς 
Ἡοῦτονν οὗ [Π6 5ρε! της ΝΕ ΠΔάγθΖΖΟΣ, ἃ ΠΊΟΓῸ 
5110 οὗἩἨ 16 5. πθε, οσσαϑιοπράὰ ὈΥ Ηδ2ογ ᾿πηπλθ- 
ἀϊδίου Ὀοίογο, 15 δὴ ἰπϑίδησθ οὗ [ῃ6 ὄχίγοπιθ 
ΒοΓ ρου ]οι5η655 οἵ 6 Μϑοσιίοϑ. 

29. εμγία!}] ὙΠ δηρίηρδ οὗ ννῃιςῇ (ἢ 
[οηΐ5 Δ᾽ ἔογπιος, 566 ςἢ. ἵν. 2ο. 

ἘεαΡ ἰδ οβ ουὲγγ “Δ Μαχογεριϊεαδιό, 568 
σἢ, νἱ. 25. Νοῖ ἴο Ὀὸ υπάογεοίοοὐ 85 {Π6 (4]- 
ἀπαῃ νυγσοΓΥ, Ὀυΐ 845 ᾿ἱπάϊσδίης [6 ῥδηὶς 
νν ΠΟ ἢ ̓ς {Π6 γοϑα]ὲ οὗ [6 υποχρεςῖοα οηβεῖ οὗ 
[ῃ6 ΘΠΟΙΊΥ. 

80. Εἶρε, χεὶ γομ γὰγ ο77] οί νετγθβ 
τήθδη ἴο ἤθθ, Ὀυϊ ἴΠ6 βδορεοηά 15 16 πλοῦ 6 1- 
Ρθαῖῖς. ὙΠ ΘΥ ΠΥ Ὅ6 τεπάογο, ἔλεε, δανίεπ 
γωριἱν ααυαγ. 

“«υεἰ! ἀεΡ}1 5866 ποῖς ο υ. 8. 
Ω βέγροῦό αφα᾿ "4 γοιῇ 868 Νοῖδ δὶ επάὰ οὗ 

Ομβδρίεγ. 

απν 80η οὗ τηδη ἀννεὶ] ἴῃ ἴ{, 
34 4 ἠἡ11ἢε νοτγὰά οὗ ἴῃε [ΚΡ (δδῖ 

σδηλε ἴο [εγεπιδῃ {πε ργορμεῖ ἀραίηϑῖ 

,81. “Πεἰ4ο, σεὶ γοκ Ὁ] ὙΠ6δ6 ογὰ5 ἃΓῸ 
ἴπ (6 Ηροῦγονν [Π6 δδλθ ἃ5 ἀγὸ ἰταηϑίαϊοά, 
“γε γε, χὸ μῷ, ἴῃ. ὦ. 18. ὙΠΟΥ ἴἢ.5 586 
(Πα (ῃὴ6 ροεπὶ 5 ἴο Ὀ6 ἀϊνιἀδὰ ἱηίο ἴνο 
Βίγορῃδβ, ϑδςῇ οὗ νυν ῃ]ςἢ νν}}} Ὀ6 ἑουπὰ ἴο ςσοη- 
δἰϑδὶ οὗ ἴῆγοθ ραγίβ οἰ οβοὶυ δηβδυνοσίηρ ἴο ΟἿΘ 
Δηοΐποσ. [Ιπη (ἢς ἢγϑί [Π6 ΘΠΟΠΊΥ 5 συτηπιοηθα 
ἴο {πὸ αἰἴΐδοκ:; ἴῃ (6 βοσοηᾶ ἴῃς οδί!θ δὰ 
σΆπ16]5 οὗ Κοάδσ ἃγὸ ργογηϊδοά ἴοσ 5001}; ἴῃ 6 
τῃϊγά, ταρι ἃ βιρ ἢ 15 5ςεῖ ἐουτῖἢ 85 [ῃ6 5016 σῆἴδῃοδ 
ΟΥ̓ Θϑοδρο, ἔογ πὸ Κίηρ οὗ Βαθοὶ μ45 ρυτγροβοά 
{ΠΕΙΓ στιΐη, δηὰ [}15 ρυγροϑα ννῈ 566 ἴῃ ἴΠ6 σοῦ «- 
Γοβροηάίηρ οαἶδιιθ6 σοι ρ] ο Υ Δοσοιηρ] 5Π6ά. 

δὲ «ὐεαΐδγ παίοη] ΟΥ̓, ἃ παίίοη δῖ τϑΒῦ, 
᾿ντηρ ἰγαηαι}}}ν δηά 1ῃ σδπὶ γαροθθ. 80 «υἱϑ- 
ομἑ εαγε ννουϊὰ Ὀ6 πιοτὸ σογγοοῖΥ τοπάογοὰ 
ΒΘΟΌΣΘΙΥ, ἴῃς ΗδΌγονν ὈΘΙΏΡ ἐπὶ εονὶ (6. 
δα, ΠΟΓ 8: Ωρ. ποΐθ οἡ [θιῖ. 11}. ς. 
ΠΟ ἀφυεὶ αἰοποῇ] ΦᾺΘΥ ἀκυοὶ αἰοπε, 1.6. 

αν ποιῖθογ 4} }ΠΔησθ5 νυ ἢ ΟἾΠΒΟΙ πδίϊοηθ, ΠΟΥ 
ἱπιογοοι γα ΌΥ σΟΙΠΊΠΊΘΓΟΘ. 80. [586] νγὰ5 ἴο 
ἄννε}} δἴίοπθ, Νυπι. χχὶν]. 9. 

382. ἐῤερῃ.. ΓΟΥη67 9] ΟΥ̓́, 8089 ἮΒΟ Ο11 
ὍΠη᾽ } ϑὃ ΘΟΟΥ̓́ΔΟΥΒ Οὗ ὉΒΘΟΙ͂Σ ὈΘδΙ͵άΒ, 560 ποίθ οὔ 
ςἢ. ᾿χ. 26. 

,ῦονι αἱ «ἰδ ἈΝΟΡυςμδάποζζαγ νυ] 50 
ΔΥΓΆΏΡΟ ἢ]5 ἴγοορϑ [παῖ {πὸ Βράδννθοη ν"}}} Ὁδ 
δι γγουπάθα οἡ 4}} 5ἰάοϑ. απὰ Ὀοίηρ [ἢ1|5 Ὡη4Ὁ]6 
ἴο Θϑ0δρ6 ἴῃ ἃ ὈΟΑΥ 4ν1}}} Ὀ6 βολιϊογοὰ ἴοὸ αὐ ἐδς 
αυἱπά:, ἴο {Π6 ἔουγ αυδγίοετβ οὗ ἴῃ δαυτῃ. 

33. ἀγαφομ] ἰ.6. 2861.818. “ἷ.. χ. 22. 
Ἐογ [Π6 γοϑί ςρ. υ. 18. 

84. αγαρμὶ Εἰαρη) Οτὶ οοποοσπῖπα Ε- 
ἦαηι. ὙΤΠθ Ῥγδροϑιοη ἰ5 ποῖ, ον όνογ, {86 
51ΠΊ0}6 ἠο τε οὗ, υϑοὶ ἴῃ στ. 1.7. 23. 28. δυῖ ἃ 
ΒίΓΟΠΡΘΓ Οη6 οὗΐεη ἱπίογοπαηροά ὈΥ Θγεη) ἢ 
νυ ἢ [ἢ6 ῥὑσθρ. αφαίνοι, ἼΤΠΘΙΓΟ 15 ΠῸ τϑάϑοῃ ἴοῦ 
Βυρροβίης τῃδὲ 11 15 50 ἱῃϊογοῃδημοά μβογο. Τὶ 



γ. 35-30.] 

ΕἸληι ἰπ τῆς δερίπηὶπρ οἵ τῆς τείρῃ οὗ 
Ζεάεκιίδῃ Κίηρ οὗ [υάδῇ, 54 γὶπρ, 

35 ΤἭυβ 561} τῆς ΓΠΟᾺΡ οὗ Ποβῖ8 ; 
Βεἢο]4, 1 νν}}} Ὀγθακ τῆς δονν οἵ ΕΪΔ4π|, 
της Ἄοἢιεῖ οἔὗἩ τΠεἰγ πηρῆζ. 

30 Απάὰ ὑροη ΕἾδηι νν}}} 1 Ὀτίηρ [πε 
ἔουγ νν]Πη 45 ἔγοπη τῆς ἔουγ αυλγίεγβ οὗ 
ἢεάνθη, δηά νν}}} βεςοδῖῖοῦ τἤθπι ἴο- 
ννατὰ 11 τῆοβϑε νγπάβ, δηά τἢθτα 5}4]]} 
θεὲ πο παῖίθῃ ὑν δι ῃογ τῆς ουϊολϑῖθ οὗ 
ΕΠΔ4πὶ 5}.4}1 ποῖ ςοπλδ. 

47 ΕοΓΙ ν}}} σαυ8ε ΕἸδπὶ το δε ἀΪ8- 
πηλγϑά θείοτγα {Πεἰγ ἐπθηλ 68, ἀπ δείοτα 

ΠΟὐΠΓΥ, ο811οὦ ὈΥ τ Ῥογβίδηβ ὕνα]α, ὉΥ (6 
ΟΑΥΪΥ Οτεεκβ Οἰβϑῖα, Ὀυῖ θοροῦ Κηοννη συ ῦ56-» 
4υΘΠΥ 45 ϑυπίδηδ, ἰ5 (πΠ6 τηοάσογη ΟΠδαΖίδίδῃ, 
δηά 1165 οἡ ἴπο οἂϑὶ οὗ (μαϊ ἀκ, ἔγτοπι ννῃϊςὴ [ἢ 
5 Ξεραγαϊθα ὈΥ ἴῃς ΤΊρτι5. [ἢ {Π6 οσυποϊξοττῃ 
1π5ΟΓ ΡΈΟη5 ννὲ ἥπά {πὸ ΕἸΑπιϊΐοβ ἴῃ ρεγροίιδὶ 
τγὰν ἢ ΝΙΠονθῆ, νυ νγποπὶ {ΠΕῪ σοηϊοσιοά 
Ῥοβϑοββίοῃ οὗ [Π6 σουπίγυ οἵ Ἀδϑὶ (]ϑποστηδηΐ, 
41,65 ὑγθπλ. (ἵν. 11. 248, γνῆο σι! ΡΡροβοβ {παῖ 
[15 τορίοη 15 πιθηξοποὰ ἴῃ ΕΖοκ. χχχνη. 2, 
χχχίχ. 1). ὙΠ ΒΑΌγΙοΠ, οα ἴῃς σΟΠΙΓΑΓΥ, 
ΠΟΥ τπνοτα οἡ ἔΠΊΘΠαΪΥ ἴεπη5, δηά ΠΟΥ ἈΡΡΘΩΣ 
ΡΟΓροί ΠΥ 85 186 4}}165 οὗ Μεγοάδοῃ- Βαϊδάδῃ 
δηὰ ἢ5 50η5, ἰῃ ἴΠΟΙΓ βίγυρ 65. ον ἱπάοροπή- 
Εηςς, ἰΌ. 222, ζο. ΤΟ ϑιιρροξείίοῃ ἐμογοίοσο 
οὗ Εννα]ὰ {πὶ ἔΠ6Ὺ ϑεγνθὰ δ5 διιχ Πα γῖθ5 η (Π6 
(μαι άσεδῃ δττηυ, ἴῃ (ἢε ἐχροάϊοη νι ἢ οπάρά 
ἴῃ ἴῃς [4]} οἵ [Ποία κίπι, δὰ {πὸ ἀθροτγίβιοη 
οὗ Τθσοπίδῃ δηά τῃ6 Ὀεϑῖ οἵ {Π6 Ἰαπὰ ἴο Βαῦγ- 
Ιοῃ, 15 ποῖ ἱπιργοῦθδῦϊο, που ρῊ {Πότὸ ᾿5 ποίην 
ἴο 05 γ ὃ ἴῃ αγίηρ ἴο {ποὶγ σμᾶγρε ΔΥ 6χ- 
[ΓΔΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ στο Υ. [ΙΕ ννᾶβ ἴῃ 186 ποχῖ Ὑϑᾶσ, 
6 ἤγβι οἵ Ζεάοκιδῃ, {παξΐ {Π15 ΡΓΟΡἤΘΟΥ ννὰϑ 
τυτιτίρη, δηὰ ἴἢιι5 ἰἰ 15 ἰδίου (ἢΔπη πόθο νν ἢἰςἢ 
Ἰπηπιοα!αἰοὶΥ ργοσθάθ ὈῪ βενθη γρᾶγβ, Ὀυζῖ 4 ΠΠ{Ὶ]6 
ΡΓίογ ἴο ἴΠ6 ργορηθοῖοβ ἃραϊηβ Βαῦγίοη, οἢ. 
Ἰ:. ς9, Ψ ΏΙΓΝ ᾿ἱπηπγχεαϊαίεϊν [Ὸ]]ονν. [ἴ 15 τὸ- 
τιλγΚΑῦΪο {Παΐ {Π6 ννογάϑ τὰ Αἰλάμ, ἐδε Εἰανρῃη, 
ἌΡΡΘΑΥ ἴῃ {Π6 ΠΧ Χ. ἴῃ οἢ. χχν, 14, ἰο]]οννθά 
ὈΥ {58 ῬΓΟΡΠΘΟΥ, νν8}6 ἴῃ οἢ. ΧχνΐΙ ᾿ν6 
Πηπά, 1κ δε δεσιππίηρ ο ἐδὲ γείση 9 ἀἰησ Ζεάρ- 
δια ἐῤῥεγὸ «υαὐἹ δὶ: «υογ' αὐομὶ Εἰαπι, [ΟἸ]οννοά 
ἴῃ Ὁ. 2 ΟΥ̓ {πΠ6 Ῥγορῆθου ([π ςἢ. χὶνὶ. οὗ [ἢ6 
Ηδθῦγ.) δραϊποὶ Εργρί. Εογ (ῃ]5 δῃᾷὰ Ὀδοδιιβο 
Αἶϑο οὗ [6 αῦϑεποθ οὗ ΔΠΥ δ᾽] τιϑίΊοη ἴο Νοθυ- 
σμδάποΖΖαγ, Μονογϑ, ΗἰΐΖ., δηὰ ΝΈροΙΞΌ. αν 
διριιοὰ [δὲ 115 ἀδίθ 15 Αϑοὸ 1Π6 ἔοιιγσί ἢ γϑᾶσ οὗ 
]εμοιϊακίπι, ἀπά ἐπαῖ ἰξ ννᾶ5 σοπιδιπθαά ἴῃ (ἢδ 
ΤῸ}. Βυΐῖ [δοιυρὴ δὺς {πὸ 1ΧΧ.΄- γκῖνθ τι ἃ 
ἀου]ο σιιρεγϑογτ ρίίοη, γεῖ ΠΟΥ (οϑ  γ ἴο {6 
ςσοτγτοοΐποϑϑς οἵ ἴΠπ6 ἀδίο, δηά {6 ᾿ηϑογζίοη οὗ 
ἘΠ ΡγορἤθοΥ ὉΥ ἴπ6πὶ ἴῃ ἃ ρΐδςο, ἴο ψνΒΙσ ἢ 1 
ΤΩΔΠ ΕΘΕΪΥ ἀοο5 ποῖ Ὀεϊοηρ, 15 ἃ ὑγοοῦ 5 ΡΥ 

ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΕ ΙΧ. 

(δηλ τμδῖ βεεῖκ (πεῖν 1 : δηά 1 ν"}]] 
δγίπρ' Εν} ἀροη τμεπὶ, ευέπ ΤΥ ἤστοδ 
Δηρεῖ, 88 τῆς ΓΟΚΡῸ ; ἂἀπά 1 ν] 
β6ηἀ τῆ βννογὰ δζογ τῃδπὶ, {111 πᾶνε 
ςοηϑυτηδά τἢεπι: 

428 Απὰ 1 ν}}}] 5εῖ τὶν τἤτοης ἰῃ 
ΕἸΔπι, πὰ νν}}} ἀεβίγου ἔγοιῃ ἴῃ ποα 
τῆς Κίηρ ἂπά τς ρῥγίποαϑ, δδίτἢῃ τῆς 
ΓΟΚΡ. 

29 ἢ Βιυῖ ἴἴ 514}}] σοπὶβ ἴο ρᾷ85 ἰῃ 
πε ἰαζῖεγ ἀδγβ. ἐῤαὶ "1 νν}}} δγηρ " κμβρ. “δ. 

. ΟΝ. Ε 47. 
ἀράῖη ἴῃς σαρτνι οὗ ΕἾΔπι, 54 ἢ τε νεῖ. 6. 
[οΚὉ. 

οὔ {π6 ςοηδιϑίοη Ὡς ἢ οχι σία ἴῃ (ἢε Εργρίϊδη 
{γδηϑουρί8 οὗ {Π6 ῥσόρβθςῖθθ σοϊδειπρ ἰο [ἢ6 
Ὠδίοη5. Α5 ἴῃς ἔστι 5. Ρουθ ΠΡ ΙΟ. ἴῃ {ΠΕΣ 
ἙΠΟΡΥ Πα ὕδϑη ἰγαηβροθεὰ, [ἢ6 νογάβ δῖ [86 
Ὀοξπηίηξ, τὰ Αἰλάμ, νΥΕΓΟ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἃ πιᾶγρὶ δὶ 
Ὠοῖδ ἴο ᾿Ἰπάϊσαῖο 1158 ρ'αςθ. ΒῸγ ΓΒΕ ᾿ηξογς 
πιδίίοη δῦουΐξ ΕἸδπὶ 566 ποῖοβ. οἡη Οϑθηῆ. χ. 22, 
Χῖν, τ 58]. ΧΧΙΪ. 6; δηά ςἢ. χχν. 2ς. 

85. ἐῤε δοαυ 97 Εἰα»] ΤὍΠῸὸ Ὀονν νγᾶ5 ἴδ6 
πδίϊοῃα] ὑνοάροη οὗ ΕἸαπι, σαὶ. χχὶὶ. 6, δηὰ 
νγ85 [πογοΐογε ἐῤε Ἂρίς 9 ἐρεῖν νιὶσῥί, ἴδ οἡ 
ὙΠΙΓἢ {ΠΕ βγη ἴῃ πνὰσ ἀδρεπάεά. 

396. 42ῤὲ ϑων «υἱπά4Ὶ ἴῃ ἃ ψὨΙΓΙνηα νἱο- 
Ιοηΐ ρ8165 ϑθὲπὶ ἰο ὈΪΟΥ ἔγοπι δΥΌσΥ αιιαγίοσ, 
ἃπὰ νυ μαΐονου 15 ὀθχροϑθὰ ἴο Πθῖγ ΔΙΓΥ ΠΟΥ 
5626 Ὄροπ, Ὀθασ δ οἵ, δηὰ βοδίζογ ονεῦ [86 
ψΒοὶΪς σοιηίτγ. ΝΠ διπλαγ νἱοΐεηοθ [Π6 
ὙΠΟΪΘ πδῖιοη οὗ ΕἸδπὶ 5141} Ὀ6 αἰβρογβοὰ ἔδγ 
δηὰ νυἱάο. 

ἐδε ομεασίς 07 Εἰαρι] ΤὙὍΠΟ υυγΣιτΐθη τοχὲ Π85 
ἐξε ομΐεασίς Ὁ εἰογπὶγ. ΝΟαπΊδηη ἀσίδηκἀϑ [ἢ], 

Ὀυΐ ἰἴ 6 ΡΓΟΌΔΟΪ ἃ ΠΊΘΓΟ ΟἸΤῸΓ (οὖν ἴοσ 

Ὁ). ΟΡ. ποῖς οἡ 5. ἽχἹῆὶ. 4. 

88. ἐδε διπηρ απά ἐδε ργὶπεσ ἢ Τὶ, κιπα 
διὰ Κχγίποθβ. Νοῖ ΔΩΥ μαγίϊοι αν Κίηρ, 85 
ἴῃ ἴπ6 Α. Ν., Ὀυΐϊ ΕἸΑπὶ νν}}} Ἰοϑο 115. ᾿Ἰηἀοροπά- 
Θηςθ, ᾷἃπά δοπορίογνναγαά ἤν ὯῸ Ὡδῖϊνο σοῦ 
ψ ἢ Πϊ5 αἰϊοηδηΐ ΟΠ ΓΟ 5. 

3890. 1 «υἱὲ ὀγὶπσ ἀσαὶπ ἐδ καῤίδοϊγ οὗ 
ΕἸα»: ΜΝ'νε πὰ Εἴᾳπὶ βιιδθσϊ ἴο Βαθγυίοη, 
Τ δη. υἱ]]. 2, δηᾷ [5 σαρί4] δ ιϑηδλη ἃ ἕανουτσῖθ 
τοϑι ἄθηςο οὗ 6 Ῥρυβίδη Κίηρϑβ, Εἰβίῃογ ᾿. 2. ΟΥ̓ 
115 δι Ὀϑο]υθηΐ ἔα ννὸ Κπονν Π|||6, Ὀυῖ τηδῖ 
1ῃ)6 ΕἸαταῖος σοπίπαρα ἴο οχιϑῖ, δηα ννοσο πὸ 
βίγδηροῦβ ἴο Οὐ 5 ΤΊΘΓΟΥ, 15 ρία! ἢ ἔΤΌτη πηοη- 
θεοῖς οὗ {πεῖ παίίοη Ὀοίηρ ργθϑοηΐ δὲ Ῥοηϊθοόϑε 
δοηρ ἰῆοθ6 σἤόβθη ἴο τοργθϑοηξ ἴπε (ὐσεηῖ!]6 
νου ὰ δ 186 ἢγϑὲ ργθδοδίης οὗ μὸ Οορρεὶ, 
Α-ίβ 1]. 9. 

5.5 



554 ἸΕΚΕΜΙΑΗ͂. ΧΙΠΙΧΣ. 

ΝΟΤΕῈ, οἡ (ΗΑᾺΑΡ, ΧΙΙΧ. 20. 

Ιηφίεδά οὗ 4 ῥώγρῥοις αραϊμεὶ γομ, ὈΞῸν, 
ἰ86 ΟἿ Μμᾶ8 ἀραίπν! ῥενι, ΠΡ. ὙΤΗΐβ 
15. ΡΥΟΌΔΟΪΙΥ (ῃς τιρῃξ γεδάϊηρ, δου ρ [86 
1ΧΧ. ((οά. ΑἸεχ.), ἴῆε Νυ]ρ., δῃά τῃ6 
Ἴατρ., μάνα ἀφαϊμεὶ γος ἴῃ ὈΟΐἢ ρίάσεβ, δηά 

ΤῊΕ ὨΕΒΤΚΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΒΥΓΟΝ ΑΝΡ ἈΕ- 
ΤΌΚΝ ΟΕ ΙΒΚΑΕῚ, ΕΚΟΜ ΟΑΡΤΙΝΙΤΥ. 

ΟὨΔρς5. 1., 11. 

ΜδΗΥ͂ ὧἵ ἴῃ6 τηοβὶ ἀϊδεϊηρσυϊςῃεὰ Οειτήδη 
οπς5, ἱπο!υάϊς 6 Ννεῖῖο, Μδυγεγ, Κηοθεὶ, 
δηὰ Βνναϊιὶ, ἤδνὸ οπάρθανοιιτσοα ἴο δῆθνν ἐῃδῖ 
[15 ΡΥΟΡΏΘΟΥ νν8 ποῖ υυυιτοη ὉΥ [εγοπηϊδῆ. 
ΕἸϑοννοσε, (ΠΟῪ 54Υ, 6 15 ἴῃς ἔπεπὰ οὗ [Π6 
Ομδιάξξδηβ, γγῆο 4Γ6 ἴῃ 15 Ἔγὸβ ἴΠ6 τη] ϑίοῦϑ 
οὗ (6 αἰνίπο Ἰυϑίϊςς : Πογα ἢ 15 ΠΘΙΓ ΘΠΘΠΊΥ, 
δηα (ἢιτϑοῖβ ἔὺσ [ΠΕ ῚΓ Τνοσῖῆσονν. ὙΠΕΥ ποχί 
αἴίδοεκ [(ῃ6 δίγ]ο: [ἃ 15 Ἰοῆρ, ἀ}}, Παΐ, νγϑδγὶ- 
50Πη6, ἀοοιυΐϊο οὗ ρίδῃ δηὰ διτδηροπηθηῖ. 
1, ,Α51]Ὺ {ποτὲ τὸ ψψογάβ ἴῃ ἴἴ ποΐ υϑεὰ ΌὉΥ [6- 
ΤΟΙ 4ἢ οἰϑοννῆογο, δηὰ ἃ Κπον]θοάρο οὗ ἴορο- 
δτΑρἢΥ πὰ Βαργυ]οπίδη οσὐυδίοπις πιοῖν (ἤδη ἃ 
Ργορδεῖ δὲ [Ἔγιιϑαίθπι σου]ὰ Ὀ6 ἐχρεςϊθαά ἴο ρΡοϑ9- 
5655. ΤΏΉΘΥ δ5βιπιῈ {πογείοτε [μὲ Βδτισῇ ννᾶ5 
1ῃ6 ργορδθϊθ δυΐδου, δηὰ [μδῖ ᾿ξ ννὰ5 νυγ θη δὲ 
ἃ ἰαῖα ρογοὰ οὔἵμε Ἔοχῖθ, ΤῊ ἀγρυπιθηΐβ, ἢονν- 
δνογ, ἴογ [Π656 ἴνγο Δϑϑυ ΡΟ 5 ΔΓῈ 5 ΠΡ ΑΓ 
ἴδθϊθ. ΤΒυ5 Εὐννα]ὰ δοκηον)θαρεβ ἴηδὲ (ἢ6 
ὙΥΓΙΟΓ ἴῃ Πἢ 5. 1. 17, 11. 234. 5ρ6 8415 οὗ Νεθυςπδά- 
ΠΟΖΖΑΥ 845 Ὀδιηρ 5{}}} αἱϊνο: Ὀυΐϊ “Π15 σοι]ὰ 
ποῖ δ6 [Π6 σᾶϑθ, Ὀδοδυϑὲ {πΠ6 Κίηρ οἵ Βθγϊοη 
15 ἀδβου θά ἴῃ εἢ. 11. 21 85 ἃ 66 0]6 ρογϑοηδρθ." 
Βυϊ ΙΕ νχὲ ταστὶ ἰο [18 νόῦϑὸ ννγὰὲ ἥπὰ [ῃαΐ {Π6 
ΡῬτοοῦ οὗἉ [815 δ] θη 655 σοηῃϑβίϑίβ ἰη [ἢδΐ ργϑάϊς- 
θη 50 ννοηάεγμι ν 1 8]16ἀ, (Πα Βαῦγ]οη 
δῃου]ὰ Ὀς σαριιγοά αἵ οπο θη, δηὰ (πμαΐ πιθ5- 
ΒΟΉ ΓΒ 5ῃουαὰ ΓΠΟΓΘΌΡΟΠ ΠΌΓΓΥ ΟἿΘ δίζεσ 8ἃπο- 
1ποῦ ἴο σδιτυ {Π6 Πάϊηρδ ἴο ἴῃ6 Κη. ΝΕΙΙΠΟΓ 
ἴποη [5 ἴη6 Κίηῃρ ΝΟὈυσ δα πθΖΖΔΓ, ΠΟΥ 87Ὸ [ἢ 656 
ΠΟΓΠΊΘΓΟΙΙ5 ΠΙΟΘΘΘΠΡΟΓΒ ΔΠΥ Ὁσοοῦ οὗ [6 τι]ετβ 
ΓΘ Ὀ]ΘΠ655, Ὀὰϊ ἀόβογῖθθ [Π6 ρόπογδὶ σοπξιβίοη 
ὙΏΙΟἢ οηϑιυθα, ννἤθη ἴπθ ΒΟΥ ]οπίδη5 ἀϊδοονογοά 
τΠδὶ Ογτγι δπὰ ἴμε Ῥεγβίδῃϑ ὑγογα οβθοϊηρ δὴ 
δηίγδῃςο {χοῦ ρἢ ἴδῃς ραῖθ5 Ἰρδάϊης ἀοννῃ ἴο {Π6 
τίνοσ. ὙΠῸ οΟἾΠΟΥ διρυμηθηῖθ οὗ [ἢδ56 Ἵὐο5 
μάνα Ὀθθη χοδιϊοα δὲ ἰθπρῖῃ Ὁ {πιδτοῖῖ, Οὐδέ, 
δηὰ οΟἴΠΟΓΘ, 85 Α5ὸ ἤάνθ ῃοδὸ οὗ Μονϑῖβ δηὰ 
ΗΖ, γῇο ννῃ1]6 ΠΟΥ ρσταηΐ ἰμαῖ [Θγοιλδῇ 
Ὑγὰ5 ἴῃ ἴγι!α δυῖθου, γοὶ δϑβογί (μὲ [86 ῥτγο- 
ῬΏΘΟΥ δᾶ5 Ὀδθὴ Ἰδγβ Υ ἰηϊογροϊαϊθα, Ηρ 
Δοκπον)οάριηρ ἔΟΥΥ γΟΓΘῈ5 85 ΡΘΏΜΙΠ6, ὙὙ8116 
Μονεῖβ ἰθάνεϑ ΟἹ]Ὺ Ὀνν ΠΥ -ΠΙΠ6. 

ΤΠ6 δύρυμηθηῖϊβ ΦῸΓ 15 δι ΠΟΠΈ ΟὟ 8Γ6 
ὈγΘΠΥ {πε50. ΕἸγϑὲ [Π6 δι ρεγβοτρίοη ἴῃ ςἢ. 
1. τ. δηά {π6Ὸ ἀρρεπάβά ἢϊβίογυ ἴῃ Ἄἢ. 11. ς9----ό4. 
ϑοοοηά, [Π6 ρεπογαὶ δαπιϑϑδίοη ἰῃαΐ (Π6 5{γ]6 15 
7ογοι δ 5, 1 θείῃ ἈΠΙΙΚΕΙ͂ΥΎ (παῖ Δ οπα 
σοι 50 οἰοβοὶν ᾿τηϊϊλίθ 15 ΤὩΔΏΠΟΓ νν ἢ 50 
τυ ςἢ πονογ 6 1655 οὗ οΟΥἹἹΡΊη4}γΥ. Α,5. ἔογ [8 
Ὀεΐηρ ἀυ}}, τράϊοιιβ, δίς., ΚηΟΌΘΙ ννᾶ5. ΠΘΥΎΟΓ 
ἄγοὰ οὗ δρρι γίῃς ἰμεϑὲ ερι πεῖ ἴο [εχεπιϊδὶ. 

[6 ϑυγ. αγαίησὲ ἰδένι ἴῃ θοΙδ ρίδοεδ, ΑΖ 
Ενναϊά 8οννϑ, ἴἃ πιλτῖβ (Π6 ἰτγδηβίο ἴὼ 
α΄. 31. ΜΏΘΙΟ γοΐ 15 δά ἀγεβθοὰ ἴοὸ ἴδθ Οδὶ- 
ἄσδηβ, ψ 16 τἢς Αταῦβ ἃγὸ ἴῃ 86 {πιτὰ 
Ρεῖϑοη. 

ΤΙΙγάϊγ {86 ἕλος ἐμαὶ (Π6 δυΐποτ νγᾶβ ᾿ἰνῖὴρ δὲ 
7εγαβαίομα. ΤῊ15 ἄρρθᾶσβ ἔγοπι Ἵἢ. ]. ς, "ΒΟΥ 
518}} 45Κ 1ΠῸῚΓ νγᾶγ ἴο Ζίοῃ Ὑ ΠΟΙ͂ ἔδοαβ 
δἰέδεγαυαγά." Ἡδνν Τογίδιη]Υ ἀηγοηο ποΐ ᾿ἰνίπς 
δὲ [Ἔγυβαίοπὶ νυ δᾶνο βαιά ἐῤίζῥεγαυαγά 15 
βῆθνγῃ ὈΥ ΟἿ ἰγδηβίδίοσβ δδνίηρ δοίυ δ} 50 
τοπαογρὰ ἰΐ ἴῃ ἐβὲ Α. . Οης {π||6ὲῈ υπάθ- 
βἰσηοά ἰουςἢ Κα {Π15 15 πόσα σοηνϊηοίηρ ἴμδη 
οἰδρογαῖο ἀγευπιθηῖβ. Νὸ οπς σὴς αἱ ἴΠ6 
Θηὰ οὗ (ἢ Θχ!!]ς οοι!]ὰ μᾶνο 580 ϑροκεη. ἔουπῇἢ- 
]γ, ἴ6 Μροάεδβ δπὰ ποῖ ἴδε Ῥογβίδῃβ ἂτὲ ἀ6- 
βου θα 85 [6 ἔυΐιγε σοπαμπεγοῦβ οὗ Βαθυ]οπη, 
οἢ. 1. τὰ, 28... Νον ἔτοιῃ ἔπ {{π|6Ὸ οὗ 
Ῥμδοτγίεβ [πὸ Μοάεβ μβδὰ Ὀδθὴ ἴΠ6 ἀσίογηποα 
Θηθπηο5 οὗ Αβογῦδ. Ης σοπημογεά ἰαγρα 
Ρογίίοπβ οὗ 15 επιρῖγθ, ἀπά ἢϊ5 δὺὴ ὐγάχδαγεβ 
ΔΡοσ 5 ἀδαίῃ ἴῃ ὈδΕῖ]6 ννὰ5 δεΐυ δ} } } Ὀοϑιθρῖης 
ΝΙπουθἢ ψῆθη τὴς ἰησοδά οἵ ἴῃς ϑδουτῃιδη5 
ταδάδ Ηἰπὶ ἀεϑὶϑί. Εογ ἔννθηςγ-εἰβῃῖ γεδγβ 6 
Ὀοννοά ἴο {δδ βίοττῃ, Ὀιΐϊ 0 ϑοόποσῦ ψνότα (86 
ϑογιῃίδηβ ἀεσίγογοα (ἤδη ἢδ γοσυπηθά ἢ5 ΡυΓ- 
Ροβε, δηά Ἴσδρίυτεα ἀπά ἀεσδίγογοα [μδί οἰ(γ. 
δϑυςῇ ἀροιῖβ τρδάθ ἃ Μοάϊδῃ ἈΙΏΥ, ἃ5 Νῖθ- 
Ὀυὴγ οὔϑογνοϑ, [Π6 γοργεβοηίδᾶνο οὗ ουθγυτίηρ 
τεγτ 6 (΄ Οεϑςοι. Αβϑυγ.᾽ Ρ. 222). 445 ἃ πηαΐῖ- 
ἴογ οἵ ἔαςϊ ἴπὸ Μοάεβ ρ᾽αγεά Ὀυϊ ἃ 505: ἀἸΔΓῪ 
Ραγί ἰη {86 σδρίυτγε οἵ Βαδγυίοη, δῃά ἴξ, 45 ἴῃ 658 
ΟΥς5 ΔΥΡΊΙΘ, ΡΓΟΡΠΘΟΥ 5 ἃ πΊοῦε ροδίϊοδὶ ἀθ- 
βοΠροη οὗ ρᾶϑΐ δνεπίβ, οὔ δῖ δεξὶ ἃ βδρδοίοιϑ 
ξογοοδεὲ οὗ ἴπθὸ ἕωτ!ῇδβ, (86 Ῥογϑίδῃβ. δβου]ὰ 
μᾶνθ Ὀδθη πηοηιοηθά : ἔογ ἰονναγάὰ ἴΠ6 δηά οὗ 
[86 ἐχ!ο [μον ἢδὰ Ὀδσοτὴθ ἰδ ἀοτηϊπδηΐ ροννΈΓ. 
Ὗν ὁ τδῪὺ δαὰ τμαΐ (δε ἀγριιπιθπί ἀγάννη ἔτοΠΊ 

[86 ρσγορδεῖ 5 Κπον]εάρε οἵ ᾿ορορτάρῆγυ, οὐ5- 
ἰοπΊβ, ὅζο., ᾿ποοάβ ΟἹ δὴ δχδιηϊπαΐϊίοη οὗ ἴΠ6 
αυοίρε ρίδοο5 ἴο ἀεπιοπδίγαίθ 115 ἱποοπο! ϑῖνα- 
655. ὙΠ ΠΟΥ ἅΓα 85 ἕο ]ονγϑ; σογῃ ἴῃ ΒΑ Υ οι 
νὰ5 οὐὖὐξ ΨΠῈ ἃ διςκὶθ δὲ μαγνοϑὶ {πη6, ςἢ, ]. 
16; ἴπογε ννοσὸ Κίηράοχῃβ σα]]οθὰ Ατσατγαῖ, Μ|)η- 
Ὠΐ, Δηά Αϑβῃῇσμοῃδζ, οἢ. 11. 27; τεεάβ γσὸνν ἴῃ 
(Π6 Εὐρῆγαίοβ, Ὁ. 322: (Π6 1Ιάοἷ5. οὗ Βαῦγίοῃ 
νοι οδ] θὰ Βοὶ απά Μοχγοάδςοῇ, ςἢβ. ]. , 1]. 
44: δῃὰ [ἤθγε ννεγο νδιίοιϑ οἰδϑϑθ5 οὗ ρεορὶθ 
ΤΠοτο, οἢ5. ]. 4. ς--τ--.27,) 11. 57. [ποσϑά!ῦ]ς ἃ5 [ἃ 
ΤΏΔΥ 5ϑθπι, {ἢε56 ἄγ 4}} ἴῃ6 ρῥᾶϑβϑαρὸβ αυοῖΐεα: 
8Δηἃ 45 τοραγὰξ (ἢ6 δεϑουζίοη ἴπδῖ, Ὀδοδιι5θ ΟΠ 
οὗ (ἢ686 οἶαϑϑθβ 15 οδ θὰ ϑάρδαηβ, [26 ΤΟΥ 
τηϑδὲ {(πογείογο πᾶν ᾿ἰἰνεὰ δ Βαδδγίοηῃ, ἰΐ 15 
Αὐῦουϊ 85 Τσοποϊιιβῖνα 85 παῖ ΔΠΥ πὲ Ψῇῃο 
Βρθᾶκ5 οἵδ Καπέαϊνε πιιϑῖ να δ (ὐδίγο πον, 
[Θγοπι δ νΟΓῪ ΡΟΒΘΙΌΙΥ δὰ βρϑηΐ βοίμε γϑᾶγϑβ δὲ 
ΒδΌγ]οη (566 ποίβ οἡ ςἢ. χϊ. 4); ᾿ἔ ποί, Π6 
της ἢανο ἰοαγηΐ τις ἢ τπογὸ ἴδῃ 4}} {815 
ἔγοιῃ ἴῃς (μαι άσεδηβ ννῆδῃ ΠῸῪ νεγὸ αἴ [6Π- 
βϑϑίοπῃ ἴῃ (ῃς ἕουσίῃ, δηά ἄρα ἴῃ (ἢ6 οἰθνοηι ἢ 
ΥΘασ οὗ [ἐποϊδκιπι: δηὰ ΠΏΔΙΪΥ ἴμεγα ννᾶ5 ςοῦ» 



γι 1, 2.] ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΊῚΙ,. 
ἴ, 9,21, 35 7.λε ἡμαϊργιενε οὗ δαόῤνγίο», 4,17, 33 

Ζάς γείερε ῥίον οὐ Ζογαεί. 

ΗῈΕ νοτγά τῆλε τῃῈ 1 ΚΡ βρακε 
ἘΠῚ ἀραϊηδί Βαδυίοη “πᾶ δραϊηϑβῖ ἴῃς 
ἀε Ϊ[λπὰ οὗ τῆς ΟΠαϊάεδῃϑβ Ῥγ [6τεπκίδῇ 

τα οι. ἴῆς ρτορῆεῖ. 

δ. 

2 [εοΐίαγε γε δπιοὴρ ἴῃς ηδίίοηϑβ, 
Δηά ρυδ]15ῃ. ἀπά 'ϑεῖ τωρ 4 βἰδπάλγά ; τρῶν 
Ρυδ ἰδῆ. απά σοηςθδὶ ποῖ : βᾶν, Βαῦγ- Ἔ 
]οη ἴ5 ἴάκεη, Βεὶ 15 σοοηξουπάςά, Με- 
τοάδοἢ 15 Ὀγόκβῃ ἴῃ ρίεσεβ; ἤεῦ ἰάο]8 
ἅτε ςοηίοιπαςα, ΠΕΓ ἱπιαρεβ ἅγα Ὀγόκεη 
ἴῃ ρΡί6ςα8. 

δίδηϊ ἱπίεγοουσθο Ὺ Ἰεϊίεγ δπὰ οἴμογνιῖθε Ὀ6- 
ἴννοεῃ Βδθγυγϊοη δηά ογυβδίομι, ςρ. ςἢ. χχῖχ. 2ς. 
ΟἸττπρ ΔΠΥ ἔυγίμοῦ τοδιίδίίοη οὐ γρυ- 

ΤυΘηΐ5 50 ἱπί ΓΙ Π5ΙΟΔΙῪ ννοδκ, ννὸ τηυβὶ δάὰ (παῖ 
[Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἰδ 6556 [18] ἴο {Π6 ΠΡΩς ἀϊδοματρε 
ΌΥ εγομλδῃ οὗ ἴ86 ἀυξίε5. οἵ ἢἷβ οῇοϑ. Ηδθ 
Βδὰ ἰογεϊοϊὰ ἰμ6 σἀρίιγο δηά σιυΐη οὗ [εγὰ- 
βαίετη, ποῖ ποπὶ ἴονε ἴο Βαδγίοῃ, Ὀυΐ 45 ἃ 
ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ δεῖ οὗ ἴθ ἀϊνίπο ἡι5ἴ|ς6, δηά 45 ἴῃ6 
ΟΠ ΓΕΙΠΘΟΥ ἔοσ [υἀλἢ᾽ 5 51η5, 586 Νοίς δ {Π6 
οηὰ οἵ ςἢ, ΧΙ. Απηά 6 δαά ἄοπο {Π|5 ἰῃ 50Γ- 
τον, ΜῈ ἃ ΠΕΑΥΥ Ποαγῖ, ἃ5 Οοα 5 πηθβϑοηρογ; 
Ὀμΐ ΠΕ ννᾶ5 ἃ ἔσιια ραίγιοϊ πουθγίῃο οββ, δηὰ μδὰ 
[εἰ] ἄδερ 5ῃδπιε δηὰ ᾿πάϊρηδίίοη δἵ [ἢ σγ {165 
᾿πῆϊοϊοά ὉγΥ [86 Ομαι ἀδεδηβ οὐ ἢὶβ σουπίτγ. 
Του 1ἴ Βδα Ὀδεη ἢϊ5 ἀν ἴο ἐογείο]] ἰΐ, γεῖ 
δ ἔα! ποης ἴΠ6 1655 ἀδξορὶγ ἔπε ἰπϑυϊ οβογεά ἴο 
5 σουπίγυ ννἤθη ἐμὸς οαβῖ ουΐ ἴῃς Ὀοὰγ οὗ ἃ 
76ν 58 Κίηρ ΜΠ [ἢ6 Ὀ0ΠΔ4] οὗ Δη 455: δπὰ 
ὯΟ ΠΈΠ᾿Ὸ ϑοστονν μδὰ ἢδ βεθὴ (86 γουτηδι! [6- 
ςοπίδῃ, νυν] ἢ Ὦ]5 τηοῖποσ, {Π6 ΟΌΪ65, δἀπὰ [ἢ 
ςδΒοϊςεσὲ οὗ ἴπε ρεορὶθ, ἀγαρροά ἴῃ Ἵπδίης ἰὸ 
Βαῦγϊοη. Ἵπιε {παὶ δ τεσορη!Ζοὰ ἴπ6 (4]- 
ἀπ δῃ5 ἃ5 [ϑῃονδῇ᾽ 5 Πι]ηἰϑίογθ  Ὀὰϊ [ΠΘῪ ργᾶο- 
τιϑοὰ νναπίοῃ ὈΔγθατγιτ165, ἀπ οἰαϊπιθά {πὸ βΊοΟσ 
ἔογ ἱπεπιϑεῖνοβ δηὰ {πεῖγ βοάβ. Αηὰ ἔδιι5 ἢ6 
τηυϑῖ σοηρ]οίε ἴῃ6 σγοῖὶο οὗ 1[Π6 αἰνίπθ {ιι5ι1ς6 
(φ. ςοἢ. χχν. 26), ἀπά ΒαΌγ]οη πιυδὶ Ὀ6 ριη- 
Ἰ5ῃηθα [ῸΓ [15 σγιο!γ, [15 τι άθ, δηὰ 115 ἸἀοἸΔΙΓΥ. 

ΎΠΕ ἀαΐο ἰ5 ἤχοά ὈΥ οἷ. Ἰΐ. .9. [ἴ ννᾶβ 
ὑυπτίεῃ Ὀεΐογε Ζεοάθκιδῃ 5 ἰοῦσιν ἴο ΒΑΡΎ ]Οη 
πη [η6 ἔοι γοασ οὗὨ 5 γοίρῃ; ῸΓ ογοπη Δ ἢ 
δ6ηΐ ἃ (ΟΡΥ οὗ ἴἴ ἴο [ῃε Ἔχ! ο5. ὈὉγῪ τῆς Παπάβ οὗ 
16 Κρ 5 σβαπιοτίδίη νη] ποίίοπ5. [Πδῖ 
δῇἴεσ (ἢν δαά τσολὰ 1[ἴ [ῸῪ δῃου!ά ϑπκ ἢ ἴῃ 
ἴπ6 ΕἸΡγαῖοβ. Δ ἢ {Π|Ὶ5 ἀρστθθβ {Π6 ᾿πἴθγη 8] 
ονϊάορποθ, ῬὍδὸ νυτῖεγ, (που ΒΡ σϑδ} γ ἀννε! ]ης 
δῖ [ο 5816 πὶ, τοραγάϑ [ῃδῖ ΟΥ̓ 85 ΔΙ γεν σδρ- 
ζυγοὰ δηά [ἢ ΓΆΠΠ5, Οἢ5. 1. 11, 15.) 17, 28, 29, 
323), 11. 11, 24, 34) 25, σι: ΜΜΠΠ6 [86 Οχ 65 
ἴδυρς ὈΥ 5ΟΙΤΟΥ 8.6 ϑϑοκὶπρ (πεῖς Οοά ἰῃ 
Ῥοπίΐοηςο, οἢ. ἰ. 4-9ο. Βυῖ [Π6 ΘΧΡΓΕΘΒΙΟΠ5 
816 81] ρΈΠοΓΑΙ : {ΠΕΡῚ Ὸ ἀγΓ6 ποηθ οὗ (ἢοβθ πλϊηιῖδ 
ἴουςῇοϑ νυ ΒΙοἢ νου] στ! ΠΥ ἢᾶνα Ὀθθη Τουηά, 
δδὰ {π6 οἰἰγ δηά ἰοπιρὶε Ὀδθη δοΐι 4 }}Ὺ ἀδοῖτογ- 
εὐ. Ὑπουρῇ οπονδὴ 15 ἵννῖοε ϑαίὰ ἴο ἰδκθ 
γοηρόδῃςα ἔοσ Ηἰδ5 ἰεπΊρῖ6, γεῖ ποῖβιηρ ΠΊΟΓΘ 
ὄχρσεϑθ 15 πιοηϊἰοηεὰ (ἤδη [πὲ ϑδίγδηρεῦα Πδά 
δηϊετεά ἴἰ (ςἢ. 11. ς1}: νν ἘΠ] [Π6 ἜΧΊε5. ἀΓΘ εν]- 
ἀδηιΥ ἰποϑθ σΑγηθὶ ἄννᾶὺ ἢ [Θοοηϊδῆ, ἴῃ 
ΨΒοπ ἴΠ6 ρσορῃοῖ Πδά τεροαίθα]ν τοοορη!ζΖοά 
ἴδιο σεργοβοηίδίινεβ οὗ [Π6 [νυ ϑἢ ΟΠυτγοῇ. 
Του ἀοβοίοεηξ ἰπ ἀγσδηβοιηθηΐ (ἢ6 ῥγο-. 

ῬΌΚΟΥ ἰ5[1}}} οὗ ργαηά ἰάθαβ. ὍῊς [2]}] οὗ Βαῦὺγ- 

Ἰοηῃ σοπϑίδπεΥ βοαία Ὀεΐοσε [ογειηδῃ 5 παπᾶ, 
δΔηα ἢε βείβ 1ἴ ἕοσί ἢ ἴῃ ἃ ϑυςοθβϑίοη οὗ ποῦ] 
1πουρῇ υὑποοπηροῖθα ἱπηᾶρθβ (ορΡ. [πιγοά. Ρ᾿. 
4190). Ηον ριδηὰ ἰ5 (6 ἀοοοπροη οὗ σοά 
ορϑηΐϊηρ Ηἰ5 διτηουγΥ, δπὰ ἰδκίηρ ουἱ ποηςθ 
ἴῃς ννοᾶροηβ οἵ Ηἰ5 ἱηάϊρηδίίοη (ςἢ. ]. 2ς}}!} 
Ηονν ψοηάογία! ἴΠ6 σοπιραγίϑοη οὗ Βαδγίοη 
ἴο ἃ νοΐσδηο, ρουγίηρ ἔογίῃ 115 διιγηὶηρ ἰανᾶ- 
Βίγοδπη5 οὐογ ἴῃ6 νυν ῆο]6 ϑατῆ, δηὰ [ἤδη ρε 5} - 
ἴῃς ἴῃ 5 ον ἢδλτγηθβ (ἢ. 1ϊ. 2.)} Ηον 
Ὀεδι ΓΙ ΠΥ 5 5886 ἀθϑοσι θα 45 ἴπ6 σὺρ οἔἔ ρο]ὰ 
ἴη Οοὐἷδ πδηά, ουἵ οὗ ψῃϊςἢ Ηδ ἢᾶ5 πηδάο {6 
πδίοηβ ἀπηκ οἵ Ηἰ5 δσΥ (ς ἢ. 11. 7, ἀπὰ ςρ. ςἢ. 
χχυ,), Ὀυϊ  ]ς ἢ Ηδ 5 πονν γαϊϑὶηρ Ηἰ5 ὈφίΈ|6- 
ΤδοΘ ἴο ὈγδΑκ ἰπ ῥΐθσαβ (ςἢ. 11. 2ο)}! Νογ ἰ5 
1ῖ5 ξϑῆογαὶ ἱπιρογί πηννουτν οὗ ἴμεϑο τηλρηϊῇ- 
σοηΐ ᾿τηᾶρε5. ΤῊὴΘ ργορδοῖ ννμο Βογοίοξογε δά 
Ὀθθη Οοὐδϑβ του ῃρίθςο ἴο ἀθοίαγο Η]5 σοιιη5ο]ς 
ςοηοοηπίηρς [6 περ θουΠη 5ἰδίες (ςἢ}5. χχν. 
19---ς, ΧΙν!].---Χ] χ.), 15 ἢονν ἴΠ6 στ οσϑοηροῦ οὗ 
7υδέῖςα ἴο {παῖ τὴ ΕΥ̓ τϑα]πὶ γαιβοά 50 βιι ἄρῃ ]γ 
ἴο Ὀ6 ἴδ δοουγρὸ οἵ σοά᾽β νγδίῃ, δηὰ ἀοοπὶ- 
δὰ ψ ἢ Θα0.2] ταριἀτγ ἴο σἰηκ ἀοννῃ δπὰ ρογίβἢ. 
ὙΠ το ΓΚΑΌ]6 5 πλ] Αγ ἐγ ροϊηίοά ουἱ ὈΥ͂ 

Ἑνναϊὰ Ὀεΐννθεη ραᾶβϑαβοβ 'ἰπ 15 ΡγΌΡΠΟΟΥ δηά 
Ιϑῖδἢ, πδιηεῖγ, Ὀεΐννθθη Ἵἢ5. 1. 27, 11. 40, δηὰ 
[54]. χχχὶν, 6 54.: Ἂς. 1. 29 δηά [154]. χχχὶν. 
14: διιὰ 1]. όο 54. δηὰ 154]. χχχίν. τό, Ὀδθοηρ8 
ἴο ἃ νν]ογ βυῦ᾽]θξῖ; ἔογπο γοδάθγ σδῃ μοῖρ θείης 
βίγιοκ ὈΥ (Π6 ἰᾶαγρὲ Κηον θάμ ννὶςῇ ογθπὶ- 
Δ Εν] θη Ροσϑοδθοὰ οὗ ἴῃς θαυ! οσγ ϑογρ- 
ἔπγ65, δηὰ 16 πιδΠΠ Γ ἰῃ Ὑν ΠΏ ]Γἢ, σΟΠϑΟΙΟΟΒΙΥ͂ 
ΟΥ ὈΠΟΟΠΒΟΙΟ ΒΥ. ἢ6 Πᾶ5 ρεγρείυδι!υ ἱπααϊοά 
[Πθπὴ ἴῃ ἢ15 ον ὙΠ ηρ5. 

ΟΗΑΡ. ἱ,. 1. ἀγαϊηο! Βαῤγίοπ πὰ ἀραϊηαὶ 
ἐξέ ἰαπά 7 δὲ Οβαίάξαπ.}) Θοποθσηὶπᾷ 
Βαῤγίοη, ΘοποΟτῖπ κα ἐδὲ ἰαπά οΥ᾽ ἐδε Οῤαΐ- 
χα... ΤὮΘ ρῥτερ. 5 [ῃδῖ υϑοὰ ἰη ςἢ, Χ]Χ. 24. 

Ὡ. «εἰ μὴ α «ἰαπάαγἢ Βοῖίζογ, 1170 ἂν ὦ 
σἰαπάαγα (ΤΛΆΓΡ.). [15 ΟὈ)εςῖ ννδ5 ἴο ς8]}} αἰἴϑη- 
τίοη ἴο ἴΠ6 πονν5 ΠΟ ἢ} (Π6 Πογα] 5 ὑνεγὸ ρὰθ- 
᾿Ι5πιηνρ. 

Βεὶ ἐς εοηγοιπαάεα,, δον ἑάρίὶς ἀγε εοηγομπάρα] 
Οτ, Με 16 δεμβδιηϑά... δὲ ἐριασο; ΘῚΤΘ ὃν» 
ΒυδΔιηθά. Οη Βε] 566 ποῖθ οἡ [538]. χἶν!. 1. 

Μεγοάαο} ὍΠΙ5 ἀοιγ, σα] θὰ ἴῃ {πὸ συποὶ- 
ἔοστῃ :ηϑογρίίοηβ Μάαγάυκ, ννὰ5 ἴθ υ τοί ΥΥ 
ξοὰ οὗ Βαῦγ]οη, δηά Νεδυςμδάποχχαι, ν 8Ὸ 
ςΔ]]εἀ 5 ϑδοὴ Ἐν}]- ΔΙ εγοάδοῆ, ἀρρϑαῖβ ἴο ἤδνα 
ὈδΟη ΘϑΡΘΟΙΔ ΠΥ ἀδνοίοά ἴο ἢὶ5 ϑεγνίςθ. Ηδ 
νν 85 ΓΟΔΙΪΥ Ἰἀδης 08] ν Π ΒΕ], ἀπά ἢΪ5 Θφυϊναϊοηξ 
διποηρ (Π6 ρ]αποίθ ννὰ5 [πρίἴοῦ: δηὰ ἃ5 βοὴ 
δῈ ν»ὰ5 βίγίϑὰ “"Κίηρ οὗ μδάνθη δηά δαπτι,Ὦ 
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4 Εογ ουῖ οἵ τῆς πογίἢ τἤεγε ςοηι- 

εἴ ὑρ ἃ παίϊοη ἀρδίηπβί ἢθῦ, ψγῃ ] ἢ 
8.2] πγᾶκΚα ἢεγ ἰδπα ἀεϑοΪδῖθ, ἀπά ποπα 
84} ἄννε}} τῃθγείη : {ΠῈ Ὺ 5841] γεπῖονε, 
ἴΠδγ 5}8}} ἀεραγί, θοῖῃ πχᾶῃ δηὰ Ὀεδϑῖ. 

4 ἴῃ τῆοβε ἀλγβ, δπά ἴῃ τῃδῖ 
{1π|6.. δα ἢ τῆς [οκῦ, τῆς σΠΠ]άγεη οὗ 
ἰ5γλεὶ 5}2}} σοπιε, ΠεΥ δπὰ τῆς ςἢ}}- 
ἄγεη οὐ [υἀλἢ τορεῖδετ, ξοῖρξ δηά 
ὑνεερίηρ : ἴΠογ 5}]] ρο, Δηά 5βεὶς τῆς 
ΤῸΚΡ τῆεὶς (σοά, 

ς ΤἬΕΔΥ 5}4}} δϑκΚ τΠ6 νγὰὺ ἴο Ζίοη 
σὴ τηεῖγ ἔμσοθ τ Πεγυγαγά, :αγίη, 
(οηλε, Δηά ἰεῖ ἃ Ἰοίπ οὐγβεῖνεβ ἴο τ[ῃς 
ΓΠῸΚΡ ἰπ ἃ ρεγρεῖιιδὶ σονεηδαπὶ ἐῤαὲ 
84]] ποῖ θεὲ ἐογροίζξη. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1. ἰν. 3-. 

6 Μγ ρεορῖὶε παίῇῃ Ὀδεη Ϊοβϑὲ Βῆεερῃ : 
[ἢ εἰγ 5ῃερῆθγαάβ ἢᾶνε σδιιβεα τη] ἴο ΡῸ 
ΔΞΊΓΑΥ. ΤΠΕΥ Πᾶνα τυγπεά τ 6 ΠῚ ΔΥΨΑ͂ 
οπ ἴῃ πηοιμηΐδλίηβ: ΓΠΟΥ ἤν ροπς 
ἔτοπι πηοιιηζαΐη ἴο ἢ}]], τῆ6γ ἢδνε ἔογ- 
δοζζδη {Πεῖγ ᾿γαϑτηρρίδοθ. 

νοιγοά τπεπὶ: ἂπὰά ἋΠε]γ δάνουϑαγιε8 
5414, γε οβεπά ποῖ, Ὀεσαυβε {ΠΕΥῪ 
ἤανα βἰηηθά δραίηπϑὲ τῇς. [οκΌ, τῆς 
Βαδιιδύοη οὗ 7υ5τἰςε, ἐνεη τἴῃε ΓΟΚᾺΡ, 
τ[ὴ6 ἢορε οἔὗἉ {πεῖν ἐδίθετϑ. 

8 “Κεπιονε ουξοἔ τε πκιάϑε οὗ 5 [“1 48. 
Δηἀ ρῸ ἰογτῇ οὐκ οὗ [πε ἰλπά «παρ. 5:.6. Βθγίοη, οἰ 

οὗ τῆς (ὑμαϊάθδηβ, δηὰ δὲ 45 ἴπε πε 
βοδῷ Ὀοίογα ἴπ6 ἢἤοςκϑ. 

“(86 βιργοπια Οοά," ““Κίηῃρ οὗ [6 Οοὐκ,᾽" 
ὅζο. ὅ866 ϑοῆγδάσσχ, ρ. 276. 
ὑμᾶσ] ὍΠῈ τνογὰ ἠυϑῖ Ὀεΐογε ἰγαηϑιαίεα 

ἑάοί: ΤΑΘΔΠ5 1:8. 5.68, νν ἢ 116 [}15 5: σὴ] 65 5ΞΠδρθ- 
1655 ὈΪος Κα, δηά ἰ5 Ὀοίίοσ γδηϑίδίοα ἐάοΐς ἴῃ 
1,εν. ΧΧυ!. 210, ῬγΠΟΓΟ 566 ποῖθρ, 

8. ομὲ 9Υ ἐῤδε πογ δ] ΒδΌγϊομ, ἴδ βουνοῦ 
ὙΓΠΙΟἢ οπσα (ῃΠγοδίοποα [πάττὰ ἔγοπι {πὸ πογίῃ, 
«“Β. ἰ. 14, πονν 2}}5 Πεύβθι ΌὉῪ ἃ ἔοε ἔτοπι [6 
δλτης αιιαγίεσ. Οὗ [ἢ|5 ἴῸ6 5686 συν. 9. ὙΤΒουρΡᾺ 
᾿ϊΐογα!ν ἔμ} ΠΠ1οἀ, 45 Μοάϊα ἸᾺγῪ ἴο {π6 ποἢ- 
ννεβὶ οἵ Βαῦγ]οη, γεῖ (ἢ15 σοπβίδπξ υ56 οὗ [ἢ6 
πογίῃ, {Π6 αυδγίοῦ γμοσα [ἢ6 δ ὭΘνΟΥ 5Π1π65, 
δὰ {πεγοίογε ἴῃς τορίοη οὗ ἀδγκπθϑθ, ἃ5 (δὲ 
ὙΒΟηΟΘ ἀδηρεῦ ΘΥΘΓ σοιήεβ, 15 ἀμππ6 ῥΓΟΌΔΟΪΥ 
αυϊΐδ 45 πιυςἢ ἴο ΞΥπΊθο ] ̓ς] 845 ἴο ρθορταρδῖοδὶ 
ΣΟΔΘΟΊ8. 

ῤεγ “ῥαἱ! γέπιουε, ς. Ὑτδηβίδίο, 45 ἴῃ Ἵἢ. 
Χ. το, ΥΣ ΟἿ ΔῈ ΘΥ͂ΘᾺ ἢ0 οδῦϊ]9 ΒΘΥ δΔΙΘ 
Ζ19ἀ, ἸΔΟΥ͂ ΔΣΘ ΟΣΘ. 

4. 15 1δοι. ἀαν:.. ὝὍΠοθε ννογάβ 5ῃονν 
(Πδ [Π6 σαρίυτγε οἵ Βαῦγ]οη, ἀδϑοσι θὰ ἴῃ σ. 2 
85 ραϑβῖί, ἰ5. 5.:}}} ἔαΐαγο, 

ἐρὲν απά δὲ ἐὀίάγεπ 9 μάκαρ ἰοσείδογ ΤῊΘ 
[411] οἵ ΒαΌγΙοη ἰ5 ἴο Ὀ6 ἱπηπιθάϊ οὶ [οἰ]οννοά 
Όγ {ΠῸ τοῖϊυση οὗ 1π6 ὁχὶ]οβ Ποιμονναγάβ, ἰῇ 
τολγίι] ργοσόϑϑίοη Ὀθσδιι56 ΠΟῪ 5Ὸ 845 ρεπιίθηίδβ, 
δηὰ γοῖ νυνὶ ἢ ἸΟΥ Ὀοσδιιϑα [ΠΘΙΓ ἔδοθϑ ἃτὸ ἴος- 
νατὰς Ζίοη. ὙἼΠδ ᾿εβϑατοη ΠΊογθονογ οὗ [Π6 
δ 5πὶ Ὀεΐννοθη [5γ46] δηὰ [πάδῃ ἰ5 ομθ οὔ [ῃ6 
δ᾽ 5 οἵ {π6 {{πλ65 οὗ 186 Δίεβοίδῃ, [54]. χὶ. 1.2, 
11, ἈΠα ϑυπΊθ ]Π ἸΟῪ τόργοβθηΐθ [Π6 ραίπογίηρ 
τοροίῃοσ οὗ 411 ἴη6 ἀϊδοογάδπί δηὰ νναγγὶηρ οἢ- 
Ῥίγος οἵ ἴῃς ννογ]ὰ τἱπάογ ἔἢ6 ρϑδσθίμὶ βοθρίγο 
οἵ (86 Ομυγοῆς Κίηρ. 

ϑοΐηρ ἀπά αὐεξεῤίηισ: ἐδὲγ εῤαϊ σο] ὙΠΟ ςοΐοη 
δοιὰ Ὀ6 ρἰδοοα δὲ ἴῃ οπά οὗ ἴπῸὸ ργενίουβ 
εἶδλυϑθ. Οοἱηφ αμᾶ «υεερίησ ἔρον 4“ ρα] 50, ΤΛΘΔἢ5 
δέν 50 ευεγ οπαυαγά αὐεερίηφ. 

δ. «ἱἅἊ ἐῤεὶν ἥπεος ἐῤῥδεγαυαγ] ἩΠΌΜΘΥ- 
Ὑδ͵χᾶ; [Π6 ΓΕ ονυἹάθηἘ!γ νγᾶ5 δὲ [ γι θη, 

Ω ρεγρείμαὶ, οὐ ΘΌΘΤΙΔΙ, εἐουεμαη} ΟΡ. 
ΝΘΉ. ᾿ἰχ. 48, χ. 29. 

Θ. οεἱ “ῥεεΡὴ ΤὨΪ5 ρῖνοβ [ῃ6 τρᾶϑοη ΨὮΥ 
[Πς ΡΘΟρ]6 δϑῖκ {ΠῸῚΓ ννᾶῦ ὅδοῖκ ἴο Ζίοη. ΤΕΥ 
Βανο κἰγαγοά ἔγοπι ἴπ6 τιρῆς ραίῃ, δπὰ πεεδὰ ἴη- 
βδίγασίοη δηαὰ δάνιςθ Ὀοίογο [ΠΟΥ σδπ ΤΌΘΟΥΟΣ 
{Πεπϑεῖνεβ. ϑῆθοΡ δηά σδιηοὶβ ἅτὸ βαϊά ἴο δ6 
ἀεοϑετιίο οὗ [ἢ ᾿ηβιϊπςξ ΘηΔΌ] πρὶ ἰμ6πὶ ἴο τοῖα γα 
ΒοΠῚΘ ροβϑοϑθθά ὈΥ οχϑῆ, ροδίβ, δηὰ πηοβῖ 
ΔηΪΠΊ415, Δηἀ 50 θη ᾿οσὲ ννδηάοσ οὐ ἱπάεθῇ- 
ὨϊζοΪγ. 

ἐῤεὶσ σῤεῤῥεγάς.. «πομπία! 9} ΤῊΘ {Γ8η5]84- 
[οη οὗ ἴπ6 ΟἿἿΌ 5 Τ2εῖν “ῥεῤῥεγάς, 1. 6. οἰν}]} 
ΓΌΪΟΥΒ, “ἢ. 11, 8, δας ἰεά ἐρερε ἀεί γα μροη {δὲ 
σεάμείις »πομπίαια. ὙὯ6 4] 5] οὴ ἰ5 ἴο {Π6 
τηουηΐδίη5 Ὀοηρ [86 ἀϑυδ] ρ᾽αςοβ. υνῆσγο ἰάοἷ4- 
ΕΥ ννὰβ5 ργαςιἰϑοά. Βιιῖ 5.6 Νοῖβς δῖ εῃὰ οὗ 
ΟΠδρίογ. 

Ζ δεῖν ἀδήν τ ψρα Τ,ἴ, ἐδὲ ρίαεες «υδέγε ἐδεέῦ 
γομὸρ ὠοαυπ, τοῖν ἔοΪ4ά. Τῆς νυ ἢ 16 ννδπάρις- 
ἱπρ ἔτοπι πιοιυηΐδιη ἴο 81] πῃ ΠΕΙ͂Γ Θαρθγηθϑ5 
Δέογ (ἢ6 ρ]θᾶβιγες οἵ ἸάοἰίγΥ [ΠΟΥ μᾶνὸ ἔογ- 
ξοϊίθη Ηἰΐπιὶ ννῆο ἔο]ἀβ Ηΐβ5. ρϑορίβ ἴῃ βιγάβϑβύ 
Ραϑδίιγοβ, 5. ΧΧιῖ. 2. 

7. δε οβεπά πο] 866 ποῖδ οἡ ςῆ. ἴϊ. 3. 
Α5 Ἰοῃρ 85 ἴῃ6 βῆθερ ἅγὸ ἴπ {86 0]ά, 1 15 ἃ [Γ85- 
Ῥ855 ἴο αἴζδοκ ἴῃθπὶ, δπὰ 15 ρυ η]5ηοα ἃ5 βοῇ. 
Βιιῖ [5γ46] ἢανίηρ ἰοθῖς τπὸ [ο]ὰ, πᾶ5 ἤονγ πὸ 
ΟΥΠΘΥ, δηά πηᾶγ τπογοΐοσε Ὀ6 πιδὶγοαϊθὰ ἢ 
ἸΤΑΡΟΠΙΥ. 

βαῤίίαίίοη Οὗ μα] [ἢ ςἢ. χχχὶ. 12 [ἢϊ8 
ΠΑΠῚΘ 5. Δρρ]οα ἴο εγιιβαίθπὶ: ἤογθ, ὈΥ (ῃ6 
τορειοη οὗ Ζογά, ἴῃ 6 ργορῆδξε ἐπηρ ἢ αι ΠΥ 
ἀθοίαγοβ παῖ [οἤονδῃ δ᾽οπθ 15 ἴῃ6 {τὰς 
ἴυγαρθ, ἴῃ ννῃοπὶ Ηἰ5 ρθορὶθ ν»}}} βηά γ, 
τοϑί, ἀπά ρθη. ὅ6ὲ ποΐϑ οἡ οἷ. ΥἹ, 2. 

8. ἴη υνυ. 4---- [Ὀγεπλδῃ ἢδ5 σαϑὶ ἃ ΠδϑΑΥ͂ 
βἴδηςσθ προῦ {πΠῸ τερεπίδησο οὗ [5γδοὶ, ἀπά ἐποὶσ 
δραηἀδοπιηθηξ οὗ [86 5]ῃὴ5 ἱπίο ψνΠο ἢ {μοῦ 
ΓυΪοῖα μδά ᾿οὰ ἰμθηλ: δ6 ποὺνν τεΐϊιγῃβ ἴο ἢἰδ 
Ῥτοροσ βιυδ)εςῖ, [86 [8}} οὗ Βαῦγίοηῆ. Αμὰ 

ἐΗΦῦ. 

7 ΑἹΙ τῆδὲ ἔοιπά τῇεπὶ πᾶνε ἀε- παι τόρ 



ψ. 9--13.} ἸΕΚΕΜΙΔΑΗ.ΟῚΙ,. 

9 ἥ Ῥοζ, ἰο, 1 νν}}} γαῖβε δπά Ἵδιιϑ8 ἵ τε]οϊςεά, Ὁ γε ἀεβϑίγογεγβ οἱ πιΐπε 
ἴο φοπ!δ 0 ἀρδίωβι Βαθυΐομ Δῃ 4558επι- Πεγίϊαρα, δοσδιϑε γὰ ἅΓῈ γον ἰλϊ 48 | Ηεδ. 
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Ου, 
ἐεεένογεν. 

ΙΥ οἵ ργϑαῖ ἠδίίοῃβ ἔτοπι ἴῃ6 ποιτῃ 
ΠΟΙΠΙΓΥ : δηἀ ΓΠΕΥ 5|8}} 8εῖ (Πα πλβεῖνεβ 
ἴῃ ΔΓΓΑΥ͂ Δραϊηϑί Ποῦ; τοπὶ τἤδηςς 3}6 
804}} θ6 ἴκδη: {πεὶῦ δύγονν8 “ῥαϊί ἐξ 
85 οὗ ἃ ΠΊΙΡΏΓ 'αχρετῖ πιδῃ; ΠΟΠ6 
80]] γείιιγῃ 1 νδίῃ. 

Ιο Απά Οδαϊάθα 5141} θὲ ἃ 8ρ01]: 
41} τῃδῖ 5001] ΠΥ 53Π4}} θὲ ϑαῖίβῆεά, 
8411ἢ [6 .ΟΚῸ. 

11 Βεοδιιδε γε νγεγε οἶδά, δεσδιιβε 

ὙΠΟΙΟΘΑ5 ἰῇ τ. 24 6 δεᾷὰ ἀεβου θα ΠΟΙ 45 
ἀοϑογίοα ὈΥ 4}1} ΠΟΥ ἱπηδὈϊ δηΐβ, ἢ6 πον βρϑθκβ 
ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ οὗ {πε [5γδοὶτῖοϑ, θθοδιιθϑο ΒΑΌΥ]Οη 8 
[41] νγὰβ {π6 Πα 5ροηβδῦ]6 σοπάϊπ!οη οἵ ἐπεὶ 
ἀο]ϊνετάησθ. ὅ0. ἤΙΠΠΏΪΥ Ππονογί6]655 ἢδάὰ (Π6 
17εννϑ8 ϑει[ἰοὰ {Ποπηβοῖνοθ πῃ Βαῦγίοη ὑπάογ |6- 
ΤΟΙ Δ} 5 σουηϑοῖβ, (πδὲ (ΠΟΥ στοῦ (ἢ6 ᾿αϑὶ ἴο 
δὐοδπάοῃ ἴπ6 ρἷδοθ. “ὔρ ἴο ἴπ6 {{π|6 ἤθη 
δοιοαάδιυϊθοε ἐουπάςρα ΗΠ] Δἢ ἀροιΐζ Α. Ο. Ι1οο, 
ἴπη ρἷδεθ οὗ [ἢ6 δποϊθηΐ οἰγ οὗ Βδθυ]οη,᾽" 58 γ5 
Ορρεογί 85 ηυοίϊεὰ ὈΥ Νάροϊϑθ., “16 7ενν8 
Βιδὰ τοιηδιηθὰ [ἢ6 ϑοὶθ ἱπῃηδυιδηΐβ οὗ ἴΠ6 οἰΐγ, 
ΟΥ ΓΑΐΠοΓ οὗ [15 γυ]η5.᾽" 

ἐδε ῥὲ φοα}Ἱ ΤΠ ψογὰ (ὉΠ) ρτο- 
ΡΕΓΙΥ πιοδη5 ἀγριφά, ἐφμρῥεά, Δ ἃ 50 5 δρρ] εὰ 
ἴο {πὸ Ἰοδάϊηρ πιαὶθ, ψνΠοῖποῦ γαρι, σσοη. χΧχχίὶ. 
1ο, Ὀυςκ, ΟΥ Πο-οαῖ. Ηρτγο, 45 ἴῃ ννογὰ 
ἰγαπϑὶδίθα “οεξ: ἀϑυ4}}} 5:51] }ῇῆ65 σε, ἰ 5Βῃοιυ]ὰ 
Ὀε τοπάογοά στα δ. ἴῃ (Π6 ποῖΐθ οἡη [58]. χὶν. ο, 
ΠΟΙ ἰἴ5 πηοΊΔρΠοσί δ] τποαπῖπρ' 15 ροϊηΐδά οι, 
ἃ βοοά {τδηϑδίίοη ἰ5 οἤεγοαὰ ἴῃ δε εςυείδεγ:. 
866 4150 Ζεςῆ. χ. 3. 

Θ. 17 «ὐὴ]] τα] ΟτἍ, ΒΌ!1Σ ἂν, ἀευαζεη, 
866 ποΐδ οἡ ἢ. νἱ. 22; [54]. Χ]ὶ. 2; δηά ςρ. [06] 
ἵϊ, 7,9. ; 

ἂπ απηοριδὶν ὁ φγεαί παίίοη] ΟἾΘηΪΔ] 
ΤΛΟΠΔτΟ ἶ65 Πουοσ ἰϊζετηρίοα ἰο ννοἱὰ {ΠῸ 5 ὺ- 
Ἶεςξ τάςθβ ἱπῖο ἅπ οὔρϑηῖὶς ψνῆοΐθ, δπᾶὰ ἴπυ5 ἴῃ6 
Μεάο- ογβίδη δ ρίγο νγ85 85 ΤΉΘΓΟ Δη ἀρργοραῖς 
οὗ ἀϊξεογάδηϊ παίΐοηβ ἃ5 (δῖ οἵ Βαῦγίοῃ, ἔογ 
ὙὨϊςἢ 566 Ἰηἰτοά. ἴο οἢ. Χχν. 

7,γονρε ἐδεπεοῇῦῖ ῬἘτοῖὴ ἴδ ποῖ, 2.4. ὈῪ ἴδ 
δτοαῖ παίϊοηβ σοπιηρ ἴθθησθ. Ὅἢδ τοπάθπης 
οὗ Ἀοϑοητη. ἄς., 2,»»» ἐφαΐ Ζἰγγιθ, ἈΓΙ565 ἴτῸΠῚ 
Ὧ18 δἰϊδοῆϊπηρ {Π|5 οἷδιιϑθ ἴοο οἰοβοὶν ἴο {6 
τογάβ ἐῤεγ «δα. ἀγγαὰγ ἐδενρισείαα. ὝΠΘΓΟ 15 
ΠΟ Ργοοῦ [παῖ ἴπε δάν, 15 ἐνεῦ 50 υϑϑὰ οὗ {{π|6. 

ὦ »εΐσῥὲγ ἐχρεγὶ »παὴη[ῦ)' Βαΐῖ ἴῃ [6 ΠηΔΓΡ. 
“εείγογεγσ. ΤῊΣ ΑΝ. ψ ἢ τΠ6 ὅγγυ., ΕΧΧ. 
δηά πιοβὶ δάϊοηβ γοδάς »"ησοδιὶ, Δῃ Ἔχροσί, δηὰ 
τετγείογε δυσσθβϑῆι! ννασγίοσ. ὍὙῊ15 ννογὰ ἰ5 ἴῃ 
ΠΟΠΊΠΊΟἢ ι.56 Δηἀ ρῖνο5β ἃ βοοά τηοδηΐϊηρ, ΤΠ 
ΤΏδτρ. ἢ ἴη6 Ν]ρ. δηὰ ἼΤὰγρ. δηὰ ἴῆγεοο οἷά 
οὐ! οπ5 τοδάς »ιαρῤορίϊ, οπ6 ννῇο πιᾶκοϑ σι] ἀ- 
ε55, ἀπά 50 ἃ ἀείγογεγ, ὙΤῃ6 νγογὰ οσςιγβ 
δἰβονγῃογο ΟἿ ἴῃ Ηοϑβ. ἰχ. 14, ἀπά ποῖ ὄνθη 
ἔπετο ἰπ {Π6 τεαυϊγεα 56η586, δηὰ 15 ἴο δ6 γεϊθεῖϊθά. 

πος «ῥα ϊ γείμγη ἐπ υα]"}} ΑΔ Ῥσονεγῦιαὶ 

τῆς Πιεϊξεγ δὲ ρύδδββ, ἀπά θεῖον 83 Ἢ 
Ὀυ]]ς 

12 Υοι πιοῖπεγ 5141] θῈ βογα ςοῃ- 
ἰουπάδά; 5ηῆ6 τῆλ Ὀᾶγε γοιι 5}}} ὃς 
Δϑῃδπχεά : δεποϊά, τς διπάστμηοβί οὗ 
τε πίίοηβ στρα δὲ ἃ ΜῈ] θη 6588, ἃ 
ἀτγ ἰαπά, δηά ἃ ἀδϑεγί, 

12 Βεοδιβὲ οὗ τῆς ψτδίῃ οὗ τῆς 
ΓΙΟΚΡ [ἴ 584} ποῖ ὃς ἱπῃδῦθιτοά, δυῖ ἰξ 
58.4}} θ6 ΠΟΙ ἀδϑβοϊδῖα: ὄενευγ οηδ 1: 

Θχργοβϑίοῃ ἕογ 11] βυςςθϑβ, γεξουτίηρ ποῖ ἴο [ῃ6 
ἅΙτονν5 Ὀυΐϊ ἴο [6 ὙγΑΓΓΟσΒ. ΟΡ. 2 8.1. 22: 
1541. ἵν. 11. 

11. ΜΒεεσισε γε «ὐὑεγὸ ρἰα] Οτ, ον ἐδοῖ 
«υασὶ σἰίαά. Α5 ὈΟ(ἢ 56η96 ΔΠ6 »»Τ͵ΤΑΠΊΠΊΔΙ σἤδνν, 
1815 νϑῦβϑθ ἰ5 οἰ οβϑοὶυ σοπποοϊθα νυν] Ὁ. το, ἀπά 
εἶνος ἴὴ6 τϑρᾶϑοὸῦθ ΨὮΏΥ ΟΠαδὶ σα 5 βροϊ]ϑά. 
ΟΠἢαϊάκεα ποῦ 15 | ῥα άχαης, Ὀὰΐ 85 τῃ6 
ῬΘΟΡΪΘ τὸ ριι ἔοσ [6 σου ΠΊΓΥ {Π6 νογὺ 15 ἔδπι. 
βίη... ἃηἀ 50 ἰ5 (ηὴ6 νοῦ ἤεῦο. ὥῤαμίχα «ῥαὶ} 
ὀεζοριθ ὦ “ῥοϊ],. 79 γ ἰδοιι αυατὶ φίαά, ἰῥοιι ἐχ- 
μἐϊεάει (ςΡ. Ῥ5. χοῖν. 2, γῇεγε {Π6 Α. Ν.. [85 
ἐγίμρθ), γ9 ῬΙΌ άΘΣΘΣΒ οΟΓ᾽ »ηεἰπε ῥεγιίασε. 
[τ 15 [Π15 βδυάδάδη σἤδπρο οὗ πυπλῦοῖβ νι ἢ 
[45 πιδάθ (ἢ Μαβοῦίοβ συ ρϑιζυϊο [ἢ ρ]. 

᾿ς ῥεοαιε γε ἄγε φγοαυη Καὶ, ΤΛΑΥΡ. δἰ οΥ κογρμ- 
12 Βδέβετ, ζοΥ ὑπο Ιθαρθάβί, «ἀῥῥεάεΐ. 
Βγ ςοπηράγίης {Π6 σοηἀθηρ5 “ῤγεαά ἐῤερισεί ες 
ἴπ ΗδΌ. 1. 8, ἀπά χγοαυ εὖῷ ἴῃ Μδ!]. ἵν. 2, ψ ἢ 
[Π6 ἔννο ξίνθη ἤοσθ, [ἴ Ὀθοοπλθβ ρἰδῖπῃ πα (Π6 
ἰγδηϑιαΐουβ οἵ [6 Α. . ψόγὲ ὑποοργῖδίη ννῆδὲ 
106 πιραπὶηρ οὗἩ 6 νογὺ 15. [ἢ 4]} ρίδοθβ ἰΐ 
551} Πε65 9 »παξε «ῤγίμσς ἀπά ὀοωργά 8ἃ5 ΔῈ 
ΔΏΪΠΊ4] ἀο65 νυν θη ρἰαγίηρ. 

ας ἐῤὲ ῥεϊγεγ αἱ στα") ΟΥ, ἃ: 8 δεν 
Ὀτοβμῖπα. ΔΝ ρθη ἢ γοϑηηρ (Π6 σΔ16 ννογο 
ΔΙΙοννεά ἴο οδὲ {ποῖγ ἢ}} (ΒΒ εαΐ. χχν. 4). δηὰ 
50 στονν ρίαγἤι]. δεθ Νοῖθ δὶ επὰ οἵ Ἁ(παρίεσ, 

δε ίοαυ ας δωϊ 4] ΝΘΊΚὮ 88 δῦθθαπ (ΠλλΓΕ.). 
80 (Π6 νογὉ πιθδῆς ἴο πεσό, ἴῃ ςἢ. ν. 8, δηὰ 
ἴοσ ἴῆ6 πουῃ 566 οἶδ. νἹ}Ἐ}' τό, χὶν!!. 4. 

12. Υ70μγ »ιοίδεγ, ἱ.ς. ΒΑΌΥΪοΠ, “ῥα]] δὲ 
σογὸ εοηϊουηάεἢ ΟΥϑ, δοπβδιαθά. ἴῃ {πε ποχί 
οἰαυβο σραλὶ δὲ αερανιφά τοῦδ σΟΓΓΘΟΕΥ 5:51|1Ώ65 
“ῥαΜ} δἰμα}. 

δεῤῥοί 4, ἐδε δίπάσγηιοιξ οΚ δὲ παΐΐοης 50.4}} Ὀ6 
α «υἱἱάεγπε.1Ὶ ὙΠ ἰπϑοεγίοα ὑνογάβ. 5Ρ0 1} [Π6 
56η9506. Τγαδηϑίαΐϊθ ἢ τη6 Ψιρ. ΜΒερῤοίά, «δὲ 
ἐὲ ἐδεὲ ῥιπάεγπιοοξ ΟΥἹ ἐδὲ παίΐοης, ἃ ἀμογί, ἃ 
ἐρίγεῖν ἰαμά, απά ἃ «υατίό. ἴἴ ἴἢτ|5 ρῖνοβ. [Π6 
Τάσοη ΨΥ ΒΑ ]οη 5 ἴο ὈΪι5ῃ. πηςσὸ ἴΠ6 
Ποδὰ οὗ ροϊά, 5}6 15 ποὺν ἴῃ Ἰοννοϑῖ δηὰ πηραποϑὲ 
οὗ ϑδυτη]Υ ροννοῦβ. 

13. Ἐχοορί πὸ ἢγβὲ οἴδιϑο {Π|15 νεῦβθ ἰβ 
1ἈΔΚθη ἔγοπι Ἵἢβ. χίχ, 8, χῖχ. 17, ῬΏΕΓΕ 868 
Ὠοῖο65. 

δίρ, οὐ, 
ΟΥ̓Ρ̓ν ἐν 

δ οὗδνῃ. 45 
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Ιόσυ, 
βεγέδφ 

(δὲ σοεῖῃ ὃν Βαθυ οι 5.311 θς δϑῖο- 
πΙβηθά, πὰ ἢ!85 δἵ ἃ}} Πδὺ ρίδριι6ϑ. 

14 Ρυζ γουγβεῖναβ ἰῇ ἈΓΓΑΥ ἀρδὶπϑῖ 
Βαδυίομ τουπὰ ἀρουῖ: 4}} γε τῃδῖ 
δέπς τῃ6 θονν, 5ῃοοῖ δῖ ἤδξσγ, βρᾶγε πο 
ἌΓΓΟΥΒ: ῸΓ 806 Βαίῃ εἰπηδά δραίηϑβῖ 
τἢς [ΟΚΡ. 

Ις ὅῆουξ ἀραίηβῖ ἤδθγ τουπά δδουΐ: 
8ηε παῖ ρίνεη ἤεγ ἢληά: ἢδῖῦ ἔουπάδ- 
τἰοῃ5 γε (4||16η. ἤδσ ννα}}]9 ἂγὸ τῆτονῃ 
ἄονγη: ἔογ ἴἴ ἐς τὴ6 νεηρεδηςε οὗ ἴδε 
ΙῸΚΌῸ: ἴακε νεηρθᾶπσα ὕροη Ποῦ; 83 
8η6 Παῖῇ ἄἀοπε, ἀο υπηῖο ἢετγ. : 

16 Οἰυϊζ ΟΕ τῃ6 βοννεῦγ ἔτοπῃ! Βαῦγ- 
Ιοη. ἀπά ἢϊῃλ τῆδς παπάϊετῃ τῆς ' 5: Κ]ς 
1η ἴῃ τἰπὶῈ οὗ ἢδγνεβῖ: ἔουῦ ἔδασγ οὔ [ἢς 
ΟρρΓεβϑῖηρ ϑυνογα 6} 8}4]] τ γη Ἐν ε 

14. Ρωὲ γομγιείυει, ἄς. ὍΠα οοΐοη πιυϑβῖ 
ΡῈ ρἰδοθὰ δέζῖοσγ γε ἐῤαὶ ὀεπά ἐῤε ὀσαυι ΤὮς 
ΔΥΟΠΟΙΘ ἀγὼ ἴο ροϑὲ [ῃεπηβοῖνοβ γτουπὰ ΒαΌγ]οη 
ἰο 5ῃοοῖ δῖ ἴῇοβϑε ννῇῆο τχδη [Π6 νν4}|15. Εογ [Π6 
ΡὨγᾶϑθθ γοπάθγρα ὀεπά ἐδε δου, 566 “ἢ. ΧΙν]. 9. 

16. δόομέ ἀσαΐϊπεὶ ῥεγ] ϑρρκεη οὗ 186 νγᾶγ- 
ΟΥγ. 80 ἰῃ [58]. ΧΙ. 13, ἤοσο Οοά ἰ5 σοπὶ- 
Ραγεὰ ἴο ἃ νναστίου, 1 ἰ5 βδαίὰ Ηἔἄς «ῥα «ῥουΐ 
(Δ. Ν. 477}γ 1.6. τάϊϑθ [ῃ6 ννᾶῦ-οτγ. 

σδὲ δαί ψίυεπ ῥὲγρ ῥαπά] ἰ.ς. 5886 δαί 
τηλὰθ (Π6 5ίρῃ οὗ βιιθπηϊϑϑίοη, σΡ. τ Οἶτο. χχίχ. 
24 ΠΔΓΡ.; 2 (ἧτο. ΧΧχ. 8 ΠηΑΓΡ.; ΕΖΓΑ Χ. 19. 
ΘΕΓΘΌΥ ἰξ ννουὰ ἹΠΊΡΙΥ ἃ σδριυ]δίίοη ὑροη 
ἴογπη5, Εχοῖκ. χυὶ!. σ8, Ὀὰΐϊ ΡγοΟῦΌΔΟΪΥ ᾿ξ πιϑδῃβ 
Βεῖια ἴ[ηδ Βαῦγίοῃ κἰγεΐςῃθϑ οὐδ ποσ πδηά ἴῃ 
ἴοκδὴ ἰμδῖ 5Π6 ἰ5 τεδᾶυ ἴο γιεϊά. 8δο Τυχηι8 
ὙΠ6Π ΡΓΑΥυΙηΡ ἔογ 1Π{ 8ὰγ5 ἴο ἤξ ηθαϑ, “ ΝΊςο 5, 
εἴ νἱοῖυπλ ἰθηάογο ρα] πιδᾶ5 Αὐϑοηῖ υἱάοτγο," 
νιν. "Ἐη.᾽ ΧΙ]. 926. 

ῥέεν )οιπάαίο.) ὍῊΪ5 ψνογά, [ποιῇ σοπι- 
ΤΩ ἴῃ ἴδ σορηαίθ ἀϊαϊθοῖβ ἴῃ [Π6 9686 οὗ 
Τουπάδίίοηβ, Οσςιγ5. ΟἾΪΥ̓͂ Πογὸ ἴῃ Ηδθῦτγ., δηά 
115 5ΘΡΘ Πρ 15 ΥΟΓΥ ἀποογίδιῃ. Α,5 ἐουπηάδίοῃϑβ 
ςδηηοί δὲ 54ἰά ἴο [4]], 1 ΡΓΟΌΔΌΙΥ πλθδη5 δωξ- 
ἡγε. ΤΠῸΊ,ΧΧ. τϑηάογ ἰἃ δαξέίογεοηζ,. 

186. ὥμὲ ο7 1δε τοαυεν...} ὙὍΠδ ρορυϊφξοηῃ 
ἰ5 ἴο Ὀε ἀεβίγογεά 80. υἱίευ]γ παῖ ἴπ6 ποἢ 
Πε]ὰς οὗ Βαθγίοηιδ, 5414 Ὁ Ἡετγοάοίῃ5 (1Π|. ς) 
ἴο ᾿γιοϊά ἐννοσδυπαάγοα ο! ἃ, ἀγὸ ἴο τεπηαῖῃ υ}η- 
{|6.4, ΨνΏρη [86 ᾿ηῃδοιϊδηΐϊβ οὗ ἃ ἰδηὰ 16 
ἔονν, [μ6γ Ὀδσοοπιθ ποπηδάς, δηὰ πηδἱπίδίη ᾿1δ ὈΥ͂ 
ραβδία Πηρ οδίτ]ο, 1581. ΥἹ]. 21---2ς. ὍΠ15 ῥζγο- 
ἀἰϊςζίοη ἰ5 ποί ἴο θ6 οοηβηρα ἢ Νάρε]ϑὈΌ. ἴο 
[86 Θρᾶσθβ θεῖ νδοδπὶ νι ίη ἘΠδ νν4}}5 οὗ Βᾶ- 
Ὀγ]οη ἔογ ἴΠ6 ρυγροβο οὗ τγαϊϑίπς ἔοοὰ ἴῃ οδ56 
οὗ ἃ 5ίθρθ ( Ουχτί. ν. 1), Ὀυξ Ὀεοϊοηρο ἴο 
{(Π6 ννΒοὶε οὗ Βδογυ]οηῖα, δέοξίε ἰ5 Ὀεϊίοσ ἰθδη 
(Π6 ννογὰ ἴῃ (πε πλᾶγρ. «οσέῤε: ἴογ, 85 1 15 8ρ- 
ΡΠ Θὰ ἴῃ [οεἱ 111. 12 ἴο ἴ86 Βοοκ ἔοσ ουτηρ 
ξίᾶρεϑ, ἰξ νγᾶβ οὐάθηί]Υ ἃ 5Ππ|4}} ἰπϑίγυπιθηῖ. 
ῚΊΠΕ δαγυεε ἸΔΟΓΕ τηθδη5 [86 ν]ηίᾶβθ. 

ΤΕΒΙΜΙΑΗ. 1. [ν. τ4-.-19. 

οΠ6 ἴο ἢΐ5 ρ6Ό;]5. ἀπά {ΠῈῪ 584]} δες 
Ἔν ΓΥ οπε ἴο ἢϊ8 οὐνη ἰδπά. 

17 ἢ [οεγλεὲ] ἐς ἃ βοδίζογεά 8ῆεερ; 
τἢς Ἰίοπβ ᾶνε ἀγίνθῃ ῥέπι ἀὐγὰγ: ἢγβῖ 
τς Κίηρ οὗ Αϑβεγγία Βαιὴ ἀενουγοά 
ἢἰπι; δηά ἰδϑῖ τῆι ΝεθυςδαγθζΖΖαγ 
Κίηρ οὔ Βαθγυίοῃ ματῇ Ὀγόκεη ἢ!]5 θοπ68. 

ιὃ Τπεγείοσε τῆ δα τῆς ΓΠΟΚΡ 
οἵ Βοβῖβ. τε (σοά οὗ ἰ5γδεὶ; Βεβοὶά, 
1 ψ1}} ρυπίβῃ τπε Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ δηά 
8 ἰδη, 451 ἤανε ριιηιβῃδα τῆς Κίηρ 
οἵ Αϑβϑβγτγίδα. 

19 Απά] νἹ]}] Ὀτίπρ; 15γαϑὶ ἀρδίπ ἴο 
Ηἰ5. παδιϊδίίοπ, ἂἀπά ἢς 53}4}} ἐξεά οῃ 
Οὐλγπιοὶ δἀηὰ Βδβϑῆδη, ἂδπά ἢ 18 80οι]} 
5.4} θὲ βατι5ῆεά προη πιοιηῖ ΕΡΗγαὶπὶ 
δηὰ (]εδά. 

ἐδε οῤῥγεσείηρ “πυογ 866 ποίθϑ. οὔ (5. 
ΧχΧΥ. 18, χὶν!. 16. 

ἐδεγ «ῥαϊ τ᾿μγπῇ ὙΠΕθῈ νογάβ ἀγὸ ἴδκθῃ 
ἔγοτα [58]. χὶὶ 4. ΨΜ θη ΜΜῸ γοπλθαλθοῦ [Παϊ 
1 δὰ Ὀθδδη ἴπ6 ΡΟ] ΙΟΥ οὗ Νεοδυςμδάηοζζαγ ἴο 
σοπῃρεὶ οἰ ἸΖοη5 ϑβοϊθσϊθα ἔγοπι ἴῃ6 νδῃαιϊϑμοὰ 
ΠΔΙΟΠ5 ἴο 5θ {ἰΘ ᾿ῃ ΒΑΌΥ]οηα, ν᾽ 866 μ6 δι] 
ἔοτοε οὗ {πΠ6 ννοτάϑ. 

17. Ἱιγαοί 15 ὦ σεαίίεγεά “ῥερ}] ἴῃ [86 
Ῥτενίοιβ νοῦβα ἴπῃ6 ρτορδοὶ ἀδϑο εά ἴῃ ἀ6- 
ΡορυϊδίίΊοη οὗ Βαῦγ!οη!α, σδυσοὰ ποῖ ΤΉΘΓΕΙΥ͂ 
Ὀγ πε ϑινογά οἵ ἴπε ἐπεπῖγ, Ὀυΐ α]5ὸ Ὀγ ἴδε 
βισϊ ποηλενναγάβ οὔ {πὸ ςο]οηϊδῖβ ψῃο διδὰ 
Ὀδοη ἀγαρροὰ ἔγοπι {ΠΕΣ οὐ Οσοιιηΐσιε5. ἴο 
β6ῖ116 [ἢετο. Ναίιγα ΠΥ προη της ἘΠ [Πουρπῖ 
τίβο5 Ὀείογο ἢ15 πηηὰ οὗ ἰϑγδοὶ, ἔογοθὰ |κὸ ἴῃ6 
Γοϑὲ ἴο οο]οπῖζο Βαδγ)οπία, τεϊιγηιηρ ὨοΙΏ6. 
Βυϊ ἴῃ ννῆδῖ ον] οἰ ρτ  Ζγαθὶ 85 ποῖ Ὀδεπ 
ἀνε! !ηρ ἰοροῖβοσ 'π Ομθ Τορίοη 8ἃ5 ἴῃ Ἐξγρῖ, 
Ὀιυξ 15 ὦ σεαίεγεά «ῥεορ, ἰ. 6. 15. 'ἴκθ 4 ἤοςκ 
ὙΠΟ ἢ [45 Ὀδοη βοαγοὰ δηὰ ἀγίνϑη ἴῃ 4]} ἀϊγθς - 
τ[ἰοηϑ; ἔοῦ 110η85 ΒανΘ ομδ5θὰ Βΐχη. ἼΠΟΓΕ 
15 Ὧ0 ἅσγίϊςϊα 'η [6 Ηθῦγ. ΕῸσ [Π6 νεογῦ τεῃ- 
ἀογεὰ ἀγίνεπ σαυᾶγ, ΠΡ. «ἢ 5. ΧΧΊΪ. 2. ΧΙΧ. ς. 

,32,γ͵ὶ δὲ δίς, Κς.ἢ Βδίπογ, 89 ὥίσδὺ ἸΙοη 
αἰ ῥίν»ι, συθ ἐδὸ ἀιπῷ οὗΥἹ ““ογγία; ἀπά ὈΔ18 
Ο16, ὕὉ160 188, ῥα! ῥίεξεά ῥὲς δοπες (Ἰϊτ, ῥα! 
δονεά ῥί»η), συεπ Νεῤμεραάγεκπατγ, ἀἰης οΥ Βαδεὶί. 
Ἄν θη ἴῃς Κιηρδ5 οὗ Αϑϑυγδ νναυτθὰ νυ] ἢ [5Γδε], 
1ἴ ννᾶ5 ἃ ΓΙΠἢ δηά πιπΊεγοιι5 ροορὶθ: Ὀὰὲ [86 
ςσοπδίδπε νναϑίηρ οὗ ἴπ6 Ἰαπά ἢδά 90 ἰοβϑεηθάὰ 
{ΠΕΙΓ πυπΊθοῦβ, (δὶ ΝΟΟυςΠδάποΖζαγ δά δὶ 
[8ὲ Ὀομ65 ἴο ΡίςΚ. δε ςἢ. 111. 28--- 20. 

10. δᾺῆὴ ῥαῤί αἰοη}] Ιῃ ἴδ Ηδφδτγ. ἔΠ6 π|ὸ- 
ἸΔΡΒΟΥ ἰ5 πηδίπἰδ ποά ΤὨσχουρῃουΐ. 1 «υἱἑ! ὀγίπσ 
Τγαοὶ, ἴῃ. 6 βοαγθὰ βῆθορ, ὀσοξ ἐο ῥὶς ῥασμγασε 
(ϑ8εε ου συ. 7), αμα δὲ “ῥαὶ! σγαξε μροπ ζαγηεὶ 
απ Βασδαπ; απά ον »ιομρ τ ἀξ ωμμι απά Ομ ερά 
δὲε σοι εῤαὶ! δὲ σα γεά. ΠΕ ρἷδςθβ ἡδπιοὰ 
ἃ1Ὲ {πὸ ἀϊδίγιςῖ5 οὗ Ῥδ᾽θβπο πιοϑὲ ἕδπιοιι ἴος 
{Πεὶγ στιοἢ ΒοΙθάρα. 



Υ. 20---26.] 

20 ἴῃ τῇοβε ἄδγϑβ, δῃά ἴῃ τῆδε τἰπ|6. 
881 τῆς ΓΟΚΡ, [86 ἰπίφυ Υ οὗὨ [βγδβὶ 
8.4}1] θὲ βουρῇῃς ἔοτ, δηὰ ἐῤέγε εραἰΐ δὲ 
ποπα; δηά τῆς 5ἰη5 οὔ Τυάδῃ, δηά 
1ΠῈῪ 5}4}} ποῖ θὲ ἰουπά : ἔογ 1 νἹ]}} 
ραγάοῃ {ἢεπὶ νγἤοπ 1 γαβεγνα. 

νϑες Δι ἴ Οο υρ δραίπβε τῆς ἰαπά 'οῦ 
᾿ Μεγδιδαίπι, ευθη ἀραϊπϑβῖ τ, ΔηἋ4 δραίηϑβέ 

"Οτ, (ἢξς ἱπῃδθιϊδηΐῖβ οὗ ἱ Ρεκοά: νγαβϑῖες δηά «ἱτίλαείσα,. 
αὐτετίΥ ἀεβίγου δίεγ τἤθπι, βϑδίτῃ τῆς 
Ι.ῸΚΡ, 4Δπά ἀο δοεςογάϊπρ ἴο ἃ} τῆλε 1] 
Πᾶνε ςοπιπχδηάδα τἢ66. 

22 Α β8ουπά σῇ δαζ6 ἐς ἴῃ τῆς ἰαπά, 
δῃά οἵ στοδλῖ ἀδβιίγιςτοη. 

223 ἔχον ῖ8 ἴῃ6 Βιαπιοσ οὗ ἴδς6 
φνῃοΐα οαγῖῆ οὰὺξζ δϑουημάθγ δπᾶά Ὀγοόζκθη ! 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1. 
πον ἰ8 Βαδγίοη δεσοπια ἃ ἀεϑοϊαφιίοη 
διηοηρ ἴῃς παιίοηῃϑβ ! 

24 1 ἢανε ἰαϊὰ 4 βπᾶγε ἔογ ἴδεςδ, 
ΔΠὰ τῆου γί αἷβο ἴάκεη, Ὁ Βαδυΐίοη, 
Δηὰ του νναϑὲ ποῖ ἄννᾶγε: ἴποιι γί 
ἰουπά, Δπ4 «4130 σδυρῇῃς, θεσδυβε τποὰ 
πιαϑῖ βἴγίνεη δραίηβ ἴῃ ΠΟΚΌ. 

2ς Τῆς ΠΟΚΡ δαῖῃ ορεπρϑά ἢΪ5 δλγ- 
ΠΊΟιΓΥ, ἀπά ἤδῖῃ Ὀγουρῆς ἔογιῃ τῃ6 
ὑνεᾶροηϑβ οὗ ἢϊ5 ἱπάϊ!ρηδιίοη : ἔογ 1} 15 15 
(6 ννοῦκ οἔ τῆς 1 ογάὰ Τοῦ οἵ μοβῖβ ἰῃ 
ἢ ἰδλπὰ οὗ τῆς (ὐμδ  εδῃβ. 

26 ὕὐοπιε δραϊηϑδὲ ποῦ 'ἔγοπιὶ τῃε ! Ηςδ. 
αἰπιοβῖ δογάθγ, ὀρεῃ ἢεῖ βἴογεϊουβεβ: σπᾶν 
ραϑῖ ΠΕΓ ῸΡ 45 ἤδᾶρβ, ἀπά ἀδϑβίγου ἢογ "ον 
ατίετ]γ : ἰεῖ ποιμίηρ οὗ μοῦ θὲ ἰεξ, 

20. 15 δου 4αγε...1 ὙἘΙ5 ργοπιῖϑα οὔ ρᾶγ- 
ἄοη δηὰ τοιλονδὶ οὗ 5ἷὶη Ὀεϊοηρϑ ἴὸ {πε ἀδγϑ5 οὗἉ 
[6 Μεββίδῃ, δηά [ἴ 15 τιηἱγοάυσεά ὈΥ [86 υ5ι18] 
Μεβϑίδηϊς ἔοστηιἶδ. 

αυϑονι 1 γεγυε] ΟΥ, «υϑονῖ 1 ῥόγηιῖ! 10 
γεριαίη. [ἴ 15 ἴ1Π6 νοῦ ἰτοπὶ ῃϊ ἢ γεριραγι 
15 ἀογνοά, ἃ ννογάὰ ργορηδηΐ ψ ἢ πιεδηΐηρ ἴῃ 
[η6 ἰΙαηξυᾶρο οἵ [6 ῥσγορῃοίβ, 866 ποῖ οὐ 
δῤεαγογασῥιου ἴῃ 581. Υ111. 18. 

4]. ἰῥὲ Ἰαμά ὁ. Μεγαϊ αὶ] Νοῖ ὁ} ἐδὲ 
γεῤεὶς (τιᾶτρ.), Ὀυϊ οΥἩ ἀο. 16 ΣΘΌΘ]]ίοσι. 
{1Κ6 Μιιογαΐπι, ὁ. 6. 6 ὑσο Εβγρῖβ, Ὑθγιϑῃᾶ- 
ἰαῖπι, Καὶ Ἰτ)αι μαῖπι, δβάγαιπι, Α ἀμ πδίτα. Ασδηι- 
ΝΑΠΑΓΑΊΤα, ἐ.ς. ϑγγα οἵ ἴῃε ἔννο ΠΙΨΕΥΒ, ΟΥ̓ 
Μεϑοροίαπηϊα, ἰξ 15 ἃ ἀυ]; Ὀυῖΐ ΨὮΥ Βαθγίοη 
δῇοι α 6 950 οδ᾽]θὰ 15 νοΎῪ ὑησεγίδϊη. ὍΤδα 
δἰ ΠΊρ]οϑὶ ὀχ ρ]απαίίοη οὗ ἴῃ ΠΔΠΊ6 ἰ5 {παῖ ἴΠ6 ἄτι] 
δπάϊηρ 5 ̓ πίθησῖνα, δηά [Πδῖ [ἴ πιϑδη8 ἴῃς ἰδηὰ οὗ 
ὙΟΓΥ δτεαὶ σϑθο]] Ἰουι5π655. 80. δομόϊε 15 δῃ ἰῃ- 
[οηϑῖνο ἴῃ 154]. χ]. 2, ἰχὶ.ὄ 7: [6γ. χνὶἹ. 8. Α5 
Βοννονοῦ ἃ ρατί οὗ Βαδυ]οηΐα νγᾶ3 ς41]|δὰ Ῥεκοά 
(8:6 ποχί ποῖθ), ἰξ 15. ροβϑίδὶς ἰῃαϊ Μεγδίῃδιπὶ 
ΤΩΔΥ 4150 δᾶνα Ὀδθη ἃ ΓΟλὶ παῖηθ, δηά {παῖ 
7ογοπηδῃ νν85 ρἰαγίπρ ὕροη ἰΐ. 

ἐδὲ ἱπῥαδίϊαπίς οΥΓἹ Ῥεζο] ἰ.6. οΥ̓͂ νἱΒιῖ8- 
ὑ1οπ, ΟΥ̓ Ρυηἰϑῃπιοπῖ. Α Ῥεκοά ἰ5 τιδπιϊοπθὰ 
ἴῃ ἴδ6 οΟΥἹ ποῦ ΟΥ̓ ϑεππδομεγιῦ πρὰγ {πὸ 
Ηδυγδη, ϑοῆγασοσγ, 227) 276; δηά [᾿δηογπιδηΐ, 
1,65. ῥγθπι. Εἷν.᾽ 11, .246, 54γΥγ5 ἰΐ ννὰ5 [Π6 
ὉΪ]Θοῖῖνο πᾶπὶὸ οὐἨὁἉ ὠἴἢ6 {τἰῦε5 οἵὕ Ἀουκβα, 
ΚΙΗΙπάαγ, Ὑαϊδουτ, ἀπά Βοπηουιὰ. οὐ. 
ἘΖΕΚ. χχὶ!, 22. Α Βαθυ]οηίδη ἴονῃ, ΝΑΠδγ- 
Ῥεκοά, 2.6. Ῥοεκοά.τγίνεσ, ἰ5 νυ οη ΝΆΠΑΓ 
Ῥακοῦ ὉΥῪ Νουῦδιιογ, “Οέορτ. ἀὰ Ταϊπιυά;᾽ 

᾿φυάειδ Ἀλδίδοσ, “.ω.. ὙΠῸ νεγῦ, 85 δχ- 
Οἰδίποὰ ΌΥ πῆ σοπιπηιεηϊδίοιβ, ἰ5 ἐοστηθά 
ἔτοπι 86 Ηδῦσ. ψοσζά ἔου ἃ “ευνογά. 

48. δὲ ῥα»ιριγ}] Ορ. ἢ. χχίϊ. 29. 
Βδθγίοπ, ὈΥ̓͂ ννγποθα ᾿πϑε ΓΙ ΠΊΘη Δ] ΠΥ [ΘΠονδὰ 
πδὰ σγυβῃοὰ ἴπῸ πδίϊουϑβ, 15 ΠΟΥ ἐμ ασωράφι, 
..4. ἰῃ6 μοδὰ οἵ ἴγοῆ οὕ ὈγοηΖθ ἰ5 οι ἈΥΑΥ 

ἤοπὶ ἴ6 νοοάδη μαπαΐθ, ἀπά Ὀγόκθη ; δηά 
(ἢ6 Ποαά [1561 Ὀδρδίθη ἴο ἔγαρτηθηΐθ ΌὈΥ̓ 5οπὶθ 
τα ΠΈΕΣ γοᾶροηῃ. 

24. Τρατσε ἰαἰά α “παγὸ ὃ γ ἐῤεε] ἘΒαῦγ- 
Ἰοῃ, ἴπ6 ᾿πΊργο δῦ ]6, ννὰ5 ἴακθη ὈῪ Ουὐτὺβ ὈΥ 
ἃ 5ἰγαίδροπι, ἴοσ ψηϊοῆ 115 οὐ Τυ]ογα Πδὰ 
τηδάὰδ εἰαδογαίθ ργοραγαίίοη. Ηδνίηρ αἰϊνουθαὰ 
(ὴ6 νγαΐοιβ οἵ (Π6 Επρηγαῖθϑ ἱπῖο ἃ ἰακο ἀιϊιν 
ἴο τγεοσοῖνο ἰΐΞ ονογβονιηρβ, Π6 δηϊογοά [ἢ6 
ΟἿ ὉγΥ {60 τίνοῦ σῆδηῃθ! 850 Ὀποχροοίθαϊγ, 
[π4ι 115 σαρίαγο γοπηδι πο ἴῸγ ἃ τ ἀηΚποννῃ 
ἴο πιοδῖ οὗ {Π6 Ἰπῃαθιίδπίβ (Ηεγοά. 1. 191). 
ΟΡ. [54]. χὶν. σὲ. 

απά ἐῤοι «υασί πο ααυαγε]ῇ Βεῖζογ {ἰξ., δὲ ἃ 
1δοῦὺ ἀϊάπδῦ ποῦ Κηον 1. 

256. ΤΡῤε ΓΟΚῸ δαὶ ορεπεά...1 ΒΥ ἃ Βταπὰ 
ἤρυτγο (ἢ6 ργορποῖ ἀδβοῦιθοθ [πονδῇ Ὧ5 ορθη- 
ἴῃ; Ηἰβδβ8 δγιλουσΥ, ννῃογείη 116 ϑἴογεαὰ Ὁρ ν ΑΓ 
δηά ἔαπλῖηθ, ρϑϑί!]θηςς, ἀἰ5θαϑθθ δηά ἀφαίῃ:; δηὰ 
νυ ἢ Π656 Ηδ ἀγηὶβ Η πλβ6]} Ὁ (Πδί ἴπ ρούθοη ΗΘ 
ΙΏΔΥ δχϑουΐο ᾿5[1σ6 ὕροπ (Π6 νυ κϑά οἰτγ. 
,ῶν ἐῤὶς ῖ5 δε «υογὰ}Ἱ]ὶ ἈΔΙΠογ, ζοχ ΤΥ 

ΤοΤὰ ΦΟΠΟΥ͂ΔᾺ οὗ ὨοΟΒΙΒ δῖ ἃ ΧΟΣῚς 0 
ἄο ἴῃ Ὁ: δπά οὗ ὕὍ: ΟΠπδΙά 988. 
Αἴ τὸ {πιὸ ηθη [πἢ6 ΑΟ. ννᾶ5 πηδάς, 1ἴἃ 
νγ5 ποῖ υπάογοιοοάα [πὶ ἴῃ ΗθΌγ. δηά οἵποῦ 
ΘΠΟΠΊΪΙς τΟηριι65, 85 4150 ἴῃ ἴῃ6 Εργρίϊδη, τπδ 
ῬοΓβοηδὶ ΡΓΟΠΟΙΙη5 ϑογνς ἔοσ [6 σοριΐα. Ηδηςα 
16 πιϊδίαϊκοη τι156 οὗ ἴῃ6 114]165 αγη, αγί, 15, ἄζο, 
ἴῃ (815 ρίαος ἴδε ψογά σγϑηάογεὰ ἐῤδές τ δ! 
τηθΔῃ5 ἐς, δηᾶ ἴῃς Ηδδγ. 11. 5 ση|ῇῆεβ 3ῶγ ἃ ὀιω:- 
πες ἐς ἰὸ ρ»ῦ 1ογά σεῤουαῤ 9 δοεὶς τπ ἐδε ἰαπά 
97 δε Οδαίάκαμ. 

26. Οὐνιε αἀραϊπλ δὸγ)] ὔὗὐγνιε ἴοὸ δεν. 
ΒΌΥ]οη ἰ5 [4]]1Θῇ: [Θμονδῇ Π85 ΗΙπηβοὶῇ ο8ρ- 
υτοὰ {Π6 οἸἴγ; ἂπὰ ποῖ ννδιτοῦβ ΟὨ]Υ, Ὀὰυΐ 
ῬΟΟΡΪΘΟ οὗ ἐνεγυ Κιηά, ἃγὸ ἴο ψαίθεσ υπίο ΠΟΥ ἴο 
ΡΙυηάοῦ Βοσ. ον “«ἱογεβοισες ἅτὸ Ἰ1ϊ. δὲν ὅτϑ- 
ΔΆΤΣΙΘΒ. 

εαοὲ ῥὲγ αΦ ῥεαρε] ὙΠῸ ψογὰ πιθδῃβ 
δεαβε 9 γμόδι δ ἴθ ΝΕ. ἵν. 2, Ὀυαΐϊ 8 πιογὸ 
5. ΠΟΙ ὦ ὀκαρ φῇ εογη, ϑοὴρ οἵ 80]. νἱ!. 2) ΟΣ 
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ἐγοααὶ ἄν. 



όο 

27 51ΔΥ 411] πε Ὀυ]]οςΚβ ; ἰεῖ τῇεπὶ 
ἄοννῃ ἴο ἴῃς 5ἰδιρῃζογ: ννοα υπῖο 

τΠοηλ} ἔογ {πεῖν ἀδγ 18 σοπια, ἴῃς τἰπλς 
οὗ τῃεὶγ νιϑιτδτΊοΟη. 

28 Τῆς νοῖος οὗ {πεπλ τῃδῖ δε δηά 
εβςᾶρε ουξ οὗ (δε ἰαπά οὗ Βαδγίοη, ἴο 
ἀεοεΐαγε ἰῃ Ζίοη τῆς νεηρεδηςς οὗ {δε 
ΤοΚῸ οὖν Οοά, τε νεπρεᾶποε οὗ ἢϊ5 
τερ]6. ; 

290 (ΟΔΙ] τορεῖπεγ [ἢ6 ἀγοπογβ ἀρδί πϑῖ 
Βαθγίοη: ἃ}1] γε τῆλε θεπά τῆς ὃον, 
ςΔΠ1Ρ δραίηϑι 1 τουμηά ρου; ἰεῖ ποης 
τὨεγεοῦ Ἔβοᾶρε: γδοορθηβα ἤΘΓ 8ς- 
οσογάϊηρ ἴο Πδῖ νοῦ ; δοσογάϊηρ ἴο 8] 
(δῖ 38ὴ6 δίῃ ἀοῃθ, ἀο ὑπο ἢεῦ: ἔὺσ 
8ῆε Παῖἢ θεεη ργουά δρδίπϑι ἴῃς ΓΟΚΡ, 
ἀρλιηβῖ τῆε Ηοΐὶγ Οπε οἔ [βγδεὶ. 

30 Ὑμεγείογα 5}|2]] ἢδὺ γοιιπρ' ἤθη 
[1}1 ἴῃ τῆς 5ἰγεεῖβ, δηά }1] ἤθε τηξηῃ οὗ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 1. [ν. 27)---34. 

ὙΡΑΓ 5}]} θὲ ουΐ ΟΥ̓ ἴῃ {πδὶ ἀδγ, 3211} 
τῆε ΓΟΚΡ. 

21 Βεμο]ά, 1 “γι ραϊπϑὲ (ἴδε, Ο 
ἔδομ ἴταοϑὲ ργουά, β4: ἢ τῆς [,οτγά " Βοδ. 
(σοῦ οὗ Βοβῖβ: ἔογ ΤΥ ἀδὺ ἰ8 σοπηα, 
τῆς τίπις ἐῤαὲ 1 ψν}}} νίϑις τῆς. 

22 Απά 'τἢε πιοβῖ ργουὰ 5}4]] βειιη- ΤῊΣ 
016 δηά [21], δὰ ποης 3}4]} γδίβε ἢ πὶ 
ὉΡ: ἂἀηά 1 νν}}} Κίπα]ε 4 ἔγε ἴῃ ἢ 8 
οἰτ[ε8, ἀπά ἰξ 504}} ἀδνοὺῦ 411] γτουπά 
δου ἢϊπι. 

22 4 ΤἸῃυβ 54} (ἢς ΓᾺΡ οὗ 
Ποβῶ ; Τῆς ΤΒΠ]άτγεη οὗὨ [5γδο] δπά τῆς 
σΒΠ]άγεη οὗὨ [υἀΔἢ τυέγέ ορργεββεά ἴο- 
σεῖδεγ: δπὰ 1} τῆδι ἴοοὸκ (ἢδθπὶ ςδρ- 
{{ν68 6] 4 τπεπὶ ἔλδε ; το} τοβιβθά ἴο 
ἰδεῖ τῆςπι ρο. 

24 ΤΒεῖγ δάεξοπιεγ ἐς βίγοηρ ; τῇς 
ΓᾺΡ οὗ Ποβῖβ ἐς ἢϊ8 πᾶπιε: ἢ 5}4]] 

οὗ “ῥεαυες, ἈΚ 11..)γ. ὙΠ6 οἴδυδο (πογείοσε 
ἕο] ]ονν5. παῖαγα ]Υ ὑρὸη ννῃδῖ ργοσθάθθ. Τἢθ 
δτΆπαγιοΚ οὗ ΒΑΌγ]οη ἃγὸ ἴο Ὀ6 Ὀυγϑοῖ οροῃ, ἴπ6 
(ΟΓῚ ΡΠδὰ τρ ᾿ἴπ ἤρᾶρβ, δηὰ ΠΗΔΙΪΥ ΠΟΥ ἅγὲ 
ἴο ἀξυοίε ῥέεν 10 ἀεσίγμοίίοπ, 1.ς. ἴο Ὀυγη ΠΟΥ 
γνΘΆ ἢ ἢ ἤγο. ΟΡ. [οϑῇ. χὶ. 12,12. ὙΏΟΓα 
δ πὸ ΔυῖΠοΥ Ύ ἔογ ἴπ6 πηδγρῖπ8] τοπάθγπρ 
ἐγεαά ῥὲν. 

ἐκεί ποι δίησ οΥΓἹ δὲγ δὲ 0. 1.11. 190 ΔῸΣ 
ΒΔΥΘ 0 σϑιλπϑηῦ, 866 ποίδ οἡ ὑ. 2ο, δπά 
ςοηίγακε [Δ 5 ργοπιῖϑθ, ἢ. ν. 1ο. 

7. διαγ αἱἱ δὲν δωἰοεκ ἢ ἘσΥ σἷαγ, 566 
Ὠοῖθ Οὔ “᾿. 21, ὙΏΟΓΟ [ἴ ἰ5 τοηάογοα «ὑα.ε. 
Ἦν διωώίοεξι, οὐ Ξἴδουβ, ἃτὸ με βίσοῃρ γουῖῇῃϑ, 
0 ρὸ ἀοαυη ο ἐῤδὲ “«ἰαμσδίογ ἃ5 ἴῃ οἢ. ΧΊν]]]. 
τς, 

28. Τρε τν7οόϊες οΥ ἐδεηι... 1.6. Τάτε ἡ ἃ 
“σομπά, ἃ βουπά 15 Ὠεατὰ οὗ δι! ν 65 Ἐβοδρίηρ 
ἔτοπι ΒαδγὶοηῖϊδΊ. Ομεξ ἁπηοηρ πόθο ννοι]ὰ 
Ὀε 1Π6 [ἐνν8, 8ο ἴῃ ἴδε [4}} οὗ ΒΑνγίοη 5ἂνν 
7 Βονδῃ 5 νεησεαηος Κὸγ Ἦ!ς Ἰεριρέε. 

29. Οὐαὶ! ἐοσείῥεν δε ἀγορεγ] ΤὨΪ5 τὸ- 
ἀδλιρα οὗ [86 5ιιπηπΊ ΟΠ 5 ἰπ Ὁ. 14 15 οσςαϑιοηρθά 
Υ ἃ ποῦν {γοδίπιεηϊ οὗ {Π6 διιδήθοϊ σοπηπιθποίηρ; 
ἢ της νεῦθο, δηὰ Ἴσοηζηυοά ἴο ἴδε επά 
οἵ ςἢ. 11. 26. ἴπ {Π15 ρογζίοη οὗ 106 ρτὸ- 
ΡΏΘΟΥ ἴμ6 σἀρίιγο οὐ Βαῦγίοῃ ἴ5 γεραγάθα 85 
[πὸ ρυπίβῃμηθπε ἀὰθ ἰο ΠΟΙ ἔογ Ὀυγηηρ ἴΠ6 
[οΏρὶς, 566 δηὰ οὗ ν. 8. ὙΠ ψογὰ χγοδεγε 15 
τοηάοτγοα ἴῃ (Π6 δηςίθηΐ νοσβίοηβ Ὀοϊῃ ποτα δηά 
ἴῃ [οὐ χνὶ. 12 ὈΥ [15 ΟΥΑΙ ΠΑΥΓΎ 56 η56 οἵ 2477. 
ἘΔ51}} ἢγϑὶ ϑιιξρεβίεα ἴπὸ σγεπάοτηρ ἀγοδεγι, 
δηά [Π6 ῥῃ]ο]ορίςδὶ γϑᾶϑοπϑ5 ἔογ 1ἰ ἀγα (θη ]6. 
Βυῖϊ {πὸ ατταηροπηθηΐ οὗ ἴμ6 ΑΟὔΝ. 15 σοηξ. 
[ἰ 5ῃου!ά Ρε διωρη»οῖ γε ἐῤὲ ἀγεῤεγς ὃ. Βαῤκηίοη, 
ευορ αὐ «υδὸ δεπά ἐῤε δοαυ: ἐπεαρηρ ἀφαϊησὲ 
ΘΓ, ες, Οη 16 πιείμβυά οὗὨ εἐποδιηρίηρ 566 
γχκὸ οὐ «ἢ. νἱ. 6. 

80. ΤΠ15 νοῖϑθοὸ ἢ85 οςουτϊτοάῦ Ὀοίοτο οὗ 
Παπλᾶϑοι, ςἢ. ΧΙΙΧ. 26. 

81. Ο ἴδοιι »"οεἱ φγομὴ [1.1ἴ, Ο ῬχΊάθ 
(πιαῦρ.). Βαθδγίοῃ 15 ἤδγὸ οδ᾽]εὰ Ῥγάοδ, }υ5ῖ 
Ὧ5 ἰῇ τ. 21 586 ννᾶβ οδ᾽οὰ Ὁ] Θ-του δ! οη, 
δηὰ Ῥυῃιϑῃπηεηί. 

82. “ἽΠπώά ἐῤὲ »ιοσΐ ῥγομ ἢ «“πά Ῥτιιᾶθ 
“ρα! «ἱωριδίε, ὅζς. : 

σῥαϊὶ γαὶσε ῥῖῆγνι 29}] ΟΥ̓, ΒΟΣ μρ. Απά 50 
δῇογνναγάς 1 5Βῃοιϊ]ά Ὀ6 ΒΘΣ εἰῤέξε ; δηὰ γχομρμά 
αδομὶ ΔΘΥ. ὙΠΕΟΓΕ 15 Δ ΠΠΗΘΟΘΘΘΑΓΥ ΔΙ ὈΙ ΒΟΥ 
ἴῃ τ[ὴ6 ΑΟΨΥ. ἔτοπι {6 υ56 οὗ [6 ργοπουῃ ἴῃ 
[ῆγθο σοηάθγβ. Βθγίοῃ [5 ἔξπλ. ἰῃ υν. 2ό, 27, 
πουῖ. ἃπᾶ ἔξπι. ἴῃ ὦ. 29) πὶ πηᾶϑς. ΠΕγε. 
Ιῃ [6 Ηδοῦγ. Βδθυ]οη 15 ἔδπι. ἱβγουφδουῖ 
ἐχοορίὶ Ποῖα, ΠοτΟ ἴπ6 ρσγοπουῇ 15 πιᾶϑο. ἴο 
το ἢ Ῥπάδ; Ὀυϊ [86 ἔδπι. βῃου!ὰ 511}} 
δὲ υϑοὰ ἔογ (πε 5ακε οὗ ρεγβρί οὐ γ. 

83. ψότο οῤῥγεσε] ὍΤΠ6 ρῥτορῆεὶ ἰ5 ἀθ- 
βογ εν 16 ῥγοϑοηΐ δἰδία οἵ {πὸ δχ!οθ; 72: 
εδίάγοη 9 Τεγαεὶ ἀπά ἐρε εἰ άγεη ο77 “υάαὸ 
δΙΘ οῤῥγε!ιοα ἱοσείδεγ; ἀπά αἱ ἐδεὶγ εαῤέογ: 
βαῦυε ἰαίά ἥγνε ῥοίά μροη ἐῤεένε: ἐδὲγ δαῦυε γὲ- 
Μωεά 1ο ἰεὲ ἐδενι σο. ΤὨδ νεῦϑὸ ρῖνεβ {ΠῸ 
Τοάθοη ΨΠΗῪΥ Βῦγίοη πιυϑὶ [4]. ὙΠΟ γοβῖο- 
ταϊῖϊοῃ οὗ [ϑγδεὶ δπὰ [υάδῇ ἴο [Ποῖγ Ἰαπὰ 15 ἃ5 
ΠΟΟΘΒΘΑΓΥ͂ ΠΟΥ ἔογ (6 ἐ] ΑΙ πιοηΐ οὗ Οοὐ 5 ργο- 
ΠηΪ565 ἴο 8}} τηδηκὶπά, ἃ5 ννᾶ5 {μοῖὶγ ἀθ! Ι͂νογᾶηοθ 
ἴῃ οἷά ἔπι οπὶ Βεγρί. 45 Βαῦγίοη ἵδπεγὸ- 
ἔογο νν}}} ποῖ ἰοῖ {ποπὶ βμο, ἰξ πιυδῖ θ6 ὈγΟΚρῆη, 
Δηά [ἴ5 οηρῖτε ἀοβίγογαά. 

394. Τεὶν Κεάρφορηδν.. ᾿ ΤῊΝ ἰ5 Ὀυξ ρατί 
οὗ ἴπ6 τηραπηίηρ οὗ ἴπὸ Ηεθγενν ννογὰ Οοοεὶϊ. 
Τεδθονδὴ ἰ5 [5γ86}᾿5 ποχί γεϊδέϊνθ, θουπα ὈΥ ἰδνν 
ἴο ἄνϑηρξο ἢ πη, 85 ννῈ]}} 45 ἴο γδηϑοτη ἢϊπὶ ἔγοτι 
σδρινιγ. 866 ποίεβ οὔ Νυπὶ. Χχχν. 12 ΤΣ νὰ 
ΧΙΧ. ὡς. [{πνν)5 ἴῃς ΟΟο}᾽5 ἀ1γ αἶϑὸ ἴο ρἰοδά ἢ 
Κιπϑιηδη 5 σᾶ 56. Ηον τΒογουϑηγ [εδονδὰ 



ν. 45-.. 

ΚΠσουρὮΪ ρεδά {πεῖγ σαυβε, τῃλι ἢς 
ΤΑΔΥ͂ ρῖνε τεβῖ ἴο ἴπε ἰαπά, δπά ἀϊ8- 
4υϊεῖ τῆς ᾿ΠΠδθιτδηῖβ οὗ Βαϑγίοη. 

ς {Α ενογά ἧς ὕὑροὴ τῆς (Δ]- 
ἀεδηβ, δατῇ τῆς ΓΠΟΚ, δπα προη ἴδε 
ἱπμδθιτδηῖβ οὗ Βαῦγίοη, ἀπά ὑροη ἢογ 
ΡΓΙΠΟΕ8, πα τροη ΠΕΓ ννῖβε γιδη. 

"Ὅτι 26 Α βνογά ἐς ὑροὴ τῆε ""] Αγ ; 
ΓΉτυ. Το ΔΠηα {εν 5}4}} ἀοῖε : ἃ ϑυνοσά 19 ὕροῃ 

ΠΕ πλρητν πιθη; δηά τΠῈῪ 5}8]} δὲ 
αἰδιπαγεά. 

27 Α εννογά ἐς ἀροη {Πεὶγ ἤογβεβ, 
πὰ προη τΠεῖγ σμαγίοῖβ, ἀπά ὑροη 4]]} 
ἴἢε πλίηρὶεα ρδορὶε ἴῆας γέ ἴῃ ἴδε 
πιϊάβε οὗ εγ; δπ4 τῆδὺ 5211] θεςοπλε 
45 γΟΠΊΘΗ : ἃ ϑ:νογα ἐς ὕροη ἢΕΓ {τεᾶ- 
Β|Γ65; ΔΠ4 [Π6Υ 53}4]} Ὀ6 τοῦ εά. 

48 Α ἀτουρῆϊζ ἐς ὕροη ἢδγ ννδΐεγϑ ; 
ε τῃε Ὁῃα]} δὲ ἀτίεά ὑρΡ: ἴογ ἰζ 15 
ἴδε ἰαπὰ οὗ ργάνβη ἱπιᾶρεβ, δηα ΠΥ 
ᾶῖε πιδά προη ἐῤείν Ἰάο]5. 

Ὑ71 ὀχοσυΐς 115 ἀν ἔογ 1ϑγδοὶ 15 βῆσινῃ ἴῃ 
1ῃε Ηδρτγ. Ὀγ ἴπ6 {ΠρΡ]6 γορεϊ τοπ οὗ ἴΠ6 54Π16 
τννογά, 11τ. π ρκαάίης Ηε «υἱ]! ρἱεαά ἐῤεῖν ρίερα. 

δαὶ δὲ πᾶν σίυε γχγεσὶ ἰο δὲ ἰαμά, ἀπά 41:- 
φμίε!... ἈἈδίβογ, 29 δὲ εαγί. ΒδΌΥ]Οη ἢ 85 
δι πογῖο ΌΥ 115 διηηδίτίοη Κορὲ πὸ ννουἹά ἴῃ 
τπητοϑῖ : πον ὈΥ 1158 [4}}] πιθῇ δυθγγννῆογε οδῃ 
ἄννε!! ἴῃ ϑοσυγῖγ. ΤῈ ὅγτζτ., Ἀδϑῃι, ἅς. 
βιρροῦῖ τὴ6 ΑΟΝ. ἴῃ ἰακίηρ ἴῃ ἴννο νογὺβ ἴῃ 
οοηίγαβῖ : 655 ἀρργοργίδίεὶγ ἴῃ6 Ψυΐε. δηά 
Ταγς., ΤΟ] οννοὰ ὉΥ Εννα]ά, ἰακο {Π6πὶ 45 ρᾶΐ- 
4116] ἴῃ 56η56, 20 σδὲγ ΜΡ δὲ εαγί απά πιαῖθ 
ἐῤε ἸηῤαῤΙἼαπὶ: οΥ Βαῤργίοη 1ο ἐγεριόίς. 

35. «ΠΑ τευογά 5 κῥοη... ὝΠΡΘΓΙΘ 18 ΠῸ νοτ, 
Δηὰ ἴΠ 656 νουϑο5 ΔΓῸ [ὩΥ πλΟΤῸ ἕοτγο! Ὁ]6 1Υ ἴάκθη 
85 ἃ 5:1ΠἸΠ]0}5 ἔγοπι [Θῃονλῇ, [5γ26]᾽5 σοεὶ, ἴο 
[π6 ϑννογάὰ ἴὸ [4}} ἱἱροὴ 4}} {Π6 οἰθπλθηῖα. οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΠ 5 ργθαΐπεθθ ὙΠῸ γίπος ννοῦα ἢΟΓ 
ΤΌΪΟΓ5 αἴ ποπῖθ δηαὰ ΠΟΙ ΡΘΏΘΓΑΪ5 ἰῃ νγᾶγ. ὙΠῸ 
«υἷς γιοῦ νου ἴῃς (Παϊάξρδηβ, ὑροὴ ννῆοβε 
Ἰθραγπιηρ 586 50 ὑγιάθα ἤουβοῖῦ, ἤδη. 1. 4. δπά 
ψὴοῸ ὉΥ τπεῖγ Κπον]οάρο οὗ {πς βἴδιβ σιμά δὰ 
ΠΟΥ σουπ56]5, 866 ποίδ οἡ (ἢ, ]]. ς7. 

806. ἐῤὲ ἤαγ.] 866 ποΐϑθ οἡ οἷ. χἰν"ῇῖ. 20. 
[τ πιοδῃ5 ἤεγα ϑοοίβαγοΥϑ, ογίιπ- [6 }16γβ, ἄς. 
ὙΠῸ ἴῃ ἴῃ6 ΡΟΡΟΪΑΓ Θϑεϊπηαίίοη σᾶπηθ ποχῖ ἴο 
[6 ννῖϑε πιθῃ, 

87. ἐῤεὶγ ῥογεες,, ἐδεὶσ ἐραγίο] ὌΟΓΟ ἰ5 
ἃ σὔδηρο Πογὸ ἴῃ [Π6 ργοποιῃ, Ὀι 11 15 ἴο {Π6 
Τῆ85ς6. 51η5..0 Ἀ18. δογ!ς,.. 16 ἐῤαγίοίς, ἰ. 6. τῇ 6 
Κιηκβ. ἴο νομὴ ἴΠ6 λιτὴν ὈοΪοηρεά. Βιαῖ 
τοι] 6 5: πιρίθσ, Υ ἢ ΠΔΠΥ σοιηπιοηϊδίοῦβ, 
ἴο ἴγοαῖ ἴπὸ σῆδηρο οἵ ργοποιῃ 8ἃ5 ὑπ᾿ ΠΠΡΟΥ- 
ἰδηΐ, δηὰ σεῖο 1 ἴο Βδῦγίοῃ, γεπάσθγιηρ δον 
δο; 121, ἄζε. 

νον Υ. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1. 
40 ἸπΠοτγείοτες τῆς τ]ὰ Ὀελϑ οὗ 

τῆς ἀεβογὶ νι τῆς νν]]ὰ Ὀοδϑῖβ οὗ τῆ6 
15]λπ45 5}.4]1] ἀννεὶ! 2ῤέγε, Δπα τῆς ονν]8 
804}] ἀννε]] τῃδγεῖη : δηα 1ἴ 5ῃ]}] 6 ἢο 
ΠΟΙ πῃδϑιϊοά ἔῸγΓ ὄνοῦ; ποι Γ 5}4]] 
1 Ὀ6 ἀννγεὶς ἴῃ ἔτοιῃ ρεπογαϊίοη ἴο ρῈ- 
Ὠδγλίϊοη. 

40 445 οὐ ονεγίῆγενν δοάοπι δπηάὰ “ θ:π. τὸ 
(ὐοπιχογγδὴ δηά τῆε πεῖρηθουγ εἰζίδε οβαρ, .Ὡ-. 
τῃογοοῦ, βῆ τῆς ΓΟΚῸ ; 09 5841] πο 
τΔη ΚΕ ΤΕ ἴπεγε, πειῖθεγ 58}.4}} δΔὴγ 
80η οὗ πηδῃ ἄννε]] τῃογοίη. 

41 Βεδμοὶά, 4 ρεορὶς 5141] σοπὶς 
ἔτοπῃ τῆς πογίῃ, ΔπΠ4 ἃ ργϑαῖ παίϊοη, 
ἈΠᾺ ΠΊΔΠΥ Κίηρβ 5}4}} δὲ γαϊϑβεά ᾧρ 
ἔτοῃῃ τῆς σοκβῖβ οὗ ἴῆ6 δαγίῃ. 

42 ΓΒαν 5841] μοϊά τῆε Ῥονν δηά 
της ἰδῆςε: {ΠῈΥ ἀγέ σγμοὶ, δπὰ ν}] 
ποῖ 8ἢενν τπεγου: {Π6ῚΓ νοῖςα 5}8]]} 
ΓΟΔΓ ἰἰκε τῆς 564, ἀπά {ΠΕῪΥ 5} γἱάς 
ΠΡΟῚ ἤοΙΒ68. ΦύεΥ ΟἿ Ῥὰϊ 1 ἌΓΓΑΥ, 

ἐδὲ »εἰίπισίραἱ ῥεορ]ε} 1.6. 16 ἔογεΙ βΉ ΕΓΒ δεῖν - 
ἴῃ 85 ΠΊΕΓΟΘΠΔΓΙΘΒ ἢ ΠΕΙ ΔΙΤΊΥ, 566 ποῖε οἡ 
ςἢ. Χχν. 2ο. 

38. 4 ἀγοισ δι] Μῶόογο ΡγΟΌΔΟΪΥ α “«υογά. 
ΤὨΘ σοηθοηδηίδ 4Γ ἴΠ6 54π|6, Ὀυζ (6 Μαβογιῖος 
ἢδνο ρίνθη ἴπ6 ννογὰ αἰ βδγεηξ νον ο]5 Ὀδσδυ56 
ἀτουρῇϊ ϑθοιηθα ἃ τότ 5 {4 Ὁ]6 ἴοστη ῸΓ ννᾶ- 
ἴεγβ. Βιυιῖ συνογὰ τλθδῃ5 ννδγ, δῃηὰ {Π6 σι γαΐαροπη 
οὗ Ογτγιι5 ὈΥ Ὡς ἢ 16 ννδίοσϑ οὔ ἴθ ΕἸ Ργαῖος 
ἵν Γο ἀϊνογίοα, δηά ἴῃ6 σῃδηπΕὶ ἰος ἀγγ, ννα5 τῃ6 
εἴεςϊ ποῖ οἵ ἀγουρῇῃϊ, Ὀυΐ οὗὨ Π}ΠΠ ΑΓ 5Κ}}} δηά 
[οτοίβουρῆῖ. 

,)ῶν ἐδ ἰδ δὲ ἰαπ οτ, Μὸν ᾿ὶ ἐξ ἃ ἰαηπδ. οἕΓΩ͂ 
εαγυεά ῥηᾶσο:. 

ἐξεν γε νισδ ὠῤοπ ΤΠΘΙΓ Κρ δ Οπαΐϊ ἐῤεὲν. 
Το ννογά ἕου ἑδοίς, ᾿1ἴ. Ζεγγογα, 8. ἸΧΧΧΥΗΪ. σό, 
5 ϑοὰ ἴη {Π|5 οπθ ρἷδσθ ΟἹΪΥ οἵ οὐ͵θοῖβ οἔ 
ὙγΟβηϊρ. ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἴἃ γτοίογβ ἴο ἴποϑθε τπηοῃ-. 
βῖσοιιβ δηὰ ρτοΐδβδαις ἔοτπβ ψνῃ]οἢ ἴῃ ἀθ- 
Ῥγανθά ἱπηδριπαίϊοη οὗ ΠΥ ᾿μδδί ἤθη ΠδιΟΠ5. 
ἱηγεηϊθαά 85 σεργεβοηΐδίίοης οὗ {ΠῸ ἀθι165.. 
ΟΡ. Ώδῃ. 11. σ.Ἅ 

39. «υἱά δεα,: οἱ ἐδὲ ἀε:εγ 1] 866 ηοΐθ ου 
5341. χὶμ. 2)ὲ. [πϑίοδά οὗ ἰακίηρ ἰξ δ5 ἃ ζϑηογαδὶ 
ΠΑ ἔογ {6 νυν] Ὀοαϑίὶβ ΠΟ πῃδθι [Π6 
ἀρϑεγῖ, Ενναϊὰ, ηθτγοιῖ, διο. ἔοϊ ον Βοςδατσγί 
ἴῃ γϑηβ τη ἴἴ «υ]ά εα!.. 

«υἱά δεα.1. ΟΣ δὲ ἐείαμα} 1,1. «οὐαἱϊονο, 1. 6. 
8.6 1.415, [54]. ΧΙ, 22, 1 Πβίγαῃ, “Ν. Η. οὗ 
Β.᾽ τορφ. Τῆς ΑΟΝ. [45 τπηϊδίδκοη [ἢ ἀογῖνᾶ- 
[οη οἵ ἴῃ ννοτγά. 
οαυ} ΟεΥΣ10}65, [58]. ΧΙ. δι, Ὑ Πϑίγαπι, 

235. 

40. Α τορεζοη οἔ οἢ. χ]ϊχ. χ8. 

41- 438. Αἡ δρρὶιοδίίοῃ ἴο Βαργίοῃ οἱ 8 

ΝΝ. 

561 



ς62 ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 1. 11. ἤεχϑε 

"κε 4 πιᾶῃ ἴο ἴῃς δαίεῖθ, ἀραϊπϑι ἢ δε, 
Ο ἀλυρῆτῖεγ οὔ Βαδγίοη. 

432 Τῆς Κίηρ οἵ Βαδγίοη μδῖῇ 
Βελγά τῆε γερογί οἔτμεπι, δηά ἢΪ8 Πδπάϑ 
νναχοά ἔεεῦ]ε : δηρι !8ἢ ἴοοὸκ Πο]ά οὗ 
ἢ πι, απα ρΔηρ8 45 οἵα ννοιηδη ἰπ ἴγᾶνδι]. 

ἦϑωρ. 4“. 44 Βεβοϊά, ἢε 5}4]] σοπις ὺυρ “11Καε 
ἃ ἰἴοῃ ἔτοπι ἸδῈ 5ν 6] Ππρ οὐ [οτγάδη 
αηΐο ἴῃς Παδιτδίίοη οὐ (ἢε βίγοηρ: δυῖ 
Ι ν}}} πιᾶκε ἔμεπὶ βἀἀθη]Υ γι ἈΥΨΑΥ͂ 

εἶαρ. 49. ἔτοπι ΠΕΓ: δηὰ Ψῃῆο “: ἃ σἤοβεῃ για, 
ΓΟ, ἐραί 1 τλΔῪ ἀρροϊηϊ ονεγ μεγὺ ἔογ ννῆο 
οΑΡΝΣ ἐς κα πιοὺ δηά ὅνγῇο ψ1}} ᾿αρροίηϊ 

΄ “1. 41. 

τὴς ἢ τἰπὶς ἡ ἀπά ψῆο “9 {πδὲ 886ρ» 
Πεγά τῆδϊ νψν}}} β:δηα δείοτε πηοὺ 

45 ΤἸπμεγείογε ἤδᾶγ γε ἴῃς Τουηβεὶ 
οὕ τὴς ΙοκΡ, ἴδᾶῖ ἢ δδαῖῃ ἰλκεη 
ἀσαϊηϑῖ Βαῦγ]οη; δηὰ ἢ8 ρυγροβαβ, 
τη ἢς παῖῃ ρυτγροξβεά ἰπ8ῖ ἴῃς 
ἰαληά οἵ τῆς (δαί ἀδδπβ: ΕἸ τῆς 
Ιεαδὲ οὔ τῆς βοςκ 5}4]1] ἀγανν τπεπὶ 
οὐ: βυγαὶν ἢῈ 5}4}} ππλκε ἐρεῖν Ἠαδὶ- 
τλῖίοη ἀδβοΐαῖε σσιτῃ τῆ θη]. 

46 Αἱ τῆς ποίβε οὗ τῆς τακίηρ οὗ 
Βαθγίοη τῆς βγῇ 15 πηονεά, δηά τῃ6 
ΟΥΥ 15 Πελγά δπιοηρ ἴῃε πδίίοπϑ. 

ἄοοτῃ {πγολίοποα ἀραῖπϑὶ [Θπιβαίθπι ἴῃ οἢ. νἱ, 
21--λΦὁ: ΤΠῈ αἰ Πεγοποοεβ ἴῃ τἴηῇ6 Ηφῦγ. ἃγὸ 
ΨΕΙΥῪ 5|15}ἰ. 

44- 46. Α 5ἰπλ1|8γ ἀρρ]ϊςαϊίοη ἰο Βαθγ]οη 
οὗ νῃδῖ νν85 σδἱὰ οὔ Ἑάοπι ἴῃ Ἷἢ. χὶῖχ. χ9---2χ. 
ΤΠΕ ΟἿΪΥ σἤδηρα 15 ἴῃ σ᾿. 46, ψνβοσγο Ὀο5: 465 1Π6 

οἸηϊδϑίοη οὗ {πε τηθπίίοη οὗ {δε Ἀεὰ δε, 
ψΠοἢ στοιυἱά 6 υπϑι]40]6 μότο, 186 ᾿ν ΒΟΪΘ 
γΟῖβῈ ἰδ πηδάε πΊΟΓΕ ἜΧΟΥ ΔρΡρ]ςΔΌΪς ἴο 
ΒΑΌγΪομ, δπάὰ 11, ἰγδηϑίδίθοα ἰ5 4; ἐῤὲ ἐγ 
“ Βαῤγίοπ ἱς εαρίμγεά  1ῤὲ εαγ φμαζεοι, «πα 
Ω ον. ὃν αἰά ἐπ ῥεαγά αγπιοηρ ἐδὸ παίίοτε. 

ΝΟΤῈΘΒ οἡ (ΒΑΡ. 1. ό, 11. 

6. ὙΤῆε ΟἿ τοδὰβ Ὁ" 31) ὩΣ ἐδ γιοιισι- 
αἱ: «υδίο ἰεαά αείγαν, σεάὐμοιυε »πομπίαίη. 

ὙΒΕοΙΒοσ ΨΑΥ οὔ 5ρε Πρ [μα γογὰ Ὁ 3) ὨΣῚΠ] 
νου] τηεὰπ ὀκεζι άίησ, προσίαϊς ἡπομπίαίπς 
τοπάογοάὰ ΌὉγ Εἰτϑί οὠγίπσ, ἀϊίαπὲ νιομπέαίπ. 
ΤΗο Καὶ, ϑυρροτγίεά Τ᾽ [ἢ6 νογβίοηβ, γοδάϑς 
Οὐ δὴν, ἐδὲν ῥαύσε ἰεά ἐῥενι αείγαγ. Βυϊῖ Ἵσβετο- 
ἔνα δε ΟἿ κῖνοβ ἃ ἴδιγ ϑθῆϑθ ἰξ 15 ἴο ὃ6 
ργείοσγοαά. [υ5ῖ Ὀεΐοτο ννὸ ᾶνθ δὴ Θχδπλρὶς 
οὔ τ86 π|Ὲ116 νϑίυθ ἴο Ὀ6 δἰίδοῃϑοὰ ἴο {Ππόϑ6 σοῦ- 
τοοϊίοπβ οὗ (6 Μαϑογιίεβ. ΤῊθ ΗθΡγ. 15 ὦ  οεξ 
ἰοσἱ «υας γ»ν ῥεοῤίο. 1οε:, ΤΥΙΔὸξ, 15 Ρὶ. ἢ, θ6- 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ 11. 
ει 7116 τευενὸ ἡμάργμορξ ο77 Οοά αραΐ»: Βαδγίον 

ἐρ γεσερρε οΥ 27:γαφί. 50 ϑσ εεριίαΛ οεἰνεγεά 
ἐλε δοοῖ οὔ ἑἀέἕς γοῤ΄ξωψ ἐο δεγαίαἦ, ἰσ δὲ καξέ 
ἡιὁ ιῥάγαίε;, ἐ; ἰοξεη οὐ {ἀε ῥεγξείμαξ Ξἰγε - 
ἐπ 97, δαῤγίοῃ. 

σϑιιϑ8  οοξ ἴ5 ἃ οο θῦνε πουῃ 5 πη «δε, 
Τῆς ποχίὶ ννογὰ ΠΛ, «υα-, [6 Μδϑρογῖδβ ἤᾶνὸ 
σμδηρθά ἱπίο 1), δὲν «υὐεγε, ῬΥΓΟΌΔΟΌΪ Ὀεσδιιϑ8 
»}εοῤίε 15 Αἶ50 8 ςοἸ]οςξῖνα, 5 πἔγηρ »πεπ. Βυϊῖ 
πε σθδηρα ἰ5, ἴο 54 ἴῃ Ἰθᾶϑξ, ὩΠηΘΟΘβΘΆΓΥ. 

11. ὝΠΟ ἐγδηβιδίίοη οὔτ ΑΟ Ν. 266 δεν 
αἱ ζγα: 15 ϑυρρογίοα ὈΥ (ἢ [ΧΧ. δηὰ Ψυὶξ., 
Ὀυΐ ἱπηρ| 165 πὸ τεδάϊπρ δε Β νυ μΙοἢ ῥΤΟΌΔΌΪΥ 
15 τίρῖ. Βυῖ [86 Ηρφῦγ. ἴσχε 85 ἴἴ βἰδηάς ἢδ58 
δ 71, (ἢ6 ἔδηι. ρασγί. ψν ἢ ἴη6 Αταπηδὶς ἐξ ἔοσ Π 

ο ἔπε νογῦ 3, 20 ἐγανερί ομὲ ξογῆ ἰῤοπ ἐδα 
ἐῤγευῥίηρ:ἤοον. 

Ηὔ5 εδπῇ τῆς Ιοκῦ; Βεμοϊ]ά, 1 
νν}}} γαῖθε ἃρ δραίηβι Βαδυίοη, 

ΔΠᾺ δραϊηβί ἴπεπὶ τῃαῖ ἀννε}] ἴῃ τῆς 
ἐπχάδς οὗ τπεπὶ τπδῖ Γἶβε ἃρ ἁραίηϑβὲ ᾿ Ηὰ 
6, ἃ ἀεβίγογίηρ νν πὰ ; 

ΟΗΑΡ. 11. 1. πραίΐμε ἐδενι δαὶ ἤαυεὶ ἱπ 
δὲ »ιἱάτὶ ΟΣ ἐδενι ἐραὶ γί εῤ ἀσαΐηΐ »6] ΟΥ, 
ρα» ἐῤε ἱπιῤαδιίαπίς οΥ Οραίάκα. ΤΠῈ Ηδ- 
Ὀγενν 1Π|. 15 ασαῤησ ἐδ ἱπραῤίίαπὶς ΟΣ ἰεὐ ξα»ιαὶ, 
ἡ. 6. οὗ ἐρε ῥεαγι οὔ» γέσογ τῷ, Ὀὰῖ τοδὰ δεςογά- 
ἱπρ ἴο ἴη6 οΥγρῆογ Αἴραϑῇ, οἡ νυν ϊςῆ 566 ςἢ. χχν. 
46, ἰκὐξα»ηαὶ Ὀδοοτηθ5 Οδανάϊ»ι, ἐ. 6. ἴὴ6 (8]- 
ἀκᾶῃϑ8, δηὰ 15 580 ἰγαῃϑίαϊθσα ὈὉγῪ {πὲ [ΧΧ. 
ΤΠουΡῊ ϑἴγδηρο ἴο ι.5 ἴΠ6 ρῆγαθε ἐμῥαῤ[ίογ: ΟΣ 
Οραίάκαης 15 ἰΠδὲ τορυ ΑΓ υϑοὰ ἴῃ ΗθΌγ. ἔοῦ 
ἐῤὸ ἱπῤῥαῤὶταπίς Κ᾽ Οραίάκα, δηὰ οσςυγβ ἔννῖοδ 
ἰη (Π15 σπαρίογ, ἴῃ υὐ. 24, 3... ζννὲ δῖ ηοῖ 
ἴο βδιιρροβα πὶ 115 ΟἸΡΠΟΥ ννᾶ5 ἱηνοηϊοα ὉΥ͂ 
,Ϊογοηγίδῃ, οἵ (μαῖ 6 τιϑϑὰ [ἃ ἤότὸ ἔογ σοῃςθα]- 
Ἰρρηῖ. Οἡ {6 Πσοπίγαγυ ἰΐ 15 ργόῦδῦϊο ἰδαῖ 

ἴξ νγὰ5 ἤτϑί ἀενίβεά εἰἕμετ ἔργ Ῥο ἶσα] ρὺγ- 
ΡΟΘ65 ΟΥ ἔογ ἰγδάθ, δηὰ ννᾶβ ἰπ {Ππ|Ὸὸ ἰΥρεὶ 
επηρογεὰ ἴῃ [Πε6 σοττεβροπάεξηςσε Ὀεΐνγθεη [86 
ΕΧ1]ε5 δ Βαῦγίοη δπὰ μεὶγ ἔπεπάβ δὲ Ποπιθ. 
Απά τῃυ5 ννοτάϑ ἴῃ σοπηποη 156 ᾿κὸ 5 ΠΈΒΒ Δ ἢ, 
ἀπά [οὈκαπιαὶ, ψνουὰ δῈ Κπονγῃ ἴο ἐνεῦγ- 
Ὀοάγ. 

Ω ἀρείγογίς «υἱπ] ΜδηΥ ἰτγαηϑίδίο ἐδ 
ΙΓ οΥΓ ἃ ἀσείγογον, ππάογοίδηαϊηρ ἱποΥΘΌΥ 
αγτιϑ: {ΠΕῚΓ Δγξαπιεηΐ Ὀεοίῃνς πὶ ἴΠ6 ννογάς 
τοηάοτοὰ 29 γαΐφο ΜΡ ἃ «υἱπά ΑἸνγᾷγϑβ τγθδῃ 698. 
ΠΟΤΕ 10 “Ἰἶγ ερ 1δὲ ΤΡΙΓὶΣ οἵ ΔΏΎΟΠΘ (85 Ποτὲ 
ἴῃ ν. 11). Βαϊ {πὲ ΧΧ', ὅ5γτ., ἀηὰ Ψ υ]ς., 41] 
ΠΡΡΌΝ [6 ΑΟΥ., δηὰ ΔΤ πη ογργοίδίοη 18 

ΕΥ̓ παίωυγαὶ, ἀπά 5θοπη8 τοαυϊγοα ὈΥ͂ ννμᾶξ 



Υ. 2---1ο.] 

2 Απά ν}}} βεπὰ υπῖο Βαδγίοη 
ἔλιπηογϑ, τῃδὲ 5.41} ἔδλῃ ἤοῖ, δηὰ 5}42]]} 
ΘΠΙΡΙΥ ΠΕΓ ἰλπά: ἔογ ἴῃ ἴῆε ἀδύ οὗ 
(του Ὁ]6 ΤΟΥ 814]1 θῈ δραϊηβδῖ ἢδγ γουηά 
αθοιῖ. 

2. Αραϊηβῖ δέπι ἐῤα Ὀεπάεςῃ [εἰ τῆς 
ἌΓΟΠΕΓ ΕΠ ἢ]8 Ὀονν, Δπ4 δρδίηϑι δὲ πὶ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1]. 
1: ἴῃε τἶπης οὗ τῆε ΠΟΚ᾽ 5 νεπρέδηςο, 
ἢδ νν}}] γεπάθσ ππῖο ἢεσ ἃ γεσοπΊραποα. 

γη Βαθγίοη ῥαὲρ ὀφέπ ἃ ροϊάβεη σὶρ 
ἴη ἴῇῆεςΕ ΓΟΒΡ 5 Παπά, τῆδῖ πιδάς ἃ]]} 
τὴς φαγί ἀσγιηκοη; τῆς παίίοηβ ἢᾶνα 
ἀγυηκεη οὗ Ποὺ ννὶπα; τῇογείογε τἢ6 
Πδίϊοῃβ γα πιδᾶ, 
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8 Βαδγίοη 15 84 Ἃεη]ν ὁ ]εη Δηὰ 9 “με. οἰ. 
ἀεβίγογεά : ον] ἔογ δεγ; ἴακε Ἀδ]πὴ τανε ἢ 
ἔογ μὲγ ραίπ, ἰξ 8οὸ δὲ 886 πᾶν δε ὅδ" 

ἐῤαΐ ᾿τεῖῃ ΠΙΠΊ56] ἂρ ἴῃ ἢ]5. Ὀτίρδη- 
ἀϊπε: δηά βϑρᾶγεὲ γ6 ποῖ ἤδεσ γοιηρ 
ΠΊΕη ; ἀΕϑ.ΓΟΥ͂ γε υττεγὶν 41} δῦ Ποϑβῖ. 

4 Τῆιβ τῆς 54η 5041 [4}1} ἴῃ τῇς 
ἰλπὰ οὐ τες (μβαϊάεαηβ, δπὰ ἐῤέγ ἐῤαὶ 
αγε τῆγυκς τῆτοῸρἢ ἴῃ ΠΟΓ βἴγεοῖϑβ. 

ς στ ἴϑγδὲὶ] δαί ποῖ ὀεόῃ ἰογβακεη, 
Ποῖ [υάδῃ οὗ ἢϊ58 (σά, οὗ τὴς. ΓΚ 
οἔ μοβῖβ ; τπῃουρὴ {πεῖγ ἰληα νγαβ8 ἢ]]εἀ 
ἢ 5ἰη ἀραίηδ ἴτε ΗΟ Οπε οὗ 
[53γδοὶ. 

9 Ρ. 5. 6 “Ε]εε ουἵ οἔἉ τῆς τηϊάβε οἔ Βαῦγ- 
Ἐσν. .8.4. ἰοη, Δπα ἀε]ίνεῦ ἜνεῦΥ πιᾶπ ἢΪ5 508}: 

δε ποῖ οι ΟΥΈ ἴῃ ΒΕΓ ᾿ΠΙΌΙΥ ; ἔογ ἢ]5 

Ἀεδὶβα. 
9 Ὗ ε ψου]ά Βανε μβδίεά Βαδργίοη, 

δυῖ 85η6 5 ποῖ Πεαϊεά: .-ἔογσβακε ἢδυ, 
ἈΠᾺ Ϊεῖ ἃ8 ΡῸ Ἔνεσὺ ομὲ ἰῃἴο ἢ18 οὐγῃ 
σΟΙΠΙΓΥ: ἔογ μεσ Ἰπάρπιδης γεδοῃεῖῃ 
αΠῖο ἤεάνθη, ἃπά 15 ἰπεά ὰρ δυεη ἴο 
τῆς 5168. 

Ιο Τῆς ΓΟΚΡ Βαῖῃ δγοιρῆς ἔστι 
Οὐ ΓΙΡΗτεουβηςε885: σοπλθ, Δηα ἰεῖ κι 
ἀδοΐαγε 'Ώ Ζίοη ἴτε ψοσκ οὗ τῆς 
ΓΟΚΡ οὐὧοἵἦ (οά. 

ἔο!ονβ, ἡδὲπά δηὰ «ρἰγὶ" ἄτὸ τοργεβεπίθά δοίῃ 
ἴῃ Ηεῦτ. δηὰ Οὔεεκ ὈΥ ἴδε βᾶπιὸ ννογά, δηά 
ἴξ 15 ποῖ δἰννᾶγϑ ϑᾶϑυ ἴο βᾶῪ Ὑγῃ]Οἢ 5 (Π6 στρ 
56η86, 566 ποΐ6 οἡ Οϑῃ. ἷ. 2. 

2. ,άππεγ:, ἐδαΐ «δαὶ απ ῥεγ ὍὨΪβ ἴγδηβ- 
ἰδίοη, ννμις ἢ ἢᾶ5 {π6 βυρροτγί οὗ [Πδ νουβίοῃβ, 
ἰδ Ὀγ 411 πιθᾶηβ ἴο ὃ6 γοίδἰποὰ. 866 Νοῖδ δἱ 
εηὰ οἵ Οδαερίοτγ. 

σῥαϊ ἐνιρὶν δεγ ἰαπά ] 866 ποίς οὐ οἷ. ΧΙχ. 7. 

8. “φαίπυΐ Ὠΐϊπὶ τπαΐ δεπάεέὀ... [π΄ {815 
ταῦ οἢ σοπίτονεγίοα ρᾶϑϑαροὸ ποίπιηρ Ὀδίίογ 
ἴδῃ {πε τοπάθτηρ οὗ ἴῇ6 ΑΟΝ. ἢδΔ5 Ὀδθη οἵ- 
ἴοιτοά, ὀχοθρί {Παῖ, ἔοι γεν ἴῃς ΠΟ γᾺ] ννογά 
ὈΘπάοΣ 5ῃου]ὰ Ὀ6 ϑιθδιυϊοὰ, ὙΠῸ ΜᾶΞο- 
τιῖεβ οχριιπρο σέ ῥίνι ὀεπαῖ, Ῥοϑϑι ΟΙΥ Ὀδαδιιβα 
ἴῃς ργοποιιῃ δέρε ἐδαΐὶ (ὙΦ) )λ) 15 οπιἰοὰ Ὀεΐοτε 
ἴῃς βγϑὲ νεγῦ, δηὰ σοῃθθα θη] ἴπεῖθ 15 ἃ 
δτλτατηδίϊοδὶ αἰ βης]γ, ΠΟΙ ΡῊ ποῖ ἃ βθΠοι5 
οὔθ. Τῃὰ δὴ Ψ ῈῸ δεμαάς ἐῤδε δοαυ, αῃὰ ἴῃε 
Βοανυ -ἀυτηθὰ ϑο]άϊοσγ ννῃο 115 ΠΙΠιβο] ἢ ὑρ, 1.6. 
νδιιπίβ ΠΙΠΊ5ΟΙ Γ ἴῃ ἢ15 σοδί οἵὗἉ π|41] (566 ποΐθ ου 
οἢ. χὶνὶ. 4), τεργοβεηΐς [πῃΠ6 ΒΌγ!οηΐίδης ἡνῃῸ 
ἀείρηά [6 οἰΐγ, ἀηά νγῆο ᾶἂγὸ ἴο 6 5ἰδιιρῇ- 
ἰογοὰ που ΠΊΘΓΟΥ. 

4. Τριω ἐῤε «απ... ϑιαὶη 15 ἴὴ6 ῥγοά!- 
οδῖο, Ὑταπϑὶαΐο “μά ἐρεγ, ἰ. 6. ἰὴ γοι πη πιθη 
ὙΠΟ ἔοστη ἤθγ ἢοβί, 5886 υ. 3,) “δαὶ 4α]} «Ἰαίπ 
5 1ὃὲ ἰαπά οὗ 1δὲ Οραίάαπ, πα τὔρς ἐῤγοισΡ 
ἐπ δὸγ “«ἐγεείς, 1.6. τῆς σἰγθεῖς οἵ Βαδγίοῃ, τὲ- 
ξατάρὰ 45 δαιυϊναίεηξ ἴο {πΠ6 ἰδηά οὗ ἔπ6 (Β4]- 
ἀξζϑι3. 

8. Παρ μαῖϊῃ ποΐ Ὀθθη Μογσαφεη}] ΟΥ, 
ῖ5γδ6] 15 ηοῖ νυἱάοννοα ποὺ [υπάδῇῃ οὗ 115 σοά ; 
ςρ. Ἑοἢ. "|. χ4. Οπ υἱπ, ΟΥἩ 4110, 566 ποῖθ 
οη ἐσ ῥά»: ἴῃ ςἢ. 11. 2. 

Θ. δε ποί εμὶ οὔ ] 866 ποῖϑ οῃ Ἂἢ. ]. 20, 
δΔηά ςρΡ. νὴ!]. χ4. 

7. Βαῤγίοη. μαῖῃ Ὀδεη... 1, ΑἹ φοίάεη 
ο ἢ Βαῤεί ἐπ ἐδὸ δαπά οὐ ϑεῤῥουαῤ, ἱπίοχι- 
εαἰης δὲ «υῤοίε φαγί. Ἐοτ [πὸ πιθίδρῃοσ 
566 (ἢ. χχνυ. 1ς, 16. ογοπλδῖὶ ΘΠ 5 ὮΟΓ 49 
506 5 ΠΟΥ͂ ἴῃ ΠΟΙ βρίοπάουσγ, Ὀὰϊ (Π6 νυῖὶπὸ 
ΨΥ ΠΟΥΘΟΥ͂ 516 πηᾶῖκο5 ἴῃ6 πδίϊοηβ ἀγίηκ 15 1ῃ6 
νυτδίῃ οὗ σοά, ορ. εν. χν!, 4. 45 Οοὐδβ 
᾿απιπιεῦ, οἢ. 1. 23, ΒΑΌΥΪΟΣ νγα5 ϑβἴσγοῃρ : 25 
Η!5 οὺρ οὗ Ρο]ά, 516 ννᾶβ στιοἢ δπὰ Ὀθδι 1 }}, 
δι πο ΠΟΥ ϑᾶνθ5 ΠΟΙ ἔγοπὶ ΓΌΪΠ. 

8. ἀκείγογο] [1,1ῖ ὀγοξοη, ἃ5 Μὰ8 186 
Παπηπιεῦ ἰπ οἢ. 1. 22. ὙΠῸ οὑρ, δου οὗ 
τηοίαὶ, ἰ5 [γοννῃ ἄονγῃ 50 Υἱο θη! ἃ5 ἴο Ὀ6 
βῃδίζογοα Όγ ἴδ [4]]. 

ῥοαυΐ δὸν ῥδὲεγ ὙΠῸ ροβοηβ δ ἀγοβϑοὰ ἃγὸ 
[Π6 ΠΊΔΗΥ ἹπῃδΌϊ Δηῖ5 οὗ Βαῦγίοη ννῆο νγοδ 
ἀταρροά ἔγτοπι {μοὶγ ἤοιλεβ ἴο ρθορὶθ 15 νοϊᾷ 
Ὀΐδοοβ, πὰ ὀβρθοία!ν (ἢ6 [5γδ6]165. ὙΠΟΥ 
ἢανθ ἀννεὶξ ἴΠογὸ Ἰοῆρ δπουρῇ ἴο ἔδεϊ ΡΥ ἴον 
δΟΓ, ἤθη ΠΟΥ σοηπίγαϑδξ Ποὺ ῥαϑὶ πλαρη! ἤσθηςοδ 
ν ἢ Ποῦ τουτῖὉ]6 411. ΟΡ. εἢ. χΧΧΙΧ. 7. 

9. ἢδε «υομίά ῥαῦε ῥεαίεά͵..ἢ 11 3 ὲ 
ῥαυς ἐκαίεά Βαῤγίοη, ἀπά “δε ἐξ ποί δεαϊεά, 
ἐ.Φ. ΜῈ Ὠᾶνθ ἄρῃ 411 [δὲ ἰδ ἴῃ οὐγ ρον οΣ 
ἴο 68] ποῦ. Απά πον οσοηνϊπορά {Π4ῖ ΒΕΓ 
ΤΌΪΠ ἰ5. Ἰγγε ΓΙ ΘΥ Δ Ὁ ]6, ΤΟΥ ἀοίογτηίηθ ἴο ᾿θᾶνα 
ΠΟΥ δηὰ ἀδραζγί ἴο Π6ΙΓ ϑονθγαὶ ΠΟΠΊΘ65. 

ἐο ἐξέ «ἀϊ.] ΟΥι, ἰο εὐς οἴου 8. Τα ψογὰ 
δ βη 1 ῆθ5 186 Πρ ῃϊ ταϊϑῖβ ῃ ἢ Ποαῖ ΒΡ ἴῃ 186 
Δ ΠΊΟΒΡΠΟΓΊΟ. 

10. Τὰ ΤοΟΕΡ ῥαϊδ ὀγομοδίέ ζογίδ᾽ δὼ 
γι σῥίοοισπε.] ὙΠῸ ψοσγὰ 15 ρἷ.,) δῃηά τηθϑηθ 
(δῖ επονδὰ μαῖθῃ Ὀτουρῆς ἴο ἰδὲ Ἰδὲ 

ΝΝ1 
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14 “Τἢε ΠῸΚΡ οἵ Ποβῖβ παῖ βυγόγῃ ς Απποϑά. 
ΒΥ ἰπΊ56], “αγίησ, ϑύυταὶγ 1 νν}} 81] ΕἬ δ. 
{πδε ἢ ππεπ, 45 νυν ἢ σαῖεγρι]εῖβ, 5 κα 
Δηἀ 1ΠΕΥ 584}} "1 ὑρ 4 ὁδουξ δραίηϑε ' Ἦςθ. 
τῃεα. 

15 “ἢε Βαῖῃ πιδάς {πε φαγῇ ὃ. ἢἰ5 7 πα τ 
ρονγεῖ, ἢς ἤδῖῃ εϑιδθ] 5η6αἀ τῆς ννου]ά ελλΡ. ἔθ. 
ὈΥ [15 ννίϑδάοτῃ, δηάὰ μιαῖῇ ιγεῖομεά "Ὁ 

11 Μᾶκε 'Ῥγίρῃς {πε ἄγγοννβ; ρδίμεῦ 
τῆς 5}16145: ([ΠῈ [ΚΡ Βαῖῃ γαϊβεά ὑρ 
τῆς 5ρῖς οὗἩ τπε Κίηρβ οὗ τὴε Μεάεϑ: 
ἴογ ἢϊ8 ἀενίςβ ᾿ς ἀρδίηϑε Βαδθγίοηῃ, ἴο 
ἀεβῖγου ἰτ; θεσδιβε ἴξ ἐς [ῃε νεηρδθᾶηοε 
οἵ τῆε ΙοκΡ, τε νεηρεᾶπος οὐ ἢἰ8 
τε ΡΪ6. 

12 ϑεῖ ᾧρ ἴδε βἰδπάλγά ὑροη {πε 

Ποῦ, 
βμενν.: 

ννᾺ}}5 οὐ Βαδγίοη, πιακεὲ τῇς νναῖοἢ 
ϑῖγοηρ, 586 ὑρ ἴῃ6 νναῖσπιεη, ργεράᾶγε 

ουζ τῆς Βεάνεη ὃγ ἢὶ5 υπάετγβίδηάίηρ. 
ι6 ΝΏεη ἢς υτζίοτεῖῃ ῥὶς νοῖςε, 

"ον. πὲ ἰδηθυβῆεβ: (ογ {πε ΠΟΚῸ μδῖῃβ ἐῤέγέ ἐς ἃ ᾿ πιατιτιἀς οὐ ννᾶῖεγβ ἴῃ ἴδε ᾿ Οτν: 
᾿πὐ. ὈὈοτ ἀενίδεα δηά ἀοπα τῃδῖ ψνῃϊςἢ πΠῈ Πεάνεηβ; πὰ ἢς σδιιβθίῃ ἴῃ6 νδρουΓβ 

ΒΡΆΚε δραίηβῖ τῃ6 ἱπῃδθιϊδηῖβ οὐ Βδ- 
Ὀγίοη. 

12 Ο τῇου παῖ ἀνε ]εθῖ ἀροη 
ΠΛΆΠΥ ννγΑῖετβ, θυ πάληϊ ἴῃ ἴγεδϑιγαβ, 
της ἐπα ἰ5 οοπιο, σπά ἴπε πιδαϑιγα οὗ 
τῆγ ςοναῖοιδη688. 

ἴΠοϑε 1Π|πρ5 νυ ἢ ῥύονὸ 5 ἴο Ὀ6 στρ ΐθοιϑ: 
ἡ.ε. ΌὉΥ Ῥυπίϑηιης Βαῦγίοη Ηδ παῖδ 7ι56εἀ 
:5. να ἅγτὸ πονν δοαιϊίθα, «πὰ ἀε]νεγοά 
ἔγοπὶ ΟἿΓ Ρ.5ΟΠ-Που56, δηά ΓΠΔΥ ΡῸ Ποπὶθ ἴο 
Ζίοη ἴο ἀδοίαγο ἔπεσε ψῃδΐὶ Οοὰ δίῃ: ἀοῃα 
ἴογ υ5. 

11. Μαζε ὀγίφρῇ δίδου, βδσρϑοιῃ 2ῤὲ 
ἄγγοαυ,. 

σαΐῥεν ἐδεὲ «ῥίοἰ.1] ἘοΥ «ῥιοίάε ἴῃς 1 ΧΧ. 
διά Ψΐς. τοηάοσ φωδυεγα, δηὰ τοι ρ ἢ ΓΠΕΙΣ 
υπιϊοὰ Δ ΠΟΙ͂ 15 ΝΟΥ γστρδῖ, »" 85 5ῆενγῃ 
ἴῃ 1ἴῃ6 ποῖθ Οὐ 2 5. ΥἹῖϊ. η, “ῥιίείά 15 ἴῃ6 πηοβῖ 
Ργοῦθδῦ]α τεηάοσίηρ, Ὀεδης σοπβιτηθά ὈΥ {πὸ 
ΟΒαδ]άθο 866 ἴενγ, "μά. ὟΝ ὄγίογο.᾽ ὑπάθσ 

ϑΦ, ὙΠΕῈ νετὺ [Π|ι ὕἰ5 ΑἹ ἐδὲ «διοίάε, ἐν 6. 
ἴλκο Βο]ὰ οἵ ἐΠεπὶ, 1] {ποὸπὶ νυ γουγ ὈΟά 65 ; 
οΡ. ἀν Μιίἰμεά δὲς ῥαπά «υἱὴῥα δοαυ, Δ Καὶ. Ἰἰχ. 24 
(πιᾶγρ.), συ ἤετα 566 ποῖθ. 

ἐῤε ἀἰπφι οΥ 1ό.ς Μεάρ]ῇ ὍΤΠῃὸ Μεάοβ, (6 
Μδάδι οὗ Οδεη. Χ. 2, ΨΕΥΘ ἃ Ὀγάηοἢ οἵ 16 
δτεαῖ Ατγδηὴ ἔδυ, ῆο 85 σοῃηιογοῦβ ῃδά 
βοίζοά Ὡροῇ (πε ναϑί τερίομβ Ὄχίοπαϊηρ ἔγοπι 
{πε Οϑρίδη 868 ἴο {Π6 βαϑίοσῃ Ὀογάθιβ οὗ Μο- 
βοροΐδηγα, Ὀμξ νυ Που θείης 40]6 ἴο ἀἸβροβϑθβϑ 
{πε Τυγδηΐδη {ΠῚ 065 Πο Πδά ργονυϊουϑὶυ ἀννεῖξ 
ἴπετο. ὙΠΟΥ ννεγε ἀϊνιἀοαὰ ἱπίο υπΊογουβ 
οἶδη5, ας ἢ νυἢ 115 ονγη ἰοςδ] ομοῖ, {Π6 Ἰοαάοσβ 
οὗ [Π6 Ἰαγροῦ βεςιοηβ θείης ἴποϑ6 νγῆο ἅγὸ ἤοῦθ 
οδΙοά Κίηρβ. ὅ8εῈ 1 εποιτηδηΐ, " Μίδημοὶ," 111. 
332. 

19. εοπ δὲ «υαἱΐς 9,Κ, Βαῤγίοη] ἘδίδοΥ 
αραίΐμ! ἐδ «υαΐς. ὙΠ ΑΟΨ. δος {π6 νοσά 
ἸΓΟΠΙΟΔΙΪΥ, 85 ἃ ϑυπηπλοηβ ἰὼ Βαθγΐοη ἴο ῥτε- 
Ῥᾶτδ ἔογ μού ἀεέθηςο, ἔΟ]]ονγοὰ ὈΥ [6 ἐπ πὴ- 
ΡΒαπὶ ἀφοϊαταίϊίου {παὶ 411} ἀδέδηςθ ἰ5 ἴῃ νδίῃ. 
Μοτζγε ΡγοῦΔΟΪΥ ἰδ ἰ58 ἃ ϑυϊηπΊοηβ ἴο ἴΠ6 ΔΙΤΗΥ͂ 
ἴο τηᾶκθ (πε αδἰΐαοκ; διυιῖ [ογεπλδῃ 50 σοῃ- 
δίῃ ᾿πίογοπδηρεβ ἴΠ6 ῬΓΕροϑι[οἢ5 ἠοαυαγά:, 

διὰ ὠῤοη (δὲ ἀπὰ 9), πδὲ 1 8 φαΐίε ροπβίδβ 

ἴο δεςοπα ἔτοπι ἴδ δηάς οὗ ἴῆες δαγῖῇ: 
ἢς τπᾶκεῖῆ ΠΙΡΗτηϊηρβ νυ ἢ τίη, δηά 
Ὀγίηρειῃ ἔσῃ τπὰὲ πὰ οὐζ οἔἔὨἁ ἢϊβ δῆμϑε 
τΙθάϑι γος, ' 

17 “νει πιᾶῃ 18 Ὀγυτβἢ ὈΥ δίς ἀακα 
Κπον]εάρε; δνεγΥ ἰουπάργ ἰβ Τοοη- ζέσαι 

{παῖ (Π6 ΑΝ. (ποῖ Π45 1Π6 βιιρροτέ οἵ [6 
ΙΧΧ, δπὰ Ψ υϊρ.) 15 πρῆῖ. Το τοβὶ οὗ τῃ6 
γΟΓΘ6 5 Ἀρρ]] Δ Ὁ]6 Ποῦ ἴο ἴῃ6 Ῥδϑίοζουβ θη - 
αἸοϑίπε 6 ΠΥ στ (ΠοΙΓ ουξροϑῖβ, οὐ ἴο {86 
Ὀεσιοροα πλδιηΐδιηϊηρ {Ποὶγ ᾿ἰπὸ οὗ ἀδίδηςο. 
γέβαγε {δὲ αριῤισ δες} 1.11. ῥουὲ δὲ ἰετ’ ἐπ 

«υαἰ!. ὙΔιοΘο γσῖμογ Ὀοϊοησ ἴο ἴΠ6 Ὀοβίοροβ, 
{Ποῖγ οὐ͵οςξ Ῥοίηρρ ἴο ἀεϑῖΟΥ [πε δἰ) γίηρ 
Ῥαγί65 οὗ ἴῃς Ὀεβιερεά, [οβῇ. ψ]}. 14. 544.; 
πάρ. χχ. 22 546. 

18. προ γιαῆν «υαἱεγ.}1 ὙΠῸ στολῖ ψϑϑ ἢ 
οἵ Βδυ]οηΐα νγὰβ ςδιιϑθὰ ἢοΐ πλοέγεὶγ ὈΥ {π6 
Εμυρῆητγαῖοβ, θυΐ ὈΥ 4 νδϑί ϑγϑίθπι οὗ Ἴϑῃδ]5, 
ὙΠ ἢ οι ἀτγαϊηθὰ [ἢ 6 τλάγβῆθβ, ἀπά ςαγγιοα 
(Π6 νναΐευξ ἴο ὄνθσυ ραγί οὗ ἴπε ἰαπά. ΤῊ 
βογνθαὰ 4150 ἕογ ἀείθηςς 85 ννῈ]] 845 ἔογ 'γγρδ- 
ὕοη. 

ἐδὲ »ιρασεγ οὗ 187 εουε!ομσηθ.. 11, ἐδὲ οἰ 
ΓΚ, 1ῤν χαϊΐπ, 1.6. ἴῃς. ἀρροϊηΐοα πηδάσιτε δηὰ 
πὰ οὗ [ΠΥ ραῖη. Ὑ 15 γοηάεγιηρ ἄρτθος Ὀοσὶ 
ἢ πὲ ῥγενίοιιβ σοίογοηςθ ἴο τῆς ννθδ ἢ οὗ 
ΒΑΌγΙοη. Βιυΐ 45 χαὶπ ᾿1ϊ. τηθδὴβ εμέ οἵ), 
5016 ΓΠοπιπιοηίδίοιβ ἔοϊονν τπΠ6 Νυϊζ. ἴῃ 
τοηάογηρ 2ῤε εἰ οΥΓ 1δ} εμέδπρ οὔ, ἰ.ε. τὴς 
ΔΡροϊπίθα πιϑάβυσγο δ ΙΓ ἢ ἴπου αὐτὶ ἴο ὃ6 
ευΐ ΟΥ̓ δ νῃις ἢ ΤΥ ννϑὉ οἵ οχἰβίθποο ἰβ ἴο 
Ὀδ ϑονεσοὰ ἔγοπι ἴῃ Ἰοοπ,. 

14. δϑωγεῖν 1 α«ὑμί... ἈἘδίβεογ, ϑωγε 1 
ΒδΑνο Ζ711104 {ξες «υἱὲ γιοηὴ α, «υἱὲ ἰοασίς, 
απά ἐὐεγ “ῥα διπξ οὐυεν δες ᾿'Δ6 νἱπῖδβ9- 
Βοπξ. Τῇο νυἱηΐϊαρο-5ῃουΐϊ ϑιιρρεϑίβ ἴῃ6 Ιἀοᾶ 
οΥὗἨὨ ἐγαρὶ) ης ΒαΌγ]οη υὑπάογ ἔοοῖϊ, 45 {πὸ νἱπ- 
ἴΆβΕΓ5 [γάπιρὶε πε βτάρεβ, ἃ τρείᾶρβου αἰνγᾶγδ 
υι5οὰ ἴῃ δοτγτιρίυτε οἵ (Π6 ἀϊνίπο υγδίῃ, 

15---19. ἼΠοθ6 νοῦϑθοϑ ἃΓῸ ἃ ἰγδαηϑοσρί νος 
Ὀαζπι οὗ εἢ. χ, 12---ἰτό, Ἔχοορί ἴπδὲ Ζγαεὶ ἰδ 
οπλϊἰοὰ ἴῃ ν. 19. Α5 (ἢ6 ψογχσὰ ἰ5 ἔουυηά πη 186 
Ταάγς. δηὰ σὶρ. 115 Ομ ϑδίοη ΤΊΔῪ ὃ ἀϊι6 ἴο 186 
ΟΔΣ  οβϑηθϑβ οὗ δοηθ Τοργίδὶ, Ὀυϊ {86 9686 



ὅ ελΡ. το. 

Υ. ε8---25. 

ἐουπάεα ΒΥ τε ργάνεη ἱπιᾶρε: οσ ἢϊ8 
πο τε ἱππᾶρα ᾿ς [Ἀ]βεμοοά, δηά Ζῤεγε 
ἐς ΠΟ δγθδῖῆ ἴῃ ἤδη. 

ι8 ΤΕΥ αγὸ νδηϊῖγ, ἴῃ6 νγογκ οὗ 
ΘΥΓΟΓΟ: ἴη ἴῆ6 τηχε οὔ {Πεὶγ νὶβϑιτδτίοη 
{πεν 5}8]] ρεγίβἢ. 

19 7 Τκε ροττίοη οὗ Ϊδςοῦ ᾿ς ποῖ 
κε τῆδπι; ἴογ ἢ ἐς ἴῃς ἔογπλοῦ οὗ 4]] 
τπίηρβ: Ὧδπὰ ἤγαεί 'ς τἴῃ6 τοά οἱ ἢ]5 
Ἰηῃεηζδηςε: τῆς ΓΟΚΡ οὗ Ποβῖβ 2: ἢϊ5 
ΠΑΠΊΕ. ᾿ 

20 ἼΠου αγί ΠΥ Ὀδῖ]ς ἀχε απά 
ὑνΈΔροηϑβ οὗ νγαγ: ίογ ἵν {πε ψ}}}}1 

ἐλκει  Ὀγεαῖκ ἰπ ρίεςεβ τῇς παιίοηβ, δηά νυν τῇ 
ἴπεα νν}]} 1 ἀεβίγου Κιηράοπῃϑ ; 

21 Απά νι τῇδε ψ}}} 1 Ὀγεακ ᾿ῃ 
Ρίδοθ8 τῆς ἤοῖβα δηὰ ἢ15 τι άεγ; δηά 
ἢ τες 1} 1 τε κΚ ἱπ Ρίεςεβ τὲ 
σἤαγίοῖ δηά ἢ18 γΙάογ,; 

ἷἰΞ ροοὰά ψνβοιξς ἃ ὙΒΟΙΡῊ {Ππ6 ςοπίγαβί 
Ὀεοίννεθη [εβονδὴ δὰ ἴπδ ροννοῦΐθθ5. 140]5 οὗ 
ἴῃε Ὠροαΐῃθηῃ, βιιρξεοϑδῖα {παΐ ἸἀοΙαἴγΥ ννᾶ5 ἰῇ 6 
σδιι56 οὗ Βαδγ]οπ5 ἀοννηΐδ!!, 511} (Π6 σοηηθο- 
(ἰοη οἵὗἉ 1ῃ15 ἰΙοπρ φιοΐδιίοη νντἢ νν δὶ ργθοθάες 
Δη4 [Ὁ]]Ονν5 15 ποῖ ΨΟΥῪ οἰεασ, ὍΤῊΪ5 ΠοννΘΥῸΥ 
15 ποῖ ἃ 5βυηοίοηξ σράβοῃ [οὺγ σε εςτπρ (νὴ 
ΗΙΖὶρ ἀπά οἴβεῦβ) [86 ὑν ΟΪ]6 ρᾶβϑαμα 85 Δῃ 
Ἰπίεσροϊδίοη. 

40--2 4. ΤὙΠοθο νοῦθος ποιὰ Ὀ6 {Γ8Π5- 
Ἰλϊοὰ : 

ΤΠου ἃτὲ ΤΩΥ̓ τη8]], θᾶροπβ οἵ ΨΆΓ ; 
ΛΔπά νἱτἢ τῃ6ς6 1 Ὀγθαῖὶκς ἰπ Ρῥίεσθϑ παι 5, 
Απὰ ψιἢ τπδς 1 ἀεβίγου Κίηράομπηβ, 
Απά νυ (πε 1 Ὀγθαὶς ἴῃ ρῥίεοες [6 Ποῦβα 8η4 

115 τί άθυ, 
Απάὰ ψἢ ἴπεῸ 1 Ὅγεαὶς ἰῃ Ρῥίεσεβ {86 σμαποῖ 

Δηα τἴς ἀτίνοε, 
Απὰ νὰ (πὲ8 1 Ὀγοαῖὶς ἴῃ ρίθοαβ τδη αῃά νὸ- 

ΤΏΔΠ, 
Απὰ νὰ πες 1 Ὀτεαῖκς ἰπ ρΡίεοος οἷά τηδη δπὰ 

ν, 
Απάᾶ΄ ψ ἢ ἀπὲ 1 Ὀτεαῖκ ἴῃ Ρίθοθς γοιπρ πιᾶῃ 

αηα πηαϊίδη, 
Απά ἢ (Π66 1 Ῥυοαῖὶς ἰπ Ρίεςοςβ ἰῃς βῃμερῃογά 

αηᾷ Πὶ5. ἤοοκ, 
Απὰ ἢ {πε 1 Ὀσεακ ἴῃ ρίεσος ἴῃς ρῥουρ δ 

δΔη4 ἢὶς ἴ6ΔΠ1|, 
Απαὰ νὰ {πεὸ 1 Ὀγοακ μὴ μίοοα5 σΡΟνΘΓΠΟΥΒ δηᾶ 

σἤϊοῖ ; 
ΑἸΔ ῚΙ ΝΠ] στοπάοσ, ἄς, 

ΒΟΥ {πὸ πιδ]}] οὐ τῆδοθ, 566 τον. χχύ. χϑ. 
[τ ἀΠἔἜᾶεγα ἔγοπι ἴῃ6 ΠαπλΠΊΟΥ οὗ ςοἢ. 1. 22. ΟἾΪΥ 
ἴῃ Ὀοϊηρ τι5664 ἔ0Γ νναῦ!κο ριγροϑος. Ἐδν)]η- 
5οη, ᾿ΑΔπο, Μοη.᾽ 1. 459, 5805 ἰῆδί ἴΠ6 πλδοθ 
ὙᾺ5 ΔΠΟηΡ ἴΠῸ οαροη5. 564 Ὀοίῃ ὈΥ [ἢ6 
Β0Ι 1εγ5, ἀπά ὈΥ [Π6 Αϑϑυγίδῃ πποπάγοἢ5 {Π6Π|- 
ϑεῖνθβ, νυ Ὦ 116 1ξ 15 ΟΠ]Υ ἴῃ (Π6 νοῦν ἰδίοβί 56 ]ρ- 
ἔωγε5 [δὶ {Π6 Ὀφτ(]6-αχο 5 ἰου πα τἰϑοὰ ἔργ ΔΠΥ͂ 
οἶδοσ ρυγροβὲ ἐχοθρί [Π6 [6ΠΠπρὶ οὗ {τθὲ5. Τ Πογα 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 11. 
2 ὟΝ τπδς αἷθο νν!}]} 1 Ὀγεακ ἰη 

Ρίεςεβ τδη δἂηά νψοιηδη; ἂδηά ντῇ 
ἴΠε6 ψν}}} 1 Ὀγεαὰκ ἴῃ ρίεσεβ οἷά δηά 
γουηρ; Ἃπά νι ἢ πες ψν}}} 1 Ὀγεακ ἴῃ 
Ρίεςεβ ἴδε γουηρ πχλη δηά τῆς πιδιά ; 
211 ΜΕ αἶδο Ὀγθακ ἴῃ ρίεςεβ νυν ἢ 

πες τῆς 5ῃερῃεγά δηά ἢΪ8 οςκ; δηά 
ννἢ τῇδε νν}}} 1 Ὀγεακ ἴῃ ρίεσεβ (6 
Ἠυβδαπάιμδη δηά ἢϊ8 γοίε οὗ οχεῃ; 
δηὰ νι τῃδε νν}}} 1 Ὀγεακ 'π ρίθοε8 
σδρίδί 8 δηὰ γι ]εγϑ. 

24 Απά 1 ν} τεπάθγ υηΐο Βαρῦγ- 
Ιοῃ δηά ἴο 411 τῆς ᾿πῃδδιιδηῖβ οὗ (Δ]- 
ἄθα }] τῃεὶγ εν} τῆλ τῇευ πᾶνε ἀοπε 
ἰη Ζίοη ἰπ γουγ 5ἰσῃτ, βαππῇ τε 
Ι͂κΡ. 

2ς Βεβοϊ]ά, 1 ὧγιὶ δραίηβε τες, Ο 
ἀδϑιγουίηρ πχοιηϊαίη. 561 τῆς ΠΟΚῸ. 
ΜΏΙΟἢ ἀεβιγογεβϑε 411 τῆς βαττῃ : ἀπά 1 

5 ἃ ἀιβησυ ΠΥ 45 ἴο {ΠῸ ἴθηβθ Ὄπιρὶογθά, δυϊΐ 
ἴϊ 15 15:18. Όγ Οταξ οὐ ἐπε βστοιπά (Πδὲ (6 
σΥϑδιηρ οἵ [Π6 παίΐοηβ ννᾶ5 βοίηρ οἡ δ {Π6 
{{π|6 νυν ἤθη [6 ρτορμοί ντοΐθ. 

[τ Ι5 πγυιςῇ αἰδρυῖοα ννῆο 15 ἴΠ6 ρούβοῃ ἀθ- 
Βογι θα ἴῃ (Π656 γϑυδθβ 85 ἴἢ6 πιᾶοθ οὗ Οσοά. 
Οτοί5 (ποι, 1 ννὰ5 Ογγὰβ δηὰ ἴῃς Μ ράσο: 
Ἐνν]α ἀγριιε5 ἕο [5γ86] ; (δὶπιθί ξ]οννθὰ ὉΚ 
τλοϑὲ σοχϊημηρηΐϊδίοτβ σοπϑιάοτοὰ ἴπαΐ [ἃ ννᾶ5 
ΒαΌγΙοη. ΤῊ ὕρορ ἴπ6 ννῇο]θ 15 πχοϑὲ ἴῃ 
δρτθοηθηΐ ἢ {Π6 ςοηΐοχί. 

23. εαριαϊπ4}] 866 ποῖθϑ οἡ σ Κ. χ' :ἰς; 
ΕΖγὰ Υ}}. 26.ἀἩ. Βοηΐξεγ ἀδθγίῖνεβ {ῃ15 ννοσά, 
Ηδεῦγ. ῥαάῥα, ἔἤοπιθ {ῃ6 ϑαπϑτς ὥαζερα, 
εο»πραγίον, πὰ που ἢ οὗ Αὐγδη οχίσαςζοη 
1ἴ 15 αἰϑθϑο ἔουπά ἴῃ Ατδῦϊς, Ὀείηρ ἔμθ ἘΠ16 νγὸ 
Ο4}} Ρᾳβῃδ. 

γμίογ ἩΗοῦγ. σεσαπίρι. 866 ποῖθ οἡ [58]. 
ΧΙ, 2ς. 

Α5 ἴΠ656 Ραϑῆδϑβ δηὰ δαρδηβ γεσε ΒΑΌΥ]οη 5 
ΟΥ̓ ν455415, [6 ἡ ϑζΟη ΑγΙβθ5 ἤονν 5Π6 οου]ά 
Ὀ6 5α]ά ἴο Ὀγϑαὶς {Π6πὶ ἴῃ ρίθοθς ἢ ΡῬγοῦΌΔΟΙΥ ἴῃ 
[Π6 5ῃοτί-νθὰ ἀυγδίίοη οὐ ΠΟΙ ΘπΊριγο 588ὴ6 ννᾶβ 
σοηπδίγιιστνε ΟΥ̓ ἴθ ἴπΠεῸ σδρίίαὶ, ἀδδίγιςξνθ 
Ἔνογγννῇογο εἾ56. [}η (Π6 σαριῖαὶ ΝΟθιςἢδάηοΖ- 
ΖΔΥ βαϊμογθα ηιπίθγοιιθ ᾿π μα ὈϊΪ Δηῖ5 ἀπὰ ρστθδξ 
ΤΙσμο5, Ὀαΐ ἴῃ 50 ἀοϊηρ ἀτγαϊποα οὗ ἴΠοῖσ πηθη 
δηά ννοα]ἢ Ὀοίὰ 180 Κιπράοπηβ ἢ δά ςοῃ- 
αιιογοὰ πὰ ἢ]5 οὐνῃ ἀοπλϊηίοπβ, ὕροη μον ἀ6- 
βί ισΠ νΘη6 55 [Π6 ργορποεῖ ἀνθ }}5 δὲ ἰσηρίῃ. [ἢ 
Ὁ. 21 56 ΟΥΓΌΒΠΕ5 ΔΥΤΉΪ65, ΠΑΥΔΙΓΥ, ΔΠα ννᾶγ- 
σμαγιοῖϑ; 1Π Ὁ. 22 56 ἀδβίγουϑβ ἴθ ρορυϊδέϊοη : 
ΜΉΘ ἴῃ τ. 23 5ὴ6 δῃη! ]δἴο5 ἀρτισιυϊζαγθ, δπὰ 
ἤηΔΠ}}Ὺ 1Π6 σονοῦποῦβ δηὰ νἱσθγογβ οὗ Ποὺ οὐ 
βιιδ]θςξ-5ταῖοβ. 

25. Ο Ἅεείγογιπῦ θελξ μι μβο, Ιπ.2 Κ. χχιῖν, 
13 [86 Μοιιηΐ οὗ ΟἸΙνε5 15 οα θὰ α΄ ἐδ γογίηῷ 
»ομπ ἦρι, Ὀδζλιι56 οὗ {πε Ἰἀο]αίτοιι5 5ῃ ΓΙ η65 86 
ὉΡ ἰμεῖθ ὈΥ ϑοϊοπιοι: Ὀὰϊ Βεῖα [86 ψογάδ 

565 



! Ἠεῦ. 

ψ71}1 εἰγεῖς ἢ ουξ παῖπα μαπά προη τῃ6α, 
δη4 το] τῆος ἀονγη ἔγοπῃ τῆς τγοςΐκβ8, 
δηά νν}}} πιο ἴπδς ἃ δυτγηΐ πιοιηίαίη. 

26 Απηά τῆεν 5}8}] ποῖ ἴδκε οἔ {πες 
ἃ ϑἴοῃης [ὉΓ ἃ (σοΙΠοΥ, ΠΟΥ ἃ βϑἴοπῃε ἔογ 
[ουπάδτιίοηβ; διυῖ τῆοιι 504]. δα ἰἀ6580- 

ἐπ ἀεερία- ἰλῖε ἴογ ἐνεῦ, βα τῇ τῆς ΓΟΚΌ. 
27 ϑεῖ γε ᾧρ ἃ ϑ8ἰλπάλγά ἴῃ τῇ8 

Ϊλπά, δίονν τῆς ττιιπιρεῖ δίποηρ τῆς 
Πδίοη8, ρΓαραγα ἴῃ6 πδίίοηβ δρδίῃϑβῖ 
ΠῚ, (“4}} τοροῖῃοῦ ἘΠΡΑΝΝ ἢεγ τῇς 
Κιηράοιηϑ οὗ Ατγαγαῖ, Μιπηὶ, ἀπά Α53ἢ- 
σἤδηΔΖ ; ἀρροϊῃϊ ἃ σδρίδιῃ ἀρδίηβῖ ΠῚ; 

(δαὶ (ΟἸ]ονν ργονα [πᾶῸ ἐπε ργορῃεϊ πιεαπί ἃ 
νοΐϊσδηο, ἡ Βιοἢ ὈΥ 115 βδπηθα δηά δοῖ ἰδνᾶ- 
ΒίΓΟΔΠΙ5 ἐἰδεῖγογ, ἐῤὲ α«υὐδοὶς ἰαπά. Ἐσοτ ἢγχοῖ, 
Οοὰ πολέες 1 ἄοαυηπ 3 ον» ἐδε γοεζ:, νυ] ἢ ννογάς 
οδῃ ϑοδγοεὶνυ γοίεγ ἰο δηγίῃὶπρ οἾ5ε ἤδη ἴο 1Π6 
ἀεβοοηΐ οὗἉ ἴΠ6 εἸεςϊεἃ σἴοποϑ δηά ἰδνᾷ ἀόννῃ 105 
δίεορ 5ἰάθβ : δηά ἴπεη Ηδ τρδῖκοϑ ἴἴ 4 ὀπμγηξ 
"πομπΐαέρ, ᾿ἴ, ὦ »ποιπΐ ο7Γ δωγπίη, ἰ,6. ΕἸΌΒΕΓ 
οὔς ἔτοπιὶ Ὑ ]ςἢ ἤτε ργοςδεάϑ, οὐ Ὀεϊίογ, νυ ἢ 
{ὴ6 ΑΟΨΥ., 4Α Ὀυγηίςουῖ πιοιηίδίη, οὗ ννἢο ἢ 1Π6 
οΥΑΐΟΣ δίομθ σγειηδιηθ, ὑΏογο, μοννόνοσ, [6 
δου] επρ ἤγεβ ργόνθηΐς ἴἢ6 ὈιΠῸᾺῸΘΥ ἔγοτῃ 
ΠΥ 16 τοςκ ἴογ ϑδΐοῃθ. δυςἢ ννᾶβ 
ΑΌγίοη. [15 ἀεβίγυςςνε ΘΠΟΥΡῪ ὑπάοῦ Νὸ- 

Ὀυομδάμποζζασ. νγὰ8 κὸ (86 ἤγϑί ουὐϊθτγθδκ οὗ 
νοϊοαπῖς ἤτγεβ, 115 γαρι ἃ Το αρθθ ὑπάοσ ἢ15 
ΘΌΘΟΘΘΘΟΙ5 νγ85 85 ἴπ6 ϑᾶπιὲ νοϊσᾶηο ψνἤθη 115 
ἤδτθ5 πᾶν Ὀυγηΐ οι, ἀηὰ 115 σγαίου 15 ἔδ] την 
ἴῃ Ὡροη 1156}, τοῦ, Ἀαν]πθοη, "Απςο. Μοη," 
Ἰ. 189, ἀεϑογίεβ ἃ γειηδγκδῦϊο νοϊσδηῖς ἢ1}}] οἢ 
(6 τίνοσ Κῆδθουσ ἴῃ ὟΝ ὀδίοσπ Αϑϑγσία, "" σου- 
Ῥοβεά θη, ΓΟ οὗἉ Ἰοοϑα ἰανᾷ, σοῦ, δηα 8565, 
δηὰ τί ϑηρ ἴο [ἢ6 Βεῖρῇἢϊΐ οὗ 3οο ἔδεϊ.᾽"" [5 παπθ 
ΚουκδΌ, 5᾽ὰ ἴο 5:5» ΠΗ 4 1εῖ οὗ ἤγθ, "15 ὄύθη 
1πουρῇξ ἴο ἱπιρὶν ἴμδὲ ἴΠ6 νοϊσδῃο πᾶ Πᾶνε 
Ὀδδη δςοῖίνθ νυέμιη (6 {ἰπλ6 ἴο ῃϊοὰ 1Π6 {Γᾶ- 
ἀϊοπϑ οὗ ἴπε σουπίγυ οχίεηά," 

46. « “1ογ6 ΚΓ α ξογτιογ}] ΒΑΌΥ]ΟΙ νγᾶ5 ἃ5 
ἃ τηδίζεσ οὗ ἔδεϊ Ὀ81} οὗ Ὀτοκ, Ὀμῖ {π6 ργορβεῖ 
Κοερϑ ἴο ἢϊ5 τῃηϑίδρβογ, δῃά 15 πηθαπίηρ ἰ5 ἴμδὶ 
(1) ἰἴ ννοι]ὰ πενεσ ἀρϑίη δὲ [Π6 βοΐ οἵ ἘπΊρίγο. 
ΑἸοχαηάοσ ἀϊὰ ρυγροβθα ἴο πιᾶῖκθ 1ἃ ἃ ΠΟΓΠΕΓ 
βίοπο οὗ 15 ἀοπιιηίοηβ, Ὀυΐ ἀϊθαὰ Ὀγοπιδίι το] γ. 
Νοῦ (2) ψου]ὰ ΔηῪ πὸνν ἀδνοϊορπιθηΐῖ οὗ ἐνυθηΐϑ 
ἴδλκο [15 τίβε ἴἤθποθ. [15 οπε γι ρίοη δα εχ- 
διδυιίεά 1. 

7. δε! γε μα εἰαπάαν4 866 Οὗ σ΄. 12. 
γέβαγε ἐδὲ παίο] ὅδὲ6 ποῖθ οἡ ςῆ. Υἱ. 4 

πὰ ορ. ςἢ. χχῖϊ. γ: ἴῃ6 βδᾶπι6ὸ ννογά 5 υϑοὰ 
θεῖον ἰῃ Ὁ. 28. 

“Ἄναγα! 866 ποῖοθβ. οἡ Οϑῃη. υἱῖ]. 4: 2 Κ. 
Χῖχ. 37; [541]. ΧΧχνυ], ,8; δπά “Αης. Μοη.ἢ 1. 
407, 11. 280. 

λ1[ιηημῇ ῬτΟΌΔΟΌΪ [ῃ6 τνεβίεστι ροτγίίοη οὗ 
Απηρθηΐδ, ἃ5 Ατγαγαῖ νγᾶβ ἴῃδὲ ἴῃ [πε σθηΐγε δπά 
οἱ ἴδε εδδὶ. ὅθε "απς. Μοῃ., 11. 112. ΑἵἿ- 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1.1. [ν. 26----30. 

οδυ86 ἴτε Ποῖβεβ ἴο σοπηὲ ὉΡ 48 [δδ 
ΤΟυΡἢ Τσδῖεγρι ἐγ. 

28 Ῥγεραγε δραϊπϑὲ ποῦ [ἢ6 πδίίοῃβ 
στ τῆς Κίηρβ οἵ ἴ[ῆε Μεάεβ, ἴῃ σδρ- 
121 Π8 τῃογοοῦ, δηά ]] τῆς συ ]εῖβ ποτ - 
οὗ, δηά 811 τῆς ἰΔηά οἵ ἢϊ5 ἀοπχὶηίοη. 

29 Απά τΒ6 Ἰἰδηά 5}8]] ἔγεηχδὶα δπά 
ΒΟΓΓΟΥ: ἰοῦ δνθεΥ ρυγροβα οὗ {ῆε 
ΓΟᾺΡ 584] θὲ ρεγίογιηεα δραίηβὶ Β4- 
Ὀγίοπ, ἴο τπᾶκὲ {με ἰδλπά οὐ Βδϑγίοῃ 
ἃ ἀεϑβοϊδοη νντθουζ Δλη ̓ππαδιίδηζ. 

20 Τἢς τ τὰ τθη οὐ Βαῦγίοηῃ 
ἤανε ἰογδογηῃ ἴο ἤἢρῆϊ, ἴπῈγῪ ἤᾶνα τγα- 

ΓΉΘΠΙΔ Ὑγὰδ δί [ἢ15 {{π|ὲῚ σιιθ]οςὶ ἴο Μεάϊδ, 
Ἡξετγοά, 1. 1ο2, 103. 

“εδεῤεηαπ) 866 ποΐθ οἡ Όξη. Χ. 3. 
α εαῤίαἱπ] Ἡφδγ. ὥρῥταγν. "ΓὮ5. ψοτγά 6Ἶ56- 

ὙΠ ΠΟΓΘ ΟσσυΓ5 ΟἿΪΥ ἴῃ Νδῆμπι 1]. 17). [π Ὀοιἢ 
ΡΙδςοοϑ ἰΐ 15 σοπηρατοὰ ἴο ἰοεσυ 55, ἀηὰ {Π ΧΧ, 
ἴῃ Ναδιεπι ἰγαπϑαίθ ἃ ὁ συμμικτός, α »ιϊηρ δα 
»ηΩ:. Οὗ ῥεοῤίε. ὙΒΟΙΡὮ ΠΟΥ Γο ἠοῖ συτε οὗ 
(15 γοπάογιηρ, ἔου ποτ ΠΟΥ ἢᾶνὸ βελοστάσεις, 
“Ἰαἰοης 7ῸΓ ῤοολης ἀαγί,, γεῖ 1 15 ἴῃς Ὀεϑὲ 
Θρη56 Οοἥετεά. ὉΠ βυρροκβιίίοη [παῖ ἴὰ πλοϑῃς 
ἃ ϑαΐίγαρ, ΟΥ̓ ἱγαπβροβιίίοη ὥῸπ)ὶ) ἃ Ρογϑβίδῃ 
ννογὰ, 15 ΒΙΡΕΪΥ ππργοῦδῦϊθ, ὍΤῆδ τεπάθπης 
οὗ (6 ΑΟ Ν.., εαρέαίη, ἀθρθηάβ προ ἴδ6 Ιάδᾶ 
1Πδί 1 5 ἃ οοῃηρουηά οὗ “αν, εαρίαὶπ, Μν ἢ 
βοὴ Μογά οὗ ὑπκποννῃ τποδηΐηρ. Μείογ, 
.Ηδθδτγ. Νν υγζεῖν ὄτί.᾽ Ρ. ός 3, Θχρ αἱ πϑ ἰἴ 85 πιεδῃ- 
ἴῃρ ἐραὶ «αὐδιεῦ ἐξ ὀγομψδὶ ἱοσείδεογ, ἃπὰ 50 ἃ 
ῥοιῖ, ἐγοορ, διὰ βαγ58, “"4}} δἰ(επιρῖβ ἴο Ὄχρίἰδίη 
ἴ ποσὰ ἴῃ6 Ῥογβίδῃ δυϊς παι ΠῸΣ 115 ἔουτη ΠΟΣ 
115 πιοδη!ηρ.᾽" 

ἐδε γομσθ ἐαέογρὶ ον] 1.6. Ἰοσυδῖ5. ἴῃ {ΠΟΙΓ 
[ηϊγτά κίαρο, ννἤδη (ΠΟΙΣ νυ ἹΠρ5 Αγ 51}}} θηνοϊορϑὰ 
ἴῃ ΤΟΙΡῊ ΠΟΓΩΥ͂ οᾶ865, ΓΟ ἢ δ(οΚ ἃΡ ὑροη 
{ΠοῚΓ Ὀάοκβ, [{ 5 1ὴ 115 βίδα ἴπδΐ (ΠΟΥ ἃγὸ 
50 ἀεϑίγυς να, 45 6 οἱ]ά Οὔδ5. ΟΠΪΥ σοιὴς ἴο 
ἀοροϑιξ {ΠΕῚΓ ορ88, ἀηὰ ἀο πὸ βτοδῖΐ ἀδπιαρθ. 
5866 ΟΥδάπου οἡ ΓοΕ] 1. 4. 

28. ἐίησε οὗ ἐδὲ Μεάφ 866 οὔ συ. χ1. 
ἐῤε εαρίαϊπε...ἐῤὲ θν, 11. ἐῤε ρῥασδας 

από τἀσαηπ5, ἃ5 ἴῃ Ὁ. 23, ΜΏΘΓΟ 566 Ποῖδ. 
Δὶς ἀονιἐπίοη) ὙΠῸ 5ίηρ. 15 ϑϑὰ Ὀθοδλαϑ6 ἴΠ6 

ἀοπηϊπίοθ Ὀοϊοηροὰ ποῖ ἴο ἴδ ϑιιδογάϊηδία 
τυΐογβ, θυζ ἴο 86 οἢϊοῖ, ἐς... ἴο Ογτυ. 

29. «ῥα ἐγενιδί ΤὌΠὲ Ῥγορμοῖ ἀθϑουῖθα68 
Οοὐ β ρυγροβϑε ἃ5 Δοσοπηρ ἰ5Π6 4, 4Δηὰ ἴῃ6 ΑΟΥ͂. 
ποίϊςσο5 1015 ἴῃ [6 ποχί ἴῆγθο νϑῦβϑβ. δηὰ ΠΡ ΒΕΥ 
{ιδηβιδῖθϑ [Π6 νογθβ ἴῃ {πὸ ρᾳϑῖ. Ηδτε δίοῃβ 1ἢ 
1.565 {86 ἔπΐυτο. Το Π1τ. {γΓδπϑἰδεοη 5, 

ΤΉΘη τῃς εατίῃ αυπακεὰ δηὰ νυ πεά ; 
Ἐοὸτ πε ἱποιρς οὗ }ἐπονδῃ ἀραϊπεὶ Βαθεὶ 

Πᾶνα βίοθα ἔαβῖ; 
Το τρᾶκε 1δαῦ6] ἃ νγαϑία τ πουὺϊ ἸΠΠ ΔΙ Δηῖ. 

ΒῸΓ φμαζεά Σᾷςρ. ςἢ. 1. 46, δηά ἔογ «υγ!δεαῖ 
οἢ. ἵν. 19. 

80. στε ζγόογη το ἤῥ Οὐ, βανὸ ο98898 



ν. 31--- 3ς.} ΤΕΚΕΜΊΑΗ. 11]. 567 

τπιλίηεά ἴῃ ἐδειῖῦ ΠοΪάβ: τπεὶγ παῖρῃξ 
Πδῖῃ ἔ|64; {ΠῈγ θεσδπηα 45 νγοπΊβῃ : 
ἘΠΕΥ πᾶνε θυγηεά ἢεγ ἀνε! Πηρρίαςα8; 
ἢεγ Ὀᾶγβ ἀγα δγόκβϑη. 

321 Ομπε ροβῖ 5}4]1] γι ἴο πχεεῖ 
ΔΠΟΙΠΕΓ, Δηἀὰ Ομδθ ΠΊΘΘΒΕΠΡῈΓ ἴο πιδεῖ 
Δηοίθετ, ἴο 5δῆενν τῆς Κη οὗ ΒΔΌγ]οη 
[Πδὲ ᾿15 οἰ 5 τάΚδη δὲ οπφ επά, 

32 Απα τἢδῖ τῇς ρᾳβϑᾶρεϑ ἅΓ6 βἴορ- 
ΡΕά, δηὰ τῆε γεβ8 {πε γ πᾶνε δυγηδά 
νυν ἤγε, ἀπά τῆς πιδη οὐ νγᾶγ ἅΓ6 δῖ- 
ἔτιρμτεά. 

22 ἔογ τῆυβ. 841 τὲ ΚΡ οὗ 
Ποβίβ, τῆς (σοά οὗ ἴϑγδεὶ; Γῆς ἀδιρῃ- 
ἴεγ οἵ Βαδγίοη ἐς Κα ἃ {Πγεβῃϊηρῆοον, 

"1 ἰς ἄπις το τῆγεβῃ Πογ: γεῖ ἃ {ππ||ε Ἰώ, 
ψγΉ116, ἀπά τῆς τἰπηε οὗ δῖ ἢαγναβῖ ἐλαέ ἀδ 
8041] σοπηδ. ΡΞ 

324 Νεδυςμδάγεζζαγ τῆς Κίηρ οὗ 
Βαθγίοη παῖ ἀξνοιγεά πε, 6 ἤδιὴ 
ΟΥΙΒΠΕα π|6. δα παῖῇ πηλάθ πὸ δῃ 
ΘΠΊΡΙΥ νεβ586], 6 ἤδῖῃ βννδ! ]οννεά πλε 
ὉΡ {κε ἃ ἀγάροῃ, ἢθ ἤδῖῃ ἢ]]εα ἢ 5 
θ6Ι]γ νυ τὰν ἀε]Ἰσαῖθβ. μῈ μδῖῃ οαβῖ 
πὶ οὐ. 

35 ᾿ΤΗς νἱοίεησς ἄἀοπε ἴο πιὲ πὰ ! ον. Σὺ 
ἴο τὰῦ ᾿βεβ ξ ἀροη Βαδθγυίοι, 5}4]] 1 οσ, "ε- 
{με ΠΗΒδδίϊδης οὗὨ Ζίοῃ 5Αὺ; λπ4 ΠΥ [ΉεΡ, 40. 
δΙοοά ἀροη {86 ἱπμαδιϊδηῖβ οἔὗἩ Ο(ῃαὶ- δ ίάγεεε. 
ἄεδ, 58.411} [εγυβδίεπη 58 γ. 

ο ἤφρί. ὙὝΠα ννογὰ ἀοθβ ποῖ ἱπιρὶῪ σονναιά- 
σα, δυΐ {π6 ἀδδραὶγ {πὶ 561265 ννδστίοῦβ ΨΉΘη 
[ΠΟΥ 566 ἴῃδἱ {πὸ σοηβ!ὶςεΐ 15 μοροῖεβθ. Αὔδη- 
ἀοηΐηρ 4}} ἔυγίῃοῦ γοϑιβίαποθ ἐῤὲν «οἱ ἐπὶ 1ρὲ 
σγοηρ δος ἴο ἀνζαὶϊξ [ῃ6 ἐπά. Ὅῇθ νογὰ ρτο- 
ῬΟΓΙΥ͂ ΤΠιΘΔῃ8 Δῃ Δοτοροϊίβ. 566 ποῖθ οἡ ἢ. χἰν!!, 
41, Δηά 50 ΔΩΥ ἱπδοοθβϑιῦϊο ρΐδοθ οὗ γϑῆιρε. 
Νοχί, ἐῤεὶνγ ῥδεγοίφηε, 1.6. ποῖ {ΠΕΙΓ σίγεηρίῃ, δὰ 
1μεῖγ σουγᾶρθ, ἐς ἀγίεά μῤ. “ΤῊΘ νϑγ ΟσςιΓ5 
οἰβανν γα ΟΠΪΥ ἰη 581. Χιχ. ς; χΧὶὶ. 17. Αηά 
80 ΠηΑΙΪΥ ἐθεν ῥαυε ὀέοο»ριδ ας «υονιξῦι, ὨΘΤΟΙ5ΠῚ, 
ἡ. 6. ΤΔΉ]η655, Ὀοίηρ ἴΠ6 πιογὰὶ αἰ Πογοηία οὗ 
(86 ἴννο ϑεχθβ. (Οὔ. ςἢ. ]. 37. 

ἐδεν ῥαυε δωγπεά...) 1.6. (ῃ6. Θποην Πᾶν 
Ὀιγηοδά. 

ὀαγ] ἐκε. με [ογεβοδί!οπ5. ΒΈΠΕΓΑΙΥ, ςΡ. 
Απιοβ 1. ς. 

81. Οπε }οεὲ «ῥαὶϊ γωι 19 γιοεΐ αποίρθν) 
7ογθη δῇ τοργεϑοηίβ (Π6 οἰἵγ 45 μανΐπρ Ὀδθη 
5 ΠΑ ΠΘΟΊ ΒΥ σαρίυγεά αἱ νδγίουβ ρ]ᾶς65, 
ἔγοπι ϑαςἢ οὗ νη ἢ ἃ ΠΊΘΘΘΘΠΡΟΙ ΓΠ5 ἴὼ ἴῃ 6 
ΤΟΥ] ραΐαςθ, ἰ[561} ἃ ϑβίγοηρ ἔξοχ ποδίοη οὐ 16 
θαπκ οὗ [86 Επιρῆτγαίοϑ ἴῃ ἴΠ6 μραγί οὗ {μ6 ςἰ(γ. 
ΤΠΕΥ (15 σθθῖῃ ἴο πιθεῖ οπθ ποίου. 

αἱ οὴ6 εμ44] ὋὍΤῊΘ ρΡἢΓΑ56 γί ΠΟΥ ΠιθΔη5 2) 071 
αἱ εἰάσε, ΘΕ ΓΟΙΥ, σοπιρ οῖοὶγ. Ορ. ςἢ. 1. 26, 
δηὰ 566 ποΐς οἡ ἴϑ8]. ᾿ν]. σὕσ. 

82. “πώ ἐῤαὶ δὲ ῥασσασει ἀγὸ “ἰοῤῥεά] 
ΑΥΘ δΒο0!|χθά, οεομῥίεα, 586 οἢ, ΧΙν. 41. ΤῊΘ 
}ασασε ἤθτθ σδηποΐ Ὀ6 ἔογάβ, 845 ἴῃ Οθῃ, 
ΧΧΧΙΙ. 21; πάρ. Π]. 28, ἔγ ἴῃ6 ΕΠΡΉγαίθβ ννᾶ5 
ἴοο ἀςὸρ ίογ ἔογάϊηρ, διιῖ ΠΊΑΥ τθδη ἔργγίθβ. 
ὙΠΕΓΟ ννᾶ5 ΟΠὨΪΥ ὁπ Ὀγάρε δὲ Βαῦγίοη Ὁ} ὈῪ 
ΝοὈυσ μά ῃ6ΖΖΑΓ ἴο ἃπ|ῖὸ {πΠ6 ράσο νὴ ἢ ἐπ 
ἴοηρ]ε οἵ Βεϊ; διιῖ δ στὶρῃς Δηρ]65 ἢ (Π6 
ΓΙΥΟΙ νγΘΓῸ {Π6 τηδίη βίγοοίβ, αἵ {πῸ μὰ οἱ οδοῇ 
οὗ ἘΠ ἢ ννοτὸ ραῖθ5 ἀπά ργοῦδΌὶΥ 5ίερϑ ἰοδάϊηρ 
ἄοννῃ ἴο (Π6 τίνοσ, δηὰ 50 ἴπ6 ρϑορὶθ νν σα 
ΟΔΙΓΙοὰ Δογοβθ ἴῃ Ὀοφί5Β. Ορ. Ηεοτοά. 1. 186. 
βεηῃ Ογχι5 σἀρταγεά ἐπὸ Οἰἵγ Π15 ἴγοορϑ 
τηονοά εἴοννη ἴῃ6 Ὀεά οὗἉ [ἢ τῖνεῦ δηά οςειρὶοά 
41} (ἢε56 ἔεγγθβ, βπαάϊηρ δὲ ϑδοὴ οὗ ἴῃθπὶ ὑπὸ 
ξδιίεϑ πος ΚΘ ΠΕ ἰεῆ ρθη, 

δὲ γεεά 9] [ἴ. 186 »μαγεθες ΟΥ̓ ῬΟΟΪΚ5 ψνῃ]ςἢ 
ἔοττηϑά δῃ ᾿πηροτϊδηΐ ρατί οὗ {π6 ἀδίθηςσεβ. υὗ 
Βαῦγϊίοῃ, 566 Ηετοά. 1. σϑ8ς. Α5 ἴδ ρου]β 
σου]ά ηοί ΠΠἴ γα ]γ δὲ Ὀυγηΐ, (ῃἢ6 ΑΟΨ. ξΌ]]ονν5 
ΚΙΠΊΘΙΒΙ ἴῃ υπῃάογϑίδπαϊηρ Ὁ ἴπμοπὶ ἴῃς τεθάβ 
ψὨΙΓἢ στὸν ἴδογο, θυ ϊ ΤΏΔΩΥ τοοθηΐῖ σοπΠΊΠΊΘη- 
ἰδίοτβ, ἢ Και], δάορι ἴπ6 Ἔχρ απδίίομ ρίνθη 
Ὄγ Οαϊνίη, ννῆο βᾶγϑβ, ““ἼΠῸ ργορβοῖ ϑῆθννβ ἴῃ 
ἃ ὨγΡΟΓΌΟΙ]ΙΟ4] τδηποῦ παῖ (Π6 ΡοοΪὶβ οὗ [ῃ6 
ΕὨρἢγαίοβ ννογὸ ἀγα ῈΡ 85 σομηρ]οίοὶΥ 845 ἃ 
Ρίεςθ οἵ νοοά ψουὰ Ὀ6 σοπδυπιοά ὈΥ ἤτε, 
ποῖ πιρδηΐης παῖ [6 νναΐοιβ σοι] ὃς δυγηῖ, 
Ὀυΐϊ τηοῖὸ ἕογοιν βοϊηρ ἕο Ὀγ (πὲ πιείδᾶ- 
ῬΒΟΓ [86 ψόοπάεγ} πδίυγο οὗ ννῆδλί ἴοοϊκ 
Ρίδεβ." 

83. ἰξ 5 εἰ» 'ο ἐνερ ῥογ] Ὑτδηϑίδίε, 
ΤΡρε ἀσμσῥίον ἡ Βαῤγίοη 5 α΄ α ἐργεῥίηρ οον 
δ [19 ὕ1119 ὙΠΘΠ ῦ 18 ὕΣΒΙΩΡΙΘά, ἰ.Ἐ. 
ἰτοάάθη μαγά ἰῇ σϑδάϊποϑβ ἔοσ ἴῃ6 {Πγοϑῃϊηρ: 
γε α {πεἶς «υῤιίίε ἀπά ἐῤεὲ ῥαγυεε ει, ΒἈ 81] 
ΟΟΙῚΘ ἴο ὨΟΣ, 1.ε. ογεγίακο όσ. Τῇ ΑΟΥ. 
τᾶ κο5 {Π6 {Πγοϑῃϊηρ σοπλὸ Ὀοέοιθ [Π6 Παγνοβῖ, 
Δηά τοργϑβοηΐβ ἴΠ6 Παγνοϑῖ 45 Ὀοϊοηρίηρ ἴο Β8ᾶ- 
Ὀγ]ομ, ννβογθαᾶβ 506 15 Πουβ6] [6 Παγνεβὲ ἴο 6 
(Πγοϑῃρα οὐ ὈΥ οἴεβ. [ἢ ἴῃς δϑὶ {πὸ σοσγῃ 
15 ηοΐ βἰογοά Ὁρ ἴῃ πε ϑἴγανν ἴῃ ΓΚ ἃ5. Μ ἢ 
.5, Ὀυΐϊ νν Ώδη τοαρθαὰ ἰ5 σαιτιθὰ δὲ οηςθ ἴο [Π6 
{Πγοϑη ρ΄. ἤοοτ, 4 ἰενοὶ σϑροῖ σαυθέμ Πγ ργαραγοά 
Ὀεέογθοῃδηά, ὑ501.4}}γ δρουΐ ΗΓ ἔδεϊ τη ἀϊαπιθ- 
ἰοῦ, δηά ἱγαπιρίοὰ μβατά. ὙΠῸ ρυαὶη ἁὔογ ἰἰ 
85 Ὀδθθὴ Ὀραΐθη οἷν Ό. ἃ δἰθάρμε ἀγάννῃ ονοῦ ἴἴ 
ὉΥ οχΧθη [5 ϑοραγαῖθα ἔγοτῃ {π6 σῃ δῆ δῃὰ βἰογοά 
ὉΡ ἴῃ στάπαγιθβ. ΕῸγ ἴΠ6 ργεραγδίοη οὗ {Π656 
{Πγεϑῃ!ηρ -ΠΟΟΥ5 5εῈὲ ΨΊγΡ. "θοσ. 1. 178 544.; 
ἘΚοδιίηϑοηῃ, "ὁ ΡᾺ].᾽ 11. 227; δηὰ ἴοσ ἴ86 ΤΔηΠΟΣ οὗ 
ΚΠ ΓοΒηϊηρ, [54]. χχῖ. 10, ΧΧΥΠΙ, 27) 28. 

84, 35. Τ όθο ἵννο νϑῦβϑοβ Πἰ. ἅγὸ, δΔιεόι- 
ἐραάγεκπαγ ἀπ 97 Βαῤγίομπ ῥα ἀευομγεά ἀ8, 
ῥαὶῤ ἐγια δεῖ ᾿Β, ὯθΘ Δ; Βοῦ 18 δ8ϑ149 ωὐ 
ἀπ ΦΡΙριγ εσ.εἰ, δὲ ρα ταυαἰοαυεά ὰ5 ἠδέ ἃ 
ἐγοσοαἑο, δὲ ῥα Μἰἰεά δίς »ιάααυ «υἱέδ»ῃγ ἀἰεἶλ» 
ἐαεΐξα, ῥὲ ῥα ὁ εα“1 τ8 ομἱ. Μῆν «αὐγορῖσ αμά 
“εεῦ ἐξ ὠῤοπ Βαῤγίομ, σοφαὶ! ἐρε ἱπραῤίίγει. φῇ 



κ68 

τος 
τἀπᾶρ 
ἐλειν"- 
εἔσυε:. 

4,6 Ἰβετγείογε τῆ 5βδἢ ἴῃς ΓΟΚῸ; 
Βεδοὶά, 1 νν}}} ρ]εδά τῇὴγ σάυδε, ἀπά 
ὍὯΚε νεπρεᾶπος ἔογ ἴπεα; ἀπά 1 ν}} 
ἀγγ ἃρ ΕΓ 868, δηά τπᾶκε ἢδΓ βργπρϑ 
ἀτγ. 
ἐν Απά Βαδθγίοη 5411 δεοοῦγε ἤδδρβ. 

4 ἀννε!!!ρρίδοθ ἔογ ἀγάροηβ, Δ4η 48ἴο- 
Πἰβῃπηεηῖ, ἀπά Δη ἢ βϑίηρ, νι Βουῖ δη 
1ΠΒΔὈιτΔηῖ. 

48 ὙΠΕΥ 541} τοὰγ τορεῖμογ Κα 
ΠΙοη5: {Π6 } 5841] ᾿ γε] 25 ᾿Ιοηβ᾽ σνβεῖρβ. 

2090 ἴῃ τῇεῖγ ἤξαῖ 1 νν}}} πλάκα τἢεὶτγ 
ἔδαλϑῖβ. ὯΔπη4 1 νν1} πηᾶκὲ τπδπὶ ἀγαηκεη, 
τῆλ ΠΕΥ ΠΊΑΥ τε]οῖςα, ἅπὰ εἷθδὲρ ἃ 

Ζίοπ ταν: ἀπά γν ὀίοοά δὲ μῥοηπ δὲ ἱπβαῤιίαπίς 
9" Οραϊάκσα, «ῥαϊΐ “ψεγισαίενε ταγ. ὙΤῆδ νογά 
ἐαππίη, τοηάἀοσοὰ ἄγασοι ἴῃ ἀπὸ Α. Ν., σοπλοβ 
γοτῃ ἃ τοοῖ 5 βηι γιηρ σησί, ἀπ 5 ἴῃι5 {πὲ 
ῬΓΌΡΟΥ Παπὶθ ἔογ οἰ ΠοΥ ἴπὸ ξγοαῖ 5δι ΓΔ Π5 ΟΥ̓ 
ἴογ ϑογροηῖθ. δόγαροη, ἀθγνοα ἔγοτῃ {π6 Οὐθοκ 
ν Ὁ 10 “ἐ6, ΔΡΡ᾽165 οπὶγ ἴο (ἢς ἰαἴζογ, Ὀυζ ργο- 
ὈΔΌΪΥ ὈοΓἢ Ποῖα δηὰ βόπογα! γ [6 σγοσοά!!θ 15 
ΤΟ ΠΟ] Θ ΠΥ πιοαης Πδη [Π6 δογροηΐ, 8566 ποῖ 
οὐ ςἢ. χίν. 6, 1,41. ἵν. 3. ΕῸΓ 237 ἀοἰεαεῖος οἵ 
ἀαἰ"ὲν »εεαὶ: 566 Οδθηῃ. χ]χ. 21ο. Βεοδι56 {Π6 5ίηξ. 
ΡΓΟΠΟΙΙΏ 15 564 ἢδγο, {π6 ΜΑβογιῖοβ ἤᾶνα πηδθ 
[Π6 ρσοποιῃ 5ϊηξ. ἱπγουρῆοιΐ, [ἢ στ. 3ς ἴΠ6 
τηδηΐηρ οὗ »}7. 3,2 15 πηδάθ ρ]δῖπ Ὀγ {πὸ ργὸ- 
σδάϊην νοῦβθ. ΝΟ σΠδάποζΖαγ ἢδα ἀονοιτγοὰ 
7]οπιβδάίθιῃ, πδὰ γραία ἤοτ 85 ΓΟ] ΘΙ Υ 85 ἃ 
οτος άπ] ἀο65 15 ὑγου, δηὰ ἔογ [Π15 σγιἜ] Ὑ ὨΘ 
δηὰ ΒδΌΥΟΙ 15} }γ τὲ ἴο 6 ριυηϑῃθα. Αας- 
ςσοτγάϊηρ ἴο [πὸ Ηθῦγονν Ἰάϊοσῃ, ἴῃς ἴννο ποι η5 
ξο ἴορθίμογ, δηὰ πλοθδῃ, ἐδε φυγοὴρ ἄοπε 10 7 
,"εε0. 

386. δὲν “«4ὦἪ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ {Π6 στοαὶ ἰδκε ἀὰ 
ὈΥ ΝΙϊοοτ5 ἴο τϑοοῖνθ [Π6 ννδίευβ οἵ ἴπ6 Εἰι- 
ΡὨγαΐοθ, 866 ποΐθ οὐ ςἢ. ἰχ. 5. ὙΒΟΓδ ἴ5 ΠῸ 
ΔΟΙ ΒΟΥ Υ ἔοσ σ]Ππρ (6 Εὰρῆγαίεϑ ἃ 568, (ἢ6 
ννογὰ ἰῃ {δὸ ῥἷδσθ δι! αιοῖοα ἴῃ ῥγοοΐ, 
154]. Χχὶ. ΟΣ, ΓΟΙΟΓΓΙΠΡ ταῖμοῦ ἴο {Π6 ἸθνῈ] ὁχ- 
Δη56 οὗ Βαδγ]οηΐᾳ, 566 ποῖς ποῦ, ὍΤῆε ΝΘ 

15 οἴζθη δὶ] ἃ 8568, 566 ποΐθ οπ 58]. Χῖχ. ς, 
Ὀυΐϊ (Π6 ννογὰ ΡγΟροΥΪΥ πιθᾶῃβ8 ΔΠΥ ἰατξθ ὈΟΥῪ 
οὗ νναΐοσ, δηὰ ἴπ6 ἀϊξιποιίίοη Ὀδίννθθη ἰΔΚε5 δηὰ 
5685 5 Δἰπγοδί ρϑσι 4 Γ ἴο ΟὟ ἰᾶηρυαχο. Βαΐ 
δύθῃ ὑγὸ Ο4]1 [Δκ65 »πεγες, ἰ. 6. ΤΑΑΤΊ, 5685. 

ῥόγ σργ] Ηδγ ΥθβθΥυ οἱ τ ([η 186 5ἰηρ.) 
111. δὲ ἀϊσσίησ, ἀπὰ 50 ποΐ ΔΠΥ οἠθ ἰδκα ᾿ἰκθ 
(δδὲ 'ἰπ (π6 ρῥγεσβάϊιηρ οἰδιβα, Ὀὰΐϊ [6 ΨΠΟΪΘ6 
εγϑίθπι οἵ σδη8]5 ἀρ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ΤῸΓ ῬΌΓΡΟΒΟΒ 
οὗ ἀδέρηςο, Ὀαΐ ἔογ ἰγτιραϊΐοη. ἴῃ {ῃ6 ῬὮ11Ρ5 
ΟΥἸ πάθον Νοδυςπδάηοζαγ βαγ5, “ ΑἸ] δγουηά 1 
τηδάδ [Π6 νναΐθυ γιὰ ἱπ ἃΠ ἱπηπΊθη56 σ4Π8]: δπὰ 
ΔΟΙΟΒ5 ἴποθα ΠΡ ΠΓΥ νναΐοιβ κα ὑηῖο [Π6 
ΔΌΥ 5565 οὗ [Π6 564 1 σοηϑβί ιοιεαὰ Δη δαιδάυςϊ,᾽" 
Ορρετῖ, Ρ. 221. Τῆε υ5ὲ οὗ ἴμε ἴειπῃ σε Ϊῃ 
1115 Ἰῃϑογιρίίοη σῆενν5 {πα να πϑοά ποῖ ρὸ ουῖ 
οὗ ουνῦ ψΑΥ ἴο βηά ἃ τπλεϊδρθουῖο αὶ ἐχροβιίοη. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 11. [ν. 36---44. 

Ρεγρεῖυδὶ εἰθεερ, ἀπά ποῖ ννακε, 54 1ἢ 
τε ΓΟΚ. 

40 1 ν}}} δηηρ τῆεπὶ ἄοννῃ [ἷκε 
Ἰλπιῦβ ἴο ἴῃς 5]δυρῆτζεγ, {Κα γαπὶβ νι ἢ 
ἢς ροδῖϑβ. 

41 Ηον 185 διιθβῆδος τἀκοη! δηά 
ἢονν 15 τῇῆε ργαϊβε οὗ τε ψνῃοὶε βατῇ 
ΒΌΓΡΓΙΒΕα  ἢονν 15 Βαδυίοη θεςοπιε Δη 
Δϑῖοῃ βῆπηθης Ἀπιοηρ ἴῃς πδίοῃβ 

42 ΤΕ 868 ἰ5 σοπηδ ὉΡ ὕὑροη Βαῦγ- 
ἰοη : 8ῆε6 15 σονεγεά ννῃ τῆ6 τ0}:}- 
τάς οὗ τῆς νγανθβ τῃεγθοῦ, 

43 Ηετν οἷἴιε5. ᾶἂγὲ ἃ ἀεϑοϊαδτίοη, ἃ 
ἀτγ ἰαπά, δηά 4 νυ] άδγηςθθ, 4 ἰδπά 

ΤΟ ννϑ] ἢ οὗ ΒαΌγ]οηΐα ἀερεπάοά τροη ἱγγί- 
ξαΐϊίϊοη, 566 ἢ. 11. 12, δηά ναϑδί ρογίίοης οἵ ᾿ξ 
ΔΙῸ ΠΟΥ ἀεϑογί, Ὀδοδιιϑα (6 σαμ815 ἅτε ἀγγ. 

857. ἐκαῤ] Νοΐ ες, τιουηῖβ. ου ψςῸΒ 
ἴο οιέεϊ οἰζι65, 566 ποΐθ οἡ οἢ. χχχ. ἵϑ, δυΐξ 
Ποδρϑ οὗ γι 5 ἢ, ἔογπιθά ἴῃ ἴῃ |5 σᾶ ὉῪ {86 
ἄἀεξοδγυ οὗ {86 υπδιιγηΐ Βυ1ςΚ5 οὐ νι ΒΑΌγίοη 
ννᾶ5 Ὁ}. [{|5 1Π656 ἤθᾶρ5 νι ἢ ἤᾶνο γ161ἀ- 
οὦ 5ιιςἢ ἰᾶγρὸ ννοϑ! ἢ οὗ Πδζοτγιςαὶ ἀοςυπηθηῖβ ἴῃ 
ΟἿΓ νη ἀάγ8. Ἐν] βοῇ 54γ5 οὗ {Π6πΠ|, " Ν᾽ δϑὶ 
ΟΠ ρΑρδ᾽ ΟΥ̓ τπηου πη 5, ΞῃΆρο]οθ5 δπὰ ὑπϑ ΡΠ γ, 
ΔΥῸ βοδί(ογοα δῖ 11 γν4}]5 ον ΘΓ [6 ὁηγ6 γορίοῃ 
ὙνΠοΓο 1{ 15 σογίδιη [ῃαἴ ΒΑΌΥ ΟΠ ΔΠΟΙ ΠΥ βιοοά : 
ἃηὰ Ὀοΐννοοπ [π6 ἢραρδ᾽ [6 501] 15 ἴῃ ΠΊΔΔΥ 
μήδε ςοπιροθοὰ οὗ ἔγαριλθηϊβ οἵ ροϊογυ δηὰ 
τ Κ5, δηὰ ἀθορὶγ ἱπιργερηδίθα νυ πΙ ΓΟ, ἰπ- 

ΕΔ1Π|016 Ἰηάἀϊ!οφίίοη5. οἵ 15 ανηρ οὔορ Ὀθθη 
.«ςονογοά νυν Ὀυ]]ά πρ5," “Απς. Μίοη. 11. ς 21. 

ἄγαφομ"}] Φ801.818, (ἢ. χ. 22. [{ ἰ5 ποῖ 
{Π6 ψνοτγά ιι9ρα ἴῃ Ὁ. 34. 

88. ἐῤεν «δαὶ γοΪῆ ΟΥ̓ σγοαυΐ, ἴμε Ηδφρτ, 
ννογὰ Ὀοῖηρ 4η ἱπιτδίίοη οὗ ἴπ6 δοίυ δ] βουηά, 

89. [5 ἐῤεὶγ ῥεαὶ!...) ὝΠΟ πηϑίδρῃοῦ οὗ 
[Π6 ργδοθά!ϊηρ νϑῦβο 15 πηδιπίδιηθά. ὟΝ ἢ1]6 ἰκὸ 
50 ΠΊΔΠΥ γοιπρ Ἰίοηϑ [ΠΟῪ ἅγὸ ἴῃ πΠ6 ὅ1}} ρῖονν 
οὗ ϑχοϊζοπιθηΐ νοῦ ΤΠΘΙΓ ΡΥΟΥ, Οοάα ργερᾶγεὸβ 
ἔοτ {ποπὶ ἃ ἀγιηκίηρ-Ὀουϊ, [πΠ6 ννογὰ γεξουτιηξ 
ποΐ ἴο ἃ ἔραδί, θυῖ ἴὸ ἃ οδγοιιδαὶ, Βυῖ {πογ 
πδα ΓΟΥΘΙΓΥ 15 ἴο Θηἀ ἴῃ ἴ6 5'δθρ οὗ ἀθαίῃ, ςρ. 
Ψ. ς.7γ;) Ὦδλῃ. ν, τ; Ηετοά. 1. 1οὲ. 

40. ἰα»ιδ:.. γαρρς., δὲ σοὶ] 1.6. 811 οἶ455965 
οὔ [δε ρορυϊδίίοῃ, 566 ποΐβ οἡη ἰ5αἱ. χχχίν, 6. 

41. δόωῤαςδ] 886 ποῖδϑβ οἢ σ᾿. σ, ςἢ. χχνψ. 
46. 
“γε ἢ ἱ.6. “εἰχρά, εαρίμγεά; 18 15. ἘΠῚ 

τννογά τοηάοτγεὰ σοῤῥεά ἴῃ Ὁ. 22. 

42. ὙΤΡε εα...1Ὶ ΒΥ ἃ δγαπὰ τρϑίδρῃοσ ἢ 
ἰηνδάϊπρ ΔΥΤΕΥ ἰ5 σοπιρατθα ἴο (ἢ6 968, δπά 
ΒΑΌν]Οη ἐν εουεγεά «υἱἱῥ ἐδε κοι στα ποῖτε δὰ 
βρ ἀϑῃϊηρ 97 12. τυαῦει, 566 Νοῖθ οἡ Ἂἢ. 1|}. 22. 

43. α «υἱάεγπε ἢ Οτ, ἃ ἀϑεοσὺ οἵ βδηὰ, 
ΔΏ αγάῥαᾶῤ, οὐ νν Ὡς ἢ 866 ποίς οἡ ἢ. 11. 6. 



γ. 44-01.] 

ΨΥ Βογεῖπ πὸ πιᾶη ἀννο ες, ποῖ γ 
ἀοτὴ σην 80η οὗ πιᾶῃ ρᾶ88 Πεγοῦγ. 

44 Απά 1 ν}}} ρυηϊδὴ ΒΕ] ἴῃ Βαῦγ- 
Ιοη, δἀπά 1 νν}}} Ὀτίηρ ἔστ οὐζ οὗ 8 
τοιτἢ τῆδῖ νυν ς ἢ ἢθ Πδῖῇ ϑννδ]]οννεα 
ὉΡ: δηά τῃε παῖϊοηβ 54} ποῖ ἔονν ἴο- 
δεῖμα ΔΠΥ πιο ὑπο ἢϊπι: γα, ἴΠε 
νν4]}} οὗ Βαδγυ]οη 588]] (]]. 

45 Μγ ρεορίε, ροὸ γε ουξ οὗ ἴδε 
ταϊάθε οὐ μεσ, δηᾶά ἀδίϊνεγ γ8 Ἔνθ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 1,1. 
47 Τπμεγείογε, δεμοὶά, τῆς ἄδγβ8 

οοῖπα, ἴμαϊ 1 νν}}} ἴάο Ἰυάρπιεης προη ἐΗς 
[6 ρτγάνεπ ἱπγχαρεβ οἵ Βαῦγίοῃ: δηά 
ἢεγ γῇ ο]6 ἰαπα 5041] δὲ σοηπίοιπασά, 
Δηὰ ἃ] ἢδὺ ἰδίῃ 5}4}} (411 ἴὴ τῆε πιιάϑῖ 
οὗ ει. 

48 Ἴδη τἢς ἢεάνεη δηά τῆς θδγῖῃ, 
ΔηᾺ 411 τπᾶῖ ἐς τῃεγείη. 584] βἴπρ' ἔοσ 
Βαθδγίοη: ἔογ ἴῃς βροι]εῖβ 58.2}] σοΐμς 
πΠῖο ΒΕΓ ἔγοῃῃ ἴῃς ποιῖῃ, 84: {ΠῈ 

569 

[(ΟΚΡ. 

49 1Α5 Βαδγίοη ῥαΐῤ εαμεεά τὴς ' τ, δοιὰ 

δἰδίῃ οὐ ἴϑγδϑὶ το (]1, 80 δὲ Βαδυΐίοη ΣΥΝ 
5811 (211 τῆς 5ἰαίῃ οὗ 41} τῆς σα. ιν 

7:γαδέ, 
σπά τυΐ ἐλ 50 Ὑε τῆδϊ Πᾶνε ἐβοαρδά τε βυννοῖά, “: νῶν, Π δα 

θῸ ΑΥΑΥ. 5ἴδπαά ποῖ 51|]]: ΓΕΠΊΘΠΙΘΕΓ δός ἊΣ 

τἼΔη [5 8οὺ] ἔτοπι [8 ἤεγοβ ἅπρὲγ οὗ 
τῆς ΓΟΚ. 

46 Απά Ἰεβῖ γοὺγ ἢοαγί ἔαϊηῖ, Ὧπά 
γε ἔξαγ ἴογ τῆς γυπιοιγ (δῖ 584} ὃὈς 
ἢεαγά ἴῃ ἴδ ἰδπά ; ἃ γυπλουιγ 5}4]} 
Βοῖῃ σοηγα ομό γελγ, ἀπά δον τῃδῖ ἴῃ 
σηοίῤον γεαῦ εῤαίΐ σοπις ἃ ταπιοιγ, δπά 
νἱοϊθηςα ἰπ τῆς ἰαπά, γυΐθγ δραϊηβῖ 
τυ ]εγ. 

τῆς ΓΠΟΚῸ δίαγ οὐδ, δῃά Ἰεῖ [εγυβα] θη] ρμένν. 
ΠΟΠῚΒ πο γουγ Πλ]η4, 

51 Ὗνε ἅτε ςοπίοιπαεά, Ὀεδοδυβε 

ὦ Ἰαπά «υρεγεὶ"})] ὍΤΠΘ ργοποιῃ 5. ἔθη). ρ]., 
Δ γείογϑ 0 [Π6 οἸΕἴ65.. 1,1. 11 πγοδῃβ δ ἠαμα---τγῖο 
»απ “ῥα ἀαυεῖϊ ἐπὶ ἐρονη, ἐ. 6. 115. οἰ65, σπα ηῸ 
ῥιιαη είς ῥα] ρα... ἐῤγοι ἐροηι. 

44. 1 αὐ] ὀγὶπς ζογι... ἢ ΤῊϊ8. πιϑᾶῃβ 
ποῖ ΟΠΪΥ {πὲ τΠ6 βϑασγθά νϑβϑεὶϑβ ρ᾽ απάθγοα ἔγοπι 
᾿ὐϑὰ βρῆς δηά ἰα!ὰ αρ ἴπ ἴΠ6 νΟΎΥ δπΊρ 6 οὗ 

ΕἸ, 5841} Ὀ6 τοβίοτγϑά, θυ 85 Βε] ἰ5 ἴῃ υο ΑγῪ 
ἀειτγ οὐ Βδθγίοη, {παῖ 411 [η6 πιθη δηά ννοπίθη 
ἀγασροὰ ἔγοπι οἵπεῦ ἰαπάὰβ ἴο ροορῖὶθ {με οἰ γ, 
δηΐ [Π6 νυθδ! ἢ ρμαϊπθά ΟΥ̓ 115 ννᾶγβ, 5841} Ὀ6 
ἴογῃ ἃννᾶὰΥ ἔτοπι ἰἴ. ΒΥ [15 νν4}} Πρ 5 
βῆθννη {Π6 ᾿ΠϑΙρηΙ ἤσδηςθ ἴο ὙΠΟ ἢ ΙΕ 504}1} 6 
Γοάιορα; ἔῸΓ ἃ5 ἰοῃβ 85 ἴπεγθ ννᾶ5 δηυτῃϊηρ 
᾿η5:46 ννογίβ ρυπάργηρ, [15 ἐογ  βοδεϊοηβ νγου]Ἱά 
511} θ6 πιαιηιδιηρά. 

46. 1Γδὲ βεγιξ ἄλσὸγ ΟΥΓἹ δε ΖοΒὉ] ἱ.6. 
δραϊηβί Βαγίοηυ. ὍΤἼδ ρθορὶς οἵ σοά δτὸ ἴο 
ἤθθ ἀννᾶὰγ [πὲ [ΠΟΥ πᾶν ποῖ Ὀ6 ἱηνοϊνϑά ἴῃ [ἢ 6 
ἸοΠ 56 {165 οὗ τλιϑογθθ γῇ] ἢ ΜῈ} ὁπαὰ ἴῃ 
τηδκίηρ ΒΑΌΥΙΟΠ υἱοῦ! ἀσθβοϊαίθ, ΕῸΓ ρτγοοῦ 
1Πδὲ (Π6 ᾿5γδϑθ δ ἡθοάθα (ἢ15 δάν!ςθ, δηὰ ἰῃδῖ 
ΤΊΔΩΥ Πσρ]εοῖοα ᾿ξ, 566 ποΐθ οἡ οἷ. ]. 8. 

46. “7πώά Ἰεεὶ γομγ ῥέαγί...Ὶ ὙΠ|15 πιυδῖ 
ΕἸ Πογ 6 ἐγαηϑδιθα ἐκεί ποῖ, οΥὁἩἨΠ6 νοῦ δεευαγε 
τηυϑί Ὀ6 βιιρρ] θὰ, ὉΠ Ἰδίζεγ 15 1π6 ποτε στὸ - 
Ευ]Αγ ςοπϑοίΓισίοη, [,18.. 1 5 “πὲ Ὀδνγᾶγο 
ἰδεὶ γογ ῥεαγὶ ζαὶηὶ, ἀπά γε δε αὐγχαϊα δεσαισε 
οὔ δε γιωμιομγ ἐραὶ ἐς ῥεαγά ἐπ ἐδε ἰαπά: ῸΓ ἰπ 
οὔδ γεαν “ραϊΪ οπό γωριομγ κορῖθ, απά αῇεγαυαγάς 
ἐπ ἀποίδοῦγ γαγ ἀποίῤοῦ γωρηομ; ρα “υἱοίφηιοξ 
“ῥαΐ ἐξ ἐπ ἐρε ἰαπά, γΐοσ ἀσαΐπεὶ γεν, ὙΤῊΘ 
[11] οὗ ΒαΌγ]οΟη ννᾶβ ἴο Ὀ6 ριθοθάθα ὈΥ ἃ ἴδῖς 
οὔ υπαυϊεῖ, πιοη 5 πη 5 ὈοΙης; τηϑο: δὰ ΡΑΠΙΥ 
Όγ πιπιοιῖβ οὗ {Π6 νναυ! κα ργοραγαϊίοηβ οὗ ἔπ 

οὐεβ, δπά οὗ δςίιιδὶ ἱηναϑίοηβ, ἰῇ στρ ] πε 
οὔκ οὗ ΒΟ ΝΕΠ; Π᾿Ισϑαγ 6}} ἴῃ βάιεε: Ῥαγὶν 

ὈΥ ἱπίοβεπο ἔρυάς, ἴῃ Ὡς Εν1- Μογοάδοῃ 
πὰ ΠιΑρογοθοαγομοά ννόγὲ πηυγάογοα. 80 δ6- 
ἔογο {π6Ὸ σοηηιοϑί οὗ Γογιβαίοπι ὈΥ [6 Ἐοπδη5 
{π6 ΟΒυγοῦ δα 5:1] Γ νναγηϊηρβ, Μαῖϊ. χχὶν. 
ό, γ. 

47. Τῤεγεξογε] ὍΤΈὮδθ6 ᾿ηξθϑίηθ ἔρυ 5 Ψ6ΓῈ 
5:85 οὗ Βαῦγυ]οη 5 ἄδοδγ, δηὰ ργονθά (παῖ 56 
ννᾶ5 ΤΙΡῸ ῸΓ ᾿παρτηθηΐ, ᾿ιι5ῖ 85 51:Π|}}4Γ ἔδ!5 
Δηά τηιγάογβ ἀπά υϑιγρδίοηβ ἢδά ργοσραάθαά ἴῃ6 
ΡΕΠΙΘηπιθηΐς οὗ ϑαηδῦια. ὙΠῸ ννογὰ ἐῤεγοζογε 
ἸΠΊΡ]165 ἐμαὶ (6 ἜΧΊ]ο5. γεγο ἴο ποίβ [Π6πὶ 85 
5155 Οὗ [Π6 ποὺ ἀρργοδοῇ οὗ (ὐοά 5 ν]ϑιϊφοη. 

σῥαϊ δὲ εοηγομπάε] Οτ, δ δταθά, 

40. Μδηγ ἰγδηϑίαιοπβ ἤᾶνθ θδθη οβεγοὰ 
ἔογ 115 γϑῦβθ, νῃι ἢ Ὀδοδιιβδο οἵ 115 ὈΓΟΝΥ ἰ5 
οὔβειιγθ. [{ ργοθδῦϊΥ 5μβου!ὰ 6 τοηάογοὰ «Α-: 
Βαόῤν)ονι εαμσοά ἐδε «ἰαὶμ ΟΣ ]εγαεὶ τὸ ζαϊΐ, :ο δὲὲ- 
εαις οΥ᾽ Βαῤ7γίοη ῥαυς γαίίος ἐδὲ «ἰαὶπ 97 ἐδὲ 
«υοίρ εαγίΡ. ὙΠῸ ρΑγίς]65 1. ἀτὸ αἰμο---αἰο, 
δΔηὰ 5βη  τΠ4ὶ Βανγίοη πᾶ5 ποῖ ΟἿΪ ἴο 
ΔΏΒΥΟΥ ἔογ 16 5]Δρ ογ οὗ ἴῃ ᾿ϑγδο ῖθβ, δι 
Αἶδο ἴογ ἴΠ6 βϑῆθγαὶ σαύμαρο σδυιϑοα Ὀγ 115 ννΑΓ8. 

580. γερηογιδεν ἐδὲ ΔΟΚΡ αὰγ οὕ} Οοτ, 
ΖΊΟΙΩ 87δ., το) (μαϊάσα, ἴδ ἅνναῦ ἔτοπὶ 
]6Βονδὴ 5 ἀννϑ!]ηρ ἴῃ [Θγυβαίθ. ὅδέεα ποίθ οῃ 
ςἢ. χχχὶ. 32. ὙΠῸ νεΊ98 15 ἃ γτεηοννεὰ θηΐϊγεδίΥ 
ἴο ἴΠ6 [ὲνν8 ἴο ἰοθᾶνα Βαιγίοη δηᾶ ἸΟΌΓΠΘΥ͂ 
Βοπιονναγάβ, ἃ5 ΘΟΟῚ ἃ5 [6 σοῃαιθγοῦ ΟΥΤῸ5 
δύδηϊβ {Π6πΠὶ ρϑυτη ϑϑίοη ἴο σεί τη. 

581. δε ἀγε εοηγοιπά ἢ Οτ, δεμδταθά, 
ὙΠΟ Θχ ϊο5 ἴῃ [Π15 νοῦβο ἀο ποΐ τλθδῃ “γε ἅ.δ 
ἀΠν ]Πηρ ἴο γεῖασῃ : ἔοσ [6 βαίθση ἢ85 Ὀγουρἢϊ 
ἼΡΟΙ ι1Χ5 ποίη Ὀὰϊ ΠυΠ}]ΠἸΔΈ]οη." [{15 γαῖ ΠΣ 
ἃ 5ἰδίεπιθηΐ οὔ {π6 νυγοὴρ ἄοπο ἴο πεῖ Ὀγ Βᾶ- 
Ὀγίοπ, πὰ 90 ᾿ἰθδάς παίυγα! γ ἴο ΒαθΎ]οη Β 
Ρυπὶβηπιοηΐ ἴῃ Ὁ. .2. “δ΄ Ἰεδά ἤεσὲ ἃ 1185 
οὗ 5:4π|ὸ. ΔΠΥ ἴΠ6 τοργόδοῦ 15 οαϑί ἴῃ ΟἿΣ 
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χὰ ἢλνε ἢελγά γεργοδοῇ : δϑῃδηιχα ἤδῖῃ 
᾿ονογεά οΟἱἱγ ἔδοθβ: [ὉγΓ β8ἴγδηροιβ ἅΓῈ 
ςοπῖα ἱπῖο ἴῃ ϑαποίυδγιεβϑ οὔ ἴδε 
ΤΟΚΡ᾿5 Ποιιβα. 

52 ὉΝΒεγείογε, ὑθῃοϊά, τῆς ἀδγϑξ 
σοπιδ. 8411} τῇς ΙΟΚ, ἴῃδῖ 1 νν}}} ἀο 
Ἰυάρπιδης ὑροὴ ἤαῦ ργάνεη ἱπιᾶρεβ: 
ΔΠὰ τῆγουρῃ 41} ἢεγ ἰδηά τῆς. νγουπάεά 
8.8]] ρτοδη. 

52 ἹΠοΙρΡῊ Βαργίομ 5ῃουϊά πιουης 
ἋΡ ἴο Πεάνβῃ, δπά τῇουρῇ 5 5801} 4 
ἰογο γ τῆς Πεῖρῃς οὗ Ποὺ βἴγθηρτῃ, γε 
ἔτοηγ πι6 814] βροι δῦ σοῖς ὑηῖο Ποῖ, 
δα! ἢ τῆς ΓΟΚΌ. 

54. Α βουπά οὗ ἃ ΕἸ εὐπιοὲ ἔτγοπη 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 11. ἶν. ς2--κ8, 

1Π6 στεαῖ νοῖςα ; ΨΠΘη ΠΟΙ ννγᾶνεβ ὅο 
ΓΟΔΓ ἵκεο στεαῖ νγδῖοτϑβ, ἃ ποΐβ6 οὗ {ΠῚ 
νοῖςε 18 υἵζογεά: 

σ6 Βεοδιιδεὲ ἴῃε ϑ8ρο  ]εῦ 18 σϑηλα 
ὩΡΟΩ ΠΕΙ, δύση ἴρὸπ Βαδγίομ, δπά 
ἢδγ ΠΙΙΡΉΥ πλαη ἅΓ6 ἴᾶκθη, ἜνεγΥ ομα 
οἔτἢῃεῖγ θοννβ 15 Ὀγόκβϑη : ἔογ (ἢ οΚ ἢ 
(ὐοὰ οὗ τεσοπιρεηςα8 8}4}} βι γε ὶγ τα- 
4υΐτα. 

57 Απά 1 ν}]} πιᾶκε ἀσπιιηκ δεγ 
Ρτίηςεβ, δηὰ ΠΕῚ ννῖϑε χιδῆν ΠΕΙ σδλρ- 
[Δ1Π58, ἀπά εν γυΐεγβ, δηὰ Ποῦ πὰρ ΠΥ 
ΘΠ: ΔΠη4 [ΠΘΥ 541] 5δερ ἃ ρεγρεζιιδὶ 
8ἰεθβρ, δπά ποῖ ννᾶίβ, βδ(ἢ τῇς Κίηρ, 
γνΠοβα ἡδηης ᾿ς [δε ΟΚῸ οὗ Ποβῖβ. 
ς8 ΤΉ 5411} τῆς ΙΟΚῸ οὗὨ Βοβῖϑβ ; τσ, 

"΄Τἢς Ὀτοδά νν}]5 οὐ Βαδγίοῃ 5}4}] θὲ 746 τραὶδ 
αττοτϊγ ἔθγοόκαη, ἀπά μαγ ὨΙΡἢ ραῖεβ δαῤνίοη. 

Βαδυίομ, πὰ στγεαῖ ἀεβίγιςτοη ἔτοηι 
τῆς {πὰ οἵ τῆς (Βα! ἀδδῃϑβ: 

ξς Βεοδιιβε τῆς ΠΟΚῸ Βαῖῃ 8ρο!] δὰ 
»ῷαΐ- 

Βαθυ]οη, ἃπά ἀεβιγογεά ουἕζ οὗ ΠεῚ 

(ϑοῖἢ τηαὶ Βοὶ δδ5 ργονεὰ πιοῦὸ πῇ ἴπδῃ 
Τεδονδῇ, δῃά, 45 [6 ροϑβϑοβϑίοῃ οὗ ἴῃ βδογρὰ 
ν6556}5 566Π|5 ἴο ργουθ ἴἢϊ5, νγα ἅγὸ τπηΔὉ]6 ἴο 
ΔΠσννΟΓ ἴΠ6 νδιιηΐ, δηὰ σῃἤαπιὸ ΓΠΟγοίογο σόνοῖβ 
ΟἿΓ ἴλοθβ: ἔωγ [ἃ 15 ἔγιια τῃδί ϑδίγδηροι ἤλυθ 
ἕοπε ἴηἴο πὸ βαῃοϊπαγιοθ οὗ ἴΠ6 ἤοιιθὸ οὗ 6- 
Πονδῇ, ννῃ σῇ ΟἿΪΥ οὐσ ὨΙΡΠ-ρΥΙδϑῖθ. γΟΓΟ ρ6Γ- 
ταϊτοὰ ἴο δηΐου." 

52. [π||}]|5 γϑῖϑὸ Οοά σοπιίοτί5 Η!Κ ῥΡθορΐθο, 
ΤΠ Βαυ]οηΐδη5 5}4}} ϑυοῃ 566 {Πεῖγ Ιάο]5 νδη- 
αι ϊϑποά, δηὰ ἃ5 ΤΠΘῪ 11ὸ βτοδηϊηρ ὕροὴ [Π6 
Ἰοσί Ὀφ[{16- πο] ἃ 5}41} Ὀ6 ἑογοθὰ ἴο δεκπον]θοάρε 
1ῃδὶ ΒΕ] 15 ροννθῦΐθβθϑ ἴο μοῖρ {Βεπ. 

83. ἐῤὲ ῥεῖφῥέ 97 δὲν εἰγεπσ} ὙΠΘΓΕ 15 
ἴῃ [15 8η δ]]}ιδίοη ἴο (ἢ6 ναϑὶ πϑιρῃϊ οὗ [ῃ6 
νν8}}5 οἵ Βαθγίοη, ἱπουρὴ ννμαῖ {πε ὶγ δἼίιδὶ 
ΤῊΘΑΘΌΓΟΠΊΘηΐ νν85 15 ΝΟΥ τποογίδϊῃ. Ἡργοάο- 
ἴι}5 ξῖνεϑβ ἰἴ 85.332 ς ΕΠ Ι5} ἔδοϊ, ΡΊΠΩΥ 235, Ὁ. 
Οὐυτγίυ5 1ςος δηά δίγαῦο 7ς; 566 Ἀδν)πθοη, 
“Απο. Μοη.᾽ 11. ςχϑ. Α,5 {Π6ῚῸ ννᾶβ Ὧἅπ οΟἰζοῦ 
διηὰ Δ ᾿πηθῦ ΘΠΟΪοβυγο, [ΠΟΥ πΊΔΥ ποί 4]1} μάνα 
Ὀεδοθη βρεακίης οὗ (6 58 π|6 νν8}15. 

84. 4 τομμπά οὶ α εγ}]} 
(ρ. οὗ, ]. 22. 

55. ῥα! «ῥοϊϊ Ἰ Δ. ἐν “ροϊδϊησ. [Ιἴ χα 
ΡΙΔηὴ5 ΨΏΥ (Π6 ὙνΑΥ ΟΓΥ 15 ποῦν ἢεοαγά, ΤῊΘ 
ὙνΠΟ]6 νοῦθο 5δῃου ἃ Ὀ6 τοηάογοά, ον ὕεῤῥουαρ 
αυαο εὶῤ βαῤνίοη, ἀπά «υἱἠΐ »ιαξο ἐο ἐφασό ὅγονι 
ῥὲγ ἐδὲ ἰομά πος [οἵ ὈυΚΥ 16]: «πᾶ ἐδεὶν 
«ὐαυες [86 ΘυΓΡΙΠΣ Πλᾶ5565 οὗ ἴ86 6δποιηγ] 
γΌῸΩΡ δε γιαην αὐυαίεγ: ἐδὲ ποῖσε οΥ ἐῤεὶγ “ῥομί- 
ἐησ ἱς σίυεπ ϑογίῤ, 1. ες. τοϑοιηάθ. πη [Π6 
τηοδηϊηρ οὗ ἴῃ6 ψνογὰ γοηάογρα ποῖσε, 566 ποῖθ 
Οὐ ςἢ. ΧΧΥ. 21. 

δ0. ετυενν οἹὉ] ΤὍῆθθα ννογάς ἀο ποῖ οχίϑί 
ἕπ ἴῃ Ηδοῦτγ., Ὀυῖ ἤν Ὀθθη ἰηϑογίθα Ὀθοδιιθθ 
ἔδο υογὺ ἰ5 βίῃρ.; δυΐ 45 ἰἴ ῥγεσθάθβ [86 ποιῃ, 

ἐ.4. [ῃ6 ἩΑΓ ΟΙΥ ; 

504} 6ὲ δυγπεά νυ ἢἥτγα; ἀπά τῆς 

[ἢ 15 σῆδπρθ οὗ πυ ΘΓ 15 ἃ τπηρ Οὗ σοπηπιοη 
οσοσυττθηςθ, δηὰ ἐΠ6 ννογάβ 5σῃου ἃ Ὀ6 τοπάογοά 
ΤΡεῖν ὀοαυ: ἃ τὸ ὀγοξεη; 3ῶγ ϑεῤῥουαδ ἐ α Οοά 
97 γεεογιρέμοες; Ηδ «υἱἱ] εογιαϊπὶν γεσιΐο. ὍΘ 
{γδηβ᾽δίοη αγὸ ὀγοζερ, νυ] ἢ ἢδ5 Ὀδόη σης ἢ 
αἰϊδοκοά, 15 Ἰυϑ Ποὰ ΟΥ̓ [86 ρᾶγβᾳ]]οὶ ρ]δςθ, 1 8. 
1, 4. 

587. δὲῦ «υἷό ΤῊ 6] ΕῸΣ δῃ δηιιπιλογαϊ!οῦ 
οὗ {Ππ6πὶ, 566 Ώ δη. ἰΪ. 2. 

ῥεῖ εαῤ᾿αὶπε, ἀπά δὲν γμΐγ.] 866 ποΐεβ οἡ 
Ὁ. 23) πὰ ορ. νὰ [Π6 νοῦβα βΌΠΟΓΑΙΥ, τ. 29. 

568. Τρε ὀνοαά «υαἱἱ] Ἡοτοάοξιβ τλδῖκ68 
{Π6 Ὀγοδά ἢ οὔ τἢ6 νν4}15 ὃς ΕἸ ΠΙ5ἢ δεῖ, δίσαθο 
δηὰ ἜΣ ΜΠΙΣΝ 22, "Αης. Μοη.᾽ 11. ς18. 

σῥαίἑ δὲ μἠεγίγ ὄγοζεμ ϑδαϊ δὲ εν ίγ τα δι 9 
παϊθά 1} ἰ... [6 στουπηὰ Ὀεποδίῃ [Ποπὶ 
541} θ6 ἰαϊὰ Ὀᾶγε ὈΥ {πεῖν ἀθπλο Ἰοη, 

δὲν" ῥίσό καί. Ορρετ (' Εχρέά. εὴ Μέβορ. 
Ι. 230) 4ιιοΐθ5 8η ᾿πϑογρίίοῃ ἴῃ Ὡς ἢ Νοῦι- 
σΠμδάηεΖΖαῦ ϑᾶγ5 “Ἷ}ἿΪἿὴ [86 τΠγοϑῃο άς οὗ (Π6 
διοαῖ ραῖοβ 1 ἰηϑογίε οϊ ἀϊηρ-ἀοοῦβ οὗ Ὀγάᾶϑβ5, 
ΜΠ ΥΘΙῪ δίγοηρ Γαι προ δηὰ ρτδίϊηρϑ ()).᾽" 
1 ἈΡΡϑδγβ αἰ5ϑὺ ἔγοπι δῃὴ ᾿πϑουρίοη νυ ἢ ΠΘ 
ηυοίεβ, Ρ. 227. ἔἴτοπὶ ἃ ΟΥ̓ ΙΠθΓ ποὺν αἱ ΑὈοΓς- 
ἄσθη, {πὲ Εξαγ- δά άοῃ ννδ5 ἴπ8 γϑαὶ Ὀι] ἀοὺ οἵ 
1π6 νν4}}5 οὗ Βανγίοη, δηὰ {παὶ Νϑθιςδάποζ: 
ΖΔΓ ΟἾΪΥ σοπηρ]οεϊοα ἴποπι. 566 ΝάροὶϑΌ. ἴῃ ἴος. 

ἐδε ῥεορίε...) ἰετεγηϊδῃ σοποϊάθβ ἢ5 ρτῸ- 
ΡΠΘΟΥ Μη 4 ᾳυοίϊδίΙοη ἔγτοπὶ ΗδΌ. 11. 13, 
(γαηπϑροβίηρ οννονοῦ (Π6 νυογάβ ἥγε δῃὰ σνορλ 
((Βοιιρὴ 51χ Μδ5. τῇδκο {πὸ ἴννο ὑγορμοίβ νϑῖ- 
ὈΔΑΠῪ ἀρτθθ). [πὶ Ηδθδκκυκ ἴΠ6 ννογάς τεῖος 
ΕΘΏΘΓΑΙΥ ἴο (Π6 ἢπδὶ] ἔδιυτα οὗ ἴῃς γντοαῖ 
ἰαθουγβ οὗ ἴπεὸ Ομαϊάσεδηβ, Ὀιζ [Θγυπλῖδῃ ἂρ» 
Ρ]165 {μοπὶ νυ ἢ στοδὶ ροννοῦ ἴο {πὸ βἰαρεπάουξ 
ψΌΓΚ5 ἱπϊοπάθὰ ἴο πᾶ ΒαΡΎ]Οη 8η οἴογηδι 
εἰἴῖγ, Ὀὰϊ νος ἢ σψετε ἴο δπὰ ἴῃ ϑιιςἢ φαυὶγ δὰ 
αἱίον ἀϊϑαρροϊπίπηθῃξ, [πο Εριοριο, Ὁ. 64, 

καξρά. 
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ρεορῖίε 32]] Ἰαδοιιγ 'π νδίη, δηά τῆς 
ἔοικ 'ὰ τε γε, ἀπά {πὲὺ 5}4}} δὲ 
ὙΥΕΆΓΥ. 

δο με νογάὰά ψῃϊοῃ εγεπηδῃ 
ἴῃς ργόρῆεῖ σοπιηδηάεα ϑεγαίδῃ τῆς 
8οη οὗ Νειγίαῃ, {με βϑοη οὗ Μδδϑβείδῃ, 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 11. δ) 

Βαϊ: 866, δηά 5411 γοδὰ 41] {π686 
ννογάς ; 

62 Ἰ θη 5881: τῃοῖι βὰυ, Ο ]ΟΚῺ, 
του ἢαβῖ βροκβη δραϊηϑβί [5 ρίδςε, ἴο 
ουξ 1 ΟΥ̓, ταῦ ἤοπδ 5}4]1] γεπηδίῃ ἴῃ 
ἴ, πεῖ ΠΕ πιδῃ ποὺ δεδβῖ, δυῖ τῆδί [ἴ 

ἴοτ ἐἩεῦ, ἐῶν, ῳ. ΕΠ ἢε ψεηῖ ἢ Ζεάεκιδῃ ἰἢς 84]] 6 ᾿αἀδϑοϊδῖε ἴῸΓ ὄνϑΊ. ἜΣ 
ἀαζζῳς Κὶηρ οὗ Ϊυάλῃ ἱπῖο Βαδγίοη ἰπ τε 62 Απά [τ 541 θ6, νβεη τῆοιυι Παϑῖ είσμα. 

! ον, 

ΩΣ 

ἔουἢ γοᾶγ οὗ ἢϊ5 τείρῃ. Αμπά ἐῤὶ-: 
ϑεγαίδῃ τας ἃ ἰαυϊεῖ ρῥγίηςε. 

όο ὅο Ϊογεηλδὴ νντοῖα ἰῃ 4 ὕοοκ 
οὔἰκκόων 811] τῃ6 ΘΥῚ] τῃδὲ βῃοι!ά οοπιθ ὑροη 
ἐαέν.. Βδδγίοῃ, εύεπ ἃ}} τπε86 ννογάβ [ῃδῖ ἅΔΓῈ 

υνγιτίεη ἀραϊηβῖ Βαδγίοη. 
61 Απά ΪΤετειηϊδῃ 84] 4 ἴο δεγαίδῇῃ, 

ὝΜΉεη ἴδοι ςοπιεδὲ το Βδδυΐοη, ἀπά 

1 5 ποϊεψοσ γ [Πδὲ [Ἐγευη δ γεϊιγηβ ἴο ἴῃς 
αυοϊδξοη Αραίη. 

δ59---Θ64. Ηἰδίογιςδὶ ἀρρεπάϊχ. [Ἃπ ἢ 5 
ξουτί γοαγ Ζεάθκιδῃ Ἰουτπεγοά ἴο Βαῦγ]οῃ, 
οἰἴΠοσ ἴο οδίδίη δοπθ ἔδνουσ ἔστοτῃ Νεδυςῃδά- 
ὨΟΖΖΔΑΙ, ΟΥ ΠΊΟΓΕ ῬΓΟΣΔΌΪΥ Ὀδοδιιϑα 6 νν 85 511Π|- 
ΤΙλοηθά ἰο 6 ργϑϑθηῖ Οἡ 50ΠΊ6 δίδϊε οσοβϑίοῃ. 
80 Εϑαγ.ῃὨδάδοῃ Δ5ϑοπΊ Ὁ] θα ἰννθηΐγ -ἴννο Κιηρδ5 
οὗ ϑγγία, δηὰ διθοηρ ἴποπὶ ΜίδηδΞΘΘἢ Κιίηρ οὗ 
1 ἴο Ὀ6 ῥγεϑεηῖ αἵ ἴῃ6 σοπηηηδηςειηθηΐ οὗ 
15 ὅτεδαῖ ρας ἴῃ Νίπονεῇ, " θοογάϑ οὐ Ραϑῖ," 

111. 107, 120. [{ 5 ϑνθὴ ροϑβϑβίῦ]θ [παῖ Νϑῦιι- 
σμδάμθΖΖΑΣ ΠΊΔΥῪ πᾶν ϑιιβροςϊοα [6 Πάθ} γ οὗ 
Ζεάοκιδῃ, ἀπά ἤανο ἀσπιαπάθα δῃ οχρδηδίϊοη 
οὗ [86 ργέϑθησε οἵ διιραβϑαάουβ ἰῃδῖ γὙϑαῦ δἵ 
Τεπιβαίεμπι ἔτοπὶ Εάοπι, Μοδῦ, ἴπ6 Αὐηπιοη 5 
δά Ῥῃαηιςία, ἢ. ΧχΥἹ. 4. ογοηλιαῇ ἴοοκ 
{86 ορρογίιη!γ οὗ βεημάϊηρ ἴο ἴῃς 6Χ} 65 δῖ ΒΑ- 
Ὀγίοῃ 1Π|58 Ργορἤθου, μανίηρ ργθυ οι 5. βἤθννῃ 
Ὧ15 γεβροςὶ δηά δβδοἊίοη ἔοσ [6 πὶ ἴῃ ςἢ5. Χχίν. 
4----77) ΧΧΙΧ. 1--.22. 

69. δεγαία Ὁ} Ηδ ννὰβ Ὀγοΐμεγ ἴο Βαπιςῇ, 
ςΡ. «ἢ. χχχίϊ. χ2. 

«υἱὲ Ζεώεξίια}}ὴ ὙΠῸ τεηάογίηρ κυρροβίοα 
π [ῃ6 τηδγᾷ. οἡ; δεραί 9 Ζεάεξία 15. Ἀθη Ϊα. 

α φμίο ῥγίμπεο)] 1, ῥγίποε ΩΓ ἐδὲ γεσιησ- 
δίαεε, 1.6. φμαγίεγνιασίεγσ, Ιἴ νγᾺ5. ἢ]5. Ὀιι51 655 
ἰο τίἀδ ξοτνναγά δας ἢ ἀδύ, ἃπα 5οϊεςΐ {Π6 ρίδοθ 
νΠογὸ {86 Κιίπρ νου] ΒΑ4}1 δηὰ ρ455 ἴῃ6 πἰρῆϊ. 
Α5 Ζοαοκίδῆ ργορδῦΥ ἴοοὸκ {πὸ ἀϊγοσξ σγοιιϊῖΐθ 
δογοΞ5 ἴπΠ6 ἐδδογί, τὰς υνοι]Ἱὰ ἀδροπὰ προη 
[ῆ5. 5Κ}}} δῃὰ Ἰος] Κπον)οάρο οὗ ἰἢ6 ρεγβοῃ 
σμόβθη ἴον {Π|5 οβῇῆοσθ. ὙΠῸ νεγβϑίοηβ ἐὸ ποῖ 
566Π1Ὶ ἴο μανὸ δὰ οὐ ρῥγέβθηΐϊ σολάϊηρ. Ὁ ι5 

πλλὰθ 8Ὧη επὰ οὐ τεδάϊηρ 1ἢ 15 δόοΐ, 
ἐῤαὶ τῇοιι 58ῃ4]ς δΙΠὰ ἃ βἴοηε ἴο 1[ἴ, τηά 
οδϑὲ [τ ἰηῖο τῇς τηϊάϑι οὗ Εἰρῆτγαῖαϑ: 

64 Απά τβου 58}4]ῖ 88γ. 1 ιι5 5}4]] 
Βαδγυίοη 5:ηΚ, δῃά 5}4]1} ποῖ γίβε ἔτοπὶ 
[86 6ν}} τῆδῖ 1 νν}}]} Ὀτίηρ ἀροη Βετ: 
ΔΠᾺ {ΠΕ6Ὺ 5}4]] Ῥ6 ννεᾶῦγ. ΓΠι5 ἔγ 
αγό ἴῃ ννογάβ οὗ [εγεπλδῃ. 

{πὸ ΧΧ, δπὰ Τάγρ. γοηάοσ ῥγίπες οὗ ἐδὲ )γε- 
“επί, 1.ε. ΤΟΥ τοδᾶ »επερα} ἴον »ποπμοραΡ: 
8116 [Π6 ὅγγ. βαὰ αραπαρ, δῃᾷὰ τεπάογ ϑιρ- 
γιασίεγ. ΤῊΣ Νυΐϊξ. τόποι φγίπος οὗ ̓γοῤῥεογ, 
ὙΥΒ ἢ 15 δὲ ργοϑοπῖ ἸΠΟΧρ]οδῦϊθ. Τῆς ννοτὰ 
γπεπιμορα ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ [58], ΧΧΧΙ. 18 ἴῃ {πὸ Ρ]. 
ἴοῦ γε ηραρίαεε. 

Θ0. ἐπα δοοξ]ὴ [11ἴ, ἐπ ὁπ. 9 δοοῖ, οὔ οὔθ 
ΤῸ]] οὗἨἩ  ΡΑτοξπιοηΐ, ἀοιδί!655 ἔοσ {Π6 ρυγροβθα 
τηθηξοηθά ἴῃ τ. 62. 

61. «πᾶ «ῥα “τε, από σραΐ! γεααΠ] ὶ.6.,) 86 - 
σογάϊηρ ἴο ἰἢς Ηρῦτγονν ἰάϊοπι, «υδὲεξ ἐῤοι 
ἐογιεοΐ 1ο Βαῤγίοι, Θὰ 806 ὑμδαῦ ἴμποι 
γεσά.... 

62-- 64. Το ςιπκὶπηρ οὗ ἴῃ 6 τῸ}] νγᾶβ ποῖ 
ἔογ (6 ρυζΐροβθ οὗ ἀδβίγογίπρ 1ἴ, Ὀὰϊ ννὰ5 ἃ 
ΒΥΠΊ ΟΠ] οἱ ἂςΐ, ἱπιδίθα ἴῃ δν. χυἹ. 21. οὗ 
1τῃ6 ἀροσαϊγρίῖς Βαδγίοη ; δηά ἴπθ Ὀϊπάϊηρ οὗ 
ἃ 5ἴοῃθ ἴο ἰΐ βίψηι! θά (Πς σογίδιπτΥ οὗ ἴΠ6 Παβίγ 
τυΐη οἵ ἴῃ6 οἰἴγ. Α5 ἴἴ 58ηκ ϑοιαϊδῇ ννᾶϑ 
βίον Υ ἴο ἱπΐοπο [Π6 ἰδὲ υνογάβ οὗ ἴῃς ργορῆο- 
ΟΥ̓, απά ἐῤὲν σῥαϊῥ δο ἀὐξαγν, 568 οὖ. ς8, ἴῃδἴ 50 
{86 νεγάϊςϊ ἀδοϊατίπρ [6 νην οὗ [86 ταὶ ΕΥ̓ 
ἰαθοιιγϑ οὐ ΝΕ  μδάποζΖαγ ἴῃ ἔοτ γιπρ Β8- 
Ὀγίοη πιρας Ὀ6 Ππολγὰ 5: πιι}} ἀΠΘΟ 5170. νυ ἢ (Π6 
ϑρίαϑῆ, ννῃϊ ἢ συ ο 1 2ο4 ΠΕ ϑδἰηκίηρ ἰηῖο 
Οὐ] νίοη. 

64. Τριμ: αν τὸ ἐῤὲ «υογάς ς᾽ ϑεγεν»ι!α8] 
Ἄν ΒοονοΥ ᾿ἴ νν85 1μδῖ δα ἀεα (ἢ. {1|..) ἢ6 Ἔν ἀ  ΠΕΠγ 
ἔθει τΠδι 11 ννὰβ ἢ5 ἀνπτγ ἴο ρΡοϊπέ ουξό {παὲ τὲ 
ννᾶϑ ποῖ νυν τ Ἃ6η ΌΥ [ογοιηδἢ. [{ 15 Δη ἰπϑίδῃοθ 
οὗ ἴδε βδογιριΐίοιβ σατο ἴδκοη ΟΥ̓ {Π6 [ἐνν5 οὗ 
[86 βδογθά νη ρ5 σοτηπ δὰ ἴο {πεῖς Κοερίηρ. 

ΝΟΤΕ οἡ (ΗΑΡ. 11. 2. 

ΤΠ ννοτὰ ὉΝῚΪ 45 ρυποϊυαίοα Ὀγ ἴπ6 Μίαϑο- 
Υἰϊοϑ πιθ8ῃ5 οἰγαρσογα, Ὀι 411 [Π6 νεγβί ἢ 5 ἀρΊΘῈ 
ἴῃ σίνίηρ [ἃ ἴῃ 58Π1|6 56η55. ἃ5 ἴῃ6 νϑγῦ ΠΟ ἢ 
ἔο!ονν8 ΠῚ ἐῤεν “ῥα! αὐΐιποαυ ῥεσ. ὙΠῸ 

ΕΧΧ. Πονόνοῦ τοπάογ ἐπεεῦς «ῥαϊ ἐπεί 
ὁεγ; Ὀυϊ ἴΠ6 ϑυτ. δηὰ Τάγρ. δίμπάεγεγς 4ρα]} 

}ίωπάεν δεν, ἰ.6. ἸΘῪ ἴοοῖκ {ΠῸ ννογὰ ἴῃ ἃ πηθ- 
(ἈΡΠΟΓΙΟΑΙ 56ηθο, ν Ώ1Π|6 τη6 ΜΝ υΐε. (τληϑδῖδα 
ἸΠΘΓΑΙΎ «υἱπποαυεῦς σραδ «υϊπποτυ ῥέγ. Α 186 
ΔΌΛΟΥ οὗ (Π6 νογϑίοῃβ σοι δ πθὰ 15 ὧὰσ 
στοδῖογ μη παὶ οἵ ἴῃε Μδβογιῖθϑ, νγὸ τηνὲ 
ταὐοςσῖ Ἐποῖγ νόννεῖϑ, απὰ τοδὰ Ὁ ἕοσ Ὁ} 



ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 111]. [ν. τ---ῦ. 
Γ(ΗΑΡΤΈΕΈΚ [1|. απὰ Τιυάλῃ, 111} ἢς μά ςαϑὲ τπεπὶ οὐξ 

1 Ζαϊρξιαλ γεῤεϊϊείλ. 4 )εσμραίεσε ἐς δεείερεδ ἔτοτα Ἦΐβ8 ργεϑεηςθ, τη Ζεαεκίδῃ γὸ- 
αμα ἰαξόρ. 8. Ζείφξιαλ᾽: σομς διζεα, ἀνα Δἀΐξ - . 
οτον εὐ διε οεζ. ι.2 Λ)εὀμκαγ- απ δεγησίλ με] ]εά βΡΑΙΠΡΙ ᾿ δε Κίηρ οἔ Βαῦγ Ιο τ ἢ 

4  Απὰά Ιἴ' οσπηε ἴο ρΡᾶ855 ἴῃ ἴῃ8 α»α «“ῥοϊἐίᾳ ἐᾷς εἷέγ. 4 412 εαγγίκίλ ατυαν : ᾿ ᾿ ᾿ 
δ Ϊητἢ γεᾶγ οὗ ἢἰ8 γείρῃ, ἴπ τμε τεητῃ 5 Κα ἐς 11 «αὐ. 41 ξυϊενιογοάσελ αάσναμπεείλ 

πιοητςῇ, ἴῃ τῆς τεπτῇ ἄγ οὗ ἴῃς πχοητῇ,, «βαρ. 39. - δελοιαελέη. 

πἰ βλναν ὐὰ ΕΠΕΚΊΙΑΗ ὡς “οπε δπά ἵνγεηῖν ἐῤαὶ Νεδυςπδάγεζζαγ Κίπρ οὗ Βαδγ- 
Ἰοη σᾶπιε, με δηά 1] ἢ8 ἀύπηγ, δρδίηϑῖ ΤΟΝ γελτϑ οἷά ννῆεη ἢς 'θερδη ἴο τείρῃ, 

κρα λμὰ ἧδ τείσηοαά οἰενεη γεᾶγα ἱπ [ογὰ- 7 εγυβαίεπι, ἀπά ρἰτςμεά ἀραῖπϑι ἰξ, ἀπά 
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841|6πΔ. Απά ἢ!5 πιοῖῃοτ᾽8 ἤᾶπις τύας 
Ηδπιαῖαὶ τῃ6 ἀδιυρῆϊεγ οὗ Γεγεπιίδῃ οὗ 
Γθπδἢ. 

2 Απά ἢδ ἀϊά ἐῤαὲ τυῤ΄Ίε «υας ον! 
'ἱπ τΠ6 εγ8β οἔ τῆς ΓΟΚ ΤΌ, δοςογάϊηρ ἴο 
411 τῆδι [ἐποίακιπι μδά ἀοης. 

2 ἔογ τγουρῇ τῇς ἅπρεγ οὗ τῇςβ 
ΓΟΚῸ ἰἴ σάπια ἴο ρΡᾷ58 ἰῃ εγυβαίεπι 

ΤῊΕ ΗἸΙΒΤΟΚΙΟΑΙ, ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΤῸ ΤῊΗΕ 
ῬΡΕΚΟΡΠΕΈΟΘΙΕΒ ΟΕ [ΕΚΕΜΙΑΗ. 

ΟΠΑΡ, 1{,{.. ὙΓΒΙΒ σδαρῖοσ ἔοττηβ ἃ ἢϊϑῖο- 
ΤΊΠΩ] ἀρροπαϊχ ἴο ἴῃ Βοοκ οὗ Ϊεγεπηίδῃ, ρινῖηρ 
δά ἀπτίοηα] ἀοίαι!]ς ἴο ἴῃοβδε σοηίαϊποα ἴῃ (ἢ. 
ΧΧΧΙΧ, οὗ [ἴη6 σαρίυγο οὗ ΒαΌγΪΟΙ, νν δι ἢ 15 (ἢ6 
οοηίγαὶ ρΡοϊπ οἵ δι5 ργεάϊςξίοπβ. ὙὍδὸ ἰδϑὶ 
νυογὰβ οὐ τπ6 ἔογεροίηρ Ἴσβδρίογ δβέγηῃ {Πΐ 
]ογεπη ἢ ννᾶ5 ποῖ (ἢ6 δυΐμοσ, δηάὰ [5 8556 Γ- 
τίοῃ [5 ξυρροτγίοα ὈΥῪ 16 βἴν]θ δηὰ ΌὈΥ 1ῃ6 ἀδίθ 
οἵ τΠεῸ ἔδεΐβ τοςογάθα δῦοιϊ ᾿Θποϊδοῃίη, ἡνΠΟ 56 
ΠΔΙΊΘ, ΠΊΟΓΘΟΥΘΓ, 15 506 11 αἰ δγθητΥ ἔτοπὶ ἴῃ6 
ἔογπὶ επρίογθὰ ἴῃ ΘΥΟΥΥ οπα οὗ ἴπ6 ϑθνθη 
Ρίδοθϑ 'ῃ νυ ῇΙ ἢ [Θγαπλ 8 Πᾶ5 τπηθπιϊοηθα ΠἰΠὶ 
(ςἢ 5. ΧΧΙΙ. 24, 28, Χχὶν. 1, ΧΧΥΠ. 2ο, ΧΧΥΙ. 4. 
ΧΧΙΧ, 2) ΧΧΧΥΙ. 1). ΚιπΊΟΝΙ, ΑὈγάνᾷποῖ, δηά 
Οἴδμουβ, πουθγίείοβθ, αϑϑογὶ ἰηδὲ [θυ Δ ἢ νγᾶ8 
[πὲ δυίΐδμοσ, νν ἢ] 560. δομλπηάξς σοηϑιογς παῖ 
[πΠ6 πἴθὴ οἵ ἴῃθ ριεδῖ ϑγῃαροριια ἴοοκ ἴἢ6 
σμαρίογ ἴτοπὶ ἴῃς Βοοκ οὗ Κίηρϑβ, ἀπά δα άρά τὶ 
ἤεσθ. Απιοηρ πιοάσιτι σοπηηηρηϊδίοτβ, ΗἨδ- 
ψΕΓΏΙΟΚ βιρροϑοθ ἴπαΐ [ογοπηίδῃ ννγοῖε [ῃ6 ἢ 5- 
ἴοπθ5. οἵ θῃοϊδομίη απὰ Ζοάοδκιδῃ, 7ι5ῖ ἃ5 
ΙΞαϊδῇ ννυγοῖθ (ἢδί οὗ Ηεζοκίαῃ, δηά {παῖ ΒΘ 
450 σοπλρι] θα ἴη6 Βοοκ5 οὗ Κίηρβ ἔγοπι {6 
τεσογάς Κορί ὈΥ ἴῃ6 ργορἢοῖβ, ἀπά δῖ σοπϑο- 
4ῈΘΠΕΥ 16 σΠαρῖοσ 15 νιγίι δ! Υ Π15 ννοσκ, ἀπά 
[ὨουΡἢ πὸ ρα οὗ [86 ὈοοΟΚ οὗ ἢ5 ργορῆθου 
ννὰ5 αἰχοα ἴο 1ἴ ὈΥ ΠΙμη5ε]. Ηδς ἀοδθ ποῖ, 
Ποννένοσ, ἀϑοσῦς ἴο [ογοπλδῃ (Π6 δοσοιηΐ οὗ. 
76 Ποιδο π᾿ 5 ἀδ νογάησα Π ΠῚ ργϑοη, ὑτν. 31-- 
24, Ὀπῖ συ ρΡοϑοβ {παῖ (15 ννὰβ δά ἀδὰ δἵ ἃ ἰδΐου 
{πι|ὸ6. Εὼγ 4 Ε1]}} αἀϊδεοιιβδίοη οὗ 115 ροϊηξ 566 
Ιηίγοά. ἰο Βοοῖκβ οὗ Κιηρβ, Νο]. 1. Ρ. 470. 
Εστοιῃ [6 ποτε ἀπίίηιιθ βρϑ! ]ηρ, ὀβρϑοῖα! ἢν οὗ 
[ῃ6 πᾶῖπὸ οἵὕ Νοθιιςπαάγοζζασ, δηά ἔσγοπι (ἢ 
νΔΓΟι 5 ποίϊςοα ποῖ ἔουπά ἴῃ ἴῃ6 Βοοὶς οὗ 
Κίηρδθ, ΚΟΙ] ἐόπιοβ {Π6 ἰάἀθητῖγ οὗ [Π6 ἴννο πᾶ. - 
Γαϊΐνοβ, Ὀὰῖ σοπϑιάθγβ ἴῃοη Ὀοΐῃ ἰΔκθη ἔγοπι 
φοῖιθ (ογ΄ δοςσοιιηΐ οὗ [π6 ἰδίοιγ οὗ ἴδ6 
ἰδίογ [ἐννιὰ Κὶπρϑ (μη ἢᾶ5 σοζὴβ ἀόννῃ ἴο 0.8, 

δ0}1}Ὸ ἰογῖβ ἀρδίπϑβέ 1 τοιιπὰ δϑουΐ. 
ς ὅο τῆς6 ΟΙΕΥ ννὰ8 βεβϑίεβρεα υπηῖο 

τῆς εἰενεητῃ γοᾶγ οὗ Κίηρ “Ζεαεκίιδῇ. 
6 Αῃά ἴῃ τῆς ἰουτῃ πιοπτῇ, ἰη τς 

ηἰπῖῆ ἀαγ οὗ τῆς. πποπῖῃ, τῆς ἔδληχηε 
ννᾺ5 80Γ6 ἴῃ ἴῃς οἰτγ, 80 τῆδλϊ ἴΠεγα ννδϑ 
ΠΟ δγεδα ἔογ ἴῃς ρεορὶε οὗ τῆς ἰδπά. 

7 ΤΠαη τῆ6 οἰ νγᾶ8 Ὀσγόκθη ὑρ, 

ΎΠ6 πιοσὸ ΡγοῦΔ 16 νίοννυ, ἤοννουοσ, δηεὶ παῖ 
δάορίοά ὈΥ τηοβὲ σοπηπιοηΐδίοτθ, 15 ἴηδὲ ρίνθη 
Όγ Ναξοίβδαοῃ, ὙΠΟ 54γ5 [ῃαΐ [ἢ]5 σΠδρίοσ ἰ5 
τλκθη ἔγοπι ἴπ6 ),πὰ Βοοῖ οὗ Κίηρβ, Ὀπι τῃδί 
{πΠῸ ρούβοη ννῆο δάἀάθα 1 μοῦ δὰ δεςθθ5 ἴο 
οἴμοῦ νυ ῦ]ο ἀοσιιπηοηΐβ, δηαὰ πιδάάθ βονογαὶ 
τιοά!βοδίίοηβ πὰ ᾿ΐ, ἴῃς ρῥγίηοῖραὶ θείης 186 
βιιϑεϊζυτοη οὗὨ (Π6 δεσοιηῖΐ οὗὨἨ {πο56 θὰ σαρίϊνο 
Όγ ΝοὈυςμαάῃαθζΖαγ, ἰῃ νύ. 28---20, ἴογ 1ῃ8 
ΠΑγγαίϊνθ ξίνθη ἴῃ 2 Κ. χχν. χ2---)ό. 

Εογ {πὸ χϑηθγαὶ σοπιπιθηΐαγΥ 566 2 Κ. χχν. 
Α σοπιρδιίσοῃ, δοννόνοῦ, οὗ {Π6 τοδάϊπρϑ ἴὴ {Πε 
ἵἴνο οσμαρίεγβ 15. οἵ σοιϑι ἀγα Ὁ]Ὲ νά ]θ, 45 [ἢ 
Εἶνεϑ υ5 Δἃηὴ Ορρογίμπν οὗ ραιρίηρ ἴῃ6 ςοτ- 
Τοσΐῖποθς οὔ πὸ Ηφδτγοιν ἰοχῖ, νῃς ἢ, ον ηρ ἴο 
(6 πιοάογηῃ ἀδίο οὗ Ηθῦγονν Μ55., σᾷπ ΟἿΪγ 
Ὀ6 ἀοπο οἰβϑοννογα Ὀγ ἰαθογίοιιβ ἀπά οἴδη υη- 
βαϊτιϑέδοϊογυ ἀδάπςίοπϑβ ἀἄγάννη ἔγοπι [ῃ6 γοδά- 
ἱπρ5 γοργεβεηϊεα Ὁ. ἴῃ6 Αποίεπί ν ογβίοηβ. 

1--. Κ χχῖν. 18. ΠανρηιαΠ Τα ΟἿ ἴῃ 
Ὀοτὴ ρῥΐδοθβ 45 Ἡδγηῖδὶ, αἱ. Απιίαὶ, ΟΧΧ. 
᾿Αμιτάλ ἴῃ , Κι, ᾿Αμειτάαλ Ποῖα, Ὀυΐ ὅγγτ. ἴῃ 
ὈοΙῊ ρίάςο5 απ! ὙΠῸ ΟἿ 15 ἔπι}5 ρἰδί ΠΥ 
ἴο Ὀ6 ῥγοίεγγεὰ ἴο ἴῃ Κι. 

4-- Κ΄ χχνΣ. ἐπ δὲ πὶπε γεαγ] ἴῃ 2 Κὶ. 
γεαν 15 ἴῃ πε σοηβίπιςξ 5ϊδίθ, ἤθσα ἴῃ ἴῃς δῦϑο- 
Ἰυῖθ. ΟΥΑΙ ΠλΔΥΔΠ5 5ΑΥ ἴἢ}15 ἰ5 [6 ΠΊΟΓΕ ΤΟΥ- 
τοςῖ, Ὀμΐ [ογο Δ ΠΙΠΊ56] ἰι5δὸ5 [Π6 σοηϑίγ. 
βἰφίθ ἴῃ Ἷἢβ. 11. ς9 Δῃά χχχίχ. χα, Ποσο [6 Καὶ 
γοπίυγοβ ἴο σογτοςῖ ἢ]5 »ΙΑΠΊΠΊΔΓ. 

Νεὀμεξαάνγεπεαγῖ Α πιο δησίθηΐ δηὰ 
σογτοοξ ἔογπι ἴμδη ΝΟ ς δά πθΖΖαγ ἴῃ 2 Κ. 
»μεῤε4Ὶ Ηρ ριϊερεά ἴὰ α Κι, ἐδὲν ῥμοεῤεά 

ΠοΓΟ, ἀρτϑείης Ὀεῖζοσ νυ ἐδ δὼ ΜΏΪΟἢ [0]- 
Ιονβ. Τῆς Νυΐϊξ. ἰ5. ρἷὰ. ἰπ ὈοΙδ ἰεχίβ, {π6 
[ΧΧ.. δῃὰ ὅγζγ. πιᾶκὸ Ὀοίῃ νογὺβ βίῃρ. ἴῃ. 2 Καὶ, 
Ὀυΐ ρὶι. Πεζα, 

Θ. “1πά ἐπ δε ον νιοηἹ δὴ Οπχοα ἰα 
ἃ Κι΄. (που ΠΟΟΟσΒΑΊῪ ἔοσ [Π6 ϑ6ῆβε. Οὔ. οδ, 
ΧΧΧΙΧ. 2. 



νυ. 8--.} 

δηά 11} [π6 πε οἴ νναγ θεά, δηά τγεηΐ 
ἔοσῖἢ οὐκ οὗ {πε ΕΥ̓ ὉΥ πἰρῃξ ὃγ τῃε 
ΨΑΥ οἵ τῆε σαῖς δεΐνγεδη τῆς ἴψο 
ννΔ}15, ννῖσοἢ τας ὈΥ ἴῃς Κίπρ᾽β ρδγ- 
ἄςη ; (μον [6 (μαι ἀθδῃβ τυόγς Ὁγ {πε 
ΟΕ τουπά δδουΐ:) ἀπά τυ ννεπῖ ὉΥ 
[πε νγᾶυ οἵ ἴῃς ρἰδίη. 
8 48Βυϊ τῆε ἃγῃγν οὗ τε (μα  ἀεδῃϑ8 

Ρυγδιεά δίζεσ τὴ6 Κιίπρ, δῃὰά ονεγίοοκ 
Ζεάεκιίαμ ἴῃ τῆς ρἷδιπβ οὐ Πεγίςδο; 
Δηα 411] ἢ]8 ΔΓΓΩΥ͂ ννα8 βϑοδίζεγαα ἔγοπι 
ἢ]πὶ. ἃ 

9 ἼΒεη ΤΠΕΥ ἴοοκ τῆς Κίηρ, δηᾺ 
ςΑγΓεα ἢΐπη ὉρΡ υηῖο τῆς Κίηρ οἔ ΒαΑ- 
Ὀγίοη ἴο ΕΑἸΡΙΔΒ ἴῃ τῆς ἰαπά οἔ Ηδ- 
τίη ; ψ εγε ἢς ρᾶνε ᾿πάρτηεηῖ ὑροῃ 
ἢ Ϊπ|. 

10 Απά τῇε Κίηρ οὗ Βαδγυίοη 38ϊενν 
1ῃε 50η8 οἔὗ Ζεάεκιδῃ Ὀείογα ἢΪ8 δυβϑδ: 

7. απά αὐεπὶ ζογ οἱ ΟΣ {δὲ εἰἐν] Οὐλοα 
ἶη 2 Κ. χχν. 4. δυῖ ρῥγοῦδῦ ἔτοπὶ ΠΊεῖα 
σατο θαθηθθθ. Τὴ6 ννογάς ἃῖὸ ἔουπά ἴῃ ςεἢ. 
ΧΧΧΙΧ. 4. 

ἐῤὲν «υε ἴῃ 2 Κ. δὲ «ὐοπί, ἃ ταδηϊξεσῖ 
ΟΥΤΟΥ͂. 

8. Ζεώεζία}] ἴπ 2 Κ. χχν. ς δίρῃι, ἃ ᾿Ἷοῦ- 
ΤΕ Ο ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἔοσ ἴῃ δᾶκθα οἵ σιποοίῃ- 
Ὠ655. 

9. ἐπ {δὲ ἰαπά 9. Ηαρια δ] Οταϊοαά ἴη 
4 Κ. χχυ. 6, Ὀυϊ ἐουπά ἴῃ οἢ, χχχῖχ. ς. ΤῈ 
Ι,ΧΧ. οπιί τη ὈοΙ᾿ ρίδοθβ; (ἢ6 ͵ Οἱξ. δηὰ ϑγυτζ. 
ἄρτοο ἢ τὰ Ηρῦγονν. 

ῥεσιυε ἡμάσηιεπί μροπ δ] [1ἴ. Ποτο, δὲ 
“βαῖζε α: 1ο ῥίὲρε γμάφνισηία, Ὀιξ ἴῃ 2) Κι., 26ὲ7 
σβαζο ας ἰο ῥίγ ἡμάσνιοηί. Βιυῖ [Θγθπδῇῃ τορι- 
ΔΓ ι1565 16 ρ]ι. ἡμάρ»ιφη, 566 οἢ5. ἵν. 12, 
ΧΙ. τ, πὰ {Π6 νεγῸ τη [ἢ6 5ἴηξ. 5 τεαυϊγοὰ ὉΥ͂ 
[6 56 η56, δὰ {πΠῸὸ 1,ΧΧ., 5γγ., δῃά Ψαυΐς. 50 
τοδα ἴπ ὈοΟΐἢ ῥἶδςσθ5. 

10. ἐῤὲ δἰη 9 Βαῤγίοπ «ἰσαυ)ῇ ἴῃ 2 Κ. 
χχυ, 7 ἐδεγ σἰραυ, ΤΟ ΠΧ Χ., ὅ5γτγ., δηὰ υἱξ. 
ἢδνθ {86 νϑγρ ἰη {6 βίηρ. ἴῃ Ὀο(Ή ρῥἴδοθβ. 

ῥὲ οἰεαυ αἰτο αἰ ἐῤε ϑγίπεθς ἡ ὕμάαρ ἱπ Εὶἰδ- 
ἰ.“060] Οπιίοά ἴῃ 2) Κ., Ὀυΐϊ ἔουπά ἰη οἷ. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 6. 

11. ἐδὲ ἀίησ ὁ. Βαδγοη] Οπιμιδά ἴῃ 2 Κ. 
ΧΧΥ. 7.0 ΠΘΙΕ Α|50 ἕογ ῥέὲ εαγγί δά, ἴῃς Μδ9ο- 
τιῖο5 τοδά 2 εν εαγγίσά. Βιιῖ 45 ἴῃ6 σοῃηϑοηδηΐβ 
ΑτῸ (6 5ᾶπὶὸ ἰῇ ὈοΙἢ ρΐδοθβ, πὰ 85 (πε ὑσγεςθά- 
ἴηρ νοῦ ἴῃ ὈοΙἢ ἰοχίβ 15 δὲ δημαεά, [6 Μᾳ5ο» 
τοῖῖς νοννοῖβ πλυϑὲ Ὀ6 ψτοην. 
απ με δίρε ἐπ γον 11 ἐδὸ ἤαγ φ δὶ: 

ρα ὁ] “ΓῊΪ5 οἰδιιϑα παία γα ν 15 ποῖ ἔοιιπά ἴῃ 
4 Κι. ἴῖογ ἴῃ ἴῃς σοηίειηρογάποοιβ ἢ σίοΟΥΥ 
ποίμίηρς πιο οσουϊὰ Ὀ6 Κποννγη οὗ Ζεοαο- 
κιδῇῃ Πδη νυ αΐ θέε] ἢϊπὶ αἵ ΕἸ. [ἐ νγᾶβ 
0 ἀοιιδὲ δΔάάἀεά ὈγΥ (ῃ6 54πι6ὸ βαπὰ νυν δῖ ς ἢ ἴπ- 
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ἢς 5[ενν 4]5ο 411 τῃ6 ργίποθβ οἵ [υὐδῇ 
ἰῃ ΚΠΌΪΔΉ. 

Ι1 ἼΠεη ἂς ἴρυϊς ουἕ τῆς εἐγεβ οὗ 
Ζεάεκίδῃ; δηά τῆς Κίηρ οὗ ΒΡ Ίση αὐρο 
Ῥουπά πἰπὶ ἰπ ᾿ομαίηβ, ἀπά ςαγγίεα μον 
ἢϊπὶ ἴο Βαδγίοημ, δπὰ ρυζ ἢϊπὶ ἰῃ 
᾿ργίβοη {1} τῆ6 ἀλγ οὗἉ ἢϊ5 ἀξβδῖῇῃ. "πε ̓ 

12  Νον ἰη τῆε ΑΚ πποπιῇ, ἴῃ ἐσ τοαγάς 
πε τεηῖῃ ἀν οὗ τῇς πηοητῃ, νης ἢ 
τυας τῃ6 ηἰπεῖεεπτῇ γϑᾶγ οὐ Νεθυςἢδα- 
ΓΕΖΖΆΓ Κίηρ; οὗ Βαδγίοῃ, οσᾶπιὲ Νεδυ- 
ζατ-Δάλη, " ςαριφίη οἴτηε ριυλγά, τοῤέεν ἴ τ, ἐπὴν 
ἰβεγνεὰ τἢς Κίηρ οὗ Βαδγΐρη, πο [ε- [Ηεϑ. ᾿ 
γυβαίειι, ΠΣ 

12 Απά δυτγηεά τῆς ἤουβε οὗἉ πε ἐρέτν α. 
ΠοκΡ, δηά τῆς Κίηρ᾽β ἤϑιιβε; ἀπά 1] ἐγγνπε κἕ 
τε Ποιι568 οὗ Γδγιιβα θπι, ἀπά 411 τῇς τῷ ἃς. ὁ 
ἤουβε5 οὗ τῆ6 ρτεαῖ σιϑπγ Ὀυγηδὰ ἢς ΟΣ ἧς 
ψνἢ ἢγα: ἌΡ: 

ΕΗΦδ. 

βογίοί [Π6 δοσοουπί οὗ ἴπ6 ἀοροτγίδίοηϑ ἴο 
Βαῦγϊοη. Τῆδ ψοσά ἔοσ δγίγομ 15 1. δοισθ φῇ 
υἱοίλαξίοηα, 1.6. οὗ ρυπηἰϑῃπηεηΐβ, δηὰ 1ἢ {πι5 
ἌρΡΡρΘδΓ5 [δῖ Ζοάοκιδῃ ἢδά ἴο δηάιιτο ἃ Ἡὐρὴ ἡρὴ 
ἔογπὶ οὗ ἱπηργδοπτηθηξ {πη Πεποίϊδομίη, Ὀυῖ 
[86 Ιάθᾷ οἵ 6 1,ΧΧ. (γῆ γϑηάον γε ϑοισε), 
{παῖ Ζοάοκίδῇ κυ Ἔογοὰ [Π6 βαπιὸ ἔδίθ 45 54Π|- 
50}, 15 Δ4η ὈΠΙΓΙΞΕνν ΤῊ ἰγδάϊ!οη, ἰηξογγθα, 85 
Εννα]ά {πη Κ5, ἔγοπι [,4πΠ|. ν. 12. 

12. ἐδὲ Ἰεπὲ ἀΑῪ οὗ τὲ νιομ δ} Ι͂ῃ 2 Κὶ. 
Χχνυ. 8 2ῤὲ “ευεηΐ, δῃηὰ 50 δἰ] [(ἢ6 νϑυϑίοῃβ θχ- 
ςορῖ {πΠ6 ὅυγ,, ΨΏΟἢ ἴῃ. 2 Καὶ. δα5 2ῥε πίμίρ. 
ἼΠΙ5 αἰβθογοράπου 5 οὐνὴρ ἴο ἰεΐζοτβ Πανιης 
Ὀδθη υϑεὰ ἔοΓ πΠυπΊετα]θ 'η οἱ {{π|ὶ (Ηδηάεγ- 
50}). 
ΜΉΘ σἐγυεά ΟΥ, διοοᾶ Ὀοΐοτθ. πη Κ. 

ΧΧχν. ὦ σεγυσηΐ Οὗ τε ἀἰπρ 9.7 Βαῤγίογι, ἃ 1655 
σοϊτοοῖ Ρῆγαβθ, 85 ΠΟΥ πῆς 411} Ὀ6 ἀοϑογι θά 
85 ΝΘΌυ μΔά μη ΖΖΑΓ 5 βογνδηΐβ, 7. ς. δίανθϑ, θυ 
ο «Ἰαμά δεΐογε ἃ κΚῖηῃρ ἱπιρ! θὰ ὨΡἢ οΟΠΓΕ, 566 
ποΐθ οἡ ςἢ. Χχχν. τς. ΤῈ ΧΧ.΄ [85 {Π6 
ΤΙΡἢϊ ρἤγαϑθο ἰῃ Ὀοϊἢ ρΐδοθβ, ἀπ ὈΥ 16 ιι56 οὗ 
[6 ρᾶγίὶς!ρ]6 4150 σογγεςίβ {πε ριιποίιδίίοη οὗ 
16 Μαϑογιῖοβ, δοσογάϊηρ ἴο νυ ἢ] ἢ (ἢς οἶδιι56 
τηυβί Ὀ6 ἰγαηϑαιθα, νι ἴΠ6 ὅγτ. δηὰ Ψυϊξ., 
εαγις Νεῤμκαγαάση, εαρῤίαϊπ ο ἐδε σμαγά: ῥὲ 
σἱοοά ὀφίογε ἐδ ἀἰπρ ἐπ᾿ ογισαίοσι. Βαϊ Νε- 
θυσμδάποζζαγ αἰὰ ποῖ σοπλθ ΠΟΑΤΕΥ [ΘΓ 54] 6 
(ἢδη ΕΊΌΪΔἢ, ΠΟΥ σδη ννὸ ουδάθ (15 αἰ ΕΠ σ Υ 
ὈΥ 5αγίηρ ἴμδὶ Νϑυθυζαγαάδη᾽ 5 ἴθηυγε οὗ οβῆοἕβ 
νγ5 πη! οὰ ἴο {πὸ {ἰπ|Ὲὸ ἤθη ἢθ νγᾶ5 δὲ ετυ 
5816 π᾿, ἔῸΓ [Π6 σοΠίΓΑΓΥ τννᾶ5 ἴπ6 σᾷ56. δ᾽ ὁ πγιιϑὲ 
Ρυποίιυδῖς ἐδογείοτο ἢ [ῃ6 1, ΧΧ. ἼΩΝ ἴοσς 
ἽΥ, δηά ἰγαπβίδῖθ,.. αρις Νεῤικαγαάση, ἐαρ- 
ἑαΐπ ΟΥ ἐδε δοάγοσμαγά, απ οἵἧσεν οΓ 1δε ἀἰηρ φῇ 
Βαῤγίονι, «πο ϑεγαίεσι. 

18. αὐὲτῤε δοισες οΥ ἐδὲ ργεαΐ ταεῃ}] [1ἱξ 
ἔυεγ7 ῥοιμς ἐδὲ σγεαί, Ὀυὰϊ τῇ 2 Κ. χχυ. 9, 



ΤΕΚΕΜΙΑΗ. 111. [ν. τάττατ, 
14 Απα Δ4}] τῆε δγπιγ οὐ τε Ο"α]-ὀ ἰβῆονεῖβ, δηὰ (ῃ6 βηυβέγβ, δηὰ τῆε ἴῶν, ἐν 

ἀδληβ. ἴμαῖ τοῦγό ἢ πε σλριδίη οὐ 'δονν]8), ἀπά τῆε βροοηβ, δηά 41] {πε ἐρ γένεσοσ 
τῆς ρυλτά, Ὀγακε ἄοννπ 11] τῇς ννὰ}}8 νεββεὶβ οὐ ὅγδθα Ὑν βεγευνιτι ΠΟῪ πιὶὶ- τ 
οἵ Γεγυβαίεη γτουπά ἀθοιῖϊ. Ὠἰβίεγοα, τοοῖς [ΠΟΥ ἀΥΔΥ. ΦΕΡΕ, 

ις ἽΠεη ΝεβθυζΖατι-δάδη ἴῃς ςᾶρ- Ι9 Απά τῇς Ὀθάβϑοπβ, δηά τῆς ἴβτγο-! τ, 
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τλίη οὗ τῆε ρσιιαγά σδγγίιθα ἀννᾶὺ σαρῖϊνε 
εὐγίαιη οὗ τῆε ροογ οὗ πε ρεορῖε, δηά 
τῆς τεβίάπαε οὔ τῃε ρεορὶε τηδῖ γεπιαϊ πε 
ἴη τῆε οἰτγ, ἀπά τῆοβα τῇδῖ [61] ἄννδγ, 
ἴπδῖ [6]] τὸ τῆε Κίηρ οὗ Βαδγίοπ, δπά 
τῆς τεβϑῖ οὐ τῆς πιιἰεἰτιάς. 

16 Βιις ΝεβδυζΖατ-δάλη ἴῃς σαρίδίη 

ΡᾶΠ8. δπά τῆς δον]8, δηά τῆς οδὶ- 
ἀτγοηβ, ἀπά τῆς οδηα ςἊβεςκβ, ἀπά τῆς 
Βροοηβ8, Δηά πε σιρ58; ἐῤαί τ ΠΙςἢ τας 
οἔ ρο]ά π ρο]ά, δηὰ ἐῤαὲ νης ἢ τας 
οὔ 5||νεγ ἐπὶ 8|νεσ, τοοῖς ἴῃς σαρίδϊη οὗ 
ἴῃς ρυαγά ἅννΑΥ. 

20 Ἴἢε ἴννο ρ|114Γ8, οὔς 868, δηά 
ἔννεῖνας Ὀγάϑεη δι} }}198 τῆι τοδγς ᾿πάοθῦ 
τὴς θα483658, ψ ς ἢ Κίπρ ϑοϊοιποη πιά 
πλλάε ἴῃ τῆς Βουβε οὗ ἴῃε ΓΟΚῸ : δε ΘΗ. 
Ὀγδβ8 οἵ δὶ] [ἢ6ϑε νε556}8 ννγδβ υνἱτ ποι ὄνιεες. 
ννεῖρῆι. 

21 Απά οομπεεγπίηρ ἴῃς ρ|Π|2γβ, της ὁ ας Κία. ’ 
Πεῖρῃϊ οὗ οἣβ μι] ]γ τας εἰρῃΐδεη οἰ- 2 Κίη. ας. 
18; δπηά δ ' Ά]|]εῖ οὗ ἔννεῖνε ουδίτ5 ἀἸά 2ζλτον. 3. 
ςΟΠΊΡ485 ἰζ ; ἀπά τῆς τῃιοκηεβ8 τπεγεοῦ ἐπε. 
τυας ἔουγ βηρεῖβδ: 2} τᾶς Ὠο]]ονν. ἑλγεαάῖ. 

οἔ τῆε ριαγά ἰεῖ εεγίαίπ οὗ ἴῃε ρόοογ 
οὗ ἴμεὲ ἰαπά ἴοσ. νπβάγεββειβ ἂπὰ (ῸΓ 
Βυπθαπάπηεη. 

17 ΑΪδο τῆς “ρ111γβ οὐ Ὀγδβθβ τῆδῖ 
τυεγς ἰῃ τῆς Πουβε οὗ τῆς. [ΟΚΡ, δηά 
τῆς δ4568. Δηἀ τῆς Ὀγάβθη 868 τῃδῖ τᾶς 
ἴη ἴῃς ἢουδβε οἔὗ τῆς. Ιοκ, τῆς (Π4!- 
ἄἀεδῃβ δγάκθ. δηά Ἵοδιγίβα 4}1] ἴπ6 Ὀγδ55 
οἔ τῆεπὶ τὸ Βαδγίοη. 

18 Τῆς οδἰάγοημβ δ'53ο, δπά ἴῃς 

ε (ἾΔΡρ. 27. 
το. 

ΘΥΟΣΥΥ ἔτοδϊ οῦυδο. Τὸ ΑΟΨ. ἴῃ ὈοΐΝ 
Ρίαςεϑ ἰ5 του, (6 πιοδηϊηρ Ὀοίπρ τ[πδὲ ΟἾΪΥ 
πὸ ἰαγροῦ ἤοιι565 ννόγὸ Ὀυγπέ, δηὰ 45 ἴπο δῦί!ο]6 
ΠΘΓΘ 15 Ἰηἴδηβῖνο, ᾿ἰ βδῃοι ἃ Ὀ6 τοπάογοα 411 ἐδ 
ἐαγχει! ῥοισος. ὙΠῸ ΠΧΧ. δηά Νυΐρ. ἰγλη5- 
Ἰαῖε ΠρμΕγ. (Ορ. ποῖθ οηυ 2 Κ, χχν. ο δηὰ 
2 (ἶχτο. χχχυύΐ. 19. 

14. Τῆς Βοοῖκ οἵ Κιηρβ οπιῖβ [ῃ6 ὑππ6- 
᾿ΟΘΘΑΙΎ αἱ Ὀδίογο «υαίΐε, Ὀμΐ «ἰ5ὸ [6 πϑορ5- 
ΒΑΓῪ «υἱέ Ὀείοτε εαρίαὶπ (Οταῖ). 

16. ςοτίδιη ΟΣ δὲ βοον" 97 ἐδὲ ῥεορίθ, ἂμ 
ΕἸ ΚΙΕΥ οπιϊεοὰ ἴῃ 2 Κι. χχν, τσ, Βδίπε ἰηϑοτέ 
ΓὨγου ἢ ϑοπὶὸ σοηδιβίοη ἢ ν. τό. ὙΠΟ 
ΧΧ.  ηδθδῆον! οὔ [86 ὑπο ]6 νϑῦβϑ. 

»ιμὐ ἐμάς ΟΒΘΙΟΪΥ «υογν»ιεη. 866. Νοῖδ 
ἂΐῖ επὰ οἵ ΟΠαρίετ. ὍΠδ6 οδ)εςΐ οὗ Νονιυςἢδά- 
ΠΟΖΖΔΓ ν»ὼὶβ ἴο ρεορίθς Βαῦγίομ, ποῖ ν ἢ 
Ῥάιροτβ, Ὀυϊ ἢ πλθὴ οὗ 4 Ὀδίζοῦ οἶα55, ατίϊ- 
7245 Δῃηὰ ννογκηιθη, ψὴ0 νοι] οηγις ἢ [ἴ. 
ΤΠ Ἔχρθηβο οὗ ἰακίηρ μετ ἰὼ ΒΑΌγϊοη τηιϑὲ 
πάνθ Ὀδθη σοηβί ἀογαῦ!]θ, 

16. ΜΝεῤωχαγ-αάαη) 
Μϑ5. ἴῃ 2 Κ. χχυ. 12. 

,"ὸν ῥιωδαπάν»ιεπ)] ἴῃ  Κὶ (6 ννοτὰ ἰ5 πλ19- 
5ρΡ6]1ῖ. Ὑῆε 1,ΧΧ., ποῖ ἀοίοοϊπρ ἴπ6 οτοσγ, 
σοι]ά ποί ἰγαηϑίαΐθ 1, δῃά σχοΐϊδιη εἰς ίν. 
Νοίβ [δῖ ἴπθϑθ δυιϑυδηάπιθη ἅγὸ ηοΐ φίομψρε 
ρ»ιεη, ὉΠ ΩϊΣ, πο ουεϊναίοα Ἰαπά οἡ ἃ ἰαγγο 
δοδ]θ, Ὀυϊ ἐεύυεγς, ὯΝ 22᾽, ψνῃο {Π|64 1{{|6 ρ]οί8 
οὗ στουπά νυ» ἢ (86 πηαίϊζοςκ. 

17. ἴῃ 2 Κ. χχυ. 13 ἴΠ6 ὕτερ. 15 οπιϊἰϑὰ 
᾿οίοτο δοιμό ἴῃ ἴῃς βγϑί οἰδιιϑθ, ἀπά αὐ Ὀδέογε 
ὄν: ἴῃ ἴῃ 1451, 

1Θ. ὀοαυϊ] ῬτΙΟΡΕΙ͂Κ, στ σεἰς τὸν “ῤγὶπζε 

Οπὐιῖοὰ ἴῃ πηοκῖ 

ἤπη. [ἴ 8 τ ΠΕ οπλἰοὰ ἴῃ 2 Κι, 45 ἰξ ος- 
συ ΓΒ ἀρα!η ἴῃ τ. 19. 

190. ὀδατοπο,. οαἰάγοης.. ««ἀπάϊεείίοξα.. Ἔροοης 
...{22.] ΑἸ] τΠε86 γε οπιῖεαά ἴῃ 2 Κ. ρυγ- 
ΡΟΞΕΙΥ ἴο 5Βῃογίθη ἴῃς Ὡδιτδίϊνο, 

20. ομὲέ ““4)]) ἴη 2 Κι. χχυ. τό 08:9 ομὲό “εΩ, 
ΓΙΡΏΓΥ, ἀπά 50 Βοῦα ἰὴ ἴπ6ὸ Ον. Τμὲ Κιεὶ 
ΟΥΓΟΠΘΟΙΙΘΙΥ ἀϊγοςῖβ ἴη6 Οπλιϑϑίοη οὗ {ῃ6 Ἰπάϊ5- 
ῬΘη5ΔΌΪΘ ἀγίο]θ, ἀπά ἴπ6 ΑΟΝ. οὔδγβ ὄνθη ἴῃ 
4 Κι᾿, ΠΟΘ ΠΟ 5ιιςὴ ἀϊγδοῖίοη 15 ξίνθη. 

ἑπυείυε ὀγασεπ ὀμδς ἐραὶ νγΟτ Ἐπ Οὔ ῖ- 
θά ἰπ. 2 Κ. δπηά ἰπ οἢ. χχνῖϊ. 19. ΓΓΟΌΔΟΙΪΥ 
ΓΙΕΜΕγ, ἔου παῖ 15 βδιά ποῦ οὗ {π6γ Ὀεὶης 
ἈηᾶοΓ [Π6 Ὀᾷ965 15 ἃ πηιδίδκο, ὙΠῸ Ὀᾶ965 ὑοῦ 
ὑπάογ (ἢς ἴδῃ ἰάνοσβ. ὙΠῸ ΓΧ Χ. πλῖκο 96 η96 
ΟΥ̓ ἰγαηϑίδιηρ, ἐδ ἐφυείυε ὀγασοα ὀμὶδ ὠπάον 
ἐῤὲ “τα. Οὐταῖ ἄγαν ἴῃ6 ᾿ηΐογοησθ ἔτοτῃ 2 Κ. 
ΧΥΪ. χ7, (αι ΑΠΔ2 ράᾶνθ {π696 ὃ1|}5 ἐο ΤΊ Δι ἢ- 
ΡΊ]Θβοσ, θὰ [Π15 15 υποογίδιη, ποι Ρ ἢ ΡοβϑιΌ]6. 
ἀφ] Οπραιιρα ἴῃ Κ΄, 45 4'5οὸ ἐδθ ρὶθο- 

Ὠδϑῖῖς ργοηουῃ δἔϊεγ ὁγα. 

2]1--2Ο8. Α5 ἴποϑ6 γϑῖβοβ ἅΓῸ ὈΌΓΡΟΒΕΙΥ͂ 
ΔὈΟὈτονϊαϊθα ἴῃ ἃ Κ. χχνυ. 17, ἰἴ 18 ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΓΥ͂ 
ἴο ΘρΘοΙΥ {Π6 οπλϑϑίομθ. ΕῸΥ [Π6 πηδίίεῦ 566 
1 Κι. υἱῖ. χς 544. 

21. ὁὲ ἐῤίεζηοι. {δονγεοῦ ΜΆ5 ζόωγ βησον 
ΤὨο Μηεέ ταθπιὶοποὰ ιι5ῖ ἃ ΤΊΘΔΠ85 ἃ Σ68 - 
ΒΌΓΣΙΠΑ 11η9., Δπἀ ΠῸΠ ἴΠ6 ἀϊπηοηϑίοη5 ξίνεη 
1 ἀρρθαῖβ {πδὲ ἴΠ6 ῥὶΠ]γθ νγεῦθ ἔννεῖνθ οὐ 115, 
1.4. οἰρῃΐθεη ἔδεϊ, ἰῃ εἰγουπηίογοπος, δηὰ (ἢ υ5 
{πὲ ἀϊαπιοῖογ ννου]ὰ Ὀδ ς ἔξεϊ ο 'ποῆθβ. Αδ 86 
Ὀγᾶϑ5 ννὰβ ἔουΓ ἤηρΟΓΒ, ἱ. Φ, ΘΟΔΓΌΟΙΥ ἑΟυΓ ἰπ ἢ 68 
1ΠϊοΚ, [Π6 Ποῖον" σθηΐτο γοι]Ἱὰ Ὀ6 τηοῦὸ (38 
ἔνε ἔδεϊ ἴῃ ἀϊαπιείογ. 



ν. 24-- 10. 

22 Απά ἃ οἤδρίτεσ οὗὨ Ὀγδθ8 τύᾶς 
. ὕροη τ ; δηά [ἢ Πεῖρῃϊ οὗ οπε Ἵῆδρι- 

ἴεγ τας ἤνε οσυδιῖ5, νν ἢ πεῖσνουκ ἂπά 
Ροπιορτγδηδῖθϑ Ἐροη [ἢ σΠδρίτεγβ του πα 
Δροιῖ, 4}1 οΥ7 Ὀγαϑ8. ΤῊ βεσοπά ρ|11ὯΓ 
αἶδο ἀπά τῆς ροπιεργδηδῖθβ φύγε {κε 
υηϊο (ἢ 656. 

23 Απά {Πεγὰ ὑνεγα πἰπεῖΎ δπὰ 5|χ 
Ροπηεργαηδῖεβ οἡ ἃ 5146; σηπά αἱὶ τῆς 
Ροπηεργδηδῖεβ προη ἴῃς πεῖνγουκ τύέγέ 
8η. ἢυπαάτγεα τουπά δροι. 

24 ὅ Απα (δε σλριδίη οὗ (ες συλτγά 
ἴοοκ δεγαίδῃ τῆς Ἵδεῖ ργίεβῖ, δπὰ Ζε- 
ΡΠΑΠΙΔΒ ἴπε βεσοπά ργίεϑῖ, δηά τῇς 

"Ηδϑ. ,, ἴπγεα Κεερεῖβ οἔ τε ἰάοογ: 
2ς Ηε τοοκ αἷ5ο ουῖ οὗ ἴπε οἰ λη 

εὐπυςῇ, νυν ϊοἢ Πδά {δ σμᾶγρε οὗ τῆς 
Ηε. ΠΊ6η οὗ ννᾶγ ; δπά βϑδνθῆ πηδη οἵ τῇδηι 
"- τω ἴθαῖ ἴνγεγε πε τῃ6 Κίπρβ ρείβοῃ, 
ἀξ. νι, Ν ΟΝ Μέγα ἔουπα ἱπ τῆς οἰτγ ; ἀπά 
ογέλς «αρ- τὴς 1 ρχϊποίραὶ βογῖδε οὗ τὴε μοβῖ, ψνῃο 
κεῖ δ᾽ κὰκ πχυδῖεγεά τῆς ρεορὶε οὗ τὰς ἰαπά, δηὰ 
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τῆγεοβοογε πιθη οὗ {πε ρεορὶς οὗ τῇς 
Ιληά, τῆλε νγεγε ἔοιιηά ἴῃ τῆς πλιάστ οὗ 
τς ςἰἴτγ. 

26 ὃδο ΝερδυζΖατ-δάλη ἴπε σλρίαίη 
οὗ τῆε ρυγά ἴοοκ ἴῆδπι, δηά Ὀγουρῆς 
τῃδπ ἴο [Π6 Κὶπρ' οἵ Βαδγίοη το ΚΊΡΙΔἢ. 

27 Απά τῇε Κίηρ οἵ Βαδγίοη βπιοῖα 
τΠεπὶ, δἀπά ρυῖ τἴπεπὶ ἴο ἀεαῖῃ ἴῃ ΕἸΡ- 
ΪΔ} ἴῃ ἴδε ἰαπά οὗ Ηλπιαῖῃ. Τιυ8 
]υάδἢ νγὰβ8 σαγγιθὰ ἄννᾶὺ Τἀρινε οὐκ 
οὗ ἢϊ5 οννῃ ἰαπά. 

28 ΓΗ ἐς τῆς. ρεορὶς ψῆοηι Νε- 
Ὀυςδάγεζζαγ σαγγιεὰ ΑΔ σλρῖϊνε : 
ἴῃ τῆ6 5ϑνθεητῇ γεαγ ἴτας τμοιιβδηά 
76νν8 ἀπά τῆγεε δηά τυνεπηῖυ : 

20 ἴῃ τῆς εἰρῃῖεεπίῃ γεᾶγ οὗ Νε- 
δυςδάγεζζαγ ἢδ σδγγιεὰ ἀυνΑΥ σδριῖνε 
ἔτοπι [εγυβαίεπὶ εἰρῆς πυπάγεά τΠἰΓΥ 
πὰ ἴννο ἵῬεγβοῃϑβ : ΤΗΝ 
(Ὁ Ιη τῆς τῆτες δηά ἔυγεπεςιῃ γελγ 

οἵ ΝερυςμαάτεζΖζαγ Νεδυζαγ-δάλη {Πα 
οδρῖδίη οἵ ἴῃς ριιαγά σΑττεα ἀννᾶὺ ςάρ- 

42. ἐῤε ῥεῖ δὲ οὕ οπε εραῤἐ!εν ΜΥγᾺ5 ἥτε ἐς 
δὶ. ἴῃ 2 Κὶ. ἐόγες ἐμός, Ὀὰϊ ἔνθ 15 [86 
Βεῖρῆξ κίνοη ἰα στ Κ. υἱῖ. χό. 

48. μπίμπεὶγ απά εἰκ. ὁπ ἃ «ἰάφ; απὰ αἱ 
ΕΓ απ ῥμπάγε] ὙΠῸ Ηρῦγενν ῸΓ ὁ αὶ 
“ἰἄς 18 «υἱπάφυαγάς:, ἀπὰ ἰἃ σδηποῖ πηθαη παῖ 
ποτε ννοῦθ ἰπαίγ-ϑ]χ ροπΊορταπδίοβ οἡ δας 
δἰάθ, ἔογ (ἤδη, 45 ἴῃθ σδριῖ4]5 νγογε δαϊᾶσγθ, ἴῃ 
ψγ ἢ 016 πη θοΓ νοι] ἤάνο Ὀδθη 4184. [ἰ πιυϑί 
Τυθδη {παῖ {Π656 πἰηοίγ -ϑχ ΕΓ ΤΟ ΔΙ 5 86 
ἔοιν Ὑ1π48, ἐννεηίγ-ου ἰονναγάβ ἴῃ6 ποἢ, 
τυνεηίγ-ἔουγ τονναγάβ {πὸ οαϑὲ, δηά 380 οηυ. Αἀά 
Οὔδ αἱ θᾶςῇ σογηρῦ, Ὡς ἢ ννου]ὰ 6 οἀςἢ ἴο- 
τυλιὰς ἴνο νά, ποι -Θοαϑί, πογίῃννοβῖ, 
δου (ἢ -οαϑὶ, δηὰ σου! ἢ-ννοϑῖ, δης (ἢ6 ννΠοΟ]6 τὸ 
8 τάδ τρ. 

24. ἐῤὲ «“οπά ῥγί ἢ") ΤὍὙΠῸ ατγίϊςϊθ 15 
ὝΤΟΠΡΙΥ οὐ εὰ 1η ἃ Κ. χχν. χϑ. 

5. απ οωημορ, «υδίε ῥαά ἐδὲ ἐδαγσε 9 ἐδὲ 
γγιϑι Ο77 «υὑαγὶ ΟΥ, πὸ δᾶ οβᾶσθθ οὗ 
1281: ΟἵὕὗἨΝΔΣ. Τμῃὲ ΑΟ Ν. πιακοβ ἢἰπὶ ςοπὶ- 
ταδληάοι- Π- Ὠϊοῖ, 16 [6 Ηεῦτενν 5: ΠΊΡΙΥῪ 
5Δγ5 ἢ6 ννᾶβ ἃ Ρδκιά, οὐ βεοοπά ἴῃ ςοπιπδηά, 
ἐν ε. 8. Ἰιοιιξεπαηΐ, 566 εἢ, 1. το, ῬΟΒΒΙΌΪΥ οἠα 
ΔΙΏΟΠΕ ΠΊΔΩΥ ΟἴΠΟΓ5 οὗ δαιδὶ τάπκ, ὉΠ τοδά- 
ἵπρ Ποτὲ ΓΙ ἴογ ὅδ ἴῃ. 2 Κ. χχυ. το, ἰδβοιρἢ 
ἀοίεπάοα Ὁγ ΗΙΖΙΕ, 8 ἃ ΠΊΟΓΟ ΘΓΓΟΥ. 

“εὐεη »51}] 866 ποῖβ οῃ 2 Κ. χχνύ. 19. 
ἐδε ῥγιπεῖίρα! σεγὶδε]ὴ 80 ΥἹΒΒΟΠΥ ἴῃ , Κὶ, 

ὙἤεΓγε 566 ποῖθ.Ό ὍΠδ Δ. Ο] 6 ΠΕγα 15. ἸΥΤΟΠΡΙΥ͂ 
οπεοά. 

4-- 30. ἴη ρΐἷαςο οἵ {πΠ6 5ῃ!ογέ δοςσοιιηξ οὗ 
ἴθ ονθηῖβ ψ ὨΙΟἢ ΠΟ] οννρά τη ἀοοισιςίοη οὗ 
]ετυβλϊεηι ξίνεη ἴῃ 2 Κα. χχν, 22---δό, δῃὰ 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ δοῦτονϊδίεα ἔγοπι [86 ἀοίδι θὰ πᾶγγᾶ» 
τἶνθ ἴῃ [6Γ. χ]. 7-χ]ῖ. γ, νγα βάν ἴῃ ἢ 686 
ἔΟΌΣ γΟΓβ65 8Δη πα πηθγδίίοη οὗ σογίδί πη σαρίνοβ 
σΑιτιοθα ὈΥ Νεδιςμδάπηοθζζαγ ἰο ΒΑΌγΙοη. [Ιη 
τοδλάϊηρ ἴἴ, ἴῃς ἢγϑὲ (ππρ (Πδί διίγαοϊβ. δίζθη- 
(Ιοη ἰ5 {πο ἀαίο οὗ ΝΘ δά ποΖΖαγβ τεῖρη. ΤῊΘ 
ΘΑ] οὶ ἀδρογίδιοη 15 βαϊὰ ἔο πάνθ ἴδκθη ρἷδοθ 
ἴπ 5 βενθη ἢ γοαῦ, Ὀὰὲ {παΐ οὗ [6ῃοίδοδίη 
νν 85 ΤΟΥ ἴῃ 15 οἰρ ἢ (1 Κ. χχῖν. 12), δηὰ 
νγᾶ5 ΤΠ ΠΊΟΓΕ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5 ἤδη [Ππαΐ ἀοβογ θὰ 
Βετθ. μὲ ιυρροβξίίοη (πογοίογο οὗ Εἰνναϊά, 
.“(Οὐδθςἢ. [5Γ.᾽ 1Π|. . 42, 15 ΠΟΥ͂ ΒΘΠΟΓΔΙΪΥ τὸ- 
ςεἰνοά, ἴπαὶ (ἢ6 ψογά 22 δὰ5 ἀγορροὰ ουῖ 
Ὀεοίοιθ σεύδη, ἀπὰ ἴπδὶ [ὴ6 ἀορογίδίϊοης πηθη- 
Ἐἰοηθα Ποῖ ἃτὸ 41] σοπηῃοοϊοα ἢ 1ῃ6 ἤπαὶ 
ΑΓ ρδιηςὶ Ζοάοκιδῆ. Ἐνθηῃ ἴπϑη [6 οδ]ςοι- 
Ἰλίϊοη οὗ ΝεῦιςῃαάηθΖζΖαγ᾽β ΓΕ 15 ΘΠΕΓΟΙΥ 
ἀϊβογοηξ ἔγοτῃ {παὶ υϑεαὰ οἰϑοννἤοσε, βῃονίης 
[Πδὲ (ὴ6 νηοῦ πδά δςςθθβ ἴο ἃ ἀοσιιπιοηΐ ἢσῖ 
Κποννῃ ἴο ἴΠ6 σοΠΊρΙ]εΓ οὔ ἴμῈ ΒοοΚκ οἵ Κίηρβ, 
ἴῃ βᾶςἢ ἀδίε ἴΠετὲ 15 ἃ ἀϊβεσεησε οὐ ὁπὲ Ὑϑᾶσ. 
(οιηρᾶστε ΜῈ [ἢ18 (ἢ ἀλίεβ ἰη Ὠλδη, 1. Σ: 
ΘΓ. ΧΧΥ. 1, ΘΙ 566 ποῖΐθ.) 
Ασςςοογάϊηρ ἴο (Πὶ5 δοοουηΐ, ΝΟὈΌς Δπη62- 

ΖΆΥ, ἴῃ ἢ15 σ᾿ 71} (50 }}ν ςα]]οὰ ἢῖ5 χα 8(}})} γεᾶσ, 
ὙΠ }16 ([Π6 εἰορο οὗ Ϊεπιβαίθπὶ νγᾶ5 σζοΐϊηρ οη, 
βοϊοςϊοὰ 3,022 [6νν8 ἔογ ἀδρογίδιίίοη ἴο Βαὺγ- 
ἴΙοῆ. [ἷῖπ [6 ποχί Ὑϑᾶγ, ἢΪ5 σϑίῃ (,.6. χ9 (ἢ), 
ὌΡοη {Πα σλρίυτγο οὗἩ [65] θπ,, ἢο βοϊςϊοα 832 
ΤΏΟΓΟ, {86 514}1Πη6955 οὗ {π6 πυ Γ νι ηςοϊηβ 
(Π6 ἀεδρογαΐθ ἰθηδο Υ ἢ ΜΏΙΟΘὮ {π6 [ον 
Πδὰ ἀοίεπασα {ποπηϑοῖνεβ ἀυσίηρ [Π6 γρασ δηὰ ἃ 
8.41} οὗ {Π6 κἰθρθ, δηὰ [6 ἢανος τηδὰθ ἴη {ποπὶ 
ὈΥ ἔδιηΐηθ, ροϑϑιθηςθ, δπὰ [86 ϑυνοσά. ἵν 
τηυϑβί Ὀοᾶγ ἴῃ πιὶπά, ποννονοσ, (μὲ Νοθυοδδᾷ» 
ΠοΖΖᾶΣ ᾿δὰ ποῖ ἰθῆ πιοῦὸ [ΠΔῃ 51χ ΟΥ 86 Υ 88 
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ἔνε οὗ ἴὴε [εἐνν8 δενεὴη ἢυπάγεά ἔΟγΥ 
ἃπὰ ἤνε ρευβοῃβ: 4} [Π6 ρεύβοῃβ τυ 
ἔουγ τῃουβαηά Δηά 81χ ἢυπάτεά. 

421  Απά ἰζ ολπι8 ἴο ρδ58 ἴῃ ἴδε 
δενεη δηά τῃϊγίεῖῃ γεαγ οὔ ἢ σλρτ νιν 
οἵ ]εμοίϊδοῃιη Κίηρ, οὗ πάλῃ, ἴπ τῆς 
τννε ἢ πποηῖῃ, ἰπ τῆς ἔνε δῃά ἔνεη- 
τοῖὴ ἀν οἵ ἴῃς τχόπίῃ, ἐῤαῤ Ἐνν1}-πιο- 
γοάδοῃ Κίηρ οὗ Βαργίοῃ ἱπ τῆς δγεὲ 
γεᾶγ οἵ ἢϊβ τείσῃ Ππ|δά ᾧρ τῆς Ὠεδα οὗ 
]εΠοϊδοδίπ Κίηρ οἔ [μάλἢ, δῃὰ δγουρῆς 
ἢϊπὶ ἔοστῃ οὐΐ οἔἉ ρτίβοῃ, 

1ῃουπαπά ρῥθορὶθ 'π [Ἐγιιβαίοπὶ ὑπάογ ΖΟά κι δῇ, 
δηὰ πιιδὶ ποῖ ὀχαρρογαίθ (ἢϊ5 ἔδυγῃθθθ. ΕἼηΔ]- 
Ἰγ, ἔνθ γεϑαῦβ δἴϊογνναγάβ, Νεριιζαγδάδῃ βεϊθςϊοα 
γ4ς τϑογο, ποῖ ,2,ῦ0ο»»η “εγισαίενι, ἃ5. 15 5αὰ 
ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ οὗ ἴῃ6 812, Ὀυϊ [ονν5 5 ΠΊΡΙΥ, 186 
Οὐσαϑίοη ΡΓΟΌΔΟΪ θείης ἴθ νὰ ψ ἢ [δ6 
Μορδρὶιίοβ, Απιπιοπὶῖθβ, δηά Εὰἀοπιῖθϑ. 

ΑποῖΠοΓ ρΡοϊηΐ οἴξῃ ποίϊοθα 15 1Π6 5112]]} 
ὩῸΠΊΌΘΓ ΡΈΠΕΓΑΙΙΥ οὗὨ [Π6 ΘΧῚ]Ὸ5 σαιτεὰ ἄννᾶν, 
σοιπραγοὰ ἢ τΠὴ6 42,260 τῇϑρῆ ΨΜΏΟ Γθ- 
τιγηοά υνἢ ΕΖγὰ (ΕΖγ. ᾿1. 64, 6ς)), ᾿ἰοαυϊηρ 
ἃ ἰάῦρθ [Θννϑἢ ροριυϊαίίοη ὈΘΗϊπα δἱ Βδδγ- 
Ιοηθ. Βιιὶ ᾿ξ 1Ππ686 ψνογῈ ΤΏΘΓΕ ΘῈ ρρ ΠΕ ΠΙΑΥΥ 
ἀεροτγίδι!οηϑβ, ΠΟΥ 5πὸνν (ἢαῖ ἃ σοπίιημ 4] ἀγδὶῃ 
οὗ ρθορὶς ἔτγοη [πάσα ννᾶθ βοϊηρ οὔ, δηὰ 
1Πι15 ΘΙΡ ἴο 5οῖνα ἴπῸ ἀἰῆς!γ. ὙΠ τοιοοο 
ολυτιοὰ ἀνιᾶν νυ ἢ [ΘΠοϊ ο ἢ η ἔοττηθά, πονογῖῃο- 
1655, [6 πιιοΐθι5 ἀπά σοηΐγο, δηά ρᾶνὸ ἴοπο "7 
[06 ψῃοΐθ. Εογ {Ποῖ 566 ποΐδ οἡ 2 Κ. χχὶν, 14. 
Απά ννῆρη {πε Ὀόρᾶη ἴο {πῆγε ἴπ Βαῦγ]οη, 
άτζε πιιηῦοτβ νου] δηχρταῖθ {ΠΙΠΠῸΓ οὐ {πεῖν 
ον δοοοζά. 

81. .ἡπι δὲ ἥυε απά ἐκπυεπίει ΔΑΥ 9 ἐδὲ 
»ιο) ἴπ 2 Κ. χχν. 27, δε σευεπ ἀπά ἑαρεη- 
Ζεῖδ, δῃὰ ἰὴ {1η6ὸ 1,ΧΧ., τόεὲ οι πᾶ Ἰαυδη- 
2:16. 

ἐπ ἐῤε ἢτϑίῖ γεαγ οὗ δὶ γείση)] Τῆς Ηθρῦτον 
ὨοΙῸ ἰ5 ἐπὶ δὲ γόαγ ΟΥ δὶ: ἀϊπσεδιὶρ, Ὀὰϊ ἴῃ 2 Κὶ., 
ἐῃ 1δε γεαν 97 δὲΣ Ὀεῖηρ ἀἰη. 

απά ὀγομσ δὲ ῥὶ»ε γογ ὁ] Οπιεεά ἴῃ  Κ. 
Ἴ ΕΓ 5 αΑ͵5ο ἃ ἀϊδγθηςο ἴῃ {ΠῸ ννᾶὺ οὗ 5ρ6] πη 5 
2 γίδοη, ἈΠῈ ἔοστῃ υϑϑἀ ΒΕΓΟ Ὀειηρ ἔουπα 4150 ἰῃ 
ςἢ. ΧχΧΧΥΙΪ. 4. 

82. αδουε {δὲ ἐῤγοπὸ οὗ δὲ ἀξ. ὝΠΟΓΟ ἰ5 
ἃ Ρ]θοηδϑίῖς ι.56 οὗ ργεροϑβιίοηϑ ἤΘγΘ, νυ ἢ }}6 πὸ 
ἁιίοῖα Ὀδέογο ἀῤηρ 15 οπλοὰ, Ποὺ Ρἢ ουπὰ 
ἷη. 2 Κ. χχν. ϑ. ὍΠο Καὶ ᾿πϑογίβ ἴἴ. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ. 111]. [ν. 31.- 34, 
32 Απά 8ρακε 'Κίπαϊγ ὑπο Πἰπι, ' πεν. 

Δηα 96ῖ ἢ!5 Τῆσγοης ἀῦονο ἴἢδ τἤγοης οὗ τ 
16 Κιίηρβ παῖ τοέγέ ἢ ἢΐπὶ ἰη ἀὐχὸ 
Βαρνίοη, 

232 Απά οἤδηρεά ἢΐ8. ῥγίϑοῃ ρϑγ- 
τηθηῖϑ: δηά με αἰά σοπίηυα!]ν εῖ 
δγεδα Ὀείογε ἢϊπὶ 411] τ[ῃς ἀδγ8 οἵ ἢ]5 [Π{6. 

34 Απά δῶν Πἰβ ἀϊεῖ, τπεγε νγὰβ ἃ 
σοητίηιδὶ ἀϊεῖ σίνεη Ἀϊπὶ οὗ τῆς Κίη 
οἔ Βαργίοῃ, 'βνεγυ ἀδυ ἃ ρογτίοη πριν ΠΈΡΑ 
ἴῃς ἀΔΥ οὗἉ 8 ἀδδῖῃ, 411 τὴς ἀδνβ οὗ κε ὑββ ἃ 
δῖ5 {{{π. ἘΠ ΕΕῚ, 

84. ο7) Βαδρίοη] Οπιίοα ἰῃ ἃ Κ. χχν. 
30, 85 4150 τὲ ἴπ6 ννογάβ, ὠρπ:[ὴὲ δὲ 447 οΥ δὲς 
ἄτα δ. Μδηγ Μ955. οπις ἴἤθτὶ Πόγο, Ὀὰξ ρτο- 
ὈΔΌΪΥ, 85 Τοπίι5 σειηδγκϑ, [ἃ ννᾶ5 {ΠῸ οὐ ρίηδ] 
ΤΟΔΟΙΠΡ, ἀπ νγᾶ5 σμαπροα ἰηΐο αὐ δε “4}.9 οὔ 
δὲ ἰξε, τἰῃαϊ [πΠ6 ὈοοΚ πρῆϊ ποῖ οηὰ νυ {Π6 
ὈΠΙΌΟΚΥ ψνοσὰ ἐεαέρ. Αϑ5 ἴἴ 15, (6 ἴννο δϑξ 
γοῦϑθ5, τ. 13, 34, σηά ψῈΠ [ὴ)6 54πὶ6ὸ ννογάϑ, 
ὙΠ] ἢ [Π6 ΟΠ ΊΠ4] νντῖοῦ νου ]Ἱά ροῦν πᾶν 
δνοϊάθά, δῃηὰ ἤεῦθ Ὀοῖῃ ἴῃ6 οὔγρίπαὶ τοδαϊης 
δηὰ 1Π6 πηογὸ δ Ρροιηϊϑες ἔοττῃ ϑιυι δε τ υἱοὰ ἔων 
ἴξ, βάν θθθη γοίδϊ ποά, Ὀδσδυϑα ὈοΪῃ ΡγΟΌΔΟΪΥ 
νετο ἐουπὰ ἴῃ νάγῖοι5 σορίε5 οὗ ἴη6 ὈοοΚ, δηὰ 
[6 Μαβοσιῖο ὑγεσε ἴοο ϑογυρυΐοιβ ἴο οπιίξ 
ΔηΥηρς π4ῖ ννᾶ8 ΡῬΟββΙΥ ρατί οὗ ΗΟΪῪ 
ϑοπρίυΓο. 

ΤΠαΕ τόϑυϊὲ οὗ [Π]5 σοπιραγϑοη οὗὨ ἔνγο ρᾶΓδ]- 
16] ρογίοηβ οὗ δεγρίαγο 15 ἴο 5δῆθνν (ἢδί (ποι ρἢ 
ποῖ ἔγεε ἔτοπὶ οἰθγῖοα] Ἔγγουβ δηα τηϊσίακος οὗ 
ςοργι᾽ϑῖβ {πὸ Ὀοὰγ οὗ ἴπ6 ἴοχῖ 15 το] Υ ΚΔ ΪΎῪ 
βοιιηἀ. Μδηγ οἵ ἴδε ἀϊἴογοησος Ὀοΐννθθη [Π6 
ἴνο ἰεχίβ ἄγε ΔΟΌγευ Δι Οη5 τηδὰς ῬΌΓΡΟΞΟΙΥ 
ὈγΥ ἴπε σοπλριϊεγ οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Κίηρϑ; οἴμοῖβ 
6 [6 Τόβυϊς οὗ πορ]ίροηςο; δπὰ ἀροὴ 16 
νΠΟ]6 [Π6 τοχί οὗ [πΠ6 Βοοῖκ οὗ Κίπρϑ 5 ̓ πίστιοσ 
ἴο παῖ οὗ 6 Αρροπάϊχ ἴο ἴδε Βοοκ οὗ [ὁ- 
τοη δ, Βοαγίηρ ἴῃ πηϊπά, δοννόνοσ, ῖ 
ΡΟΞΒΙΌΪΥ ἴπεῪ τὸ ποῖ ἴννο ἰγδηϑοτὶρῖβ οὗ {86 
ΒΔ ἰοχί, Ὀυΐ (Π6 τοβι]ῖ οὗ δὴ ἱηάθροηάσηϊ 086 
Όγ ἵνο ἀϊεγοπι νυυγιΐογβ οὐ [Π6 βδᾶπιὸ ογίρίηδὶ 
Δυ  ουΥ, ἘΠΟΙ͂Γ σοπηρ]οῖο ἀρτθοπηθηΐ, οχοθρὶ ἴῃ 
{ΠΥ 18] πιαίίογϑ δηὰ τηδίακος Θάσυ οὗ σοιτοςίοῃ, 
5 ἃ 54[Ἰϑἔδοίοσγ ργοοῦ οὗ ἴπε ρβοπογαὶ {πιβῖς 
ννογτΠΠ655 οὗ ἴΠ6 Μαβογεῖς ἰοχὶ ἴῃ 411] πιοσὲ 
ἱπιροτγίδπι ραγ σι Δ Γβ. 

ΝΟΤῈ οἡ (ἬἨΑΡ. 111. 15.Ψ 

Τῆς νογά ἔογ ρικίεμάε Ποτὸ 18 ἡϊϑδξ, Βαϊ ἴῃ 
Δ Καὶ χχνυ. τσ ᾿ἾΙ, ἀπά ὈΟΪΒ γε ὑϑ0}}} 7 τὸ- 
ξαταρὰ 85 εαμνδὶοηΐ ἴο ὨΪ,, 2εοῤίε, ἴῃ “ἢ. χχχίχ, 
9. ὅ8ε6 Νοῖδ ου ςῇ. ἰϊ. 22. ΗἸΖίρ ποννονοῦ, 
ΤΟ] οννοά ὉῪ Οτδέ, αηὰ Ν ροϊϑθ. τεπάσγ «υογζς 
«παη, αγιύβεεν, Ἀρρεδιιηρ ἴο Ῥγον, ΥἹ}. 30, ἡ ΠΟΓα 

8566 ποῖε, δηὰ ϑοηξ οὗ 580]. Υἱῖ. 1, ἡ ΒΟΤΟ [6 

νογὰ ἰ5 ἸΌΝ. [ἢ ὅγτ. ἃ βἰπιῖϊαγ νογὰ ἡ χκοοὶ 
τη Δη5 αγίϊεεγ. Α5 βούγούεσ ποηθ οὗ ἴῃς γδγς 
δίοῃϑ μβᾶνθ [15 γοπάθιηρ 115 διἰορίίοη νουϊὰ 
ΤΟαυα ὺ5 ἴο Ὀείενο ἔπδὶ {πὸ ννογτά δὰ 30 
ἔοῃε ουξ οὗ υ6 85 ποῖ ἴο Ὀ6 υπάἀεοτπίοοά, 



ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΘ. 

ΙΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ » ῬΑΟΒ 

δία; πὸ 57) ϑεῤἷεέ. Ὁ. φφνῳ νος... 429 
᾿ 7.2 ᾿ 477 διε ςς ὡς νὸν ν ον 480 
αι. 4700 Ζιμγγίεαὶ ἴτε. .Ὁ .Ὁ... 0.6. 481 

ΜΝαγιδ. 

ΠΕ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 76γου δῇ 15. ἰηὶ- 
τη δαϊαῖοὶν (ο]]οννεά ἴῃ ἢ6 ἘὨρΊ ἢ 

ψεγβίοη ὈΥ ἧνε Ἰἰγτῖς ροδπηβ, Ἷδ θα 1η 
ἴῃς Ηδῦτονν “ λαλ, τ. 6. ἴοιν, ἴῃς ψοτγὰ 
ψΠ  ΠΙΟἢ τὰς ἔχοι ΠΥΠΊΠ ΘΟΙΠΠΟΠΟΘ5, 
8ΔΠα ΝΠΙΟΝ 15 τορθαϊθα Ἰῃ οἢ5. 1.1, ἰν. 1. 
Α5 1158 ουβίοτῃ οὗ οδ] Πρ ὈοοΪκ5. ὉΥ [ῃ6 
1η1τ|4] νγνογὰ 15 δἰπηοϑξί δηςγοὶγ οοπβηθὰ 
ἴο ἴῃς [6ν8, [η6 Ε6|6 ἴῃ [ῃ6 νϑυβιοῃβ 15 
ἴάκθὴ ἴτοπλ ἴῃ 6 σϑῆθσαὶ πδίιγα οἵ [6 
οοηΐερηῖβ, Δηά {πιι5 (ῃ6 1,ΧΧ. ο4116ἀ τ[Π656 
Ῥοδπ15 Θρῆνοι, 7Ζἀγοιΐ, ἰ.Φ. ῖτρα5, δηά (ἢ 6 
ϑυτ. δῃηὰ Ψυϊρ. Ζαπιεπίαζίορης. ΝΟΥ 158 
[η6 πάπα σκηονῃ ἴο ἴῃ6 ΒΔΡΡΊη5, ὈΥ 
Ώοπλ ἴθ Ὀοοΐϊς 15 οΔ]16ἀ ΠΣ ΑἼμοίζ, 
δἴτογ (ῃ6 {Π1|6 ρίνθη Ὀ. αν] ἴο ἴΠ6 εἰθρν 
Ποπηροβοὰ ὈΥ δὶπὶ ἀροη τς ἀφαίῃ οὗ 
ΘΔ] (2 5.1. 17, ὙΠετα τ[ῃς νοσὰ 5. ΠΥ 
δχρ δϊηθα ἴῃ [ἢ6 ποῖθ). 7Θγοιηδῃ ἢϊτὴ- 
56] ιι565 [6 ἴϑῖτ 1ῃ ΟἾ 5. ΥἹ]. 29, ΙΧ. 10, 
20; 8ΔΠη4 ἰὴ 2 (το. χχχν. 25 ἴἴ 18 δΡ- 
ῬΠεα το ἴῃεὲ ἀϊγρεὲ σοιηροβοά ὉΥ [δ6 
Ῥτορἢοῖ ἰῇ ΤΠΘΙΏΟΙΥ οὗ Κιηρ᾽ [οϑδῇ, νη] ἢ 
Β0ΠῚ6 σομητηδηίΐδίοιβ ΘΠ τ ἢ ΟὮ, ἰν. 
οἵ οὔγ ὑγεϑθηῖ Ὀοοκ, Ὠ116 πλοσὸ ρΘΏΘΓΑΙΥ 
1 185 δυρροβθα ἴο ανὲ Ὀδδὴ ἰοϑ. Τὸ 
(ῃ1]5 Ηδυτενν πᾶς δὲ δος σχείευβ ἴῃ 
ἢ]5 ὁ Ῥτγοϊοριι5 (ὐα  βαΐι5, βαγιηρ, 7πεῤτωρξ 
ΖΆγσιϊ, 1.6. δαπιορίαζίοηξς, σίῷ Ογποίλ 
᾿Πχεύγαϊος ἐμοῦ διρΐμγ. Τὴ τὴς Ηδῦταν 
ΒΙΌΪΘ τἢς Τιαμθηίδοηβ ἀγα δττδηρθά 
διηοηρ ἴΠ6 (εἰμ τα, οὐ ΗοὶΪγ ὙΠ ηρ5, 
Ῥδοδιβα οὗ (6 δίατε οὗ {ΠΕῚΓ σοηϊεηῖ8. 
ἘοὸῚ τὴς 7ενα δάτῃηϊδ ἱπῖο ἴῃ6 σᾶποῇ οὗ 
ῬΓΟΡΉ ΘΟ ΟὨΪΥ (1) ἴῃ δασὶν ΠΙβίου 8, ἃ 

νὴρ Ὀδαη ττιτῖθη ὈΥ (ἢ6 56 615; δηά 
νον. ΎῪΥ. 

(2) [ῇοβ6 τι ηρα ῬΙΟἢ ἃ.6 5ΕΊΟΕΥ ΡῥΓὸ- 
ῬΠεῖῖοα]. Νεορόβαγίγ, τπεσχείοσθ, [ἢ6 1.8- 
ΤηδηϊδίΟη5 85 Ὀδίηρ ἰγτῖςα]ὶ ΡΟΘΙΥ ἃ 
οἰαββεά ποῖ ψι ἢ Ῥτορἤδοϊοβ, Ὀυϊ ψ ἢ [Π6 
Ῥϑαϊτὴβ δηά ῬσγονοῦῦβΒ. Βαΐ [158 οἷἶδϑϑβὶ- 
δοδίοη 15 ρσοῦδὈΪΥ ἰδίθσ [ἤδη [6 1Δη5- 
ἰαῖϊίοη οὔτδε 1,ΧΧ., νῆο ἢανε δρρεπάβὰ 
ἴΠ6 [ΙιΑπηοηϊατίοηβ ἴο Τογο Δ᾽ 5. ῬτῸ- 
ΡΏΘΟΥ, Ἰηβοττηρ όνγενοσ Ὀεΐνθθῃ [Π6ΠῚ 
[86 Δροοσυρδὶ ὕοοκΚ οὗ Βαπιςοὶ, δῃηά 1 
ίλοϊ οουηίίηρ ἴῃς ἰἤγχεα 85 ΟἿΪΥ οὔθ 
ὈοΟΚ. 

ΑΙ μΐ2ογ. 

ΑἸΠΟουΡἢ ἢῸ Πδπλ6 15 δἰἰδοῃϑα ἴο [π656 
Ῥοσδ5 ἴῃ 186 Ηκερτεν, γεῖ ὈοΙ δησϊθηΐ 
τδα!θοη ἀπά Ἰηΐοσηδὶ ον άθηςς ροϊηΐ ἴο 
Τετοιῖδῃ Ὧἃ5 ἴ(ἢ6 δυΐμοσυ. [Ι͂ἢ τῆς 1ΧΧ,, 
ῬΙΘΗχοα ἴο ἴπΠ6 1, ἀπηοηϊδιοηβ, ψα δηα' 
τῆς [ΟἸ]ονης ποῖς : “4π4 ἐξ ἐαγι 10 ας 
47,167 ἡ "γαεί ἀσα δέεη καγγίεα στυαγν εαῤίσε,. 
απ γδαίεηε τισης ἠφεοίαίε, γεγεριία σαΐ 
τυεοῤίηρ, σπα ἐαγισμίεα [Δ ἐαγιρηαίο, 
σύο ζεγωραίεηι, απο σαϊα, τ 15. Βοδτο ον 
ῬΟ551016 (ῃαῖ ἴῃς 1 ΧΧ, Ἰῃὴ ἃ πηδίζοσ κα 
[Π15 σδῇ ἤδνα τηδάθ ἃ τηϊϑίακο : δηά [ἴῃς 
ττααἀϊοη, ΏΙΟΝ {ΠΟΥ ἤάγε δ οὐ! ἴῃ 
115 νοῖβθ, γγὰ5 ΔρΡΡδΑσΘΉΓΪΥ τγοοοϊνθα αἷςοὸ 
Ὁγ ἴῃς ἐν οἵ Ῥαδϊθϑίηα : ἴῸΥ [ϑοΡρ ἢ ι 5 
58γ58 ((Απι4.᾽ χ. 5), ἴῃαϊ ““ Τἐγειηδῇ σοχῃ- 
Ροββὰ ἃ ἀϊτρε ἴοσ [οβίδῃβ ἤιηογαὶ, τυλέελ 
γειαίης τρηο ἐλὲς Ὧ.). ΤΏΕβ6 ἰαβϑῖ τνοτάς 
8ο ίατ ἴο ῥὑτονθ ἴπδϊ Τ᾽ βορῃι5 ᾿ἀδητ θά 
1ῃ6 1,Αηθηϊδίοη5 5ροθη οὗ ἴῃ 2 (το. 
Χχχν. 25, ΜΠ Οὐ ρσαβαηΐ ὈΟΟΚ. 80 ἴοο 
1ῃ6 ὈοΟΟΙ 15 αἰἰρυϊεα ἴο Γογοηϊδῇ ἴῃ ἴῃς 
Ἴαῖσυὰ οὗ Τομαΐμδη, ἴῃ ἴδ6 Ταϊγιυά, 

Οο 



5)8 

4 ΒΑΡΑ-Βαῖπγα᾽ 15. 1, δηᾶ ἴῃ [ἢ6 ϑυγίδς 
νειβίοη (αι τς Ὀεριπηΐϊηρ δηὰ εηὰ οἵ 
εἢ. ν.). 
νου νϑτῪ βἰτοηρ ἐν ἄθηςα ἴο [ῃς 

ΠΟΠΙΓΑΓΥ, ἃ ἰγδαπτοη 50 οἱ, ρθῆσσαὶ, δηά 
ΤΟΔΒΟΏΔΌΙΘ, 15 ποῖ Πρ ΠΥ ἴο Ὀς 56ῖ 5146 ; 
δηάα {που ρὴ ρϑβοηβ ἤάνα Ὀθθη ἰουπά ἴο 
ἀουδὲ 115 ττὰῖῃ, γεῖ ὄνθὴ ΠΟΥ ἅ5 0 ΠΡ6 
ἴΠ656 Ροθπ5 ἴο Βαγιςοῇ, ΟΥ̓ ΒΟΠ]6 ἀἰ50 1016 
οἵ Τεγεγαϊδῃ, ὙΠΟ. 85 ΝΕΙῪ τηυςῇ [ῃ6 
ΒΔΙῺ6 8ἃ5 δαγίηρ παῖ [ΠουρΡ ποὶ στιτῖθη 
ΌΥ Τοτεγαῖϊδῆ (ΠΟΥ γετα νυ ὈΥ 5 
βῃῆδαάον. Βυϊ [6 οὐ]εοϊοη5. Ὀτγουρδί 
ἀραϊηβὶ ἢϊ]5. Ὀεϊηρ ἰῃ6 διῖμου ἂγὸ ποΐ οὗ 
ΒΌΘΝ ἃ Κιπα 85 ἴο σδιτῪ σοηνιοῖοη ἢ 
ἴπθ, Ὀεΐηρ, ἄτϑί, ἔπε εχίδίθηςθ οὗ Ἵςοῃ- 
ττααϊοιϊοηβ Ὀεΐνεοη ἴῃ6 ἴγο ὈΟΟΚΘΒ: 
Β6ςοηαϊγ, ἴῃ6 δὔϑβεησα οὗ Τϑγοηδἢ᾽ 5 Ρ6- 
ΟἸ]ΠΑΙ 165: δηα ἰαϑίϊν, [6 δϑβογίοη ἰῃδῖ 
[ἢ6 νηοῦ Ὀοιτονεα ἔστοπὶ ἘΖΕΚΙΕΙ. 

(1) Βυὲ τ1ῃ6 ΟἿἹΥ Ἰηβίδηςες οὗ ἃ οοη- 
ὈΔαϊοοη 15 δαὶ Ὀγουρῃϊ ἰογνασά ὈΥῪ 
ΘΟ σδαθσ ἴῃ ἢϊ5. τονιϑεα εὐἀϊίοη οὗ Ὠς 
γγειῖο5. "Τηἰτοάυοίοη. [πῃ 1,81. ν. 7 
νο τοδὰ “"Ουγ ἰδίοις να βιπηθά, δηὰ 
νὰ ἢᾶνα ὈΟΙΠ6 [ΠΕΙΓ 1] 4165" δηα [ἢ]5 
15 ΒΙΡΡοβθά ἴο Ὀὲ δἱ νασίδησε ψ ἢ τὴς 
ῬΓΟΡΗ ΘΒ τοδοῆίηρ ἴῃ οἢ. χχχὶ. 29, 30. 
Ἔνξεη 1ἴ 80, 1 15. ἌἘχδοῖΐγ 10 δοοοζάδποθ 
ὙΠ δῖ ἢ6 55 1ἴῇ οἤᾶρ. ΧΧΧΊΙ. 18 ; 
Ὅυΐζ ἴῃ Οὖΐβ ποῖδθϑ ὕροὴ [ἢδ ἰΟΥΠΊΘΥ ΡΪδοΘ 
νὰ ᾶνα ΒΘ ΠΟΥ ΘΠΓΓΟΙΥ Π]ΒίΑ ΚΘῊ 15 
[ῃ6 ἐχϑρθϑὶβ ΨΠΙΟ ΒΌΡΡΟΘΟ5 (παῖ ΕἸΠΕΥ 
ογοιηϊδῃ οὐ ἘΖοκίει τηοάϊπεά ἴῃ ἴΠ6 
5 ρῃϊοθ ἄδρτεα [6 ἰεδοηης οὗ [6 
βΒοοοηα οσοτηδηστηθηΐῖ. 

(2) Α5 τεραγάβ. ἴῃ 6 δῦϑϑθησςς οὗ [βϑσθπι- 
1483 Ρρθου απ 65, (ἢ6 δχαςῖ ορροϑῖία 
15 (ῆ6 οαβ6. [1 τωϊρῃϊ δἰ πηοϑῖ Ὀ6 ἐπουρῇ 
ἴο τηθηϊοη ἴῃ6 οσοσιυτγοηοα οὗ “ΜΥ 
ἴοῖτοῖβ τουηα δου," 1ἅτ. 1]. 22, 1ῃ6 
ΡΙορμεῦ 5 ἔανουπία πηοῖϊΐζο; 566 ποῖβ οἢ 
εἰ. χχ. 3. Βιυῖ Ρτοξ. Ρ]υρΡ(Γ6 ϑυτὴ5 ὉΡ 
τῆς Ἰηΐογηδὶ ὀνιάθηος ἀἄτγαννῃ ἤτοπ ἴπ 6568 
δου] ]ατ65 ἢ ρτεδῖ ἔογος (1 ϑΘυλ ἢ 5 
“ΒΙΌ]. Ὠ1οῖ.᾽) 45 ο]ονβ : “ἼΤΠα ΡοΟΘΠ5 
ὈδΙοηρ πη} 51 ΚΟΔΌΪΥ ἴο [Π6 Ἰαϑὲ ἀδγϑ5 οὗ 
τη6 Κιηράοιῃ, οΥὁἩ {πΠ6 σομηηθησειηθηΐς οὗ 
[ὴ6 δχιϊα ; 2η4 ἂζὲ στε ὈΥ Οἠδ ΝΟ 
ΒΡΕΔΚ5 ΜῈ} της νιν! 655 δηα ἸΠΙΘΉΞΙΥ 
οὗ ἀη ἐγενηε85 οὗ 1Π6 ΤΊΒΈΓῪ ΠΟΙ ἢε 
θυ 4115." ΤΏρη, αἰζου τοίθιτιηρ ἴο [6 
ὉΠπΙοῚ οὗ 5ἴσοηρ ραβϑιοηδῖς δε ηρ ὙΠ 
ΘΠΓΓΕ 5 ὉΠ} ]55ΊΟὴ ἴο ΓἘῃονδῇ, 50 Ἵμᾶγδο- 
τεπ5ὲς Ὀο(ἢ οἵ [Π6 ΡΤΟΡΉΘΟΥ οἵ γε Δ ἢ 
δηὰ οὗ ἴῃς 1Αῃπεηϊδίϊοη5, ἢ6 ροϊηϊβ ου 
δοῖῃς ΟὔτΠ6 Γ]ΔυἴΕΣ ουὐϊάθησοβ οὔ Ἰἀθη ΠΥ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

“Τῃ Ροῖϊῃ ψὸ τηθοῖ οὔσα δηᾶ δραΐϊη νὰ 
[η6 ρῥίεῖυγε οὗ ἴῃς “Ὑ᾽γριη-ἀδυρῃτοσ οἵ 
Ζιοη᾽ 5ἰἰρ ἄονῃ ἴῃ ΠΕΙ 5ῆδης δηά 
ΤΩ ΒΟΥ (1,84τὴ. 1. 15, 11. 13.; [6 7. χῖν. 17). 
Ιῃ Ῥοῖῇ ἴδ6 ῥσγορῃθῖῦβ ογε8 ἥονν ἀονῃ 
ὙΠ ἴδαγβ (1 Ἄγ. 1. τό, 11. ΣΙ, 111. 48, 49 ; 
76. 1Χ. 1, ΧΙ. 17, χῖν. 17). [Ιἡ Ὀοιῇ 
1Π6Υ6 15 ἴῃ6 βδὴθ Ὠδυπίηρ ἔδο]ηρ οὗ 
Ὀεϊηρ κυτουηἀοα ᾿ῈΠ ἔδασα δηα ἴοῖτοῦβ 
ΟἹ ΘΥΕΙῪ 5146 (1,3π|. 1ϊ. 22 ; [6Γ. νἱ. 25, 
ΧΙν!. 5). Ιῃ ὈοΙῈ ἴῃς ψοῖβί οἵ 4}1} 18 
Θν}]ς ὉΠΑ͂ΘΓΙ ἩΏΙΟΝ ΤΠΘΥ ἃ ϑΌΒ ΠΩ 15 
[Π6 ᾿ΠΙ Ό οὗ [ῃ6 Ρῥγορῃοῖὶβ δῃὰ τς 
Ῥτοβίς (1,8πλ. 11. 14, ἵν. 13; [61. ν. 20, 
31, χὶν. 12, 14). ὙΤΠδ 5ΌΒΈΓΕΣ ἀρρθαὶς 
ἴογ νϑηρϑᾶπος ἴο ἴπ6 τίρῃίΐθοιβ [πάρα 
(1,41. 111. 64---66; 76γ. χὶ. 20). ἘἸΏΔΙΠ]Υ, 
ἢθ Ὀιάς [Π6 τῖν8] πδίιοηβ [πδὶ δχυ]ῖεά τη 
[ἢ (4}}] οὗ [6πιβδ]θτλ ργερασγα ἴοσ ἃ [|Κ6 
ἀεϑςοϊδίίοη (18. ἵν. 21; 761. ΧΙ χ. 12). 

(3) 1ῃ γτοοῖ οὗ ἴῃ6 τῃϊτά οδ]δοῖϊίοη, 
[αἴ ἴῃς δυίδοσ οὗ (ἢ6 1ιδιηθηϊδίοης Πδ5 
τηδάθ 56 οὗ [ἢῃ6 Ρῥσγορῃθοῖθ5 οὗ ἘΖοΚκΊοὶ, 
Νάρεϑρδοῃ ὈΠηρ5 ἰογιναγα ἴννο ράβϑᾶρεϑ, 
ὩΔΙΊΘΪΥ, 41. 11, 14, Τσοπιραοα ψ ἢ 
ΕΖοῖκ. χίϊ. 24, χὶϊὶ. 6, χε. ; δηὰ 1,41}. 1]. 
15, σοτῃρασεαὰ ἢ ΕΖΕΚ. χχνιὶ. 3, ΧΧΥΝ, 
12. 
Νον ἢτεὶ οὗ 4]1, γεσε ΝΑρε δ οἢ 5 8ἃ9- 

ΒΟ ΓΠΟῊ 5 σοττοοΐ ἢϊ5 σομοϊυβίοη που] ἠοῖ 
ἴο!]ονν. Εοσ ΕΖεκΙοὶ ντοῖθ [ἢ 6 Ῥσορἤ δ. 168 
τοίειτοα ἴο βοπὶα {ἰπ|6 Ὀείοσε ἴῃ6 οἱθρε 
οὗ Ἐπιβαίθτα, δὰ νὰ ἤανθ ἜΘΟΣ γοᾶβοῃ 
ἴο ὃδεῖενε τῆδϊ ἃ σοῃβίδηξ Ἰηϊθτοοῦγβ 6 
νγ85 τηϑὶηϊδιηθα Ὀοίνεθη ἴἢ6 Θχὶ θα δηά 
[ῃ6 ΡΘΟΡΙς οὗ [επιβαϊθηι, δηα ὑπαὶ ᾿νῃδϊ 
ἘΖΕΚΙΟΙ οαὰ νὰ βθϑοοὴῦ Κῆονῃ ἴο ὶ5 
σΟῸΠΙΓΥμΊΘη δῖ ἤοη6. [115 8η οἰά δηά 
Ποῖ ὈΠΓΘΑΘΟΉΔΌΪῈ Ορίηϊοη ἴηι [Π6 ἴνο 
ΡῬΙΟΡοῖ5 {ποηλβοῖνεβ Εσα ἴῃ σοηρίδηϊ 
σοϊῃηϊοδίίοη, δηα δ: Τδγοης δῇπγτης 
τΠαὶ [Π6Υ Ἰηἰδγομδηροα [ΠΕΡ ργορἤθοῖ65. 
γε πεξβὰ ποῖ ἱδμεγείογα Ἰηνθηῖὶ ἃ ΠΟῪ 
ΡΙορμεὶ ἴο νυτῖῖο [ἢ6 1, Απηθηϊδίίοηβ Ὀ6- 
οαυδ6 οὗ ροϊηΐβ οὔ δρτεεηεηΐ ν ἢ 
ἘΖΟΚΙΟΙ, ψ ιο ἢ ἴτοση τῆ6 φδγ]οϑὶ {1ΠῚ65 
ἤανο ὈδΘη δοοοιιηῖϊοαά ἔογ ἴῃ ἃ τῇοτα 5815- 
δοΐοτυ δηα ᾿π οΥ β  ηρ᾽ ΨΑΥ͂. 

Βυΐ ἰδὲ ἃ5 Ἔχαπηης ἴῃ 6 ἀϑϑογίοη [πο], 
Α5 τοραγάς [δὴ τῃ6 ἢτγϑι οὗ ἴῃς ρδοθβ 
Ῥγουρῆϊς ἰογνασαὰ ἴῃ ρτοοῦ, ψὰ ἥπά ἴῃ 
Τ δὴ. 11. 14, “ΤῊΥ ῥστορῇθίβ ἤᾶνα β6θῃ 
νδῖὶῃ δηα (οο] ϑἢ τπϊηρ5 ἴογ ἴἢ66," ναΐῃ 
{Πὴρ5 Ῥεϊηρ [πἰ “(4156 {πηρ5. Νον 
οὗ [86 ἔἴννο "νογάβ ἴοσ [δΔ᾽βεῆοοά σοϊη Π]}Υ͂ 
ἰουηᾶ ἴῃ [ἢ ῥγορβεῖβ, 11 15 αυϊϊα ἴπι6 
τὶ 7 ΘΓ δ ἢ φΘΏΘΙΑΙΥ υ565 ἴ[Παἴ ΝΏΙΟΣ 
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ΤΏΡ 168 ΤΊΟΓΑΪ ἰυτρίυἀς, 4.9. ὙΦ ὨΠ, 
«ἢ. χῖν. 14; ΜῈ: Ἰῇ 1,41}, 11. 14, ἃ νοτά 
15 564 1] γιηρ ΟὨἹΥ μας 116 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
[λιϊοὰ οὗὨ 1ἴ5 δοοοιῃρ 5ῃτηθηῖ, δ ἢ}, 
δηὰ 11 15 [Π15 5146 οἵἉ [4156 Ῥσορῆθου ὕροῃ 
ΠΟ ΕΖΕΚΙ6] δἰπιοϑῖ δηζγεὶυ ἀνε} }5 ; 
Ὀυΐ παίυγα! γ ἴῃ ἃ τη θπίδίοη Γεγετ δῇ 
νοῦ α ποὶ Ὀὲ [ΒΙΏΚιηρς 50 πιυοῃ οὗ ἴῃ6 
Ὑ]ΟΚοάηθϑ5 οὗ ἴῃ6 ῥτορῃείβ 88 οὗ ἴδε 
αϊϊατε οἵ [6 εχρεοϊδίιοηβ {ΠῈῪ ἢιδά 
Διοιιϑοά, δηὰ 50 ψουἹὰ 86 ἴῃ6 5οῖϊοσ 
ἴεη. Βυῖ [ῃ6 οΟΙΠΕΙ ποζά, τϑηδογοα 
7) οοίσα ἐφύηρα, ᾿Ἰπβῖθδα οἵ ργονπῷ ΓΕΔ Ϊγ 
ἀἰβργονοα ἴη6 ἸΙάθᾳ ἰμδαὶ ΕΖοκιθὶ τννᾶβ ἴῃ 
[η6 ΠΕΡ 5 τη, ΕῸΣ ΕΖΕκΙΘὶ υδὲ5 [ῃ6 
ΨΟΙΑ 1η ἴΠ6 ββθηβ6 οὗ πηοτίοσγ, ΕΖεκ. χίν, 
1ο, ὙΠ οΙοας [δ6 ψτῖοσ οὗ ,Δθηςδί 05 
ΘΠ ους 1ἴ τὴ [Π6 56η586 οὗ ἐμοί Ἔν, ἡ. Ε. 
[ΟΠ Ϊγ, ἕο ψῃο ἢ 5 δυο ΠΥ 15 Τουηά Ἰῃ 
7οῦ ν!. 6. γε βπηὰ «ἷ5ο ἴῃ (6 ῬοοΚ οὗ 
7 εγθη δῇ ἃ 5} 1} ΔΕ ἀϊβετγεηὶ ἔοπα οἵ (ἢ 6 
ΨΟΓΑ ιι564 1ῃ ἴῃ 54106 56η56 1η οἢ. ΧΧΙΠ]. 
13, ὙὮΘΙΘ 566 Ὡοΐθ. [{ἰ ᾿5 ἴπιὸ (ῃαΐ ἴῃ 
ΠΆτὴ. 11, 14 Νᾷρεϊς". ἰταηϑίαῖθς “ ΤῊΥ 
Ῥτορἢοῖβ ἰοσοίο]ά ἴο {π66 νην δβῃ," Ὀυζ 
ΜΠ ΘγΑΒἢ 15 ηοΐ τηοΥίδσ, η ἃ ἴο ῬΓΟΡΘΟΥ͂ 
ὙΠΙςΟννΑβ ἢ 15 ἃ Π]ΘΔΡΠΟΥ ἴοο δχίγδοσαι- 
ὩΔΙῪ [ΟΥ δοσθρίδῃοσδ. 

Ιὴ ἴῃς βϑθοοηά οὗ [ἢ656 ράββαρϑϑ, [,4Π}. 
1. 15, [658 161 15 οδ θὰ “ΤῊΣ ρεγίδο- 
τοη οὗ Ὀδδυΐϊγε [Ιη ἘΖοῖκ. χχν]. 3, Χχν !. 
12, [6 584π16 οσγάβ ἅτε δρρ)εὰ ἴο ΤΥΤα. 
Βυϊ ἃ 51|Π}}1ὰΓ ρἤτγαβθ, ψ ἢ ἴῃ6 αἰ δγθηος 
ΟἿΪΥ οἵ ἃ Ραγίςῖὶρ]α ἔοσ δὴ δἀ]., ὁσσιτβ ἴῃ 
Ρς, 1, 2, οὗ Ζίοῃ, δηὰ νῆεη νὰ πα ἰδαδῖ 
[Π6 πδχὶ ψγνογάβ ἴῃ 1 ἌΓΩ. 11. 15, “16 ογ 
οἵ ἴηὴ6 ψῇο]α δαγίῃ," ἅτ ἃ συοίαιίοη 450 
ἴτοτη ἴῃς ἀδβοσιρίίοη οὗ Ζίοῃ ἰῃ Ῥ5. χὶν1}. 
2, ἴῃς σοπο]βίοη 566 πὶ5 ον ἀθηῖ (Πᾶὶ ἴῃ 
ῬοΟΙἢ ῥ]φοθβ ἴῃῈ νυῖεῦ νὰ αυοίηρ ἴγοσω 
1ῃε Ῥϑα]πη5. 

Α5 ἴῃς οὈ]θοῦοπ5 [Π6 ἢ γα 50 ἀδθνοϊὰ 
οὗ νεῖρῃηῖϊ, δηὰ [6 ἱπίογηδὶ ονϊἄεηςα 
ὌΡοΟη ἴη6 ΨΏΟΪΕ 50 βἰγοηρΥ ἔδνουτα (ἢ 6 
Ἰάθά οὗ Τεγεπη δὴ Ὀδὶηρ (π6 δυΐμοσ, ψγῈ 
σοῃοϊαάς τΠαΐ ([Π6 δββογίίοη οὗ {6 1ΧΧ. 
15 ἴο Ὀ6 τεοεϊνεά δ5 ΒΙΡΉΪΥ ργοόρδῦϊε. 

αΐζο. 

Τῆς πιὲ οὗ [ἢ6 σοτηροβιξοη οὗ [656 
ῬΟΘΙΏΒ 15 ΟσοΓΔΙΉΪΥ (Π6 Ρεγοα 1πηπ16- 
αϊαῖεϊν δίζεγ [6 οδρίυγο οὗ [65] θη. 
ἘνΑ]ὰ Ἰμάθθα {πη Κ5 ἰΠας [ΠΟΥ τᾶν ποῖ 
ἢδανε Ῥεθὴ νυ ττθη {1} δίῖοσ ἴῃς ἀδβοθηῖ 
ἰηῖο Ερσγρί, θαὶ ΒΙεεϊ (“ Τηἰτοά.᾽ ςο3, 54.) 
ΙΏΟΙΕ ΡΓΟΡΑΌΪΥ ἀβοῦῦε5 (Π6πὶ ἴο ἰῃ6 
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ΤΩ ΜΠ ΪοἷΪ. ἱπίοσνεηεα Ῥεΐνεθεη [ἢς 
οδρίυτγα οὗ Τ Θγβα]επὶ δηα 115 ἀεβίταοῃ. 
γε Κπονν ἴμδὶ ἴπ6Ὸ Ῥσορῇμεῖ βρεπί [Π15 
ΤΟ ἴῃ ΤεΠιβα] θη 10 ΟΟΠΊΡΑΓΔΙΙνΘ 
ΒΘΟΌΓΠΓΥ, οἢ. ΧΧΧΙΧ, 14, δηᾶ [ἴῃς Εχίγοιηδ 
νἱν] ἄηθθς οὗ ἢϊς ἀδβοπρίοηβ, δηὰ [ἢ6 
Ῥοϊρηδηου οὗ ἢὶ5 ρτιεῖ, Ὀοΐῃ 5πον παῖ 
[ῃ6 σΟΌ]65 ἢς ἀδριοϊοα τόσα 51}}} στθοθῃηΐῖ, 
Βυΐ 1ῃ6 πηοϑῖ σοηνιποίηρ ῥτγοοῦ οἥεγοά 
ὈΥ ΒΙεοΚ 15. ἴτῃ8 ἰδοῖ τῃδϊ σΟὨΒΙΔΏΓΥ 
ἴλτωϊῃβ δῃηἃ ΠΌΏΡΕΙ ἅτε ἀδβοσθεα 45 51}}} 
Τασὶηρ ἰῇ [ἴῃς ΟΥ; 566 οὗ. 1. 1τ, 19, 
1. 19, 20, ἷν. 4, ἄς. ῬῬτοῦΔΟΙΥ [6 
ψουἹά 6 ρτεαὶ ἀμ συΠΥ ἴῃ ΟὈϊΔΙηἸησ 
ΒΌΡΡΙΙΕ5 οὗ ἰοοὰ ἴοσ βοηθ ἔτὴ6 δέζοσ ἴῃ 6 
οἵγ Βαά βυιτεηάογθά 1ἰ56]{, 4ηα [Π6 ραϊη- 
[1] ριοΐαγες οἵ πηοῖθοῦς ἀη 40 ]6 ἴο 5 ςΚὶδ 
{Π6ῚΓ οὨΠ]άτοη, δηὰ οἵ ἴῃοβα ἀδ]σαίοὶν 
ἡυγίυγεα ἀγίηρ οὗ υηροσ οὐ (ῃ6 ἀυηρ- 
ἢ1115 (οἢ. ἵν. 3, 5), 5θεὰ Ὀ] Δ Υ ἴο ροϊηΐ 
ἴο 16 5υβεπηρα ΜΉΘ. 51}}} ρῥγϑϑβεά 
ὨΘΑΨΠΥ ἀροὴ [6 σοτημηπητγΥ Θχῃδυβῖθα 
ὈΥ 4 γΡτοίγδοϊβα βίερε, Ἄνθὴ δίϊοσ 1 μδᾶ 
Βυτταηἀοτγαα, 

δ μὀγεῖ. 

Τῆδ 5υὈ)θοῖ οὗὨ ἴπθ86 ροθπὶβ ἰ5 {π6 
ἀεβιπιοίοη οὗ 7εγιβαίθα ὉΥ ἰμ6 (ΟΠαὶ- 
ἀξδᾶη5. Α5 γα ἤᾶνθ βεδῃ ἅβθονϑ, 056- 
Ῥἢυβ Ἱπιᾶριηεα ἴῃδι νι ἢδὲ ο4116ἀ ἔοτίῃ (ἢ 6 
Ῥτορῃ ει 5 ἰδιηθηϊδιίοηβ νγὰ5 ἴπ6 ἀθδίῃ οὗ 
Κιηρ [οϑβίδῃ ; Ὀὰυΐϊ (ἢ15 1464 ὑσοῦδΌ!Υ νγὰ8 
ποῖ ἰακθὴ ἴτοιῃ [ἢ οοηίϊθηΐθ, Βαϊ ννᾶβ8 
Ὀαβϑοὰ ροὴ ἴἢ6 δβϑυτηρίίοη ἰπμαξ (ἢ6 
1, αταθηϊδιοηβ βροκθη οἵ ἰὴ 2 (το. χχχν. 
25, τηιδῖ Ὀ6 Ιἀδηςίοα]ὶ ψι ἢ οὐγ ῥσγθβθηξ 
Ὀοοκ. ϑαςῇ δὴ ορίηϊοῃ ἤοννανοῦ οδΔῃ ὩῸ 
ἰοηρεῦ Ὀ6 δ] ονγεά ἴο πανὲ πιυοὴ ψεϊρῆϊ, 
ΠΟ τῃδΐ δἰϊθηϊοη πὰ5 Ὀθ θη ςο4]]6ἀ ἴο [ἢ 6 
ίαλοϊ ἴΠπαΐ ᾿ηδὴν ὈΟΟΚΘ ἅγὸ πηεπ οπεα ἴῃ 
ΘΟΓΙΡίαΓΘ, ΘΘΡΘ ον ἰὰ (ἢ6 ΟὨτοηίΐοϊε5, 
νι οἢ, ἰμουσῇ ψπίΐθη ὈΥ ρτορῃείβ, μδά 
ὯΟ Ρΐδοθ ἴῃ ἴπ6 (δηῆοηῃ, δῃὰ ἤᾶνα ποῖ 
Ὀδρη ῥγοϑοσνοα. 1, οοκίηρ δἵ [ἢ 6 σοηίθηϊβ 
γε Πηά [Παΐ ἴὴ ἴῃς “γε οὗ ἴῃ656 ροδῖωβ 
[86 ῥσορῆδὶ ἀννθ}]ὶ ὑροὴ ἴῃς πιίβεθϑ οὗ 
Ὠαηρετ, οὗ ἀθδίῃ ἴῃ θαίι]α, οὐ [6 ρῥτοίδ - 
Ὠδῦοη δηὰ ρ]υπάσγηρ οἵ πε βαποίμθδτγυ, 
Δηα οὗ ἱπιροηάίηρ οχίϊα, ορργεββθα ὉΥῪ 
ΨΠΊΟΙ [ἢ 6 ΟΕ 5115 5ο τυ. 1 τμ6 σφεωπμά, 
ΨῈ 566 ἴπεδε 584Π|6 βιιβεσιηρβ, θὰϊ ἀδ- 
ϑΟΣ 6 α ψῈ ποτα Ἰηἴδηθο ἔοτοθ, δηά ἴῃ 
οἰοβοῦ σοπηδοίίοη 1 [ἢ6 παι 4] 51η9 
ΠΟ. Πα οαυδοα τΠθπ, ἀπα ψηϊοῇ δὰ 
Ὀδθη ἀρρταναίθα Ὁγ ἰῃς ἔα {816 55 655 οὗ 
[ηὴ6 Ρῥγορῃβίθβ. [Ι͂ὶἢ τῃὴ6 φάη, ἴῇοσα ἰδ 
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βοπιοίδίης οὗ ἴδε οἷά ἔδεϊηρ Ρυἱ ἰοσναγά 
80 5ΤΟΏΩΙΥ ἴῃ οἷ. χὶ!,, Ῥὰξ (ἢ6 βριπὶ οὗ 
(6. ᾿ΤΙΕΙ 15 τοσα βυράϊδα δηα υ]οά, 
Δα Ὧο ἸΟΏΡΟΙ 50 ἱπηραίϊοηΐ δηᾶ τερεὶ- 
ἰοὺς 45 οὗ οἷά, ΑἊΑ5 7εγεγηδῃ τοῆθοῖβ 
ὌΡΟΩ ἴδ6 ὈΠΙΟΓ Ἐχροσίθησαβ οὗ ἢ]5 ραϑϑί 
Ιιδ, ἢ ἔδοϊὶβ. ΠΟῪ ματζά 1ἴ 18 [ῃαϊ οὐ β 
ΡΘορὶς βΒῃου!ἃ μᾶνε ἴο ἀπηκ οὗ ἴῃ6 οὺρ 
οὗ ομαβεβεζηθηϊ δἰπλοϑῖ τόσο ἄἀθορὶγ [ἢΔη 
(6 νιοκοά, 115 σοηΐθηϊβ 16 ΠΊΟΓῈ ὈΪΓΘΥ 
ἴο ἴῃθπὶ Ὀδοδιβα [ΠΟΥ 566 ὮΟβ6 ἰ5 [ῃ6 
μδηά [ῃδὶ μοὶ] ᾿ξ ἴο {Π6ῚῚ 105. Βυϊ ἢς 
δοκηον οάρεβ [παῖ 1ἴ 15 ἃ ΕδίΠοτ 5 ἤδηα, 
δη ἔδοϊβ ἴπαΐ ομαββοιηθηΐ 15 ἴὸὺσ ἰἢ6- 
ὈΘΙΙΘν 5 ζοοά, δηᾶ 80 6 αννε}}]5 ΤΟΥ 
ὕροῦ ἴἢ6 5ριπίαδὶ ἀϑρθοΐ οὗ βδοιτοῦ, δπὰ 
[ἢ6 οογίδιην ἰμδὶ βΏΔΙΠγ ΠΟ τγυϑῖ 6 
1ῃ6 τοάἀθοιαϊηρ οὗ [ἴθ ἔου οὐ ρθορΐβ, 
8Δη4 νεϑηρδϑηοσα ἴοσ ΗΙ5 δῆθηϊθ8. [ἢ [ῃ8 
)νωγίλ, τὰ ἀρᾶῖῃ 566 (πδΐ Γπάδῇ᾽ 5 5ΟΙΤΟΥ͂ν5 
ἤν Ὀδϑθῇ οδιυβεά ὈΥ ΠΟΙ 51ὴ5. ΕἸΏΔΙΪΥ, 
ἴῃ οὗ. ν.,) Γ γειλϊδῃ ργᾶγϑ ἴμαὶ ΖΙοηἾ 5 τα- 
ῬΙΟΔΟΝ ΤΔΥ Ὅς ἴδκθῃ δνᾶν, δηᾶ ἰῃδί 
7Ἰοῃονδῃ ν1}} στδηΐ τερθηΐδηοα πηΐο ἢ 15 
ὈΘΟΡΙΘ, δῃὰ σϑῆθῦν [ΠΘῚΓ ἀᾶγς 45 οἵ οἱά. 
ΜδηΩΥ μάνα τπουρῶϊ [ηδῖ (ἢ15 ΡΙΑΥΘΙ, ἸΏ 
ΠΟΙ τῆς ἀτιδβοῖαὶ σἰπιοίυτε οἵ [Π6 τοςῖ 
15 δρδηἀοῃθά, νὰ5 δα θα Ὀγ [6 ῥσγορῇῃεῖ 
ἴο ἢἰς 1,41 θη, ΔΊ 0η5 ἴῃ ἘρΥρί δἱ ἃ βοϊηδ- 
Μἢαΐ ἰΔΙΈΓ ΌὨΙΏΘ. 

δ,» ΩΜ7. 

Οἵ ἴδ ἄχξί ἔουσ ροθτηβ [6 5ἰπισίυζγα 15 
ΠΙΡΏΙΪΥ ατιϊβοῖαὶ. ὙΠΘΥ ἃτὸ διτδηρθα ἴῃ 
ὑνϑηϊγ-ῖνο ΡΟΙΠΟΏ5, δοοογαϊηρ ἴο 86 
ὨυΌΟΣ οὗ ἴῃς Ἰεἰίοιβ οὗ [Π6 ἩΘΡΓΕΥ δ]- 
ΡῬμδῦεῖ; Ὀυΐ ἴῃ ἴῃ6 ἢτϑι (ἤτεε ροειὴβ Ἔξ ῇ 
Ροχίίοη 15 ἃραίῃη ϑυθαϊν 464 ἰηΐο [χες 
ἀουθ]6-οἴαυϑ865, ἴῃς τϊγτὰ ἀϊβεπηρ τοὶ 
τς τβὲ δηὰ βϑθοοηά ἴῃ ἴῃαΐ βδοῦ δἷβοὸ οὗ 
[656 αἰνιϑίοη8 Ὀδρη5 ΜΙ [ῃ6 58Π}6 
Ιεϊίοσ. [Ιἡ οἷ. ἱν., γα πᾶνε δρδῖῃ Ὀνθηϊ- 
ἴνο νϑῖβθϑ Ὀδριηηΐηρ ΜΠ [ἴῃς Ἰο οΓ5 οὗ 
1ὴ6 αἱρβαθδὶ ἴῃ ογάδυ, Ὀὰϊΐ δοθῇ νϑῖβα 15 
ἀϊνΙάοα ᾿ῃηΐο ΟὨΪΥ ἔνο ροσοῃβ. [ἢ ΟἊἢ, 
ν., Τῃουρῇ ἴογΘ ἃῖα δρδῖη Ὀνθηΐϊγ-ῖννο 
γοΙβ65, ἴη6 δ᾽ρῃαθδίοδὶ 111114]18 ἂὺὲ ἀ15- 
οοητ πε, [Ιζ 15 τοηδύκδῦϊα {πὶ ΜἘ1]16 
([η6 ογάοσ οἵ ἴλ6 δἱρῃαθεῖ 15 5 ΠΟΥ {0]- 
Ιονγοά ἴῃ οἢ. 1., 1 15 ἀδρατίοα ποτὰ ἴῃ [ἢ 6 
(ἄγεθ οἵδοσ ροδιηβ, ἴῃς νεῖβθ Ὀερίηπην 
ΜΠ ΒΕ Ὀδίηρ αἰννὰγβ ρἰδοθα Ὀείογε (ῃδὶ 
Ὀαρίπηης ἢ ἢ. Α5 ἴδε 1άβα οἵ 
Οτοῦμ5, (μαι ἰῃ6 οτάδσ οἵ ἴῃς δἱρῃδθοῖ 
ἴῃ τὰς ΟΠαϊάδε 85 τερατὰβ [656 ᾿βιε β 
ΜῸ5 υπβει]ε, Πᾶ5 Ὀδθη 5ῆθνῃ ἴο Ὀ6 

ἹΝΤΚΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

στουπά]655, 1 15 σου ἰο χῖνα ἃ τοβϑοῦ 
ἴοτ {Π1|5 {ταῃβροβίποη. [{ 15 αυἱα ἴπ|6 
[δὶ ἴῃ βδοὴς οὗ [6 Δἱρῃβαῦθῦοδὶ ῬβδΙσΩΒ 
γγ6 δηά 51.111 47 ἀδν] δι! Οη5 ἔγσοῦλ ἴῃ 6 5τὶοῖ 
οτάεδσ οὗ ἴδε δἱρῃαρεῖ, ἐς. ἰὴ Ῥ85. χχχῖν., 
οχῖν. ; δυϊ νῃδί 18 50 σοι Ὁ] 6 ὨΘΙΘ 185 
ἴὩδὲ τῃ6 584π|6 ἀδνιδίίοη 5 (ὮΠΟΣ τὸ- 
Ῥεαϊθά. Βαυΐ 566 οἡ [ἢϊ5 βυῦ)εςοϊ ἴῃς 1η- 
ποάποίίοη ἴο 55. χχν., χχχῖν., Δη4 Οχίι. 
τ Πᾶ5 βοῃῃηθῖηθα θδθη ΟὈ]εςϊεα ἴο 

[Π18 τηϑίμῃοά οὗ διτδηρθηθηΐ ἰῃδί 1ἴ 15 
ἹΠΟΟΙΏΡΘΌΙΣ ἢ τεὰ]ὶ ἰδοϊησ. ΠΣ 
6404] (συ ᾿ὑ ταὶρηϊ 6 5αϊα τΠδἰ τῆγτηθ 
15 Ἰποοηϑιβίθης ἢ τϑδὶ δαὶ ηρ. [{ 18 
Ρτοῦδῦϊα τὲ ἴο τηοϑὲ Οτὶεηϊαὶβ ἴῃς 
ΔΙγδηρσειηθηΐῖ οὗ ψογὰβ 50 845 ἴο δηάᾶ ἰὴ 
ΒΙΓΆ ΑΙ βουηᾶς νου βθοῖ {{|ν14]: [ῃ6 
5816 ΟὈ]ΘοΙΟη ἢᾶ5 Ὀδοη Ὀτουρῃΐ ὈΥ͂ τ15 
ἴῃ ἴῃς ννεβὶ ἀρδϊηβῖ ΠΘῚΥ τοι ῃοά οἵ 8ζ- 
ΤΑηριης πεῖ Τῃουρηῖ5 ἴῃ ΔΙΑ ΘΠοδὶ 
ογάθσ. θα ν Ὀοῖὰ τῃεῖῃοας ἀθρεπὰ 
ὈΡΟῚ ἴθ 54Π|6 Ια οὗ Οὔγ πδΐυσεβ. [1 
15 ἃ ἀϊπίτδοϊίοη δηὰ το]ϊοῖ τὸ [Π6 τηϊηὰ ἢ 
ΒΟΙΤΟΝ ἴο ἢᾶνα 501Ὼ6 5||5}ἰ ἜχίἊγηδὶ ἀϊῆ- 
Οὔ Ὑ το οοπίεηα σι, ἀπά τῆς [δα] την 
ἀϊιῆιξεά Ὀείοτε ἴἢ νᾶρθ σϑηθγα 165. 15 
18 σοπορηίταϊθα, δΔηα ἀϑϑιπηθ5 4 ἀ6- 
δηϊῖθ ἔογσῃη. Ὑμβαὶ οδὴ δϑϑ δί ἢσείὶ 
ΒΙρῃξ τόσα γί δοιαὶ [ἤδη ἴΠ6 ἱγτοδὶ 
ῬΟΘΌΥ οὗ 186 Οτεεκα δπὰ Ἐοιηδῃβ, ἴῃ 
ΠΟ τὨχουρῃουΐ τῆς ψ8ο]6Ὲ οὐς [6 
αυδη Υ οὗ ὄνετν 5υ 4 0Ὁ]6 15 ἄχεα, δῃά 
᾿'ηὴ6 ΔΉΒΕΙΒ ἴο |ἴὴ6 ὙΠ τηνδίυην 
δχδοίῃθϑϑῦ ΥὙεῖ μον ΠδίΓΑΙΪΥ ἀο 4]] [ἢ 6 
ἄδδοροσ διῃοίοῃβ οὗ [πΠ6 τη γ᾽] {Π6π- 
βεῖνεϑβ ἴο ἴΠπ656 τϑι ΠΟ π5. Απα 50 ἤδγθ. 
ΤΗΣ 5ΟΠῸΥ οὗ [ἢ6 ρῥσόρῃεθὶ ψου]Ἱὰ ἤᾶνα 
Βργοδα 11561{ οὔ ἴῃ Ὀουηα 1655 σΈΠΕΓΑ]}- 
[165 Ὀυζ ἔογ τῆς 1Ιπλ!Δ }ΠΟη5 οὗ ἔοστη. Αο- 
οογάϊης ἴο Οπδηΐδὶ αρὶς [ἢ 656 ΤαβίΠο- 
τἰοη 5 τὲ δὲ ἴῃ Ὀεριπηϊηρ ; ἢ 5 ΟΠ Εν 
δῖ ἴῃ6 οηὰ οἵ δδοὴ νεϑῦβα: ψιῆ [ῃ6 Οτεεκς 
8η4 Ἐοιηδηβ 4}} [πσουρῃ. Βυῖ ἴἴ τνᾶβ5 
τῆς. πιϊαιίοη ψὨΙΟἢ ρᾶνα σῆᾶρο ἴο {Π6 
ΒΟΙΤΟ ψ Ποῦ οἴμοῦνϑεα 85 βΒοδήηρ 
γΔΡΊΟΙΪΥ δτουπα Ὠϊτπη. ΤΟΓΒΟΙΥ δηα νἹν αν 
{πουρῆϊξ δίϊτεσ ἱπουρῆϊ 5ηαρεα [56] τουπά 
Θδοἢ Ἰοιίου οὗ ἴλ6 δἱρῇαθοί 1η οσάοσ, δηά 
ἴῃ τῃ6 εἴοτί [6 Ρῥσόορῇῃδῖ ἐουπα τε]ιοῖ 
ἴτοτῃ ἢἰ5 δηρι ϑῆ. 80 ψ ἢ θη ποῦν. ΤῊΣ 
ΠΘΟΘΚ551|65 οὗ τγτης δηᾷ σηγίῃηι ἃτὸ δῇ 
Αἰ ---ποῖ ἃ αἰ βίου} 7---ἰ ἜΧρσαββϑίηρ ΤΠΕῚΣ 
ΘΙΩΟΓΟῺΒ δ π|65 ὮΘη ἀδαροῦ θα] ηρε 
16 β το, Τῆς 5||.ἢϊ εἤοτί τεαυϊγοα 
ΘΔ ΌΪ65 (Π6 βδυβεγεσ ἴο σοποθηίσαῖα ἢ]5 
τὨουρῖβ ; ἴξ Πεῖρβ ἴτλ 1π δηάϊηρ ἴοσ 
[86 ηλ ῬΙΌΡΕΣ Ἔχρσϑβϑϑοῦ, Απὰ τ508}}Ὁ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ. 

[Π6 ἀξδδρεσ [6 5ΟΙΤΟῪ [ἢ6 ΤΟΤΕ ΠΟΟΙΏΡΙΘΧ 
5 186 βἰσιοίυτε οὗ [6 ρος ἴῃ ψ Ὡ]Οἢ 1ἴ 
15. δι οάιϊοά, Ὀδοδιδα τὴς εβοτί 15 1.561 
ἃ τοὶϊοῖ, 

Ζέῤωρρέρα! ὕσεε. 
Τα ΒΟΟΚ οὗ 1,διηθηςδιοη5 ἢ859 ΑἸ νΑΥ5 

ῬΘΘη τι ἢ υδϑ6α ἴῃ 1 ὈΥρΡΊΟ4] 5ΘΥνΊ 65 ἃ5 
δινὶηρ ἴῃς 5ριπίυδὶ ἀβρθοῖ οὗ βοῖτοῦν. [{ 
15 τϑοϊϊεα τῇ ἴῃ6 ον ιβἢ σΥμαρόριιθ5. ΟἹ 
(ἢ6 πιητῃ οὗ ΑΡ, [6 ἀδὺ οὐ ψῃὶςοἢ [ἢ6 
Τειρὶα ννὰ5 ἀεβίσογεα. [ἢ τῃ6 Ἐοϊηδηῃ 
Οδίμο]ς μυχοῦ ᾿ξ 15 δυηρ δ νϑϑροῖβ ἴῃ 
ΠΟΙΥ εκ. [Ι͂ῃ οὐὔγ οὐσὴ ΟΠυτοὴ [ἢ 
ἢγϑῖ, βϑθοοηά, δηά {πἰγὰ σπμαρίετθ οΓα 
ΔρρΡοιϊηϊαά [ἡ ἴῃς ἢχϑι θοοκ οὗ Εανατσά ΝΊ. 
ἴο Ὀ6 τοδά οὐ ἴῃ6 νεαπεβδάδν δῃά 
ΤΗυχδάαγ Ὀείογο Ἐδϑίοσ. ΤῊ]5 υ56 Πανὶηρ 
Ὀδδη αἰϊξοοπιϊηπδά ἴῃ [Π6 βεοοηά ῬοοΚ οὗ 
ἙΕηνατὰ ΝΊ., δηὰ ἴῃ 411 βυβδθαιθηξ τὸ- 
ΥἹΒΊΟη5 οὗ ἴ[ῃ6 Ῥγαγογ- οοῖς, 5 γοϑιοσεά 

581 

ΪῈ 1871, ἤθη τῃ6 ψΠοΪς οὗ οἷ. 1]., δηάὰ 
Ῥοτίίοηβ οὗ οἢ5. 1.,) 11., δηᾶὰ ἵν. ψ6Γ6 
ογάδσεα ἴο Ὅς τοδὰά οἡ ἴῃῇε Μοῃάδυ, 
Τυσδάδγ, ἀηὰ ΝΥ εἀποβάδυ ἴῃ ΒοΙ͂ν ψθοκ. 
Εὸγ [15 οῆοϊοα ὕνο οῃ]εῖ σεᾶϑοηβ τΔῪ 6 
δίνεῃ ; ἴῃ6 ἢτβί, ἴηι ἴῃ [ῃ6 νναβίβα οἷν 
δηἋ Ποηλ61655 νδηάοπηρβ οὗ ἴΠ6 σἤοβθη 
ῬΘΟρΡΙΘ νὰ 566 δῇ ᾿τῆδρε οὗ ἴῃ 6 ἀδϑβοϊδι!οῃ 
Δα τυ οὗ ἴῃ6 500} οδδὶ δῦαὺ {τῸΠῚ 
αοάϊ ῥύδδεῆσα Ἰηἴο ἴῃ 6 Οὐἴοι ἀδγκηθ55 
Ὀδσδιβε οὗ 5ϊη; [6 βεοοηά δηὰ οπὶοζ 
Ὀδοδιιβα ἴΠ6 τηουγη] πψογας οἵ [ἢ ῥτο- 
ῬΠοὶ 5εὲ Ηπ Ὀείοτα υ5 γνῆο ἢᾶ5 Ὀοτηδ 
[Π6 οπδϑιβοηθηΐῖ ἀπ ἴο ἢυμπηδη 5[η, δηά 
οὗ νΠοΙΩ ἸΠ5ΠΠΟΓΝΟΙΥ τὸ (ὨΙΩΚ ἃ5 ᾿ς 
Ῥτοηοῦηςοθ ἴἢ6 ψοσάϑ, 

15 1 ποίῃϊηρ ἴο γοῦ 411 γε (δαί ρᾶβ55 Ὀγῦ 
Βεμοὶὰ δπὰ 566 

1{ τδθϑτε ὍΘ ΔΩΥ δοιτονν {Κὸ πηΐο ΤΥ ΞΟΥΓΤΟΥ͂ 
ἍΝ ΏΙΟΣ 15 ἀοπα υηΐο πο, 

ὙΥΒογον τῇ 7 πονῇ ἤαιὴ Δ] οῖϊοαὰ τη 
πὰ ἴῃς ἀαγ οἱ Η115 ἤξγος δηρογὴ 



ΤΗΕ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ΓΟΗΑΡΤΕΕΒΚ Ι. 
: 71ε »πεΐτογαὐίς ἐεζαίε οΥἹ ϑσταζενε ὧν γεαϑοῦε 
97 ἀεν εἴθ ιἪ δάξ εονιῤίῥαϊγοία ὁ λεν ἐν, 
18 σνπα εοη έσεεά Οοά᾽» ζμεαρηιοη: ἐο ἐξ γίρ έ- 
Φ044. 

ΟΥΝ ἀοτὴ τδς τ 811 50] ΔΓ, 
ἐῤαὶ τυας []] οἵ ρεορὶε ! ὀοῖυ 

5 8η6 Ὀεσοηια 45 ἃ ψίάον 816 ἐῤαὶ 
τοας ρτοαῖ δηιοηρ ἴῃς πδίίοηβ, σημά 

ΡΓΪΏς 658 ΔπΊοηρ [πε ργονίηοθϑ, δοῦ ἰ8 
8ῆς6 Ὀεσοῖης {ΠὈυτδτγ ! 

2 586 “ψγεερεῖῃ βογὲ ἴω τῆς ὀπίρῃς, 4 75: 19 
ΔΠΔ ἢΟΥΓ ἴθδιβϑ 479 Οὔ ΠΕΙ οἤθοΐϑ : 97]οῦ 7. 
ἀιηοηρ; 81] Πα ἰονεῖβ 58η6 δίῃ ποης ἴο 
σοοπγέογι δῦ : 411 Π6γ ἔγιεπάβ μᾶνε ἀφαὶξ 
{ΓοΔοΠαγοι 5} ἢ δῦ, ἘΠΕΥ ἅγα ὃ6- 
ΘΟΠ6 ΠΟΥ ΘΠΘΠΊ168. 

4 ]υάλῇ ἰ8 ροης ἴῃ σδρίν δ6- 

ΟΗΑΡ. 1. ΤῊΪ5 ροϑπὶ ἀϊν! 65 156} πο ἔνγο 
6414] ρατίβ, ἴῃ ῃ6 ἢχβὲ οὗ ψῃ οι, νυ. 1---ἰ]Σ, 
1Π6 τηίϑογυ ὙΠ] ἢ μᾶ45 ὈΘίΔ]Π]θ [6 [Θὺν5 15 ἀ6- 
βοσιθθὰ, νυ ἢ }]}6 ἴῃ [Π6 βοσοηά, σύ. 12---22, [6- 
Τυϑαίοπ ἰδπηεηΐβ ΟΥ̓ΟΓ ΠΟΙ βιὔθπηρβ. Ὑνςο, 
Βοννένοσ, ἴῃ ἴμ6 ἤγϑὶ ραγῖ, 'ἰπ σύ. 9 δηά 1ἱ, 
886 Ὀγϑᾶκϑ ἔογί ἢ ἰηΐο εἸδοι]δίϊοης οὗὨ ἀϊβίγεβϑ, 
50 ΡΓΟΡΑΠηρ ἴη6 πλπαὰ ἴοσ (Π6 τόσο ἢ1]] οιἵ- 
Ῥουσηρ οὗ ΠΟΥ στοῦ ν᾿ ΔΙ ἢ ξΟ]]ονν8. 

1, ἃ. ἴπ ἴΠοϑο ἔννο νοῦϑος νγὸ ἤᾶνθ ἴΠ6 5216 
ϑυτηῦοὶ οἵ δοσζονν δεῖ Ὀοΐοτε ι.5 85 ἴῃ [ϑδὶ. 
ΧΙΝΟΣ. δ ΝΡ, ὙΒΙΓ ἢ ἴῃ Πανὶ ἀ5 {π|6ὸ ῃδὰ 
ϑυναγοὰ ϑιυ)εςὶ Κιηράοπιθ, δηὰ ργϊάθα ἤουϑοὶ 
ὌΡΟΠ [6 ρορι!]οιιϑης55 οὗ ΠΟΥ σδριῖδὶ, πονν 515 
50] ΠΆΓΥ, ἀοριϊνοα ΑΚ οὗ σι] άτγοη ἃπὰ ἢι5- 
Ὀαπά, πορ]εςίθα Ὀγ Πεσ ἰονεῦβ, ἀπά Ὀεϊγαγθὰ ὈΥ͂ 
Ποῦ ἤπεηάβ. Α8 Νοιυπιάπη ροϊηΐβ οι, ἰἰ 15 
1ηδὲ σλπιὸ 5δὰ ἱτηᾶρο υνῃϊοῆ ἄρρθᾶῖβ ἀρϑὶῃ ἴῃ 
(86 ψ 6} -Κηονγη τιράδὶ οὗ Τιΐυβ, ϑἴσυςκ ἴο 
ςαἰθῦγαϊθ ἢ15 {ὙΠ Ρἢ οὐδοῦ ογιιϑαίθ. ἃ 
ὙΜΟΠΊΔΩ 5115 ὑγθορίης Ὀοποδίἢ ἃ ραἰπι-ἴγοθ, δηά. 
Ὀεῖονν [5 {πὸ Ἰορεπὰ γωάχα εαρία. 

Α5 δῇ γεῦϑὲ οὗ ἴῃε ροεπὶ 15 ἀϊνἀθὰ ᾿'ηῖο 
[γος ραγίβ, 1ἴἃ 15 Ποοθϑϑᾶσγ θη ΧΕ ἴο τεεςῖ 
[86 Μαϑογεῖς ρμιποϊιυδίίοη, ψ ῃῖςἢ δἰζοιηρίϑ 
ΠΟΓΟ 450 ἴο οδΙτΥ ουἱ ἐπεῖσ υη]ξοιτη ϑγϑίεπι οὗ 
οὐ ΘΎΕΓΥ νοῦθο οὗ 1πΠ6 ΒΙΌ0]6 ἰηΐο Παῖνεβ. 
Οπι είν 4150 186 ἔδε]6 στορεϊοη οὗ [Π6 
1η1{14] δοαυ ἴῃ ἴπῸ Α. Υ΄., 186 Βιβὲ νεῖβε ββου)]ὰ 
Ὀε {ταηϑἰδιθὰ :-- 
σιν σἰμείλ σοίαγ» ἐδς οἷν ἑλαέ τοας μῶ οὗ 

2εορίε: 
δ(6 ἐς ὀξεοῦης ας α τυϊάοτο λαξ τας ργεαΐ ὥριο» ' 

ἐλε κπαΐίονις: 
“Ἅ ῥνίμοσς αἀγπιορρ φγουΐίγιοες ἦς ἦς δεζοριό ἃ 

ψαςεαί. 

Οὐ δεῖ νἱἀονπῃποοά, ορ. [54], ᾿ν. ς. Ὑῇς 
ψογὰ σοηάοτοα ἐμρέάμίαγν 156 ποῖ ιιϑοὰ οὗ ἃ. 
τορι γ-Ῥαγτηεξηΐ (1}} ἘΞΊΠΟΣ χ. 1 : [15 Οἱ ογ 138 

ννγ83 Οὗ ρούβοῃδὶ ἰδοῦν, [οβὶ. χυΐ. το, δηά [15 
5 [πὸ τηθδηΐηρ Ποτο, [μδῖ (86 [εὐὺ)ὺα πλυϑὲ ΠΟῪ 
Τοπάοσ ὈοηάΞοσγνίςο. 

Ὡ. ἧουεγε.. γεϊοπά4)] ἱ.6. ([Ὠ6 5ἰΐε5. ἴῃ 4]]}- 
δῆς ΜῈ [υάπᾶ, ἀπά φοηοΓΑΪΪΥ 4}} Ὠιιπιδη 
ΠΕΙρΡοΓβ. [ἢ στ. 1 5}6 15 ἂς Ζ φ«υέάραν, ΔυΔπάοηρά 
Ὀγ Οοά, Τ6γ. 11. 14: Βογδ δ! 15 ἀδϑογίθα Όγ Βεσ 
ΘΑΥΓΠΪΥ οοπλέοτίοιϑβ. 

8. δεεσισε οΥ αὐῇἰἜ,είοπ... Το ΑΝ, νὰ 
Ενναἱά, ὅζς., ἰακεβ. {πὸ ργοροϑβιοη 85 ἃ σδιιϑαὶ, 
δηά ἴ8ι|5 (ῃ6 6Χ}]6 ἀοθ5 ποῖ τηθδῃ (86 ἔογςι Ὁ ]6 
τοιονδὶ οὗ {ΠῸ ρϑορὶθ ἴο Βαῦγϊοη, Ὀιυξ {ποῖ 
Πισῆΐ ἱπῖο Εργρὲὶ δηά εἴἰϑοννπογα γ ἱ Δ ΠΙΥ. 
ἼΠΟ 8θῆϑο [πογεΐογε 5 υωδα, 1.6. ἴτῃ6 ΡΘΟΡΙΪΘ, 
ποῖ οὗ [Ὀγυαίθπη οηἱϊγ, δυΐ οὗ [6 γΠο]6 ἰδηά, 
ἐς ϑοπε ἰῃ!ο ἐχὶἦ 19 δφεοαβε ἥγονι ἐδ αὐιοοη ἀπά 
ἰαδογίομ: σεγουϊμάς, ἴο Μν Ὠςἢ ΠΟΥ ἃ ϑιιδήοςξ 
ἴῃ 1πεῖγ οννῃ Ἰδηά. ΚΟΙ], οἡ ἴδ σοηΐγαγυ, υἢς 
ἀετγϑίδηάς 1ἃ οὗ 1η6 ρϑορῖὶθ θείης οδγτιεὰ ἴο 
ΒΑΌΥ]Οη ραϊηϑὶ {πεῖγ ψν1}}, ἀπὰ ὀχρίδιηβ [Π6 
ῬΓΘΡ. 45 ΠΊθδηηρ ομἦ οὐ Ουξ οὗ (ἢ ΤῊ ΞΟΙῪ 
Δ 5ενθγα ἰδθοισ νυ μι ἢ ΠΟΥ μάνα δὰ ἴο θῃ- 
ἄἀυτο αἴ βοπῆθ βίησα ἴῃς ἀδγβ οη ῬΒδγδοῖ- 
ΝόΟδο ἤχβὶ ᾿Ἱπηροβοῦ ὕροη ᾿ἱπεῖη ἃ όσοι ρῃ γΌἘ6, 
ΠΥ πᾶν ον Ὀδθη ἀγαρροὰ ἴο ψοῦβο εἶπον 
δἱ Βαῦυϊοη. ΘὍὅΠῸ ἢγϑί ϑθῆϑθο ἄρτϑθα δεοϑὶ 
νδῖ ἔπους. ΤΒπουρὰ ἴδυ5 ἴΠ6 [ονγβ δῦδη- 
ἄοη {πεῖν ονγη σουπίτγγυ, γεῖ (ΠΟΥ πηά Ὧο γχοϑβῖ, 
Μοϊυηίαγγ Θχιϊε5 χε ον τηῖρἢϊ Ἰοοῖκ ἕοσ γοϑέ, 
ἴῃ ἕαςϊ 1 ννὰβ {πε οδ͵]εςϊ βϑουρῃξς ΌΥ ἴδεπὶ ἴῃ 
ΘΠ σγδίηρ, δι σἀρένοβ νου ]ά ὀχροςὶ ἴο βάν 
ἴο ἰαῦουτ. Απηά 50 ἴοο ἴδ6 ᾿δοῖ εἶδιιϑο, σὐΐ δὲ" 
ΜΓ 6ΓΣ ῥαυε ουεγίαξεη ῥδὲῦ ἐπ ἐδ “σίγα. 
ἢδ τηείδρῃον ἰ5 ἰάκθὴ ἔτοπὶ Πυπίιηρ. ὙΒῸ 

ἦεννβ ἤθε {πκὸ ἀδεγ ἴο ἐβοᾶρε ΠῸπι [με ἱπυδά- 
ἴῃς (μαϊάσδηβ, Ὀυϊ ἅγὸ ἀτγίνθη ΟΥ̓ [μετ ᾿ηἴοὸ 
Ὀίδοςβ ἤθησο {Πογδ 15 ὯῸ ἐϑοᾶρθ. ξὲδ ποίδ 
ου Ῥ5, οχυΐ. 2. 



ν. 4--.] 

αν σάυβε οἔὨ ΔΠ6|ςτίοπ, ἀπά 'βεσδυβε οὗ 
γναίμεις δτελῖ βογυϊτιάς : 58ὴ6 ἀνγε ες ἢ Δπιοη 
Ὡς. ἴδε Πελίδεη, 8π6 Ηπάβι ἠο τγεϑβῖ: 

ἤΘΓ ρεγβεουζογβ οὀγεγίοοκ μοῦ δεΐννεεῃ 
(ῃς 8[Γδιῖβ. 

4 Τῆς νγᾶὰγβ8 οὗ Ζίοῃ ἀο πιουγη, 
Ὀεσαιδαε ποῆς οοπὴς ἴο ἴῃε β8οϊεπηη 
[ελϑῖβ : 41} Πδῖ ραΐββϑ ἄγε ἀβϑοϊδῖε : Πεγ 
ΡΓαϑῖβ βϑίρἢ. ΠεῚ υἱγρίπϑ ἂζε δϑθιοῖεά, 
Δπά 8ἢς6 ἐς 'ῃ δἰζΕΓη 688. 

ἘΣ ΠΕΡε τες ἐς Ηεν δάνεγβαγιεβ γε τῆς οἢϊεῖ, 
ΤΠ ΒΕΓ Ἔπεηηῖεβ ρίοόϑρεῦ; ἔογ ἴῃς [ΚΡ 

Πδῖῃ Δ ϊςοτεά ἢογ ίογ τῆς αλυϊττυἊς οὗ 
ἢδγ ἘΓΔΉΒρΓΘΘΒΙΟη 5: Πεγ “ΒΠ]Πάγεη ἅτε 
δοης Ἰηἴο σΔΡΕΝΠΥ δείογα [Π6 ΘΠΘΠΥ. 

6 Απὰά ἔτοπῃι ἴδε ἀδιιρῃϊεν οὗ Ζίοη 

“ [ετ΄ 52. 
28. 

4. Το «υ4γ:] 1.6. ἴῃ6 τος Ἰορδάϊηρ ᾧὑρ ἴο 
Τ]ουιβαίοπι »ποώγη Ὀδοδιιϑ6 ΠΟΥ ΓῈ ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ 
ἰγοάάρφῃ ὈΥ {Π6 ΡΠ τὶ πὶ σοπλης ἴῃ ογονν 5. ἴὸ 
1ὴ6 ἴ(Ὦγοο γγοδῖ [οϑῖϊναὶθ, Ορ. [6 γΧ]}], ς. Απά 
5: ΠῚ ΠΑΥΥ δὸγ ψαΐεε αγεὸ ἀεεοίαίε, Ὀδοδιι56 ἵπογα 
ΔΓΕ ΠΟ ἸΟΠΖΟΙ ΡΘΟΡΪΟ βοίης ἰη ἀπά οι [γουΡἢ 
ἴῃεπ). Οὔ. 6τ. χίν. 2, ΧνἹ Ὡς. 

Ζιίο"] Ζιοπ, ἃ585 ἴπθ ΠΟΙ οἰ Υ, [6 βθδΐ 
οὔ {πε ἴεπιρὶθ, ἰ5 ἴΠ6 βυῆθοὶ οὗ πὸ σοὶ σίου 
᾿ἴδ οὗ ἴῃ Ρθορῖδ, }ιι5ῖ 85 [υάδῇῃ ἴῃ ἴῃ ρτγθυῖου8 
ΌΓΒΘ ΓΕργοϑθηῖβ {ΠΕΙΓ πδίοηδὶ Ἰ16. 
οἷν] ΨΝΈΝ ἴΠ6 ῥγοϑῖβ [Π6 υἱγρίηβ ἃγ6 

τηθπιιοηδά Ὀδσδιιϑὸ ΠΟΥ ἴοοκ ἃ ργοηπιηθηΐ ρᾶτί 
ἴῃ 411 το] ρίοιιβ [ϑϑίναὶθ; ἴεσ. χχχὶ. 13; Εχοά. 
ΧΥ. 2ο; 5. ἰχν" 2 ς. 

δ. αἀγε ἰδὲ εῤὶ. 7 1.1ἴ. ῥαυε δέσονιθ ἐδέ 
ῥεαά, ἃ ἔιἸΔ]τθηῖ οὗἉ 1γοιϊ. ΧΧΥΙ. 44, Δ4π4 Γὸ- 
γ [54] οὗ ἴπ6 ργόπηῖβο, ἰδ. Ὁ, 13. 
2γορεγ) [1ἴ ἃτ9 δὖ σϑδῦ. [ιάᾶπᾶ ᾿ἰ5 50 

ΘΠΌΓΟΙΥ ογυϑηθὰ {Παΐ ΠΟΙ Θηθιηϊοβ ποοὰ ἰδκθ 
ὯΟ ΡΓΘΟΔΙΓΟΠ5 ἀρδίηϑὶ γοϑιϑίδηοθ Οἡ ἤΘΓ ρᾶγί. 
866 ποῖΐεϑ οἡ |ϑγ. χὰ, γΏογα [Π6 βδατὴθ Ψοσγα 
15 ἰγδηβίδθα ἐῤεν ἄγε δῥαρῇγ. δῃὰ ου |6γ. ΧΧὶ]. 21. 

εὐ άγεη} ὍΤΠῈ ννοσγὰ τπηθᾶῃ5 γοισις ορἰ άγεη, 
ὙΠῸ ἂῖὸ ἀγίνθῃ δείογε ἐδε θρθιγ, ᾿ἰ, ὃ8Π9 8ά- 
ὙΘΙΒΆΑΣΥ͂, ποΐ 45 ἃ Ποςκ οὗ Ἰδπι 8 ν᾽ Ι ἢ 20]- 
Ἰονν 16 βῃορμογά, διιξ ἔῸΓ 5α]6 85 ϑίανθβ'. [ῃ 
δηςίεπξ βουϊρίιγεβ διις ἢ το  ΓΠΓΪ ὈΓΟσΘΞΘΙΟἢ5 
ΟΥ̓ ψψοπηδῃ ἀπ ἰθηάεσ ομ]ἄγεη ἂύὲ οἴϊθη βθη- 
Βτανεά. 

Θ. δεν ῥγίπεθς ἀγὲ δεεορι ἰϊξε βαγίς... Ϊ6- 
ΤΟΊ Δ ον! άθηιγ πδὰ Ὀοίογο ἢϊ5 τη τῃ6 
ποι ῆϊ οὗ {δ6 544 Πιρῃς οὗ Ζεοιοκίδῃ δπὰ ἢΐ5 
τΏθη οὗ ννᾶγ, δη [ΠῚ σαρίυγε ψΠῚΠ ἃ ἔδνν 
ΤᾺ 165 οὗ [εσιιβαίθπι, [6 Γ΄. ΧΧΧΙχ. 4) 5. Ἐχμδυκῖρά 
ὈΥ {πε Ἰοηρ 5ιιβἜἔογιηρβ οἵ ἴΠε ϑίθρθ, [ΠΟΥ σδῃ 
ΠΟΙ που ρῆϊ ποῦ ἤθθ, θυ ΓΟΘΘ ΠῚ ὉΪὸ ἀθῸΓ ΠῚ {{ΠῈ6 
οὗ ἀγοιυρμῖ, νι οἢ Πᾶνθ ποὶ ϑἴγθοηρῖῃ ὄνθὴ ἴο 
ΤΌ ἄνΝΑΥ ἴγοιῃ {Π6 Ὠιιηΐογ. 

Τἢ15 σοῦθο 7. ϑσεγισαίοηι γοριεριδεγεά)) 
δῃουϊά Ὀδ ἰταηϑἰαϊοα, 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΟΘ. Ἱ. 583 
411 Πεγ θθδιιΥ 18 ἀεραγίοά : ἢδγ ργίηςεϑ 
ἌΓΕ Ὀεσομηθ [κα μαγ ἐῤαὲέ βηά πο 
Ραϑῖιγα, ἀπα ΓΠΕῪ ἅτ ροπς ψιθμουξ 
δῖγεηρτῃη Ὀείογα [Πς Ρυγϑιιεσ. 

7 []εταβαίθπι τγεπιειιρεγεά ἴῃ τῆς 
ἀδγβ οὗ ει διςτΊοη ἀπά οὐ Ποῖ τηϊ- 
86.168 81} ἢδτ " ρεαβαηΐ τῆϊηρβ 1ῃδί 86 ἴον, αὶ 
Πλά ἴῃ τε ἀλγ8 οὗ οΪά, ψγῇεη Πεὺ ρεο- 
ΡΪα [6]] ἰπῖο τῆς Παπά οὗ [ῃ6 δῃειηγ. 
Δη4 ποης ἀἱᾷ Πεὶρ Πεγ: τῆς δΔάνεγβδγιεβ 
8} ἢδτ, σπά ἀϊά πιοςκ δὲ ἢθγ βδῦδιῃβ. 

8 [εγυβαίεπὶ μαῖῃ ργιθνοιϑὶν 5[η- 
Πε4; τΒεγείογε 886 ᾿Ϊ8 γεπχονεά : 4} 1 Ηρ. ἐξ 

ΦΟΟΗ 

τῃδῖ Ποπουγεά ἢεγ ἀδβρίβε ἤεῖ, Ὀθοδιιδα γερεσνέεῷ 
{ΠΕ ἤᾶνε β8θεεὴ δεῖ πδκεάπεβϑ: 7» μλτϑαμ 
886 5ίρῃεῖῃ, δπά τὰγηεῖῃ δας κνναγά, 

εγισαίορι ΚΘΙΛΘΙΔΌΘΣΒ ἐπ ἰδὲ 447}. Γ᾽ δεγ 
αὔβίειίον, ἀπά ΟΣ δὲν ῥογιείξισησις, 

“ἽΠ] ῥὲν ρκασαμὲ ἐῤίησι «ὐδίἰορ ῥαυε δεεη 3) ογε 
δε 447: οΥ οἷά : 

Νοευ ταὶ βὲν ῥεορίε γ2αὶ} ὃγ δὲ ῥαμά ὁ ἐδε 
δάνοσ ΒΑ ΣῪ, 

“154: ὲ ῥαΐδ πο ῥδείῤῥεγ; 
Ηεν αὐυογσαγὶσ ἈΔῪΘ ΒΘΘῈ ῥὲέγ, 
ΤΡεν ῥανε »πιοοσζεά αὐ ῥὲγ ταὐδαϊῥ-ἐεοῤέησε. 

Ναί ΓΑ ΠΥ ἴῃ ἃ {ἰπι6 οὗ βδογγονγ 6 γιιβϑα]θπὶ ς 815 
ἴο πηϊηὰ ΠΟΥ ραᾷϑί παρρίποθβ. ὙὕΤΠπὲ ννογὰ σϑη- 
ἀεγοαά ῥογηείζεσμευ, ΟσσυΒ. ΟἾΪΥ ΠΟΙΘ, δηᾶ ἴῃ 
Ἑἢ. 111. 19. ἀπά 154]. 1ν1}}}. 7. γΠοΓα 566 ποῖδ. 
[{ ΡΓΟΡΘΟΙ͂Υ πιθδηβ «υσπάεγ προ, Πα 50 ἀθϑογιθ65 
{86 δἰδίθ οὗ ἴπ6 [Θνν8, σαϑὲ ἔογί ἢ ἔγοπι {ΠΣ 
Βοπιθ5 δηά δρουΐ ἴο ὕδ6 ἀγαρρρὰ ἱπῖο Θχ!]θ, 

ῥὲγ “«αὐῤα! δ ὝῊΘ ννογὰ ὁσςσιΓβ ΟὨΪΥ ΠΕΓΘ, 
Δα ΤΏΘΔΠ5 ΒΟΣ ΒΑΌΘΔΙΟΣ- ΚΟΟΡΙπΞ8. ΜΔΗΥ 
τιδηϑἰδῖθ, δεῦ ἐφ σαίοημς ἔγοπι ἃ}} δοινιγ, δηά 
50 ΠΟΥ στ ϊπεά σοπάϊίοπ. Βιΐ 115 πιοσὲ ]ἰἴογαὶ 
τ οδηϊηξ 15 σαὐδα! σ᾽, δῃηᾷ ἴδ σοϑϑδίοη [γοηὶ 
ἸΔΌΟΙΙΓ ΘἜΥΘΓΥ 5εν θη ΟΔΥ ΟΥ̓ ἴῃ6 [ὃνν5 σίγαςκ 
ξΟΓΘΙ ΠΕΓΚ 45 ϑοιθηρ σίγδηρο, ἀπά ργονοκοὰ 
{πο ῖτ τ άΐσυ]θ. Ορ. Ηογ. "8541.᾽ 1. 1χ. όρ ; [ν6- 
ΠΔ]. "84[.᾽ ν]. 124; Ονα. “Α. Α.᾽ 1. γό; Ρεοι5. 
ἐ ϑαι.ἢ ν. 184. 

8. εἐῤεγεύογε “δὲ ᾿ς γωσπιουφ ΟΥ̓ ἐδεγείονε 
“δε ἰδ ὌΘΟΟΙΔΘ 8} ΔΌΟΙΔΙ πδίίοι. ΤῊ] 15 
[}:6 τγαηϑίίοη οἵ {π6 ὅγγυ., δηὰ 5 δάορίϑἀ ὉΥ͂ 
τιοβῖ πιοάθγῃ σοπιπιοηίδίοῖβ, ὙΤῊΘ ΑΟΝ,, [0]- 
Ἰονίης {π06 0 ΧΧ. δἀπὰ Νιρ., ἀογῖνο [6 ψνογὰ 
ἴτοπὰ Δῃ Ὄπίίγοὶν αἰ ἴθγοηΐ τοοῖ. ΤἼΠΘ τηϑδηΐϊηρ 
5 [δῖ 5'π [ᾶ5 πιδάβ [Θγιιβαὶθπὶ δη οὐ͵εςΐξ οἔἔ 
Βοττοσ, δηά τβεγοίογο 5ὴ6 15 οδϑδὲ ἄννᾶῦ. ὍΤδ6 
Ηοῦτεν οἵ ψγίευομείν εἰπηεά, Ἰἰϊ, 15, ϑυογισαίξηη 
ῥαΐ εἰππδά ἃ εἶπ, φινιηρ ἴΠ6 Ιάθᾶ οἵ ἃ ρεγβιϑίθηξ 
ςοπίϊηυδηος ἰη νοΚράηεδϑβϑ. 

δῶ, “ῥἠέ «“ἐσῥείδ, ἀπά {ὠγπεδ δαεξαυανά 
διη δἰ πη 15 πλοίαρἤοῦ οὔἃ ννοπηδη ἐὲπανέάι 

ἴο ΡυὉ]ς σοπίμπιεϊγ, ἴπ6 ργορῆθοὶ ἀοϑογίθοβ 
]επιϑαϊοπὶ ἃ5 σγοδηΐηξ ονοῦ ἴΠ6 ᾿ΠΕΔΠῚΥ ΟΥ̓Ὠ 6 Γ 
ἀεοαβ δι.ι5 Ὀτγοιρῃξ ἴο Ορϑῃ 5Π8π|6, ἀπά ἴυγῃ» 



ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ. Ἱ. 

9 ἢετ Δ|{ΠῚΠ688 ἐς ἴῃ ΠΘΓ 5ΚΙΓΌ ; 886 
Γοπιοπλδογοῖῃ ποῖ ἢοῖ ͵δϑῖ ἐπα ; τΠοτε- 
ἔοτε 8Π6 σᾶπὶε ἀονγῃ νγοπάεγβι!!} γ : 586 
Πλδά πο οοπιχίοτίει. Οὐ Ιοκρ, δε- 
ΠοΙΪ4 πιν αῇδιοτίοη : ίογ τῇ6 Θηθ ΠΥ 
ΠΑ τππᾶρηιῆεα ῥίηιεῖς, 

10 ἼΤῆε δάνειβαγυ δίῃ βργϑδά οιιῖ 

58 4 [ν. 9- 13. 

11 ΑΙ] δῦ ρβεορὶς ἰρῇ. τῇε  εεεῖς 
δγεδά ; {6 γ πᾶνε ρίνεη τΠεὶγ πε ατε 
τΒπρδ ἔογ πιϑᾶῖ ἐτο γεΐϊενε τῆς οι! : " Οσ, 
866. Ο [ΟΚὉ, δπά σοηπβίάεγ ; ἔοσ ἱ ΔΠὶ τὴς ἐρηω ἂν 
Ὀεςοιης νι]θ. τ 

12 4} [ς 1 ποϊῃϊηρ ἴο γοιι, 4]} γε ἴον τω 
(πὲ ᾿ραββ Ὁγ ἢ δε ]ά, ἀπά ες {ἢ ογα ΟΝ 

Οτ, ῳ, δ᾽'8 μᾶπά ἀροῃ 8}} Πετ ' ρεαβδηῖ τ πρβ: δε ἈΠΥ βούγονγ {κε ἱπῖο ΠΥ 5ογγονν, ᾿αὐσῇν 
ἴον 8η|6 ἤδῖῃ βθεηῃ ἐῤαί τῇε ἢεαῖΐῆθηῃ ψ Ὡς ἢ 18 ἀοπε ππΐἴο πι6, νογεννιῃ τῆς 
εηίεγεά ἱπῖο ἢεῦ βαηςίψασυ, ψῆοπθ ΠΟΛ Πδῖῃ δῇοτεά πὶ ἰῃ της ἀδγ οὗ 

ἐῬευι 53. ἐῇου ἀἰάϑε σοπιπιδπα ἐῤαί “θεν 8πο} 4 [5 ἤεγος δπρεγ. 
ποῖ δηῖοσ ἰηῖο ΤΥ σοησταρδῖίοη. 12 Ετοηι ἀῦονε ἤδῖῃ Πὲς βεηΐ ἤγε 

ἴῃς Ποῖ Ὀδοκ ὕροη ἴπ6 ϑρεοίδίοτβ ἃ5 ἔδ 85 
ῬΟΞϑΙὉ]6, ἷἰπ ογάογ ἴο πιάθ μογβοὶξί, 80 [5414 ἢ 
ἀοϑοσῖθεβ Βαδγίοη 245 ““φεί[πρ Πούβεὶ ἰηΐο 
ἀλικηθϑβ,"" ὙΏΘΠ 5. ΠΥ ἀϊθρταςθά, [58]. 
χὶν!!. ς. 

9. Ηρ Μἰεδίμεις 15 ἐπ δὲγ “ἐγ. ἙΟΥ͂ ἴΠ6 
“ἀἰίγέ οὐ ἐγαί οἵ ἃ ἀγὸβϑ 5866 ποῖθ οἡ οϑῦ. χὶ, 
λ2. ἼΠε ννογὰ τεπάογοὰ μή δῥίμπει: τοίθτϑ ἴὸ 
ΡΕΙΒΟΠΔΙ ἀοἤ]οπιεηΐ, νυ] ἢ 5 ΠΟ ἰοηξοῦ σςοη- 
οοδοὰ Ὀεποαῖῃ πε ταϊπιθηΐ, θυΐ τηδάθ τηδηϊξοϑὶ 
Ϊπ ἃ ὙΘΣΥ τον  πηρ νγΑγ. 

“δὲ εα»ιὸ ἄοαυη «υοπάεγζμ}} ΟΡ. [54]. χίνῃ. 
Ζ; [6γ. χῖν!. 18. ετυβαϊοπὶ οπσθ ὀπίγοηθά 
οὐ ΠΡ 858 ἃ ργΓησθοβ τηιδὲ σοπΊῈ ἄοννῃ ἔτοπὶ 
Βοῦ βτοδίῃθϑϑ ἴο 5ἱξ οἡ ἴῃς φτοιιηά 85 ἃ 5ἷδνθ. 

10. δὲν ῥίεασαηξ 1ῥὶη.1 ΒΥ ἴποθθ ἃγὲ 
οὨΙοΗγ πιοδηΐ {Π6 βδσγθαὰ νθ55615 οἵ ἴπ6 (ορ]6, 
οδ]]οὰ ἱπ 2 ἤγο. χχχνί. τὸ 2ῤε δίεαιαπέ υδηεεἰς 
67 δὲ ῥοδε 9.7 ϑυεῥουαῤῥ. Βυῖ ψ ἤρθη ἴῆι5 ἴῃς 
[οπρ]6Ὲ ννὰ5 ρ᾽υπάεστεοα, ποίδιηρ ψουἹὰ ὃς 
Βραγεὰ ΌὈΥ {Π6 ΘΠΕΙΏΥ. 

““ποίμαγ...««οὐστγεσαΐοι Ἐνθῃ ἃ ον τ ρΐ 
ποῖ οηΐεσ ἴη6 ᾿ππουτηοϑί βα ποία ΥΥ, ΜΉ ΙΟἢ ννᾶ5 
ἴογ ἴθ ῥγίεϑδίβ οὐἱγ' Ὀὰπὶΐ ἤονν ἴπ6 γάρ οὗ 
ὨΠραῖμεη ϑο] Ἰθ ἢ85 ὕδθεη ποαιὰ νη 1ἴ5 
βΒδογοά ρῥσγθοϊηςῖβ.Ό Εοῦ [ἴΠ6 ἐοηγέσαΠ 0 566 
ποῖθϑ οἡ Ϊοσ, χχνὶ. 9, χχχί. 8. [ἴῃ [δι. χχῆν. 
4 ΑἸ ΠΊΟηΙΪ 65 δηὰ Μοδθίϊος ννοῦθὸ ὀχοϊυάοὰ 
ἔτοπι δαπηϊβϑίοη ἱπῖο ἴῃ6 [Θνν δ ΠΟΙ ΠΠΙΥ͂ 
ἴον ἐνοσ, γεῖ ὄνθη [ἢ]5 ργο ΠΟ Π ννᾶ5 πὸ ΔΓ 
ἴο {6 τεοορίίοη οὗ Ἀυὰτῃ ἰηίο (86 [Θνν]5ἢ 
Ομυτοῆ. Το 8}]] οἴδποσῦ πδϊίοηβ δα πλβϑίοη ννᾶ5 
δεςογάρά, (μουρῇ (Π6 σοπάϊτϊοπθ οὗ ργοβεϊγί- 
͵5π| ΕΓ Γορυϊδῖνθ, ΠΟΥ ἄἀοοϑ {ΠῸ ἰεχὶ οἤδρηῃ 
εἰαϑν ἴῃ ἀϊδρτοοῖῦ, ζεῖ. χ]ῖν. ο, ἔογθϊὰ τογθ 

π ἴῃ6 δάπηϊιϑδϑίοη οἵ ἔογοιβηογβ, νν ἢ116 511} 
ἐς ὨΠΟΙΓΟΌ της σοὰ ἴῃ Ὠραγί δπὰ ἤθϑῃ," ἱπίο [ἴῃς 
οουτγῖβ οἵ [6 1,ογαὰ 5 πουθο. ὙΠΘῪ πηιιδῖ οπίογ 
ἴῃς Ομυτςοῇ Ὀεΐογε [Π6Ὺ ταῖρἢϊ δηΐοῦ ἴΠ6 ΘΠ ΡΪθ. 
Ὗνε πιιϑὶ ποίΐ πογοίοτο ἔογοθ {Ππ656 ννογὰβ ἱπίο 
ἃ πιραηΐϊηρ ποΐ Ὀούπθ οὐδ ὈΥῪ |Θνν 5 ἢ ἴανν. 
Ἄν Βδῖ {δ6 ργορδοί Ἰαιηθηῖϑβ ονοῦ 15 ἴῃδί θα ῖ ἢ 615 
μιδὰ ἔογοθὰ {πΠ6Γ νὰ ἱπίο [Π6 βδποίιιδτιε8 οὗ 
186 τε Ρ]ς ἴο ρ]ιιπά ον ἘΠ 6 πὶ νν ἢ 116 51}}} ὨοδΊ ΠΘΠ5, 
δηὰ {πεγοΐογε ππῆϊ ἔογ δαπιιϑϑίοη ὀνθῃ ἰηΐο [Π6 
Ἑςοηρτερδίοη. ΒΥ τεπουποίηρ Βεδί Πεη5πὶ ΤΠΕΥ͂ 
ταὶς μάνα Ὀθθη 1η ἄτι {{π|6ὸ Δαἀπλ θὰ ᾿πΐο (ἢ 

Οὐογ σουγῖ ἔοσ οσβῆρ. ὙΤΠῖβ Ποννενοσ νν85 
ποῖ ννῃδί ἴΠ6 ργορῆοί ἢδὰ ἴῃ ἢϊ5 τηϊπά, δι 
(δὲ ραϊηιϊ ἔδςὶ (παῖ (σεητ]ς σοπαμότγοῖβ μδά 
[χορ ΠΟΙΓ ννᾶῪ ἰηΐο ρΐδοθς πιοϑῖ ΠΟΙ ἴῃ 
[πὸ αγθ οὗ ἴἢ6 ἴονν, δηὰ δά ρῥὶιιπάογθα [6- 
ἢονδῃ 5 ἀννεὶ]ηρ, (παΐ ΠΟΥ ταὶς δάοιτι νυ ἢ 
115 ϑδογθαὰ νυϑβϑοὶς [Π6 Ξῃγιηθβ οὐ (ἢεὶσ [2156 ζοάϑ. 

11. ΠΕ ΤΉ ΑΥΟ δι Β1πᾷ.. 8.90 509]ς- 
ἀπ. ὍΠΟΥ ἅΓὸ ργοβθηΐ ρΑγ ΓΟ Ρ]65, ἀοϑο δίης 
186 ςοπάϊιοη οὗ ἴπ6 ρεορῖὶθ. δὲ 5ίορθ ἰ5 
ΟΥὐΟΥ, Ὀυΐ 1 [48 ποῖ Ὀσγουρῆῖ τΠδπὶ σοϊϊϑξ. 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴξ ννᾶ5 ὯῸ δᾶϑυ πιδίίογ ἔοσ {π6 (μα]- 
ἀξξδῃ ΔΙΙΩΥ ἴο ΞΌΡΡΪΥ 115 ον σοχηπιϊβϑαγίδζ, 
Δηὰ Δῇογ ἃ βίοξο ἰδϑίηρ ἃ γεέαγ δηὰ ἃ [8] {Π6 
ὙΠΟΪς σΟΥΠΙΓΥ, ἔδσ δηα ἢδᾶγ, ννουϊὰ Ὀε 6χ- 
διαϊιοίοά. 

ἐο γείσυε ἐδ «“οἱἹ] 1.1ῖ, ἐο »παζε ἐδό «οἰἱ ἰο 
εο»γ6 σα (ΤΆΔΓΕ.), 2.4. ἰο ὈΠηρ δαςοκ [18 
ἴο ἴΠοπὶ, ΠΡ. 1 5. Χχχ. 12. Ὑ8ὲ βυσστοπάογ οὗ 
1ῃς οἰἵγ τπιδκοβ πεπὶ μορο ἰμαΐ 1 [ΠΟΥ σδη 6 
ΟΥΟΓ ἴΠ6 πεχί ἀδύ ογ ἵνγο, ἴΠ6 ργεβθηΐ βοδυο 
Ὑ}}1 ρᾶ55 ἄννᾶυ. ὍΠΟΥ ἴπι5 Ὀτγίης ουοἱ δοῖγ 
͵θννεὶς δηὰ δος ἢ ργϑοίοιιϑ γίϊοἶθβ ἃ5 51}}} 
τοτηδίη, ἴο οδίδιη νυ [Ποπὶ δἱ ϑαϑὶ ἃ πηρδὶ. 
ΤΠς Βουρῆξ οὗ 1Π15 Ἔχ ΓΟ ΠΊΠΥ Οἱ τη 5όγΥ ἔογοθς 
ἔγοπὶ ἴπ6 ργορἢοῖ ἃ ϑ᾽ πλ]γ ο]αουϊδίίοη οὗ ἀϊ5- 
ἴγεϑϑ ἴο [ῃδΐ 1ῃ τ. 9, Ὀοϊῃ οὗ ψνΒϊςῆ, Ποννόνοσ, 
416 Ριι ἱπίο ἴδ ποι οὗ [ογυβδίθπι. 

1.--16. ὕροῃ [1815 εἰδουϊαίίοπ, μῆς ἢ 
οἰοβεά 16 ἀοοοπρίοηῃ οὗ ἴἢ6 τηΐϑοο5 οὗ [Π6 
Ῥθορΐθ, ἔο!ονι5 (ἢς Ἰαπιεπίδιίοη οὗ {πε οἰ, 
Ρειϑοη θά 8ἃ5 ἃ ννοπλδῃ ἴῃ ἀδθρ στοῦ Ὄυεσ ΠΟΥ 
στο [δῖο. 

12. [511 ποῤῥίηρ 10 70 .} ΤῊ ΪΚ5 15 ργο δ ὈΪΥ 
ἴΠε Ὀδσῖ τοηἀθγίηρ. [,11. [ὴ6 ννογάβ ἄγθ δΝοὶ 
ἴο γοῖί, αἰ γρ «υαγήαγεγι, απὰ ἴῃ Α. Ν΄., ἐο ον. 
ἰηρ ἴΠ6 ϑ.γζγ., [465 1ἴ 45 ἃ φιιδβίίοη. Τὸ Νν υΐξ. 
δηά Ταγρ. δηὰ ργοῦδοΪγ ἴδε 1,ΧΧ'., ΌΥ εἰνίης 
[ὴ6 ψογά ποῦ ἃ ἀϊβογεηῖ νοννεὶ, σῆδηρο [ἴ Ἰηΐο 
8Δῃ ἰηἰοθοῖοη, νΠο ἢ ἴἢ6 ἼΤαγρ. ρΑγαρῆγαθοβ 
πυ5: 1 αὐΐμγε αἰ γοιι αυδὸ ρα: ὄγ, ἱεγπ σάφ 
από ἰπκοκ αἱ γι, απά “τε, ο. ἴῃ {Π15 σᾶϑο [ἢ6 
ΤΕ μί τοδαϊηρ οἵ {πὸ 1,ΧΧ.. τιυϑκὲ Ὀ6, οὗ πρὸς 
ὑμᾶς. ὅ8πι. Πᾶ5 ὦ ὑμεῖς. ΟἸΠΕΙ͂Β, 85 Νἅ- 
ξεἸ]50., ἀουδὲ νεῖμεν {πὸ ράγίῖοϊα ποὶ σδῃ ὃ 
ἴδίθη ἱπίογτορδίνοίγ, δηα ἰγδηβίδίοθ, Ζοοξ ποὲ 
ον! γομγηοίυει, γε ῥα4767: ὁγ, δμᾷ οπ ηιδ) ὅζς, 



ν. 14-6.} ΠΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 1. 
Ις Τἢε 1 ,ογά ἤδῖῃ ἰτοάάδη ὑπάεγ 

ἴοος ἃ}1} ΠΥ πλὶρ ΠΥ σιδη ἴῃ τΠ6 τηϊάϑς 
οὕ πε: πε πῃ Ἴδι]εά δῃ Δ556 Π|0 ]Υ 
Δρδίηϑῖ ΠΊ6 ἴο Οὔ δῇ ΓΛΥ γουηρ ΠΊΘΩ: 
τε Ι,οτγά Πδῖῃ τγοάάεη ἔτῃε νἱγρίη, τῆς "Ο τ, σ 
ἀδυρμίεγ οἵ [μάδἢ, ας ἴῃ ἃ νυνί πα ρΎα 58. ο' λα σὲρν 

16 ἔοτγ {πεβεὲ ἐῤίησε { ψεερ; 7 πχῖηε Ππ ηβ 
ΕΥ͂Θ, πλὶπθ αγξ συπηθῖῃ ἄοννη ῈΠ 17, υ, 
ννδῖει, Ὀεσδιδα [ἢ6 σοιηΐξοτῖεῦ τῆδῖ οἰιαρ, . τᾷ 
8ῆοια ἴσαίενα ΠΊῪ δοιὰ] 15 ἔγ ἔτοπὶ ἐ ἀρδνο 
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ἱπίο ΠΥ θοη68, Δηἀ 1 ργανδ δι ἢ δρδίηβε 
1Πεπὶ: ἢ Παῖῃ βργεδά ἃ πεῖ ἴογ ἿΝ 
δεῖ, ἢ Πδίῃ τυγηδά πὲ Ὀδοΐς : ἢς Παῖ 
ΙΔ46 πα ἀσϑοϊδλῖς αηά ἔδλιπτ 411 τῇς 
ἀΔγ. 

14 ΤΠε γοκε οὗ ΠΑΥ͂ γαπβργεβϑίοἢ8 
18 Ὀουηά ὈΥ ἢ5 μδηά : τῆν γα ψνγεδῖῃ- 
εἀ, “πα σοπλεὲ ὉρΡ ροη ΠΥ περ: ἢδ 
Βα πιδάβ τὰν ϑβἴγεηρτῃ ἴο [8]], τῆς 
Τ,οτά μαῖῃ ἀε]ινεγεὰ πιὸ ἱπῖο ἐξ 
Παηά5. ,“ονι τυδοπι 1 ἂπὶ ποῖ 40]6 ἴο 
Γίβ6 ὑρ. 

18. ἔγορι αὐουε)] [1.1}ῖ. Ῥσοτι ὁπ 16Ἀ; 
1: 8 Π0 δαγίμὶγ, θυ ἤδάνθηυ γε ΠΟ ἢ Ὀυ|5 
ἴῃ πα θοπεβ οὗ Τετγυβαίθιι. 

απά ἐΐ ῥγευαί ει ασαϊμεὶ ἐφθ) ΟΥ̓, ἀπά ἐΐ 
ΒΔ δυράποά ἐῥενι. ΜδΏΥ ΟΙΠΟΓ γοηάογ- 
ἷηρ8 αν Ὀδεη οἤειθάὰ ἔογ ἴῆ6 νυογὺ, Ὀυϊ (ἢ6 
56 η56 οὗ ΓᾺΪ Πρ οΥΓ σοπαυογίης ἰδ 4016 τοηδΌ ]6. 
866 ἴοθγ. ν. 21. 

δὲ ῥαϊδ ἱμγπεά νι ὀαεξ}]ὴ Νοῖ ἴῃ ἴῃ ϑθῆϑδδ 
π΄ ψ Πςἢ [Π6 τπείδρῃου 15 864 ἴῃ ν. 8. [ἴ ἰ5 
1Π6 εἴἶεοις οτὲ οὗ ἴΠ6 πεῖβι [άπ [ἰκὸ ἃ 
Βιυιηϊοά Δηΐπιαὶ, Θπάἀθάνοιβ ἴο Ἔβοᾶρο, Ὀυϊ πηά5 
ΘΟΥΘΓΥ οὐ]|οῖ Ὀϊοοκοα Όγ ποῖβ, δηα σϑοο δ ἔτοπὶ 

᾿{Πόπὶ ΜῈ ἴΟΓΓΟΥ δηα ἃ 5θῆϑε οὗ υἱΐοσ ἤορϑὶθϑϑ- 
Π655. Απά 50 8Π6 ὈδσομΊ65 ἐεοίαϊε, ἴῃς ννογά 
Δρρ] δὰ ἴο ΤΑπηΑΓ ἰῃ ΠΟΥ Γυϊηρὰ 5ἴαίθ, 2 8. χἱϊ!. 
λο, ὙΠΟΓΟ 566 ποῖο. 

Εογ ἴῃ ποχῖ ννογά, “αἱπὲ ἰ5 (ῃ6 τρῇῃϊ τεπάογ- 
ἴηρ. [{ τείεγβ ἴο ὈΟάΠΥ ἰφησιιοῦ δηὰ οχἕδιιϑ» 
ἰίοη. 

14. ἐν δοιωιά ὃγ ῥὶς βαπ] Τα τοπάθπηρ 
οὗ μεθα ννογὰϑ 5 ΥΘΥῪ τποογίδιῃ, 85 ἴΠ6 νϑγῸ 15 
ἔοιιπά ΟἸΪΥῪ Ὠόγο, δηὰ [ἢ6 γὙθυϑίοῃ5 βῖνθ ι.15 ΠΟ 
ΒοΙρ, Ὀὰϊ ποϊπιηρ ἢ45 Ὀδδη ΟΗδετγοα Ὀειῖοσ [ἤδη 
τε Α.Νν. Α5 [δε ρἰουρῆπηδη Ὀϊπάς (6 γοῖκθ 
ΒΙΤΗΪΥ τροη ἴἢ6 ποοκ οἔ [πὸ οχϑη, 580 ἀοθβ σοά 
σοΙΡΕὶ [υάδὴ ἴο Ὀδαγ [ῃ6 ρυμπίϑδῃπιεηξ οὗ δεΓ 
51η58. 

ἐῤὸν ἄγε «υγεαϊῥεά͵ ἀπά... Οτῷ, ὉΠ 0.07 819 
Ἰποῦςθά ᾿οκοΌῦΠΟΣ, ζδὲγ κο»ῆό ΜΡ ὩΡΟΜ 7 
πεοζ. [υἀδἢ 5 51η5 ἀγθὸ |κ6 [Π6 σογάς Ὀγ ψνῃιςἢ 
16 ρίθςθϑ οὗ ἴῃ6 γόκθ ἂῦὲ ξαϑίοηραά τορθί μου, 
ἐτ. ΧΧΥΙ, 2, ἀπά ννῆϊοἢ ἂζὸ γοργοβοηϊεα 85 
ποίϊδά δηά ἵν ϊηδά ἰορεῖποσ [11 ΓΠῈῪ ἔοιτῃ ἃ 

Ὀυποῦ ὑροη ἴπ6 προ, πὰ διπά ἴῃ γοκθ 
ἃτοιπα 1ἴ 50 56ΟΊ ΓΟΙΥ ἰδαΐ 1Ε 15 ᾿π ροβϑὶὉ]6 ἔογ 
ΠΟΥ ἴο σαϊκ ἰἰ οἢ, 
ῥὲ ῥαϊδ »ιαάε.. Οτ, 1Ὁ Βδθ πιδάθ »:} 

σἰγεηχί ἴο Β᾽Ό Ια Ὁ]1θΘ6. ὍΤΠ15 ἰ5 ἴΠ6 ΓΟΡΌΪΑΓ 
τηθδηϊηρ οὗ ἴπ6 νοῦ, δηὰ 45 [15 οἴδιιβθ Ὀθ]οηρ 5 
ἴο ἴΠ6 ϑδοσοῃηά ροτζίοη οὗ ἴῃ νεῦϑβθ, 11 πχιιϑὶ 51}}} 
τείετ ἴο {86 γοῖθ ὙΠῸ γοκο οὗ ρυπιϑῃπιθηΐ 
ἱπηροϑδοὰ προῦ [πάλῃ ὈὉΥ Οοὐἶβ βαπά, δηὰ 
ΒΟΟΊΧΟΙΥ Κποῖίοα ἀγουπά Ποὺ ποοκ ὈΥ ἴῃς εη- 
ἰδηφσιοὰ Ὀοπάπ οὗ ΠοΓ οννῇ 51Ππ5, Ὀονν5 ἀόννῃ ΠΟΓ 
δἰγεησίῃ ὉΥ [5 ννεῖσῃῖ, δπαὰ πλακοβ Πα ἰοζίοῦ 
δὰ σἴυπλ ες Ὀδηθδίῃ [ἰ, 

ἐδε 1ογ] ὝὍΒο {διγὰ ἀϊδεις οὗ [6 νϑσϑὸ 

πε: ΠΥ ὈΠΙάγεη ἅγε ἀδϑοΐδῖα, θεσαυβε κ Ὁ 
τῆς ΘΠΘΙΏΥ ρῥγανδιθα. 

Ὀδρίη5 ΠΟΙ, δηὰ ἢ ἴἃ ἃ ποὸνν ἴυγη οὗ (ῃς 
Ἰαπιθηϊδίίοη. Ὑἢο γοῖκο οὗ ρυηϑῃτηδηΐ 15 ΠΟΥ 
Ἔχρ δἰ ποά 85 πιεδηϊηρ {παΐὶ [πἀδἢ 15 ρίνθη ἰπΐο 
1ῃ6 Παηάϑ οὗ ἴῆο56 5η6 σδῃηοΐ γος δὶ. Τῤὲ 7 ογά 
15. ξ. Αὐἀοπδὶ, ΡΓΌΡΟΓΥ, ΠΥ [,ογά, ἔουπά ἴῃ 
[Π6 Ργόρῆθου οὗὨ ΪΘγοπλῖδἢ ΟἾΪΥ ἰπ σοπποοίίοη 
ΜΓ {Π6 σονοηδηΐ ἤᾶτης οὗ Οοά, »7) Ζογά .6- 
ῥουαῦ. ἴῃ ἴῃς ],ἀπιθηΐαιοπβ ᾿ἴ 15 ιιϑοὰ ὉΥῪ 
1156]  Ἰη ἔουγίοεη ρίδοθβ, νυν ἢ 116 [η6 ἤᾶπς [οῃο- 
ὙΔῇ 15 1655 ργοπηϊηεηΐ, 45 1 ἴῃ {ΠΕΙΣ ρα ΠΙβἢπγεηξ 
1Π6 ρῬϑορὶθ ἔε!ε ἴθ Ἰογάϑῃ!ρ οὗ {πὸ [61 γΥ̓ πιοτθ, 
δηά Ηἰ5 σονοηδηΐ-ἰονο ἴο {ποπὶ 655. 80 Βρ. 
ἊΝ ογάβϑιννοσί. 

16. Τδὲ Ζογά ῥαΐ Ἰσοάάεη πάρ 7001] Οτ, 
“Δοπαὶ δῖ τιδάθ ΟΟπΘΙΔΡΌ116. ΤΒ6 
γΟΓῸ 11. πηδδηβ ἴο ρυϊ 4 [Πίηρ ᾿ηἴο [6 Ὀαϊδηςθ, 
Δηἀ Θβρδϑοῖ!]ν ἴο πᾶ ἴἴ ὸ ὉΡ 85 ἴπ6 ᾿σἢϊοσ 
γνορηῖ, δηὰ 8580 ἴο πῆᾶκὸ ἀσϑρίςδῦϊθ.Ό Ηθτο 
Αἀοηδὶ ἴπιι5 ἰγεαΐβ, ηοῖ δεν »ησῥίν μιθη, Ὀὰξ δε 
«υαγορογέσς, ρυιΐ πλοϊδρμογ αν ἔοσγ ὮΟῚ ΠΟΓΟΟΒ, 
σΠαιηρίοηβ. ΒΥῪ Ὀεῖηρ π40]6 ἴο Γεϑῖϑῖ (ἢῸ (Δ]- 
ἀπ λῃ5 [ΠΟΥ ἢᾶνο Ἰοϑὶ {ποεῖν ἔπι δὰ ργθδίηθϑβ. 

Οαϊνίπ ροϊηΐβ οιἱκδὸ {παῖ ἴΠ6 νγνογάϑ, ἐπ ἐῤὲ 
»εάσέ ΟΥΓ γιό, δϑῆθνν ἴῃδὶ ΠΟῪ Ὠμὰ ποῖ [8]]6η 
δἰοσίοιιϑιΥ ἴῃ (Π6 Ὀαί1]6- πε! ά, Ὀιιξ τεπλδι θά 
Ἱϑποιλ  ΠΙΟΙ 5 Υ ἴῃ 1Π6 οἰἴγ, σοηϊδϑϑιηρ {πεὶγ 1ἢ- 
ΔὈΠΠΥ ἴο ἤρῃῖ. 

ῥε ῥαϊ εαἰϊεά απ ασςονιδ}.] Ὅς νογά τθη- 
ἀογθα Ἀ5ΘΟΠΔΌΪΥ ΡΓΟΡΟΙΥ ΠηοΔΠη5 45: αῤῥοϊμίεά 
4 »γο, ἈΠ 50 15 Θβρθοια ! ν υϑρὰ οὗ ἴπε ρτϑαὶ [65- 
τιναῖβ, 1,ον. χχῖ. Δ. 80 {Πρ πονν Αἀοῃαὶ 85 
ΡΓος αἰ πιὰ ἃ ἔδθαεζιναὶ, ποῖ ῸΣ πιὸ, Ὀυϊ ἀρϑιηβ 
6, ἴο ΨὨΙςἢ [Π6 Ὠοδίπθη ἀγὰ ἴο 6 βυπιπιοηποά 
ἴο Ὀγοαῖκ ΓᾺῪ γουηξ τπθπῃ, σοΡ. [εἐγ. χν. 8, ἰῇ 
Ὀαί]6. 

ἐδὲ Ζιογά ῥαΐδ ἐγοάδάεη ἐδε ουἱγγίπ.. ἡ ΟΥ, 
“Ἵ14οπαὶ ῥαΐδ ἐγοάάεπ ἐῤε «υἱποῤγεις 70 δὲ οἱγα 
σὶπ ἀαισδίεγ ἡ ὕμάαρ. ὙΠ ε ἰγαπιρίηρ οὗ τΠ6 
ΕΤΑΡΟ5 ἴῃ (86 νυ] ΟΡ 655 5 8 Πηείδροσ το ]ΑΥΪΥ 
υϑεα οὗ ἴῃε ὀχοουξοη οὗ Οοά β ρυπιῦνο γὰξ- 
τηθηΐ5, 806 ποΐθ οἡ [58]. 1Χ1}}. 2, [6γ΄ 11. 14. 850 
(θη πεγα, Οοά Ὀγ 5ἰαγὶπρ [υὐδἢ᾽ 5 γοιηᾷ πιο 
ἴῃ Ὀί16 15 ἰσαιριηρ ἴῸΓ ΟΡ [6 ΨΝΙΠΟΡΓΟΒΒ 
οὗ Ηἰξ ᾿πάϊχζηλίϊοη. 

16. Σὸν ἐδέετο {ἰὺππρ8 ἔ «ὐεορ}Ὶ [πῃ ἴπ6 τῆγοδ 
ἱπίειτηθάϊαῖϊα νοσβϑὲβ [ογυβαίεπι 845 ξίνθη [86 
ργοοῦ 1μδὲ ΠΟΥΟΣ Ὑγ8 ΒΟΥΤΟΥ κὸ ὑηΐο ΠΕΣ 



586 

17 Ζίοη βργεδάει ἔοι Ποῦ μδπάϑ, 
σηπά ἐῤεγε ᾿ς Ἀοης ἴο σοπγίοτί ἢεγ ; (ῃς 
ΙῸΚΡῸ μαῖῃ σοπηπιαηάεά Ποηῃοεγηϊηρ 
]Άςοῦ, ἐῤαὶ Πὶ5 δάνογβαγίεβ ςῤομίά ἐξ 
τοιπά δδουζ πὶ: [εγυβαίεπὶ 15 848 ἃ 
ΤΑΘΠΒΓΓΙΟΙ5 ἸνοΟΔΠ ΔπΊοηρ' [Π6Π]. 

ἦὍαι.9.)». τ  ΤῊς [ΟΚΡ [5 ἐυρζθουβ ; [ῸΓ 
ΕΗ ἰ, Ι΄ ᾶνε τερε]]εα ἀραίηϑβε ἢ ᾿σοπιηδηά- 

τπεηῖ; ἤδδγ, 1 ΡΓΑΥ γοιι, 811 ρεορὶε, δῃηά 
θε ο] 4 πὰῪ δοῦγονν : ΤῊ ν]ΓρΊ 8 Δ ΤΥ 
ΟὐΠρ; πιεη ἅΓῈ φΌΠΕ ἰπἴο σδρονΥ. 
Ι9 1 οΔ]]6ἀ ἔογ πιγ ἰονεῦβ, μέ τῇ 6 Ὺ 

ἀεςεῖνεά πιὲ : ΠΥ ῥγίεϑίβ δηά πιὶηθ 
ΕἸ 4εγβ ρᾶνε ὕρ ἴῃς ρῇοβε ἴῃ τῆς οἰ. 
ψΜὮ]6 ΤΏΘΥ βουρῆζ ΓΠΕΙΓ ηχεαῖ ἴο τα- 
Ιενε τ εῖγ βου Ϊβ. 

20 Βεδμοϊά, Ο ΙοκΡ; ἔογ ἰ ὧηὶ ἴῃ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 1. 

ἀἰβῖγεβϑϑ: ΠΥ ἤονγεὶβ ἀγα τγου δε; 
ΤΠ ἤεαγῖ 15 τυγηεα νυν 6; [0γ 7:-. 48. 3’ 

[ν. 17--.22. 

Ιἢανα ργίθνοιϑὶγ γεθε]]ε : αργοδά τῆς 
ϑυνογὰ Ὀεγεδνεῖῃ, δὲ ἤοῃγθ ἐῤδγσ 15. ἃ3 
ἀεδιῃ. 

21 ΤΉΘΥ ἤᾶνα πεαγὰ τῃδῖ 1 βρῇ: 
ἐῤόγδ ἴς ποῇξ ἴο σοπλίογί τγ6: 41] πη 6 
ΕΠΘΠΊΙΕ8 ἤανα ἤεαγὰ οὐ τὴν ττουδ]ε; 
1Π 6 δγῦε ρἰδά τῃδῖ τῆοιι μαϑὲ ἀοης ἐξ: 
τπου νυν] Ὀγίηρ τῆ6 ἀδὺ ἐῤαὶ τποι ᾿αϑβῖ 
᾿ οἈ]]6ἀ,, δηὰ {ΠΕ “ΒΑἢ 
[16. 

22 [,6ἴ 411 {1πεῖὶγ νι] οκεάμοβϑθ σοπλα 
Ὀείογα τπθε; δηὰ ἀο υηΐο {ἢδπὶ, 48 
ἴδοι μαϑὲ ἄοπε πηἴο πη ἔργ }1 ΠΥ 
[ΓΔΗΒΡΓΕΒΒΙΟΠΒ : ἔῸΓ ΠΥ 510}}8 αΥέ ΠΊΔΠΥ, 
ΔΠᾺ τὴγ ἢεατγί ἐς [δϊηΐ. 

βόύγονν, δηά ἴπ6 σγϑοϊῖαὶ οὗ μοῦ βι ξθυιηρϑ ΓΔ 65 
Βογ Ὀιυτδί ἑοσίἢ ἰπίο γεηοννθὰ ἴθαγϑ. 

ἐῤαὶ «“ῥομά γεϊουε γῖν “ο]Ἱ] Τραὶ «ῥομίά 
γευΐυε πν ἢ), 566 ποῖθ οὔ ᾧ. 1ἱἱ : πὰ ἴοσ ἀε- 
“οἰαΐε 560 ποΐθ οὔ νὑ.. 12. 

17. Ζίον «ργεαάει φογιδ δὲν ῥαμα") Το 
δργοδὰ ἔοσιῃ, 2.6. βίγεῖςῃ οὐ, [ῃ6 Βαηάβ ἰ5. ἃ 
5Υ1Ὴ 00] οὗἩ ρταγοῖ, Εχοά. 1χ. 29, 33, Ὀυϊ Ζίοη 
Θηϊγθαῖβ ἴῃ να. ὙΠΘΓΘ 15 ΠΟ οὔθ ἴο Ποχηΐοτί 
ἢοῖ---ποῖ Οοά, ἕο Ηδ 15 Ἵμδϑιϑιηρ ΠΟΙ, ΠΟΥ 
ΤηΔῃ, ἔογ 4}} [ἢ6 πε δουγίηρ πδίϊοης ἢᾶνς Ὀ6- 
ΠΟΠῚΘ ΠΟΙ ΘΠ6Πλ165. 8566 Οἢ Ὁ". 2. 

(παΐ δὲ: αδυεγσαγίσι 5 ου ἃ Ὀ6 γοωπά αδοιΐ 
ῤῥ»ι] Ἐδίμοσ, ὕὉπ8ὺ ὍὉΠοδ86 σουπά δϑουὺί 
χὰ Βῃοι]Ἱὰ 6 818 δάυροσδβασιθϑβ. ὍΤὴῃὸ 
σδμαγρὲ ρίνοη Ὀγ Οοὰ [5 ποῖ πὶ ἴῃοϑε ἢοϑβί]α 
ἴο [άσοῦ 5βοι]ά 6 ρ]ασεὰ οἷἱ 815 Ὀογάρβ, Ὀυΐ 
1Παῖ 411 {π6 ποὶφῃθουτγίηρ σἰαῖεβ ϑῃου ὰ ἰϑραγη ἴο 
τοραγὰ δίτη ὙΠ δνογβίοη. 

ψεγισαίοηπ ἰς ας...1 ὙΠῸ ψψογάβ τὸ υἱγίιδ "ῦ 
(Π6 5416 8ἃ5 ἰῇ υ. 8, ἀπὰ 5ῃου]ὰ 6 τεηάεγεά, 
Ψογινσαίρη 1ἰΒ ὈΘΟΟΙΘ 8 δΌοσπδύΐος 
Ωρ ἐῤε 21. 

18. 1 ῥᾷαυε γεδείϊά...} 11ἴ,1 δαύε γεεσεά 
ῥὶ: »ιομδ, 1.ε«. ἣϊ5 ψοτά. (ἀρ. Νυπὶ. ΧΧ. 24, 
ΧΧΥΪΙ. 4. 

αἰ ρῥεορ!] 1ἰϊ. αἰ] ῬΘΟΡ198, ποῖ ρεορὶδ ἴῃ 
(ῃς 5ἴπρ., ἡ. 6. (δε [εἐν8, δυῖ ἱπ {86 ρἷυ., 2.6. 
Πρδῖῃθη παι οῃϑ. 

19. 1 εαἰεά 2ο».. Ἀδίβογ, ὃ0 »7 ᾿ούεγ:, 
δαὶ (ΠΟΥ ᾿πϑιθδα οὗ σοϊηΐηρ ἴο ΤΥ Ο4}} ἀϊ58ρ- 
Ροϊηϊοά πιθ. 

«υδὲϊο ἐδὲν “οισδέ δεῖν για 1,}|ι μὸν ἐῤεγ 
“ουσῥέ ζοοά ξὸγ ἐδεριιοίωες 9 γευΐυε ἐδεὶγ τομΐς. 
ΤΟ ΤΠ ΧΧ. δηά ὅγτζ. Ἴςοπιρίεῖς ἴῃ6 βεῆβθ ὉΥ͂ 
δάάϊηρ, απά γομπά ποηο. ΙΒ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 τὸ- 
ξαιάοὰ 85 ἃ αἰδεγοηϊ χοδάϊηρ, Ὀι 45 ΒΡ  γἹηΐΣ 
ψγΠδὲ ἴῃ (Π6 Ηδῦγενν 15 ἰοῖς ἴο Ὀ6 ἱηξεγτεά. 

820. »1:) δοαυεῖς γε ἐγομόίε ΟΥ, 8.9 

1718 :0, 566 ποΐο οἡ ἰοῦ χνῖί. τό, ννῃογο [ἢ 6 
νογα 15 υϑοὰ οὔ πὸ γοάμϑβϑϑ οὔ τῆ σουηϊδηδηςο. 
Α5 1ῃ1|5 ξῖίνοβ ἃ βοοὰ ϑεῆβϑε ἤεῖθ, Υ]Ζ. ΣΗΥ͂ 
Ὀοννο 5 ἅτ γοά, ἰπβαπιθὰ νυ δόσγονν, ἰξ 5 
ἈὈΠΉΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο 566 Κ Πιγίῃου. 

»ιΐης δεαγὲ ἐς ἱμγπεά αὐἱἱῥὶη »ι6] ΜΙ Ἠρατῖ 
15 Αριἰδίθα 50 νἱοϊθηον {παῖ ἰδ ϑθθπιβ ἴο Πᾶνθ 
σμδηρεά 115 ροβιοη. ὙΠῸ ὅτ... γϑηάργβ, ἐς 
ουεγέμγηεά, μῤιηε. ΟΡ. ποῖθ οἡ Ἐϑ5. χχχυῆ. 
10. 

αἱ βογιο ἴΒθγα ἰ5 (ἢ δα δὴ 1.6. ἐπ δὲ ῥοιδ 
{ΠΕΓΘ 15, ηοΐ ἀθδίῃ δοΐιδ}]ν ἃ5 δυγοδά, ψνἤογο 
(Π6 ϑυνογά τρδκοθ οὨ 1655, θὰ ρα]6 ρῥἰπίηρ 
ἔοττῃϑβ, 5΄ου  νναβίίηρ 1 πυροῦ, ἀπά ργὸ- 
ὙΠ [86 ΨΕΥΥ ἱπιᾶρο δῃὰ δρρθδγᾶηςς οὗ 
Θδῖ 

21. Το ῥασε ῥεαγά ἐῤαὶ 1 εἰσι ἴῇθτο ἰ5 
ΜΟΡΦ 0 ΓΟΓΟΓΙ μι] Οὐ, ΤΡεν ῥεαγά δαὶ 1 
σίσδ, ΒΔ 1 ΠΔΥΘ πὸ φ0» 7 Ογγ. Α5. Ὀεΐηρ 
Ρᾶτί οὗ ἴῃς ἢγβί ροπίοῃ οὗ ἴπθ νεῦϑε, [86 Ἰδίτογ 
οἴδιιθθ 15 Θ4ΌΔΙΥ ρσονογπθὰ Ὀγ ἐῤεὲν δεαγά ἢ 
1π6 βτϑῖ, ἀπά οὐχ Ἰάϊοιῃ γεηιῖτοϑ [ἢ6 σεροϑι θη 
οὔ ἴπ6 ννογὰ ἐῤαὶ ἴο ἱπάϊςδίο 1ξ. 

ἐδοι «υἱὴὲ δγίπρ ἐδε ἀαν... 1. Ὅπου δεῖ 
Ὁσουσπῦ ἐῤὲ αν ἐῤομ ῥαάδὲ ῥγοοίαϊ»ηεά, ἀπά 
δὲν «ρα ἐὲ ἠᾷε ὠριίο γε. Τὴ ἀδὺ ΜΒΙΟἢ 
7εἤονδῆ μά δπηοιιηςεὰ ἰ5 [ῃ6 ἀδγ οὗὁἩ [πάλῃ 5 
Ῥυπιϑῃπηθηΐ Ιοηρ ἑοτεϊοϊὰ ὈΥ {Π6 ργορβοῖβ, ἀπά 
50 [ὯΓ {Π6 9656 Γ 5 ΟἹ ΘΥΘΩΪΥ Ομ {Π6 Ργὲ- 
οδάϊηρ οἰδιιϑθ, Ὀυζ ἴῃ ἴΠ6 ἰαϑῖ ννογάβ ἴποτθ ἰ5 ἃ 
βιάάρη ἴὰγῃ οὗ ἰπουρηΐ, πιοῦὲ ΠΥ σατγτιοὰ 
οι ἴῃ ([ἢ6 ποχὶ νοῦβθ.0 οβϑ])Υ {πῸ6 τηδηϊίοῃ 
οὗ ἴῃς ἀδγ παῖ μβαὰ Ὀδθη ργος]αϊ πιά δγουχῆξ 
ἴο {Π6 ργορἢοῖ 5 τιϊηὰ ἴμε ἕαςϊ [ῃδΐ, ἴῃ [6τ. χχν. 
18---26, 411} [ῃ656 ἡδίίοηϑ ἢονν {ΠΡ ϊηρ᾽ ΟΥοΣ 
7658] 6πὶ᾿5 [2}] ννεσὸ ἱποϊιά θά ἴῃ {πὸ Ἰυάρτηρηΐ, 
Δηἀ 50 [υἀδῃ᾽ 5 ρυῃ)ϑῃπηδηϊ νν85 ἴπὸ ὑγοοῦ ἴδ 
{πεν ἴοο Μου]ά σεγίδι ]Υ ὃς νἱβιϊοὰ, 

22. 40 ὠπίο δεν, ας ἐδομ ῥασί ἄοπε]ῇ ϑ86ὲ 
Νοῖο δὲ οπά οὗ (Ὁβδρίεσ. 

Ϊεαΐ. τό. 

: 1 Οτ, δ6 ἰΚὸ υπῖο τος ϑνν 

--- 



ν. 1-4.} ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 1|. 

ΝΟΤΕῈ οὐ (ἨΗΑΡ. 1. 22. 

ΤΠ νοῦ Ὁ, τεπάογθά ἀο ἀπά ἄοπε, ἰ5 ]- 
τηοϑῖ ρεςι δῦ ἴο ἴΠ6 1, ,ἀπηοηΐδί!οπβ, γβογο [ἢ 
οὐουζβ ἔουγ {{π|65, οί νεὶ Ὺ Πέτα ἃπὰ ἴῃ (ἢ8. 
ἵϊ, 20, 11. 1, Δηά ἴῃ [Π6 ραβϑῖνε ἴῃ οἢ. ἴ. 12. 
Ιῃ δηοῖδεοσ 5ἰφηϊ βολίίοπ 1ῖ 15 Ἰυυηὰ ἴῃ [εγ. νἱ. 
9, ὝἼΒΕΓΕ 1ἢ 15 Γεηδογεα σίσαπ.0 Α5, ἤονδνογ, 

ἴδ δυθοίαπεϊνε ἀεγῖνεά ἔγοπι ἰὲ, ὈΟΣΌ, το- 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ἢ. 
1 )ιονενεαλ ἐαγιερείσά {δε πεΐσεῦν οὗ εριιαίρη. 

40 476 εονιῤίαξμείἑ ἐλέγεοῦ ἰο (οί, 

ΟΥΝ μαῖὴ (ἣε ],ογά Ἴονεογοά 
16 ἀδιιρῃῖεν οὐ Ζίοη ψ τῇ ἃ 

οἰουά ἰπ Π8 Δηρεγ, σπμά ςαϑῖ ἀονγη ἔγοηὶ 
ἤδάνθη ὑπο τῆ8 δαγῃ τῆς Ὀεδιν οὗ 
15γδα]. δῃά γτεπχεπιῦεγεά ηοΐ ἢ 8 ἑοοῖ- 
8ἴ00] ἰη. [ἢε ἀδγ οὗ ἢ]8 ἀηρεγὶ 

2 Τῆς [,ογά δίῃ βυναϊοννεά ὑρ 8} 
τῆς Παδιταιτίοηβ οὗ δοοῦ, δηὰ δῖ ποῖ 
ΡΙΠεά ; ἢῈ δῖ τῆγοννῃ ἀοννῃ ἴῃ ἢ] 
ννγάτῃ τὴς βίτοηρ Πο] 5 οἔ τῆς ἀδιιρῇζεγ 

ΟΗΑΡ. 1. ὙΠ 5 ροθπὶ δἷϑὸ αἰϊνίἀ65 1156] 
Ἰκε οἢ. 1. ἱπῖο ἴνγο πριν θαι] ρογίοηβ, ἴῃ 
1Π6 ἤτϑε οὗ Ὡς, νυ. 1---1ο, {π6 ργορδεῖ ἀ6- 
5 ΓΙ 5 [Π6 ῥιΠσῃηπχοπξ Ἰν ΙΓ ἢ Πᾶ5 2] 1Θη ὑροη 
Ζιοη; ἴῃ {Ππ6 ϑθρεοοῃά, υτ΄. 11--- 7) ννγῈ ᾶνθ ἢ]5 
Ἰαπιεπίδιίοη, ξο]]οννεά, ἴῃ υν. 18, 19. ὈΥ ἃ 51π|- 
ΤΊΟΠ5 ἴο [Π6 νν4]}} οὗ Ζίοη ἴο 4γ56 ἀπά ροιιγ ουῖϊ 
115. ποαγξὲ ἰῇ ῥγάγεῦ Ὀεΐογα ἴῃ6 Τοτά ; δήϊογ 
ΨὨϊσ ἢ, ἴῃ συ. λ)ο---22, Ψ͵ὲὰ ἢᾶνὸ ἴῆ6 ῬΓΔΥΘΓ 
1156 17, νι ἢ ἴαῖκοβ (Π6 ἔοστῃ οὗ δῇ Ὄχροβίι]α- 
ἔἴου ἢ Οοά ἔογ {Π δτοαῖ οὐ πηθ5 ροσγαεἀ 
ἀυγίης {ΠΕ 5δίερε οὗ [Ἐγυβδίθηι. 

1. Ηροαυ ῥα ἐῤὲ 1ιογά εουεγε4  Οτ, σευ 
ἄἀοῦι “14οηαὶ εουεγ. ὙΠ6 ρῥγορῆεί 9665 [ῃ6 
ἀϊνίπο δῆρον βϑι Πρ ἀροη [δγιϑαίεπη ||Κὸ ἃ 
ἀατκ ᾿πυπαογεοϊουιά, δηὰ παζιγα! Υ ὑροπ 1815 
ἕο!ονν5 ἴῇ6 ϑϑοοπά ἀϊβίςῃ, 9 δῦ οδαῖ 
ἄονῃ, ἕο. Τα {πυπάοτγ- Ιου Ὀγοακβ ΟΥῸσ 
{πεῖῃ ἴῃ ἃ ἰεπιρεβῖ ὈΥ νν ΒΙ ἢ ἐῤο δεαμὴν ο΄ Τεγαεὶ 
15 ἰον δὰ ἴο ἴῃς σγουπά. [π|5δἱ. ἰχῖν. χὰ ἴῃ 6 
ἴδΠΊΡ]ς 5 σϑ]]θὰ “1ἢ6 ἢοιιθ6 οὗ οὐγ Ὀοδαΐγ,᾽" 
δηἀ ρῥγοῦδΟΪΥ 115 ἀδϑίγυςίίοπ ννᾶ5 σΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ 1Π6 
ἔρις. πλπα, Ἔϑρθο 4} Ὁ 85 ἴΠ6 ἀκ 566 15 ἴο 

τηραηῖ Ὀγ Οοάνβ οοίϑίοοὶ 1η [ἢς ποχί οἰ. 
566 ποῖδ οἡ 5. ΧΟΙΧ. ς. 

2. 1ρε Ζογά δαί ««αυαἱἰϊοαυεῦ τὸ αἱ ἐῤε 
δαῤῥίαίέοης 97 υαεοὉ}] ΙἸἴ 15 5111] Αἄἀοπδὶ [ἢΠ6 
τυϊοσ, ποῖ [επονδὴ ἴΠ6 σονεηδηϊς Οοά, ψ 80 
Ῥυμπίθῃεβ ἴἢ5 ὈποραγΓ ΡΥ. ΤῸ αυα ίοαυ μ“ 
ΤΘΔΠ5 ἴο ἀδϑίΓΟΥ υἰεγγ, ςΡ. 115 58 1η τ. ς, 
8 τηᾶῦῷ., τό. Τὸ ννογά, ποννενθῦσ, 15 ραυίσυ- 
ἸΑ Υ Δρρ]ιοδῦ]α ἴὸ ΜΠαΐ ξοοννθ, ογ ἐδὲ 
δαῤιίαίίοπς ἅτε ἴπε ἀνε] ηρ5. οὗ 1Π6 βῃερῃεγαὰβ 
ἴῃ ἴπ6 ραϑίυγοβ, 566 Νοΐθ οὔ [δθσ. νἱ. 2. Οοη- 
τἰηυϊηρ ἰμοὴ 5 πιεΐδρθοσ, ἰδ ργορῇεὶ ἀθ- 

δ ]ΑΓΙ͂Υ πιεᾶῃ5 οἰ. ὈΟΪ᾽ ροοά, ἴετ. ΧΧΧΥΟΙς, 
Δη4 εΥἹ], 114. χ]ν. 22, (6. ΑΟὟ,, 15 τιρῆϊ ἴῃ 
ἔδι15 5 ΠΊΡΙῪ ἰγδηβιδίϊηρ [ἴ, δηὰ ΔηγΥ ἀδάυςοησ 
ἀγάννῃ ΠῸΠι ἴπ6 5θῆβδε οὗ μ᾽θδηϊην, που ρἢ 
ἔἰνεηῃ ἰἃ Ποῖα ΌὉΥ ἴθ ΨΪξ.,) νυ δ ῖο ἢ τεηάογ5, 
γ᾽ ιπάεριέα ἐος “εμέ οἱπάερι σέ ηηε, ταυϑὲ 6 
τοϊες θα 85 ἴοο υπορτγίδίη. 

οἵ ]υάδλῃ ; ἢς παίὴ ᾿Ργουρῆς ἐῤόπι ἄοννῃ ὶ 
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ΗὉ. 
»εαοΐς ἐδ 

ἴο ἴῆ6 ρτουπά: ἢδ Πδῖῃ ρο]]υϊεά τῃ6 ἐρκοᾷ. 
ἰπηράοπι δηά τἢ6 ρῥγίποεβ τπεγεοί, 

4 Ηε δΒαῖῃ οὐξ Οἱ ἴῃ δὲ: βεῖοε 
ΔΏρεΓ 811 τ[ἢε ἤοζη οὗἁ [βγδ6] : ἢς δίῃ 
ἄγανγῃ ῬδοΚ ἢϊ5 τίρῃς ἢδηά ἔγτοιη θείοτα 
τὴ6 δηδηγ, ἀπά ἢς διυγηδα δραϊηβῖ 
]Άςοῦ κε ἃ βδηγηρ ἢγα, τυδίεῤ ἀε- 
γουγεῖῃ στουπά δρουῖ. 
"4 Ης δαῖὴῃ θεηΐ ἢὶβ Ὀονν {κα δὴ 
ΘΩΘΠΊΥ : ἢε βῖοοα νγ ἢ Ὠΐ5 τίρῃς μαπά, 
5 ΔΠη Δάνεγϑαγυ, δπηα 8ἰενν Ἢ8]] ἐδαὶ ἀπ τα ὧν 
τὐόγε ρεαβαηῖ ἴο ἴῃ Ἔγα ἴπ τῃ6 (θεῖς ἀρ 

ΒοΌ65 ἴπεϑ8 85 ϑυνδ!]οννεὰ ὑρ ΟΥ̓ Δη φαγί ἢ- 
αυδκο, ν Ἀ1]6 ἘΠ βἴογτμῃ [1561 ἐφγοφυς ἄοαυπ ἐδ 
"ον μεά οἰδες ἡ, ϑωμάαδ. 866 ποῖίθς οἡ Τεΐ, 
ν. 17 
" ̓δαϊδ 2ο μιοά ἐῤε ἀϊηρ ο»1} ἐ,6. Ῥτοΐδηοα 

ἱξ, πλδάθ [8 σοπλπιοη ΟΥ̓ Ἀηοίεδη, νυ μεγεᾶϑ Ὀεΐογα 
1 ννᾶ5 Βοῖγ. ὙΠῸ ἰάθα ἰβ τΆκοπ οπὶ Ῥ5, 
Ιχχχῖχ. 29, γΠΘΓΘ 51: Π}}1ΑΥἹῪ ἴδ γογδ]ὶ σγοννῃ 18 
Ργοίδηεά Ὀγ θείης οαϑὶ ἀοόννῃ ἴο {ΠῈ στοιυπά, 

8. αἱ δὲ δογπ Κ᾽ Πραθ]] ἐ. 6. ΘΕὙΕΓΥ τρθΔῃ8 
οὗ ἀεέφηςθ. Α58 1πΠ6 Βογῃ ἰ5 [6 ϑυπῖθο] οὗ 
ροννοῦ, [86 ουὐἰηρ οὔ οὗὨἉ ἜΥΟΓΥ ΠΟΙΏ τηθδῃβ {ῃ6 
ἀεργινίης 5γᾶθὶ οὗ 4}} ροννεῖ οὗἁ γχεϑιβίδηςο, 
νΉΠ]6 ΌὉΥ {π6 ἀγανν προ Ὀδοὶς οὗ Οοάδβ τἰρδξ 
Πδηὰ 5 βρη ποά [86 νυτῃάγανναϊ οὗ (Πδὶ βρϑοῖϊαδὶ 
ΡΓονυϊάθηςε νν ἢ υϑοὰ ἴο ῥγοΐθςξ [6 σβοβθῃ 
ΡΘΟρΡΪΘ. 

απά ῥὲ δωγπεά αραΐϊησὶ 9ῳαοοὉ}) ΟΥ̓, αμά Ἐ9 
ΚΙ πά]οά 8 ΣσΘ 15 υἱεοό. ἴῃ 1Π|8 οἰδιιϑα 
Οὐοά ἀρρεᾶῖβ ἃ5 ἴῃς δοίϊνε ΘπΟΠῚΥ οὐ [ᾶςοῦ, 
Η] πλϑο ΙΓ δρρὶ γίηρ ἴδ ἰογοῇ δηά Κιπά]ηρ ἃ ἤτο, 
ὙΠΟ ἢ σργεδαβ 4}} δγουυηά 45 ἃ δ]αζίηρ οοπ- 
Βαρταίιϊοη. 

4. δε «ἱοοά «υἱὲῤ δὶς γίσῥῥε ῥᾳπά α΄ αη σά- 
τεγσΩ}}] 1, δὲ “Ιοοά ας ἰο ῥὶς γὶσῥὲ ῥαπά ας 
απ σάυογυαῦ, ἰ.ς. ἰῃαῖ τιρῆϊ Ββαπὰ 50 οἴθδῃ 
βίγοίςῃθδα οὔϊ ἴο περ πον ργᾶϑθρβ ἃ ΟΆΡΟη 
ΤΟΔΑῪ ἔοσ [πάδἢ}5 ἀδβίγυςτοι. 

αἰ ᾿μδὶ ννόσο δίεαυαπῇ Οὐ, αἱ ἐϑαὶ 88 
2:᾽εασαπὶ το ἐδε γε, ποῖ τ ΈΓΕΪῪ τἰἢς σμάγϑη, Ὀυξ 
ἐνεσυτπίηρ {παΐ ρ]εαϑθὰ {πε Ἔξ 15 ἀεϑίγογοά. 

ἐπα ἐδε ἑαδεγπαοίε)] ΤῊϊβ θεϊοηρϑ ἴο ἴδε (ἰεὰ 
ἀἰ5Έ ς ἢ, 

ἴπ|δὲ Ἰομέ οΥ ἐδε ἀαιιᾳ δέον. 9 Ζίοπ 
ἨΣ 2οιγεά οἱἑ δε ἥγε Ηΐ ων. 

ὦ φῇ 



ΠΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΕ. [Π. [ν. 5--9. 
ἢς ΒΑ δρμοιγεά ἢ15 βϑαποίιδιγ, δα 
μδτῃ ἰρίνεη ἃρ ἱηῖο ἴῃς Παπά οὗ δε !Ξοα, αν 
ΘΠΘΙΠΊΥ ἴΠ6 νν}}5 οὗ ἤδὺ ραίδςαβ ; {ΠῈ6Υ͂ 
ἢανε τηδάς ἃ ποῖβε ἰῃ ἴῃς ἤοιιβε οἵ ἴῃς 
Ι͂ῸΟΚΡ, 88 ἰπ ἴδε ἀδγ οὗ ἃ ϑ8ο]επιῃ 
[εδϑῖ. 

8 Ἴἢε ΠΟᾺΡ Βδῖἢ ρυτγροβεά ἴο ἀε- 
βίγοΥ ἴῃς ννγ4]}} οἔτῃε ἀδυρῇῆτεγ οἵ ΖΊοη : 
ἣς Πδῖῃ βιγεῖοθῃεα οι ἃ [ἴπ6, ἢς παιῖὴ 
ποῖ νγΠάγαννη ἢἰ5 μαπὰ ἔγοπι ᾿ἀεϑβίγογ- ΒΕΡ. 
ἱπρ: τῃεγείοσα ἢῈ πηδάς τῆς γαπηραγί ἐπ “2. 
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οδοὶς οὗ ἴῃῆε ἀδυρῆζεγ οἵ Ζίοη: δε 
Ροιγεά οὐ 5 ἔιγΥ [Κα ἤγα. 

ς ἼΠε [νοτὰ ννᾶϑ ἃ5 ΔΠ ΘῃΘΥ: ἢς 
Βαῖῃ βννδιονγεά ὑρ ἰϑγδεὶ, ἢς δδῖῃ 
ϑννδ] οννεὰ τρ 4}} Πεγ ραίδοςαβ : ἢς δίῃ 
ἀεβιγογεά 5 δίγοηρ Ποῖ 45, ἀπά ἤδῖῃ 
ἱπογεδϑεὰ ἱπ τε ἀδιρῆτεγ οὐ Τυάδῃ 
πηοιγηΐηρ πὰ ἰλπλεπίδτίοη. 

ΜΕΤ Ὁ Απᾶ 6 δίῃ νἱοίθΕὙ “4 ἌΚϑη 
ἃ 80.4.ο. ἉΥΨΆΥ 5 ᾿ΓΑΌΟΓΠΔςΪΕ, 45 27 1 τυόγε οὗ 
ἐν δ Δ ρΆτάεη: ἢς ΠδῊ ἀεδιγογεά Ἡΐδβ ρίαςεϑ 

οὔτῃε 4538επὉ]γ : [6 ΠΟΚᾺΡ Παίῇ σδιιβεά 
[6 βοἰδθπιη ἔδαφῖβ δηα βαδῦδδῖῃς ἴο ὃ6 
[οτροΐζεῃ ἰη Ζίοη, ἀπά ἤδῖῃ ἀεβρίβεά 
ἴπ τὰε ἱπάϊρηδίίοη οὗ ἢ18 δῆρεγ (ἢβ8 
Κίηρ δηὰ τῇδ ργιδϑῖ. 

7 Τῆς [νογὰ μδῖῃ οδϑβϑὲ οὔ ἢϊ5 δλγ, 

δ. Τῥε ]ογά «υα-..1] [Κι “δοιαὶ 88 
ὌΘΟΟΣΙΘ 4: 45 πεῖν, ἱ. 6. δ ἢδ5 βϑῆοννῃ Ηἱπὶ- 
5861{ Ὁ Ηἰ5 δοῖβ ἴο Ὀδ6 [5γ86]᾽5 ΘΏΘΠΊΥ, 566 ποῖς 
οη Τογ. 1. 2. 

δὲν ῥαίαεες... δὶς σίγοη δοίά4] Ἐρῦ ἃ 51Π|||ὰΓ 
εοἴδηρο οὗ φοπάσσ (ὐσεγίδοῦ τοίου ἴο Ηοϑβ. υἱ]!. 
14, ΜΈΉΪΟΒ ἰ5 1ἰ, 1 «υἱὲ σεπά ἃ ἥἔγό ὠροπ ῥὶς 
εἰμι, ἀπά ἐξ «ῥα ἀἐξυομγ δὲν ῥαίαεες. ἫΗδθ εχ- 
Ῥἰῖπ5 ἴῃς σὔδηρο ἴπυ5: Ν ΘΗ βρθακίηρ οὗ ἴῃ 
Ρ4ΙΔςο5, ἴῃ γγεαῖ ποι}565 οὗ [6γ. 111. 1.3, [το δῇ 
ννΑ5 ἰδιηκίηρ οὗ ἴΠ6 οἸἿΥ, δηά 50 βᾶνθ ' [ῃ6 
ἔρη. δῆχ; δυΐῖ 186 πιεπίίοη οὗ 1η6 Μογηβεά 
εἰδει,) 506 Οἡ «Ψ. 2, Ὀτουρῆϊς ἴο ἢ5 πιπὰ ἴῃ 
ὙΠΟ] σουπίγυ οὗ [πάδῃ, ἀπά ἴο 1 86 πλᾶϑς. 
οηάοσ 15 ΠΟ Δρρτγορτσίδῖθ. 

»ιομγππρ ἀπά ἰαρισπία 91) Ὅἢ656. ὑψογάς 
ΒοΙἢ οοπτὸ ΠῸΠπι [ἢ Ξαπὴὸ γοοΐ, δηά τρῃϊ Ὁ6 
τοηάἀογοά σγοαπίηρ αηά γ»ιοαπίηρ, ᾿ξ ἴἴἃ ὙΜΕΓΟ 
(Ββουρῆς δαάνίϑδθ]α ἴο ᾿πιιίδίο 6 ϑιπἸΔυ Ὑ οὗ 
βουπηά δηά τηϑδηϊηρ ἰῃ ἴΠ6 ογρίπαι. ὙΠΘΥ τὸ 
ηιυοίεαά ἔτοπι 54]. χχῖχ. 2, ΘΟ 566 ποίθ. 

Θ. δὲ δαὶ οἱοίοπεν ἑαζοπ σαυαν...ὺ] ὙΠῸ 
ψΟΥΌ Τ6ΔΠ5 ἴο Ζγεαξ «οἱ οἱοίσπεε, ἀπιὰ 50 20 
ἀεείγον οἱοίο ἑν. ΤῊΣ ψοτγὰ τγεπάογεα ἑαόερ- 
παοίε 15 ΥἹΓΌΔΙΠΥ (ἢ6 54Π|6 ἃ5 ἰβδΐ γοηάδογοά 
ΕΟ ΓῚ ἴῃ [ογ. Χχν. 218, Δηἀ ΠΊΘΔΠ5 ὮδΓΟ 5.0.0} ἃ 
ἴοπί οὗ ὈοιΡἢ5 8ἃ5 νγᾶβ ριιξ ὃρ δὲ ἴῃ ἔρασί οἵ 
Ταθεστᾶο]εθ. Απά {815 οχρ δίῃ [ἢ6 νγογάϑβ δ. 
Ω ξαγάξηι, οὐ (85 ἴδε ΑἸ. ΠΡΟ εῖναβ πὸ 
9656) 4. ἐξ «ὐεγε 97 ἃ σαγάεπ, ἐς. ἐδε 1ιογά 
δαὶ αἱοίεηεϊν ἀδείγογεά Ηἰ: δοοίδ ας ἃ τῇδῃ 
Ταρῆς ἰοᾶγ ἀονγῃ ἴῃ ἃ ἔδνν πηοϊηθηΐθ ἃ ϑῃοὰ 
ἐγϑοϊοὰ ἔοσ ἢβ ἰθΠἸΡΟΥΆΑΓΥ͂ ρ]οάϑυσα ἰη ὦ ψαγάξῃ. 
Ορ. [58], 1. 8. 

δίς ρίαεε: οὶ ἐδε α-:εοριὸ}}} ἩΣ σγεαὶ 3,115 
ταἱ!, 566 ποΐθ οἡ ἢ. 1. Σς. [{ 15 ἴῃ6 ψογά 
ΤΏΟΙΕ ΘΟΥΙΤΕΟΕΥ τεηάογεά «οὐρπ ἥ,ασ. ἴῃ 106 
ποχῖ οἰδιι56, δηὰ ΓΙ ΠΥ ἰοϊποὰ ἔποτο ἢ “4.- 
ὀκίδι, ἴῃ6 ἩΈΟΚΙΥ, 45 [86 οἴμεσ γεγο (6 δηπυδὶ 
ζεκιῖναϊ5, ἼΔΟΓΟ 158 8ῃ ἰῃίθησινο ἕογοας ἴῃ 18 
ὍΔΙΏΣ ὯὨῸ ἰοηρος Αὐἀοῃμδῖ, Ὀυϊ Τεδοναῖ, 80 

ἀπά τὲ νγᾺ}} ἴο ἰδπηεπῖ; ἴδπεγ ἰδη- 
θυ 5η6 4 τοροῖδεγ. 

9 εν ραῖεβϑ δε βδιηκΚ ἰηΐῖο (ἢς 
στουηά ; δ Πδῖῃ ἀεβίγογεα δηά Ὀγόίκεη 
ἤδγ ῬΑγβ: Ποὺ Κίηρ ἀπά Πεὺ ῥγίηςεϑ γέ 
Διλοηρ ἴῃ6 (Θεμτ]ε5: τῃ6 ἰανν ἐς πὸ 

Ιοῖς. ἴποπὶ ρᾶ55 ἱπίο οὐ)]νίοη. Ηδθ δὰ ομσθ 
᾿πϑετυϊοὰ (Πδπὶ ἔος Ηἰβ οὐ ΠΟΠΟΙΓ, ΠΟΥΨ- 
Ηδ [ἰεῖς {ποπὶ ᾿ἰ6 ἔογβοζζθη. 

απά ῥα ἀεεριεά,. δὲ ἀἰησ απά ἐδε ῥγίξιῇ] 
Οτ, δαὶ γεγεεεά, τουρὴ ἐΠ6 νογῸ 4150 ᾿π]ρ}165 
[δῖ [86 τοὐθσϊίοη ννὰ5 Ἴοηϊειηρίμοι, Κιπς 
διά »χίϑδῦ, υἱίπουί [δ6 ἀγίςϊος. ἢ τΠ6 
ἀδοιγυςσίίοη οὗ ἴπ6 οἰ {πῸ τογὰὶ δυο Υ 
[6]: 1 16 τυϊποά ἴοιρ]ο δηὰ ἴΠ6 σοβϑδίίοη 
οὗ (6 ξεβειναϊὶς ἴπ6 διποίίοηβ οἵ ἴδε ῥγιεβέ 
ςοδϑθά. 

7. εαεὶ οὔ΄. αδϑογγε ἡ Ήοθο ἔννο γογῦϑ 
ΔΙῸ ὈΓΟΌΔΟΪ ἴακοη ἔὥτοτῃ 5. Ιχχχῖχ. 28, 29, 
ΝΗῚ 5 ΞΏΠΥ (86 τεὐοςοη οὗ δηγίμιης ψ] ἢ ἀ15- 

ΒΥ ἴδ «απείμαῦ 5 ἈΡρδΑσγθητΥ τηοδηΐξ (ἢ6 
ΗοἱΪγ οὗ Ηο]ϊοβ, πὰ 845 ἴπ6 μοὶ νόῦϑα ον] - 
ἀεηγ τοίοσβ ἴο ἴπ6 ἴδστρὶθ, νγα πιυδὲ ὑπάογ- 
δίαπα ὈΥ ἐῤε «υαἱϊς ΟἹ δὲν βαίαεε:, ποῖ ἴῃοϑο οὗ 
[πὸ τουδὶ ἀνθ! ης, Ὀὰϊ οἵ [86 5δογοά Ὀ01}4- 
ἵπρ5 1Πποιηβοεῖνθϑ. 

ἐδὲν ῥαύυε νιαάε α ποίφθ...Ἵ ἐ.6. Ἰυϑὲ ἃ5 οἡ ἃ 
ἔεαϑί-ἀδὺ ἴῃ ρϑορὶἜ νγεσθ νγοηΐ ἴο ταῖβϑα ἃ ΟἿ 
οὗ οχυϊίδίοῃ, 850 ἤᾶνθ [6 ἘΠΟΠῚΥ 5ποιυίθα πονν, 
Ὀυΐϊ {ποῖγ Ἰογέμ! 5ῃουτηρ πιθᾶη5 ϑοιτονν ἃπὰ 
Βα Π]Π]Ἰδίίοη ἔογ ἴῃς [ενν5. 

8. δὲ: ῥαϊ εἰγεϊεδεά ομἱ ὦ ἤπ 
[5]. χχχίν. σΐ:. [{ 1Π|ρ]|165 
(βογουρῆποβϑ οὗ (6 ἀσοιτυς(ἰοη. 

Οη {δὲ γαριραγὲ απά «υαἱΐ 8066 Ὠοΐθ οῃ [538ἷ, 
ΧΧΥΙ. 1. 

9. Ηεν αΐφ: αγε σωπᾷ ἱπίο ἰδὲ κ᾽ Νοῖ 
ἃτὸ Ὀυσοὰ Ὀοηοδίἢ Ποᾶρβ οὗ τυ ΌΙ5ἢ, Ὡς ἢ 15 
ἴο ἴυγῃ ἃ τηρίδρῃοσ ἱπίο ἃ δεῖ, Ὀυξ ἀτὲ 30 
σοπρ  οἴοὶγ ἀεσιγογοά, υυἱτβουὲ Ἰρανίηρ ἃ νεϑίξς 
ὈΘΠϊπά, τῃδὲ γοιι τισι Ξυρροϑο ἴθεγ μαὰ Ὀδεῃ 
δυγδιοννεά ὮΡ ἴῃ δῇ δὸ 

δὲγ ἀΐισ)] Τὰ ργορμοῖ 8 ἰδτηθηϊδίίοη, οος- 
ουρίοά ςδιεΗΎ Ὀεΐοτε ἢ [Π6 ὈυΠ]Πάἀϊηρβ οὗ 116 
εἰϊγ δηὰ ἰδηρὶς, πον ἴυππιι5 ἴο ἴΠ6 ρεοορὶς, δηᾷ,,. 

566 ποίθ οἢ 
6 ϑυϑίοσηδιϊς 



ϑ Ρεαὶ. γ.. 

ν. 1ο---ἰ4.] 

ποῦ; ΕΓ ὄργορῇῃεῦ αἶβο βῃἀ το νἱβίοῃ 
ἔτοῃῃ ἴῃε ΙΟΚ Ὁ. 

ΙΟ Ἴἢε εἰάεγβ οὗ [ἢς ἀδιρῆτεγ οὗ 
Ζίοη 8ϊῖ: ὑροη τῃς σγτουπά, απά Κεερ 
διίίδηςε: [ΠῈῪ δᾶνε οδϑί τρ ἀπϑῖ προη 
1δεῖγ Πδδάβ; ΠΕῈῪ ἤδνςε ριγάδα τΠεηϊ- 
δβεῖνεβ τῇ βάς ΚΟ] (ἢ : [ἢ6 νἱγρῖίηβ. οὗ 
7εγυβαίεπη ἤληρ ἀοννῃ τπεὶγ πεδάβ ἴο 
τῆς ρτουηά. 

11 Μίῃηε δγο8 ἀο [21] στ τελῖϑ, 
ΤΥ Ὀονναὶβ ἅγα ἴγοι 6, ΤΥ ᾿νε 8 
Ῥουτεά ὑἀροη [ἢς δάγῖῃ, ἔοσ τὴς ἀδϑίγιυς- 
ἄοῃ οὗ τῆς ἀδυρῇῃϊεγ οὗ τὰν ρεορὶε; 
θεσδιιδε ἴῃς σὨΠάγεη δηα τῆς 50 ς Κ]Ιηρ5 
᾿βυνοοη ἴῃ ἴΠ6 βίγεεῖβ οὗ [6 οἰἴγ. 

ΙΤΑΜΕΈΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 1. 

12 ΤΕΥ 841Υ ἴο [Πε]Γ πλοίῃοῖβ, 
ἽΝ Βετδ ᾿ς σογῇ δπά ννίπε ἡ ψἤεη {ΠΥ 
ϑυνοοπαά 48 ἴῆε νουπάαεά ἰη ἴῃς βἴγεείβ 
οὗ τῆε οἰἴγ, ψῆδθη τπ6ῖγ 80] νγᾶβ 
Ροιγεά ουξ ἱπῖο [Πεὶγ πιοῖῃογϑ᾽ θοϑβϑοπι. 

12 ΝΥ ἢδι (πϊηρ 5Π4]}} 1 τὰκε ἴο ννίτ- 
ΠΕβ8 (ὉΓ ἴπεε ἢ νγῆδλι τίΐηρ 5}4]} 1 
ΠΚεη ἴο {περ Ο ἀδυρῆτεγ οὗ [εγυβ- 
Ιεπὶ ἢ ννῆδί 584}} 1 εαιιὶ ἴο τῆες, τἢδῖ 
1 πλδύ σοηχίοττ τἢ66. Ο νἱγρίῃ ἀδυρ- 
τεῦ οὗ Ζίοη ὃ ἔογ τῇγ Ῥγθᾶσῃ ᾿ς ργεδᾶῖ 
'ἰκε τῆς 8εα: ννῆο οδη ἢεδ]ὶ πες ὶ 

14. ΤΥ “ρτγορμεῖβ ἢᾶνε 8εεῃ νδίῃ ..75:. 2. 8. 
Δηὰ [οο] ἰ8ἢ τ ϊηρ5 ἔογ ἴμεε: δηά {πε ΕΝ 
ἤδλνα ποῖ αϊδοονεγοά τῆϊης Ἰη] αν, ἴο ΣΑΣῚ 

Ὀεξὶπηΐηρ »Ἱ ἘΠ ἐποῖτ (ἘΠΊ ρΟΓΑΪ τ ΕΓβ, μθ θεννα δ 
[06 514 ἰδίο οὗ ἴπΠ6 Κιῃξ δηὰ ρῥγίηςθβ, ψῆο 
ὍΤΟΙΟ οσαρίϊνος ἴῃ {Π6 Παηᾶάβ οὗ ἴῃ6 Ποδίμθη. 
Ζεοαάοκιαῆ ἀπά {π6 ῥγίπσθβ, σνβθη ἴάκοη ἴῃ (86 
Ατδῦδῃ οὗ [Ὄογίσμο, νοῦ ποῖ Ὀσουρῃξς θᾶςκ ἴο 
7]επυϑβαίεπι, Ὀυϊ σατγιοὰ δὲ οἰςε ἴο Νερυςμδά- 
ποΖζᾶγ δῖ ΕἸ ΌΙδῃ, [6γ. κχχῖχ. ς. 

ἐδε ἰαφυ 15 πο τῆοτε] ὍΠὲ [εὐνγιβῃ ἰανν, 186 
Τογδῇ, Ἵδπηὸ ἴο δὴ θη ψ ἤθη τ μδὰ Ὧ0 Ἰοηξοῦ 
ἃ ἰοοδὶ πδϑιίδίϊοη. [1158 δπδοϊπηθηῖβ γεῖα 95- 
ΒΟΏΓΙΔΙΙΥ ἴῃοθο ποῖ οὗ ἃ ςδίβοϊϊς, δυΐ οὗ ἃ 
ΠΔΙΙΟΠΔ] το] ρου, πὰ {πὸ τοϑιογα!οη οἵ [6 
παϊΐοη ΜῈ ἃ πιδίογι δὶ τρὶς ννᾶ5 ἰηάἀϊβροη- 
880]6 ἴο 1ῖ5 σοπτἱηποὰ Θχἰϑίθησθ. [1 ννᾶ5. ΟἿΪΥ͂ 
ὙΠοη οἰοναῖϊοά ἴο 6 ἃ οδίμοϊ]ϊς σε] ρίοπ, ὉΥ 
Ὀεοίηρ πιδὰς 5ρί για), τ(Πδῖ 1 σοι]ά ἀο νἱδουξ 
ἃτῖκ, ἰοτηρ]θ, ἀηὰ ἃ ϑοραγδῖθ ρθορ]θ; 566 ποίθβ 
οα Ϊετ. "]. τό, χχχί. 31---- 34. 

δὲν ῥγοῤῥείς αἰὸ γπά.. ΜΈ [πὸ ΤόταΒ 
1Π6 ρθε] βὶς ΟΥἩὨ ΡΓΟΡΉΘΟΥ 4͵50 οϑδϑθά, βίποθ 
ὈΟΙῈ νοῦ ρϑοι αν ἴο ἴῃ6 Ὑ ΠΘΟΟΓΔΟΥ, δῖ [{ 
τνᾶϑ ποῖ {1} τἢ6 ἐβιδὈΠϑηπηθηῖ οὗ ΟΠ 5 Δ {Υ̓ 
ταὶ (ΠΟΥ ννοῦθ παν ψΠάγαννη, οὐ σαῖπογ, 
τοῦ α ἴῃ ὨΙΡΒοΓ ἀδνεϊορπιθηΐβ οὗ ρτάςθ. ΤΠ]5 
δτολὶ δἴορ οηνγαγάβ 'ηΠ Οοά 8 ἀοα]πρα νυ ἢ 
τοδηκίπά [ογοπιϊδἢῃ δα ἸογΓ}}]Υ ξοτγεο]ὰ ἴῃ [Π6 
Ῥδβϑαρθβ γτοίεγγοά ἴο ἄῦονθ, δῖ Π6 πονν ἰαπιθηῖβ 
ΟΥΘΓ ἴδ [οΠΊρΡΟΥΆΤΥ τοπλονδὶ οἵ [4}}}8 βροςῖδὶ 
Ῥυνιοροβ, Ὀεέογε ΠΟῪ ἢδα δοσοπιρ] ϑηθα {Ποῦ 
οτςο. Αἱ {πε γοΐζωγῃ ἔτοπι 6Χ1]6 ΠΟΥ νν ΓΟ [ῸΓ 
[86 πιο γεσϊογθά. 

11. Μιὶπε εγο:...ἢ ἩΗνίης ἴπιι5 ἀοβοτιδοὰ 
ἴδε πη ϑογδθ]ο σοηάϊίοη οὗ [άΔἢ, {ἴπ6 ργορδεῖ 
Ὀορὶη5 ἢ15 δοῖι4] ἰδπηθη δι! οη, 

»,} δοαυεὶ: αγὸ ἐγομδίεκ4 ΟΥ̓, ἀγὸ ἱηηαριεά, 
8.66 ποῖΐδ οἡ (ἢ. 1. 2ο. 

»ι}) ϑεγ] Α5 τε πραγτί νγἂβ τεζαγάθαὰ ὈΥ 
[8 [ονν5 85 ἴῃ βδοαῖ οὔ {πὸ ᾿ηςε]]οςξ, 50 [}6 Ἰΐνογ, 
85 ἴῃς “Ποῦ οὗ 1{ῃ6 ἴαγχζθ νίϑοθγα οἰδλοϑθὰ ἴορθ- 
(οΥ υπάστ (Π6 πᾶπιὸ οὗ δοαυείς (85 νγὲ σγεηάογ 
πο Ἡδῦτγονν νοσγά), νγὰ8 δυρροβεὰ ἴο θὲ 186 
δολῖ οὗ (Π6 οπιοίίΐοπβ. ΒΥ ἴπε ρουτηρ οὐ 
τποτείοσο οὗ [86 ᾿ἰνεῦ ὑροὴ ἴπ6 ὅτοιμα νγᾶϑβ 

τηοαηΐ (ῃδὶ ἢ]5 ἔδο  ῃρϑ ῃδα θη ΓΙΓΕΙῪ ρίνθη ὙΨΑΥ͂ 
πάθον ἴἢ6 δοιιΐδηθθα οἵ ἢϊ5 βϑοίτονν, δῃὰ ἢ6 
οου]ὰ πο ἸΟΠΡῈΓ τεϑίσαϊπ {ποτη. Ναίωγα! γν 6- 
Τεπλ Δ ἢ ΘΠΊΡΊΟΥΒ ἴῃ6 ἰθυτηβ ἰῇ ΟΥΙΠΔΓΥ 156, 
Ἰυδῖ 45 ψγὸ ΠΟῪ ϑρϑὰκ οὗ ἃ ρεΐϑοῃ δανίηρ ἃ 
δὲ οὗ ἴΠῸ 5ρΊ|6θπ, οὐ᾽ Ὀθίῃρ Ὠυσηόγοιϑ, νυϊϊπουῖ 
ΔΟσ ΡΠ ἴἢ6 ρἢγϑίςαὶ ΡἢΠ]ΟΘΟΡὮΥ, οὐ ὙΠ] Γ ἢ 
ἴῃοϑ6 ἰοστὴβ ἅσγὸ Ὀ45δά. 

“«υοοη)] Βείίεσ, ,αἰπὶ (πιᾶτρ.). [π ἴδ Πδτ- 
τον ῖηρ ἀεῖδι]ς, ἱηΐο ἢ ]ς ἢ οΓολ Δ ἢ πον 
Θηΐουβ, οἱθ οὗ [6 πηοϑδί ρῬαϊπμ} ννὰ5 ἴῃ6 5ἰρῃξ 
οὗ [πὸ γουηρ σὨ]άγθη ἔλιπεν ἴῃ (ἢ6 5ἰγθοῖβ 
ἴοτ νγδηΐ οἵ βυυβίθηδηςθσ, 

12. {δον “αν 19 ἐδεῖγ γποίδεῦ: 
τήθΔη5 ἴῃδλῖ {ΠΟῪ Κορῖ βαγίπηρ ἴο 
1 ννᾶ5 δη οἵϊ-τερϑδίδα οσγ. 

ἐογη πᾶ «υἱης} Ἴ 686 τεργοβϑθηξ 411 Κὶπά5 οὗ 
ἔοοά, 50]14 φηὰ Ἰιφυϊά. 

«ὐδέὴ ἐδέγ “αυοομε] 11. ἐπ  αϊπηίησ. Ι 
νγ25 Ποῦ ἰαϑῖ ννογὰ νυ ῆθη ἐδ πεηρ Ὸπὶ νγολ κα 
Π655, δῖ 45 ουπάσε πιθη ἔδιπί ἔγοπι ͵οβα οὗ 
υἱοοά 80 ἴοο [Π6 Ἰαϑί οἰδιιϑθδ 15 11, ἐπ δγεαίρ: 
ἐπ οἷ ἐδεὶγ “ομί, ἰ. 6. ΜΉΪ51 Ἔχρι πη ἀροῆ 
{Π6 Ὁ τος μου 5 Ὀοϑοση. 

18. «υὑραὶ «ῥα 1 ἐφμαὶ 1ο ἐδεε...3} Τῇ πλοῖα 
τηοάογῃ ᾿ἰαηριιαρο, αὐῤαὶ «ῥα 1 εογηραᾶγε 1 
ἐῤεε Ἰοτουηϊδῃ 845 ὯῸ ῥγορβεί!ς [θϑΕ ΠΟΩΥ, 
1.5. ΠΟ αϊν! πὸ πλϑββαρθ, ἴο ἀο] νοῦ ἴο [ἀφ ἢ, ΠΟΥ 
οδη ἢθ οΟὔἾοΓ ΠΟΥ ἴΠ6 ΟΤΥΙΠΑΓΥ ἢυπηδη ὀοηϑοΪδ- 
ὕοῃη οὗ βαγιηρ [πὶ Οἴογα ἤανα δὰ θη] 5οῦ- 
ΤΟΥ ἴο Ὀφᾶασ. Νο! Ζιοη δ Ὀγοᾶςῇ, ὦ.ς. ΠΟΥ 
ἀοϑιγισίοη, 15 ΠιΘΑ 50 γῸ]655, κὸ (ἢ6 ΠΠΠ| τ] 4 0]6 
Οςθδῃ, 

14. ΤΡ» ̓ γοῤδεῖς δατῦε “τεη “αἱη πα 7οο τ 
ἐξίησι ῶὸῶγ ἐδεε] 566 ᾿πίγοά. ρ. ς-)8. Βσοχῃ [5 
υ56 ἴῃ Ἐχοῖκ. χη. 1ο---ἰς, ΧΧΙΪ. 8, ΝΕροΙΘΌ. 
ἰγδηϑίαίθϑ «υρίϊεαυαερ; ἴοτ [5 ἔγιι πιοδηίϊηρ, 
σἰμρίάπγ, εἴνθη ἴο 1 θοΙἢ πῃ {πὸ 0 ΧΧ. δηά 
γυ]ξ., 566 ποΐθ οὔ Ϊεγ. Χχ δ. 12. 

10 ἡμγηὶ ααυᾶν ἐδν εαῤτὉ}}] ὙΠῸ 50Γ. βῖνεβ 
1Πς τσῃϊ θθηβο, Τοῦ ῥα ποὶ ἀπε οιεά 10 ἐῤέξ 
ἐδγ “οἷἰκπα, δαὶ “ὁ ἐδοι τεσ ῥίεεί γερεηὶ, απά 1 
»πσδε ῥαυε ἑωγπεά ἀαυῶγ 1ῤν εαρί υΐϊγ. Ηδὰ 

Τἢο ἰθηθο 
ΟἿΣ πιοΐδοιβ: 

589 



590 

ἴυγῃ ΑΥΑΥ ΤΥ σᾶρινγ; δυΐῖ ἢδνθε 
866 ἴογ ἴα (56 Ὀυγάξηβ Δη4 σδιι868 
οἵ Ὀδηβπηεηΐ. 

[5 ΑἹ] μδῖ ρα88 'ΒΥ͂ οἷαρ ἐῤεῖγ Ἀδῃ 48 
αἵ ἴῆεε ; {ΠΕ6Ὺ [88 δηὰ νγἂρ {πεῖγ μεδὰ 
αἴ τῆς ἀδιρῃίεγ οὐ [εγιβδίεπι, ς4}}1515. 

2 Ῥμαὶ. 48. 7ς τὴϊῖ5 τῆς οἰ τῆδλῖ σιοη ς4}} 4“ Τἢ ας 
Ρετίεοτκίοη οὗ θεδυῖγ, ΤῊΘ Ἰογ οὗ ἴδε 
γννῃοἷς ἐγ ἡ 

16 ΑΙ] επίπε Ἔδπεπιῖεβ ἤᾶνε ορεπϑά 
{Πεῖγ πιουῖῃ ἀραίηβε (Π66: (ΠΕ ἢ 88 
ΔΠὰ ρῃδϑὴ ἴῃς τε} : [ΠΕ 88γ, ὅγε 
μανε βυνδοννεὰ δὲεῦ ὕρ : σεγτδίη γ᾽ (ἢ 18 

τῆς ργορῃοίϑ ἄοπο [πεῖν ἀν ΠοΟΠΟΘΕΥ, ἱποιοδά 
οὗἔἉ ργοδοβῖηρ ρθᾶοθ ννῆση ποτα ννᾶ8 ὯῸ ρϑᾶςθρ, 
[5.265 σμαϑειδοπηθηΐ πηρῆϊ ἤἢᾶνθ Ὀδθη ἀνογίθα. 
2 αἰδ διγάφ] Τἢδ ψνογὰ δωγάρης ἀοοθ5. ποῖ 

τάθδη ἤοΓδ ““Ῥγορῇροῖοβ οὗ ἃ πηϊπδῖογΥ σδδγδς- 
ἴοτ," ἔογ δυιάθῃπογ [Π6 ἔα]96 ὑσγορῃοῖβ δεϑιιγοά 
ἴῃ6 ρϑορ]ς οὗ ρΡγοβρε ΠΥ δηά ἀσ᾽νόγαησθ, ΝΟῸΓ 
ἀϊά [ογοπιδῃ ἄρρτγονς οὗ ἴδ ννογά ἴῃ [ἢ15 5θῆ 56, 
Ὀιιῖ οἡ (ἢ6 σοπίγαιυ ἔογθλαδ [15 τ1506 (5ε6 ποίθβ 
ἡ Ϊ6Γ. χΧχ . 34). Βυΐ δα δρρ]ῖε5 ᾿ξ ςοη- 
᾿ΘΠΡ[ΠΟΌΒΙΥ ἴο (ἢ6 ρῥτγοαϊςςοηβ οὗ [86 ἔα]ϑθ 
Ῥγορδείβ, ννῆο, νυν ϑῃΐηρ ἴο ῥΪαῪ ἴπ6 ρατί οὗ 
Ιϑαίδῃ δηᾷὰ ϑοηηδοδμογιὺ ονοσ ἀραὶη ννῆθη Νοθι- 
ἙΟΠλάποΖΖΩΥ ννᾶ5 δάνδῃοιηρ ἴο ἴδο ἰορθ οὗ 
7οππιβαϊοπι, ννοῦα βίυάϊοιβ ἰο δάορί ἃ ψογά 
ὙΠ ἢ 5414} 1565 πΊογε [Δ ΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΙ ρΡγὸ- 
ρεῖ. Βιυῖ {Π6 »α5.54, ἴῃς. Ὀιγάδη οὗ ἴποϑα 
Ῥτοίοπάθγβ ργονθά γαΐδε οὗ βρηῆρίγ, ἰ.6. 'ὲ ἔλι]οά 
οὗ 15 Δοσοτηρ 5 πιθπῖ, Οἡ {π6 ἀδάιιοί(!οη ἴο 
Ὀε ἀγαννῃ ἔγοπι 1Π15 8.6 [θγ' χχυῇ. 9. 

εαι5.ς 97 δαπίεϑ»ιο!} ΤΠ Ηδσοῦτον ννογά 
βίρηϊῆοβ τ. ἐγέυίηφε οἱ. [Ιἴ ἀοοθβ ποῖ οςςιγ 
οἰϑοννῃογο, δηἀ ννᾶθ ΡΓΟΡΔΌΪ ἔογιηεά Ὁγ 6- 
Γοπαἢ, ὙΠ ΟΧΡΓΟ85 χοίογεησο ἰο ψνῃαὶ ἢ6 
ἢδά 5αἰὰ ἴῃ [δθγ. χχυϊ. το, ᾿ς. δρϑακιηρ {Πογδ 
85 ἤογὸ οὗ ἴΠ6 [2156 ργορῃεῖβ, ἢ πδά νναγηβδά 
ἴῃς ρθορῖς ἴπδξ 186 τϑϑιξ οὗ [θοῦ ἰοδοπίην 
σνοι]ά θὲ ἴῃι Οοά νψουϊὰ ἀγέυε ομὲ ἴῃς [ἐνν8 
ἔτοπι {δεῖν ἰδηά. 

16. εἰαῤ {ποῖὶς ῥαπά] Ὅῆδ υπΐοῃ, ἴῃ [Π15 
δηά {Π6 ἔο]]οννπρ νεγϑθ, οὗ βοογῃ, μαϊγοα, δηὰ 
Θχυϊδοη ονοῦ Γι 5416 Πι}5 [4]], σᾶγτιθ5 (ἢ 6 
τιϊηἃ ἱηνο πα ἴο ἴῃς 5σθπὸ σοιπά [δ6 
οΙΟ85 οἵ (ες Ἀδάδεπιεσ. Οηἡ ἴδε ἰαϑὲ ννογάϑβ οὗ 
16 νϑῦβο 566 [πἰγοά. ῥ. ς79. 

16. τῦὸ δαῦσε )οωπά, «υε δαυε “τη 1] ΤὨδ 
ἰπϑογίθα ἐξ πλυδῖ Ὀ6 οποἀ. ὍΠδ ᾿ς ΘηΒΥ οὗ 
[Π6 Θποτηγ᾽5 Ἔχ ]δίίοη 15 σθννῃ ὈΥ [ἢ 6 Πποαρὶπηρ 
ὉΡ οὗ υποοπηροῖϊοα ννογάβ, ἢ δαςἢ οὗ τν ΒΓ ἢ 
15 ον ρσοροῦ οὔ]οςξ πηιϑῖ Ὀς βιιρρίιεὰ. Ψνὲ 
δᾶνε ἔουπάὰ ννῆδί ννὲ βοιιρῆΐζ, ἢᾶνθ βδθθὴ νγῆαδῖ 
νὸ Ἰοοκοά ἔοσ, οἿἵσ Βορθβ δηὰ Ἰοπρίηρϑ ᾶσγὸ 8]]} 
0} Π]]οὰ. 

17. (δῖ «αυὐδἰίεῤ ῥὲ ῥαά ἀδυμε  Οτ, ψπϑῦ 
Ὧ9 Ρυγροβθά. Ααάγοβθοίηρ Ζίοῃ, ἴδε ῥζο- 

ΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘΞ. 11. ν. 15----.8. 

ἐς τἰῆς ἀ47 ταὶ νψγε ἰοοχεά ἔογ; νε 
ἢᾶνα ἰοιπά. ννγε ἤᾶνα β86θῃ 11. 

17 ΤΠε ΠΟᾺΡ ἤδίῃ ἀοπε ἐῤαὲ Ὡς ἢ 
ἢ Πδλά “ἀενίβε : ἢς δίῃ δι] 6]16 4 ἢ]Κ ἼΠΑΥ “ε 
ννογὰὶ τῆδλῖ δ δά ςοπιπηαηάεά ἰῃ τῆς 2εαι 28. 
ἀλγ8 οἵ οἷά: ἢς μδῖῃβς (ἄγτονψη ἄονη, ἦ 
δηὰ δίῃ ποῖ ριτἰεἀ: ἀπά ἢε δδῖῃ 
οδιιδεά ἐῤίμο ΘΠΘΠΙΥ ἴο Γαϊοῖςα ονθῦ 
τἢες. ἢῈ ἤδῖῃ 5εῖ ὑρ ἴῃς Πογηῃ οἵ [πε 
Δανεγϑαγιεβ. 

18 ὙΠεῖΓ ἤεαγὶ οτγοά ὑπο τῃ6 
Ιοτὰ, Ὁ ναὶ] οὔ τῆε ἀδιρῃϊοῦ ο[7]:τ. τῷ 
Ζίομ, 7]εὶ τϑαᾶτβ τὰπ ἄοννπ {{κεὲ ἃ εἶδαρ ;. τῷ 

Ρδοΐ ϑῆοννβ {πα [ἢ]5 Ποὺ Γυυΐη, οὐοσ νυ ῃϊοἢ ΠΟΥ 
ΘΠ ΘΠΊΪ65 50 τεο)οϊςθά, ννᾶ5 πο ἰογίυϊζοι5 δνεηΐ, 
Ὀυΐ 1ἢς δι Β]πιοπὶ οὗ Οοά 5 ἀσιογτηϊπαίίομ, οὗ 
ὙΠΟ Ν (ΠΟΥ δα Ὀδδη ἐογονναστιθά ἔγοπι ἴΠ ἀδγ5 
οὗ οἷά, ἐ.6. ἴπε ἀᾶγ5 νπεη {πΕῪ ψέγε δοίης 
ἰοιτηθὰ πο ἃ παίϊοη. Ὑνίςοθ ἴῃ ἴθ6 ΤΌΓδἢ 
ΠΟΥ Παὰ Ὀδοη ἰο]ὰ παῖ ᾿ξ ποῪ ἰαρϑοὰ ἰηΐο 
ἸάοϊαίτγΥ ἴμ6 πεοαίῆεῃ νου] ριυιηίϑῃ ἴποπὶ νυ ἢ 
411 1ῃ:6 πιϊϑογίθς οὗ ἃ ϑθρθ, δηάϊηρ ἴῃ παίϊοπαὶ 
ΟΥὐοΓΠγονν, 8566 [ον. χχνῖ. 114-20; Πουῖ. 
ΧΧΥΪΙΙ. 1 ς--τό8. , 
πε Οὐ, ΣΤ π1δ6ἀ, 566 ποῖδ ἴο [5Δ].. 

Χ. 12. ἼὙΠὲ γοΓὉ ΠΠ|. τηθδῃ5 ἴο εν οὔ ἂπὰ 590 
ἴο ςσοπιρϊείο. 

18. Τρεὶγ ῥεαγι] Τῆς ῥγόποιμ ἐῤεῖγ Ἠᾶ5 
οσσαϑοηθα πηὰςἢ ἀϊνογϑΥ οὗ ορί πο ἁπηοηξ 
σοτηπιθηδίουῦβ ἃ5 ἴο ΠΟ ἅγα {Π6 ρογϑοῃϑβ πηοδηΐ 
Ὀγ ἰἰ.. [Ιἰ πιυβί, μοννόνοσ, 86 ἴη6 ᾿πηδοιδηΐξ 
οὗ [ογυβαίθπι, δηὰ ποῖ {Ππεὶγ δάνογξαγιθβ.: ἴοσ [ἢ 6 
νοῦ 15 υυϑϑοὰ ῬΓΟΡΟΓΥ οὗ ἃ ΟΙῪ οὗ ραὶη δηὰ 5οτ- 
ΤΟΥ ἔγογῃ οἠς πϑϑάϊης ΠοΙρ, ςρ. [6γ. χχὶϊ. 2ο, 
Χχνυ. 36, εἴς. ὍΤδ ἀἰβῆςσιΠ Ὑ 15 ῬγΓΟΡΔΌΪΥ ος- 
ςαϑιοηθὰ ὈΥ ἴπ6 Ὀο]ά ἀρρϑαὶ ἴο πὸ «υαῇ οὗ 
Ζίοη ἴο ὈΓΑΥ͂ ΜΙ] σις ἢ ἐογνθησν (ἢαὶ ΠΟΥ ἴθδτβ 
5141} ἤονν ΚΘ ἃ γίνεσ, ΤῊ]5 ἀρρϑαὶ Ὀγεᾶκο [ἢ 6 
ἰορίςδὶ ογάϑσ οὗ ἴῃε βϑεπίφηςθς, δηὰ ἴἢπ|5 νγὸ ἀὸ 
τοῖ με ἰῃς οΥῪ οὗ {πεῖν ποαγὶ {Π] νυ. 2ο---22: 
Ὀυΐ [ἰ δἀἀ5 »τοδίυ ἴο 16 ροεῖς ἔογοθ οὗ ἴῃ 
Ῥάϑϑαρθ, δηὰ 15 βογίθοςΥ πδίυγαὶ 'π Δη ουἵδθυγϑξ 
οἵ Ξκούτονυ. Βοόσπα δοηφς ὈΥ̓ {πε ἱπίθηϑιυ οὗ 
ἢῖ5. ἐθοϊ ηρβ, 86 ργορπεῖ βιιάἀάθηνγ δά άγεβϑος 
[6 νν4}}, νυνὶ ἢ ἢδά 950 ἰοηρ Ὀθδη {Ποῖσ 5Πο] θοῦ 
δηά ἀεέξηςς, δηά διάΞ [ἴ, 85 1π6 τεργεθεῃίδινο 
οὗ {6 ρεορίθ ψγῆο ἢδά ἀννεῖϊξ ϑεσυγο ὑπάογ 118 
ἀρνὰα, μϑ, ἴο 5Βιεἃ βοοάϑ οἵ ἴδᾶτβ οἡ {δοῖγ Ὀ6- 

ἔ. Βοκεῆ ὕρ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ΘῃοΙΩΥ, ἰξ οου]ὰ ὃ6 
{ΠεῖΓ ξυδγάϊδη πο ἰοηροσ, Ὀυΐ ὈΥ 115 τιυΐϊη5 ἰξ 
ταῖρι 511} ω" υπηΐο {πῸ 1 ογὰ ἴῃ Ἐποῖγ ὈΘΉΔΙΕ, 

Ο 6} οὐ {π6 Ὀοϊάηοβο οἵ [15 ἀρρϑαϊ 
ἴο (6 νν4]ϊ, ΑΙτοδάυ τηδάς ἴο Ἰαπηθπὲ ἴῃ συ. 8, 
ςΡ. 54]. χῖν. 21: Ἶεγ. χχὶὶ 29. ΗδΌ. ἱϊ. σὲ: 
ΓυΚο χΙχ. 40. 

μᾷάε α γίυεγρ)] Οτ᾽, δο α ὍΣΟΟΙΚ οἵ ἴοῦ- 
τοηῖ. 866 ποῖε οη ἰοῦ νἱ. σς. Ὑδὸ ἀϊϑείπο» 
ὕοη ἴῃ ἴῃς Ηδφῦγονν Ὀεΐννεθη πάδαν, ἃ τίνοσ, ἃ 
βϑίεδαυ ὄνθη- ον !ηρ σἴγοδμη, δηὰ παραὶ, ἃ ἴον. 



ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. Τ|. 

5841} ([ἢ6 ννοπιθη δδὲ {πεὶγ ἔτ, σηδ 
σὨΠ]άγεη Τοῦ ἃ βρη ἰοηρ ἡ 5841] τῆς " 0» 
ΡΓοδῖ δηά τῆς ργορῆεῖ ὃς 5]αίπ ἴῃ τῇς τρί, ἑὰσάν 

ν. 19---22. 501 

ΓΝΕΓ ΟΔΥ ἀπά πῖρῆξ: ρῖνε Γἤγβεὶ πὸ 
τεβῖ; ἰεῖ ποῖ [6 ἂρρὶε οὗ {πῆς ἐγα 
ςεᾶ86. 

19 Ατγίβα, οὐ ουξίη τς ηἰρῃῖ: ἴῃ 
τῆς θερ!ηηίηρ; οὗ τῆς νγαΐοῃεβ ρουγου 
τῆϊης ἤραγῖ ᾿ἰκα ννδῖεγ θείογε τῆς ἕὰςε 
οὗ τῆς [ιοτά:  ὑρ ΤΥ Παπάβ ἴο- 
νγατὰ ἢϊπὶ ἔογ τῆς [1 οἵ τῇγ γουηρ 
σὨΠ]άτεη, τπδῖ ἔλιπε ἔογ πυηρεῦ ἴῃ [6 
ἴορ οἵ ἐνϑγγ ϑἴγεεϊ. 

20  Βεμοϊά, Ο Ι,οκΡ, δπά Ἴοη- 
βίο ἴο ννῇοπὶ ἴδοιι Παϑὲ ἀοης [ἢ]8. 

τοηΐ, Πυϑδίηρ δ᾽οηρ [ΓΙΟΥ͂ δἵ ὁπ {Ἰπ|6, δηά 
ΟΥΥ 5ΠΟΥΕΥ δβογνναγάβ, 15 βοϊοπὶ ποίἱςσθὰ ἴῃ 
{6 ΑΟὟΥ., Ὀὰΐ τη Τρ ϑεῆβο 15 85 ἀρργορτίδίθ 
Βόγο 845 (ἢ ΟἾΒΟΓ 15 οι οὗἉ ρῥΪαςθ. 

ξἴσυε ἐῤγεεί πὸ γε ἢ ὙΠῸ Ηδθῦγ. ννοτὰ ἴγδηβ- 
Ἰαϊθὰ γε: οσσυγϑ ΟὨΪΥ ΠοΓο, δη ἃ ὈΓΟΡΟΓΙΥ τη6Δῃ5 
16 ἴογροῦ δῃηά ῃππιῦποϑϑ νυ οἢ ΓΟἸ]ονν5 ὑροη 
Θχορϑϑῖνο στο. ὙΠιι8 [6 νοῦ 15 υϑοὰ οὗ [Π6 
,ἰπεης οἵ ]λςοὈ᾽5 πραγ ἴῃ Ὅξση. χὶν. 26, δηά 
οὗ {π6 Παηά 5ἰγείςῃοὰ οἷ ιῃ ἱποθϑϑαηΐ ὈΥΔΥΘΥ 
ἢ ννεερίης ἴῃ 5. Ιχχν]. 2, ΨΠΟΥῈ. 566 
Νοῖο. 

αρῥίε ο ἐρίπο .)ε] 866 ποΐθ οη 5. χυἱ]. 8. 

10. 477 οἱ] ἰ.6. ῥγαγ αἰομά, 5686 ποίβ ου 
Ἶεγ. νἱῖ. τό. [{ 15 ποῖ ἴῃς νογὺ υϑοὰ ἴῃ Ὁ. 18. 

ἐπ, οὐ δῦ, δε δεσίππίηρ οΓ 1ῥὲ «υαἱερε}] «ι 
ἐδεὲ δεσίππίηρ 97 εαεῦ πὶ ῥί-«υαἱοῦ τ ΘΔΠ5 81] [ἢ 6 
εἶχ τπγουχῆ. ΟΡ. [εγοπιε 8 γοπαάθηρ, 26 
σἰησμίας οἱσί αι, ἴθ Ῥ5. ᾿χῖϊ. 6 ποῖθ: δηά ἔογ 
{0εὲ Ἡδοῦτονν ἀϊνιϑίοη οὗ {π6 πἰρις τηΐο ἴἤἢγοα 
νγαῖςἢθ5, 566 ποῖε οἡ [υἀξ. Υἱῖ. 19. 
ΠΡ 1δγ δαπά: Ιοτυαγά δὕῬΉ}) ΟΥἍ, ῦο δίρι, 

ἐ.ε. Ῥτὰγ ἴο Ηΐπι, {πὸ ΠῚ πρὶ παρ οὗ ἐδε ραί»ς: οὗ 
[86 μδηάς δοίην ἴῃς διε τὰἀθ δηὰ συ τηῦο!] οὗ 
ῬΓΔΥΘΓ, 866 ποῖδ οἡ δσ. ἵν. 31. ὍΤῆΘ νν4]}, 85 
(δὲ σιιατάϊδη οὗ [ΘΓ βαίθπι, οΥἨ ΤΑΙ ΠΟΥ Ρεγῆδρϑ8 
(ἢς οἰγ 1ἰ561ξ, πὸ ἰάθα οὗ ννῃιο ἢ ννᾶβ σοηίδιη- 
οἀ ἴπ {παὶ οὗ (Π6 νν4}}, 15 ἴο ὈΓΑΥ͂ ἔογ ἴῃ6 
ῥγοϑογυδίίοη οὗ ἴπῸ γουηρ ΟΠ] άγθη πονν ἴο 6 
δθθη οἰγοίομοά ὑροη {πε στοιιπά, δι πίηρ νυ τ ἢ 
Ἀπηρεγ αἱ ἴδ6 μοδά οἵ ἐνεῖγ βδίγεεῖ. ΤΠ μοδὰ 
οἵ {πὸ σἰγθοῖ βιιζσρεϑίβ. (πῃ ἱπουρῆς {πᾶὶ {Π686 
Ροοσ ἀγίηρ σμηΠ]άγθη ἀγὰ {86 ἢγϑὶ (Ὠἰηρ ἴο 6 
560 η Θυθγυννῆεγο. Υοι σδηηοῖΐ ΘΠΐοΓ ἃ ϑίγοεῖ, 
Ὀυΐ δῖ οποο [ἢϊ5 524 5'βῃξ πηθεῖβ γΟῸΓ ΕΥ̓. 

ἐψ1] 1ἴ. εθο “οἱ, Ὀὰ μα ΑΨ. Εἰνε8. ἴ86 
Τὶς ᾿Ἰπϊογρσγείδίοῃ. 

ΕοΥ 24εἰ 586 Οἢ Ὁ. 11. 

40. ΜΒεῤοίά) Ο ΤοκΌ, ἀπά εοησὶθγ}] 8:6, 
Ο υεῤουα, απά ἰοοξ! ντογὰβ τερεαϊθα ἔγομη 
οἷ. 1. τ1. ὙΒδ ῥγορδεῖ ϑϑοστὴβ ἴο ἔδεὶ {πὲ ἴἢ 
7επονδῇ του] ΟΠΪΥ ἰοοῖκ δηὰ ς8]} θδςκ ἴο πιϊηά 
0 [ΠΟΥ ννόσο (δὶ ννοσθ {πι|8 ϑυδεγίηρ, Ηδ 
τγου]ὰ 5υγοὶν ΡΠῪ ἴΠεπ|.0 Τἢδ ποχὲ ἡνοσαβ ἀγα 
ἃ αιιεβίίοη, 70 «υδο»ι ῥα“! ἐδομ αεϊεά ἐδι. 3 11 
Ἢ ποὶ ἃ Βοδίβοῃ πδίίοῃ, Ὀυϊ ΤΥ οὐχ σβοϑθῃ 
βιδεὶ 

βλῃοίμαγν οἔτῃε Πμοτά ἢ 
21 ἼΠα γοιηρ ἀπά {πε οἱά ]ἴὲ ου 

{6 στουηά ἴῃ ἴΠ6 5βἴγθθῖβ : ΓΩΥ νἱγρὶ 8 
ΔΠᾺ ΤΥ γουηρ πιθη ἀγα ἤ]εῇ ὃν τε 
ΒΨ ΟΓά ; ἴδοι Παβῖ ἰδίῃ ἐῤεηη ἴῃ τῆς 
ἀἄΑγ οὗ τϊπε δῆρεγ; ἴπου Παϑῖ ΚΙΠ6ά, 
απά ποῖ ρῥιτἰεἀ. 

22 ἼΠοιι Πιαϑῖ σδ θα 25 ἴῃ ἃ βοϊδηλη 
ΟΔΥ ΠΙῪ ἴεγγοῦβ γουπά δϑουῖ, 80 ἴῃαῖ 

δηὰ εὐ άγεη 9 α “απ ἰοησ)] ὙΠῚ5 ἰ5 {Π6 
Τοπάογηρ οὗ ἴἢ6 Ψυϊρ. δπά Αι. Ὀυς ἢδ5 
᾿ΠἘ|6 ἴο γοσοπηπιθπά ᾿ἴ, ὍΠΘ ΟἸΪῪ ΟἴΠοΓ ρἷδοθ 
ἍΜ ΠΟΓΟ {Π6 γ ΓῸ ΟσσῸΓ5 8 [541]. ΧΙΝ. 1.2, ἡ ΠΟΙ 
1 15 γτοπάογεὰ σραπηποά, Ὀὰζ ἴῃ [6 ποῖθ “ῥαπηοαῖ 
οἱἱ, ὙΠ ἃ γοίθγθηςε ἴο [54]. ἴ1. 1.3, ἴο ᾿πάϊσαῖα 
[6 {{π|6 56η96, ὙΠΙΟΝ 5 ἴο “γοζοῦ οἱ. Βυϊΐῖ 
τῆς ρῆγαϑε σἐγείεῤεάσοι οδι γ ΤΑΘΆΤ5, ἃ5 6Χ- 
Ρἰαηθὰ ἴὴ {πΠῸ Ταγρ., ἐδ άγεπ ἐη ἐδεὶν “«υαά- 
4Ππρ-οἰοέδει, ΠΡ. ὦ. 22. 

ἢ6 πλᾶσς. ΠΧ ἴῃ ἐδεὶν ὅλ 185 οὗ πο ἰπΠ|-» 
οτγΐδηςθ, δηά γεαιτοϑ ΠΟΙ ΠΟΥ σθδηρο οἵ τεδά- 

ἸῺ ΠΟΙ ἃ ἔαλγ- [εἰς μβοὰ ἱηϊεγργοίδιιοη. ΨΜΒοτο 
[Π6 96η96 νν5 οἷθασ, {πὸ Ἡρθῦγον ἴἀΐοπιὶ ννᾶ8 
σΆΓΕΪ 655 ἀρουΐ σοποοτάβ. ὅδ ᾿πβογϊοᾷ αμά 15 
ΤλοσῈ πη τ|5}}4}}} ἀοδίγυςξινα οὗ {6 Ὀεδιγ οὗ 
(6 ργορποῖβ ννογάβ. Νουπηδηη γῖνοθϑ [Π6 56η88 
οὗ {86 ῥρᾷβϑαβδ νΕΓΥῪ οἰθαΥΥ, ἴδι15 : ὅς, υεῤουαῦ, 
απαᾶ ἰοοξ, ἤῥονε ῥασὲ ἰδοώ ἐγεαϊεά ἐρμ. 3 δαὶ 
«ὐονοη σαὶ ἐῤεῖὶγ ζγιωϊ---οῤῥάγεη αὐδϑορι ἐῤέῦ 
»ημσ αἰ ἐάν 3 1.6 σννδαἀ]οὰ σὰ Ὀοίηρ οη6 
511 ποράϊης ἴο θὲ πυτϑοὰ δηὰ Ὀοσης ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ΔΥΤΏ5. 

41. 7ε γοιριρ αά {δέ οἰ] ΟΥ, ΤῈ ὍΟΥ 
διὰ ᾽Ὁὴ)6 οἹΪά πιδῆ. Τῃς νογά τγοπάογοά 
γομηφ 15 {πὶ ἰγδηβϑὶαιθα σἢ]ὰ ἴῃ [ετ. 1, 6, δηὰ 
ἴδετε Ἔχραἰπθά. Ετοπι {Π6 πλδϑϑᾶστο οὗ Ὀγιθϑῖβ 
δηὰ ρῥγορμοῖβ ἰῃ {πὸ βαποίιασγυ, {πῸ ργορῆοξ 
Ρτοςθθάβ ἴο ἐμαΐ οὔ 411} δρὲ8 δῃὰ ϑόχϑβ ᾿η4|5- 
ΟΠ Πλ ΠαῖοὶΥ ἰηῃ 4}} ρατίβς οὗ ἴΠ6 οἴγ. [πὶ 186 
Ἰαϑῖ οἴδιιϑα {μ6 ᾿ηβοτί θα ἐῤερε δῃὰ απά ννθακθῃ, 
ἃ5 υδιιαὶ, {Π6 ᾿ἸπΈ 5 οὗ [Π6 ρᾶϑϑαρθ, Ὡς ἢ ἰ5 
πε. Το βασὶ «ἰαία ἐπ δὲ ἀαν οΥ 1δν ἀηφοῦ 
ἐδοι ῥα“ ξι ρά, ἐδοις δας ποῖ ῥἐἐἰθά. 

22. Τῤοωμ ῥα“: εαἰϊεά αΦ ἐπ α σοἰδγιμ 44}} 
ὁ. 4. Τδομ οδ11θδῦ ἠάο α “ξαεὶ ἄαν, ἰ.6. ᾿κὸ τ86 
Ργοοϊδιπιηρ οἵ ἃ εϑίναὶ, [μον. χχῆϊ, ἃ; [58]. ἰ. 
12; [06] 1. χ4. 

ἢ} ἐδγγογ, γομπά αδοἢ ὙΓὮθθ6 τνογάβ ἅ1Ὸ 
σδόϑθη νυν ἢ τεΐεγεηςθ ἴο ἴπ6 ργορἢοί 5 νναίςῃ- 
ννογά, ἔοσ ννηϊσἢ 866 ηοΐεβ οἡ [6γ' νἱ. 2ς, χχ. 
3) 1ο, 8ἃπᾶά πιϑᾶη ἰμαΐ οά πον ῥγσγοςϊδιπὶδ 
νυν αὶ [Θγου δῇ ἢδά 50 οἴδη ςδ]δὰ οι Ὀδέοτο, 
Μαρον-»εἰσεαῤἰό. [πὶ (ἢ]5 ννᾶὺ ἴῃ6 ργοηοπιίηδὶ 
ΔΙῆχ ἰ5 ἴο 6 ὀχρ απο, ὙΠΕΥ ἂτὸ ΜΥῪ Μᾶροτ- 
ΓΑ 55 Ὁ105, [ἢ οἰετερελίθα ΟΥ̓ οὗἩἨ τὴν ἰἱ 
ΤΟ ρῆγαϑο δά ργοῦδΟΪυ Ὀθθη 50 οὔϊθῃ υϑοὰ 
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ἰη τῆς ἀλγ οἔτῃε ᾿ΟΚΡ᾽ 8 Δροῦ ΠοΠ6 
εβολρεά ποῦ γετηδιπεά : τποϑὲ τπδὶ 1 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 1. 11]. [ν. 1- 

πᾶνε βυνδααϊεά δηὰ Ὀγουρῖ ἃρ Β218 
ΓΪΠ6 ΘΠΕΟΙΏΥ͂ ςοηϑβιπηθά. 

[ετεπιίδη ἴο ἐχργοββ [86 ᾿πηπιϊποηΐ ἀληροτ οὗ 
[δε [νυ ἢ σοτηπηοηννθδι ἢ, δηά [6 ΤΕΓΙΔΙ ΠΤΥ͂ 
οὗ 115 ἀσείπιςίοη [ἔ 11 ρεγϑιϑῖθα ἴῃ ἸΔο]Ἰ Δί συ, 
[δὲ 1ἴ μδὰ Ὀθοοπιθ δοδοοιδίθαὰ ἢ 15. ΠΔΠΊ6, 
δηά ρεορὶς ῃδλὰ οἴθρηῃ ρεῦμᾶρς ᾿εϑίθα δὲ [6 
ΤΑΔΏΠΕΥ ἴῃ νΥΒΙ ἢ ἃ ννᾶβ οὐ Ὀροῦ ἢ]5 1105. 
Βιυῖ πονν [δὶ 4 υἱσζοσίοιιβ ΘΠ ννᾶ5 τγοιηά 
δῦοιϊξ [οπιιβαίοπι, ἴῃ ρθορὶθ ἴῃ ΤΠΕΙΓ ΘΟΓΓΟῪ 
νου] τοῆοοϊ νν ἢ νόγγ αἰ βογοης Γδο]ηρβ ὑροη 
1}15 ΟΥΥ, δηά ἴδε ργορῆδξ ἴπ γείεγπηρ ἴο ἴἴ 
ΘΕΟΙῚ5 ἴο 58Υ,  Ὠρῃ 1 ἴπ οἱά ἔϊπὶ6 ς4]1δὰ οἱ 

ΤόνγΟΥ γομημα αδομῖ, τῆθῦ τὐγηοὰ ἃ ἀθαῦ ϑᾶγ ἴο 
τὴε: δυζ τηδη πλυϑὲ ἤρᾶγ πονν 1ῃδὲ Οοὰ Ἰουᾳγ 
υἰΐοτα {86 54Π|6 ΟγῪ ὈΥ ἴδ ργεϑεῆςθ Οἡ ΘΕΟΣ 
5ἰἀθ οὗ [6 σοπηυοστηρς ΟΠαϊάξαπβ. δεὲ Νοῖρ 
δῖ οῃά οὗ (δμδρίοσ. 

πορδ ἐπεαῤεά ποῖ γορπαιπεά 566 ποΐῖο5 οὐ |εζ. 
ΧΙ. 17, ΧΙῖν. 14. 

ἐδοιε ἐῤαὲ 1 δας “«ευαδάἰρ] ΤὮς νοτῦ οὗ 
ὙγὨ1Γἢ 186 ρας! ρ]6 15 τοηἀετεὰ 9 ὦ “ῥαπ ἰοπρ 
ἴῃ ν΄. 2ο, ὙΠΕΓΟ 566 ποῖδ. 

ΝΟΤᾺῈΣ οἡ (ἨΗΑΡ, 11. 22. 

[ποϊολὰ οὗ Τδοι ῥγοοίαί»ιρεΐ δε ὦ “α: αν 
“}ν ἱσγγογς γοωρα αδομ," ἴ86 ΠΧΧ,, τϑπάσσ, 
δεν ῥαϊδ “«ρνη»ποπφά 19 ἃ χασὲ 447 τ} ῥαγία δε: 
(ογ περ δοιυπηρ ὙΠ] 65) 2,00» γομπά αδομὲ; 
Ὁυι [818 ἰγδηϑϊδίίοη, (μου ρἢ δάοριεά Ὀγ Εννα!ά, 
ὧδ ἰο ὃὈδ τεϊθοϊοὰ δ5 (6 τορεϊοη οὗ ἃ π|ἷ5- 
ὭΚε οἴῃ δὲς ΌΥ {πὸ ΧΧ., 6.5. ἴῃ [6γ.ὕψ 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ 111. 
: 71ε ,π δ λεῖ δεισαι! ἐλεὶγ εα]ανεῖίσε. αὖ 87} 

ζλε »ιεγωες οὗ Οοά ἴδεν ποεγίσὰ (λεὶγ Ζοῤε. 
47 7λφ᾽ν σεξηστοίφαισε σοα᾽ς γμσίϊσέ. 55 7 δεν 
2γα» ,» ἀεἰνεγαρεε, 64 αμαά νέρερεαιοε ΟἹ 
“λεῖ»γ ἐμερεῖδς. 

ΔΗ͂ τὰς ππδη ταὶ Ὠδτῃ βεεη δῇϊις- 
ἴοπ ὈΥ {δΠε τοά οἔ 5 ννγδῖῃ. 

ΓΗΑΡ. 11. [πὸ [8]15 εἰεσυ, νυ ἢ 15 Ὀοιἢ 
(ἢ πιοϑί εἰδθογαίθ ἴῃ ἔογπι δηά (δ πηοβὲ βυὺ- 
Ἰἴπλθ ἴῃ 115 Ἰάθδ5 οὗ (6 ἤνθ ροθπὶβ ἢ ἢ σοπὶ- 
Ῥοϑβο 6 Βοοκ οὗ 1, ,δπιεηϊδί!οηϑβ, ννα πᾶν δεῖ Ὀ6- 
ἔοτο υ {πὸ ᾿πιᾶρὸ οὗἉ ἴπ0 ἀδθοροϑί βιυογίηρ, ρᾶ55- 
ἱηρ οἡ ἴο [ἢ σοῃξεββίοῃ οὗ 5ῖη, [6 δεκπον)]οὰρ- 

᾿ φηοηΐ οὗ Οοὐδβ ᾿υδῖῖςε, δηά {πε Ῥγγοσ οὗ ἔδἢ 
ἔογ [ογρίνεποθ Α8 Εννδὶὰ ροϊηϊβ ουξ, 1ἴ 15 
δη ἰπδάραυκίθ νἱονν ἴο τοραγά ἴθ σμαρίεσ ἃ5 
[Π6 ἐχργοβϑίοη οὐ [θγεπ Δ 5 ρογβοηδὶ ἐθο]ηβο. 
“ΨΟΓΥ ῬγοῦδΟΪν {πΠῸ6 ργορποὶ ἀγανν5 τιιςἢ οὗ 
ὙΠαϊ 6 βᾶγ5 ἔτοπὶ 5 οὐ δχρογίθηςο, δυΐ 
[Π6 ΒοΪο [Πδἰ Π6 ϑδοΐίβ ἔουῖἢῃ ἰ5 τῆογο [Πδῃ ἢ 5 
ΟΥ̓ ῬΕΓΒΟΏΔΙΠΥ : 1ἴ 15 ἴῃ6 ἴγρο δηά ραἴζειπι οὗ 
ΟΥΟΤΎ ἱπάϊνίἀυλ]. Απά Βεγὸ (δογείοτο 15 ἴῃς 
ΒΌΠΩΠΙ ἀπά τυγηϊηρ-Ροϊηΐ οὗ [6 ννῃο]ο Βοοκ 
οὗ 1,απιθηίατοη5." Ηδ ποίϊςο5 450 ἴον ἢᾶ- 
ζυγά! {Π6 1 ράᾶ5965 ἱπίο «ὐε. [{ 15. (π6 ἰά6δ] 
τοργεϑεηίϊδίίοη οὔ ἰῃπαΐ βοάϊγ δοῖτοὺνν νυηϊςἢ 
Ὑογ κοί τορεπίδποθ πηΐο βαϊνδίίοη ποῖ ἴο Ὀδ 
Γοροηϊοά οὗ, 2 (ογ, Υἱϊ. 1ο. 

Δ. ἰδαΐ δαί “φεπ αὐπιείοη} ἰ.6. ἈΔΙμ Ἔχρθ- 
τιεηςοά, κυβετοά ἰ, ΓΠΘΓΟ 158 ηὸ δίς ]ς Ὀδέοσο 
δίπιειίου, ἀπά (πογοίοτο ᾿ξ τηυξὲ ποῖ Ὀδ ᾿πλι|τοὰ 
ἴο ἴδε Δ] οἴου Ῥγορμοβϑιθὰ ΕΥ̓ ἴμ6 ργορδεῖ, 

Υἱ. ς. Το Νυϊρ. κεῖνος (86 τσῃξ πιοδηΐϊηρ, 
ϑῆοζῃ οὗ ἴῃ τοίεγσθηςε ἴο [εγθιηδῃ᾽ 5 ννδίςἢ- 
τυογά, ἴῃ (ΓΔ ϑἰδίϊηρ ἐῤο:ς «ὐδὸ ἰογΓΙ γιο, δῃὰ 
[}6 50Γ., 77 ἐποριῖσα. Μοτε ὄὌχδοῖὶν 1ἴ πηθδῃ8 
(δὶ 5βἰδίε οὗ δἰαγπὶ δῃηὰ ἀδηρβοσγ ὑΏΙΟΒ 1 Παᾶνὸ 
850 οἴξη ρΡῥγοςϊδ πιθὰ. 

2 Ηε Βαῖῇ ἰεἀ πε, ἀπά Ὀγουρῆς πιδ 
ἑπῖο ἀλτίκηεβ5, Ὀυς ποῖ ἡπίο ᾿ρῃϊ. 

2 ϑύΓοΙν ἀραίπϑῖ πα 18 ἢ6 τυγηςά; 
ἢ τυγηαῖῇῃ ἢ5 μαπά ἀρσίρμεί πιε αἱϊ τὴ6 
ἀλγ. 

4 Ἢ βεϑἢ Δπὰ ΓΩΥ̓ βίη μδῖὴ ἢς 
τηδάς οἷά; πε μαῖῃ Ὀγοκεη τὴν Ὀοπα8. 

δηὰ Ὡς ἢ 6 ἢδᾶ ποῦν ᾿νϑὰ ἴο 866 δΔοςοπῃρ 5» 
οὐ ὑροη [6 5 θηι. 
ον ἐῤεὲ γοά 977 δίσ, 1... Οοὐά δ, ἀπρεν, 5366 

Ρχον. χχὶϊ 8. 

8. ἐκ δὲ ψιγπρᾶ; δὲ μιγπρὶ 8] ΟΥἍ, σεγοῖν 
ἀφαρμὲ»ὸ ἈΔΌΝ ΒΘ ᾿πΣηθὰ δίς. δαπά δεῖ 
διὰ δεδῖῃ αἱ ἐδεὲ ἀκν ἰοης. ΤῊ ἢγϑὶ οὗ {ἢ 
ἴννο νογὺϑβ (γδηϑιαῖθα ἐμγηεα, 15 τορ ΑΓ υϑοὰ 
ἴῃ Ἡδρῦτενν ἴο Ἔχργοββ γοροαϊθα δοίη, δηὰ ἰδ 
ἴο θὲ ἰγαηβϑίαϊθα ἴθ οὐγ Ἰϊοπι ΟΥ̓ ἴπΠ6 δάνογθ 
ἀραΐη. 866 ποίβ οἡ δσ. Χῆ ας, ἀπά ςρΡ. ΧΥΪ, 
Α ΤΊΔΓΡ., ΧΧΧ. 1ο, ΧΧΧΙΝ. ΙΣ, Δηἀ ποΐο58 οὐ [6ζ. 
ἷν. ς. ΥἹΙΪ. 12.) ΧΙ. 18, ΧΙΙΧ, Σ9, ὅζε, 

4. ῥαϊδ δὲ »ιαάδε οἷ Οτ, Ἀ6 Βαῖδ 
Ὑδεϊοάὰ. ὙΠδ νογῦ τπϑᾶῃ8 ἴο φυεξαγ οἱ 
χγμόῥίηγ, δηὰ 50 15 οἴξη υξεὰ οἵ οἱὰ εἸοίδοβ, 
δυῖ [25 11.561} ποίῃίηρς ἴο ἀο ψ ἢ τ8ὸ Ἰή64 οὗ 
886. 

δὲ ῥαΐδ ὀγοζεη 917 ἀρείες ΑἋ γοηλἰϑοθηοδ 
οὗ 54], χχχυῖ. χ3. ὙὨ15 οἶδιιϑ6 ςοπιρ οίεβ [6 
ΤΟΡΊϑοηϊδίοη οὗ ἴδ 51} γο 5 ρἢγϑίςδὶ ἀβοι!.8, 
Ἡετῖε ἴδε ἰάορα ἰ5 ἐπὶ οὗ δουΐε ρϑίη, νν δ} ἰα 
[δ6 ῥγευϊουϑβ οἰδι156 [ἃ νγᾶ5 ἰῃς 5Ἰονν ναίω αὖ 
815 σσθηρίῃ 85 ΒῈ ρίμοα ΑΥΥΑΥ ἰῃ ΒΟΣΤΟΥ͂Σ. 
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Υ. 5--13.} 

ς Ηες δαῖῃ διυΠάεὰ δρδίηβε της, 
ἃπ4 ςοπηραβϑεά μέ νυ ρᾺ}} δηά 
τγάνεὶ. 

6 Ηε δαῖῇ 8εῖ πὲ 'ἴὴ ἀδγκ ρίδοςϑ. 
45 ἐῤέγ ἰῥαὶ ὑὲ ἀεδὰ οἵ οἷά. 

7 Ηε δαῖῃ πεάρεά πγὲ δδοιῖζ, {παῖ 
Ισληποῖ ρεῖ ουἵ: δα ΒΑ πηλάβ ΤΥ 
ςἢδίη ἤθᾶνυ. 

8 ΑΙβδο ψνβεη 1 οὔ δπά βῃοιῖ, ἢς 
δῃυτίοτῃ οὐ ΠΥ ΡΓΑΥΕΓ. 

9 Ηε Βιαῖῇῃ ἱποϊοβθα τὰγ νγᾶγβ8 νν ἢ 

δ. ἢ ῥαὶδ ὀωϊάρά..ἢ ὙΠ6 τηοΐαρῃογ ἰ5 
Δ Κοη ἔγοπι ἴῃ 6 Ορογδί οηβ ἰῇ ἃ ϑίθορθ, δηὰά ἴῃς 
ΘΟ ὙΕΓΌ ΟΠΪΥ σοπλρ εῖοα {πῃ Ἰάρα οὗ 16 
ἢτοῖ, ἢ ῥαὶδ ὀιωδὲ ἀφαὶποΐ νι γομπα αδομί. 
ἼΠΡη ἀγορρίηῃξ, 85 15 ἢϊ5 ννοηΐ, 16 πλοίδρδθοσ, 
1Θτθπλῖδῃ ἀδοίαγοβ ννηδξ Π6 18. ΓΘΔΙΥ ΘΠσΟΠι- 
Ραϑϑθά ΌΥ, νἱΖ. ὀέἠἑέογηπες, τ. 5411, ἴῸγ ννῃις ἢ 
566 ποῖδ οἡ εύ. υἱῖϊ. χ4, Ῥὰξ ΡγΟΌΔΟΪΥ [ἃ Βδά 
Ἰοηξ σϑαϑθὰ ἴο δὲ τεραγάρα 85 τῃείδρῃογιοδὶ, 
δα ἑαδομν. 
Ἰγασαϊἑ, Ὀυὰϊ ἴπ6 ΑΟΝ. 45 ἡγαυεί, ἴῃ6 ἴννο 
νογά5 ὈΕΙΠΡ ΘΑ ΠΥ {πὸ ϑάῖηθ, δηὰ ἴΠ6 ἀ! θγοηςα 
οὗ ϑρεϊ της μανίηρ Ὀδθη βοιτ]οὰ τη γοοθηΐ {1Π|65. 
ΔΊΟΓΕ ὀχασῖ)γ ἴῃεὲ Ηεδῦτγενν ννογὰά πηθδη5 φυεξαγὶ-» 
"6... 

6. Ηε ῥαὶδ “εἰ »] Ἡρ ῥαὶῥρ πιδᾶθ τὰ 
ἴο ἀν9}1} ἐπ ἐαγάπειν, ἐ.6. ἰῇ 5η60] οὐ Ηδάδβ, 
α΄ ἐῤοιέ ΤΟΥ ΘΥΘΥ ἀεαά. Οὐ ἴΠ6 ρῇγαϑθο δεα 
97 εἰογμἶγ 566 Ὠοΐδ οἡ 5. Οχ !. 2, δηὰ οὐ ἐῤέ 
ἠαγᾷ ρίαεοα, ποῖθ οἡ Κ5. ἰχχίν. 20. 

7. Ηε ῥαΐδ ῥεάσοα ] ΤΏ πιοίδρῆἢοτσ 15 ἵδη 
ἔτγοπι [οὐ χίχ. 8, νυν θογο ἴΠη6 ν ΓῸ 15 τοηἀεγοὰ 
“πιά. 866 αἷϑὸ Ηοβϑα 1. 6. 6 ργορβεοῖ 
ἴθ6 15 ἃ5 11 δης]οβδοὰ νη νν4}}5, ἀπ ἐοιτογοά. 
ἼΠὸ Ἰδὲ ννογάβ ατὸ [τ δὲ ῥα »ιαάφ δον »ν 
γα, ἴδ ι.5118] ρΡῇγαϑο ὈδΙηΡ ἑασο ὀγανδ4, ἴοσ 
ὙΥΠΙΟΝ 566 ποῖα οἡ {ιάξ. χνὶ. 21. 

8. «δομ!}] ἰ.Φ. Ο81}1 ΤῸΣ ΒΘΙΡ. δὅ866ε Ρ5. 
ΧΥΠ]. 41, ἌΒΟΓΟ [Π6 νεγῦ 15 τεπάσγοὰ ἐῤεν 
εγισί. : 

ῥὲ αὐριμἰεῖρ ομἢ ΤΎὙΒ6 Ηθῦγ. νεγῦ Πηθλῃ5 20 
οὐδέν ΟΥ̓σῥμ ἱπ. θΓΟΠΉΔἢ ΤΑΥ͂ ΟΓῪ ἔογ 
περ, Ὀυῖ Οοά Πα5 50 οἱοβθά ἃρ 4}} ἴπῈ ἀνεηιθ5 
ἴο πὸ ρίαςε ἴῃ ΒΓ ἢ δ 15 ἱπιπιυγοά, τῃαΐ ἢ15 
νοῖςθ ὁΔη ἥπά πὸ ννΑΥὺ οὗ ὀῦτοβθβ. ὙΠ ἰάθᾶ 15 
σαγθα οἡ ἴῃ ἴΠ6 ποχί νεῦβο. 

9. Ηε δαὶ ἱπεϊοο] Οτ, πϑοάρϑά, 85 ἴῃ 
΄. 7. Οὐοὲ δΒαῖῃ ὈμΠῈῸ ἴῃ [εἘγθι ἢ 5 ΝΥ ἃ 
ν8}} οὗ μον, δπὰ {πογθίογο οὗ ἰδγρθ δίοῃϑϑ, 50 
[δὶ ΕΠ ΠΟΥ δἄνπορδ 15 ΠΡΟ Θ51Ό]6. 

ῥε ῥαὶδ »ιαώξ ρηΡ ῥαϊ!βι ἐγοοζε 1 ΟΥ, 7 
2α δε δὲ δαὶ ϑιατπηθά δδϊάθ. Ἴἢὸ ἰάθὰ οὗ 
οὐπίπιςτοι ργεαογηηδηΐ ἴῃ υτν. ς--- 15 πηδ1η- 
(λιποά. ΕἸπάϊηρ ἃ δοϊὰ νν}} Ὀι}Π ἀσγοβθβ ἢ 15 
ΥΥΔΥ, 1.6. ἴῃς πγδῖη γοδα, [θγο Δ ΓΗ 5. δϑιἀ6 
πο Ὀγ-ννΑγ5, Ππἴ. ρα ῃ5 ννόγῃ Ὀγ (86 ἔδεῖ, δυῖ 
διμής τΠεπὶ “ωγπεά σάφ, 50 ἰμ4ἱ ΠΥ Ἰοδά πὸ- 

νοι, Υ. 

ΤΙΤΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 11]. 

Ιῃ {Π15 5δθῆβδ ἴῃ6 υ5}.4] 5ρε! Πρ 15 

Βενῃ βἴοηθ, ἢς δῖ τηδάθ ΠΥ ρδῖἢ}8 
σγοοκεά. 

10 Ηε τὐας υπῖο τὴ 4: ἃ δεᾶγ ᾿γ]ηρ; 
ἴῃ νναῖῖ, σπά ας ἃ ἰἴοῃ ἴῃ 8εογεῖ ρίδςοςβ. 

11 Ηε δάῖῃ τυγηθά λ5146 ΠΊΥ͂ ννΆγ8. 
ἀπά ρυ}]|εὰ τὴς ἴῃ ρίεσεβ: πε Βα 
πλδάς τὴς ἀεβοϊαδζεα. 

12 Ηες παῖῇ δεηΐ ἢϊ8 Ὀονν, δπά 8εῖ 
6 ἃ5 ἃ Πγδλῖκ ίογ {πὸ δίζονν. 

112 Ηε Βαῖῇ σδυβεά τῆς ἴδγγοννβ οὗ ἢ. 
ΞΟ. 

Π15 4 ν Γ ἴο δηΐοῦ ἸΠἴΟ ΤᾺΥ̓ ΓΕΙΏ8. 

νΠογ, [ΙΕ 6 ννα]κβ ὑροη ποῖ ἢς βηάϑ 
ΒΙΠΊ 56] ἴῃ ἃ πιᾶ26, ννσἢ Ὀτίημ5 ἢϊπὶ Ὀδοῖ δέον 
Ἰοηξ νναπάογιηρ ἴο {Π6 ρἷδοςα ννῆδηςθ Πὸ βίδτγί- 
οα. 

10---18. [ἡ {Π6 586 νϑῦϑθβ [πὸ ργορῇεξ γεᾶςσῃθβ 
511} ΠΙΡΠΘΙ σσουπηά, [ἋὉΡ το {Π15 {πὸ 6 Πδὰ 
ἄννεῖς ρου πὸ ἀἰβης 65. νυ ἢ Βοπιηϊοα ἴῃ 
Ὠ15 Ραῖῃ : πὸ ἢονν 5ῆδυνβ {παἰ ἴΠ6γῸ ἂγὸ ἀδηρϑίβ. 
νΉρη, δε Ἰοηξ ννδηάθγηρ5 ἴῃ {Π6 ὈΥ «ῬΑ 5, 
ἢ6 ἔδηςίθβ τῃαϊ ἢ6 5 ἀϊδεοονοιοαά δὴ οὐτ]οῖ, ἢ6 
ἤπάπ ποτὲ Οοά δςοί ναὶ ορροβίηρ ἢἰ5. ϑϑοᾶρα 
᾿κ6 ἃ Ἰυγκιπρ ὈΘΑΥ ΟΥ̓Δ οη ἸγῚῺ ἴῃ δι θι5ἢ. 

11. Ηξ ῥμαΐδ ἐμγπεά αοίάε »ρ «υα,..}] ὙΠῸ 
γΘΓΌ ΟΠΪΥ Οσσυγβ Πογο, Ὀὰΐ τἴπὸ Α. Ν. μᾶ45 ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ξίνεη 186 πρμὶ ἰγαηϑίδῖίοη. 4.5, μονν- 
ἜΥογ, {Πη6 ποχῖ νου ΠηδΔῃ5 210 ὀγεαξ 12 ῥίδεες, 
16 τποίδρθοῦ οὗ ἴδ Ἰοῆ 15 δνι θη! ὶγ 51} 
τηλιηϊδιποά, δηὰ ἴῃ6 πηραηΐηρ ταιϑὶ Ὀ6, " ΟΟά, 
ἃ5 ἃ Ἰίοῃ ἸγΠη5 ἴῃ ννδῖῖ, ἢλ5 πηδάξδ πλ6ὸ ἰΓῊ 546 
ἔτοπι ΤΥ ραῖῃ, Ὀυϊ ΤΥ Βιρἢϊ ννᾶ5 ἴῃ ναΐη, ἴογ. 
ΒΡΓΙΠΡΊΠΡ ὉΡΟη πιὸ ἔτστοπὶ Η!5 δπιδιξῇ Ηδ Πᾶ5 
ἴογῃ πιὸ ἴῃ Ρῥίθςθ5." ὍΠ15 δθοσοηα νϑγὺ 4150 15 
ΟΠΪΥ ἔοιιπά Πόγὸ ἴῃ πὸ Ηθῦτ,, θὰ 15 σοπη πιο ἴῃ 
ΟΒδιάθο δηὰ ϑγγίδο ἴῃ [Π6 5θηβς ρίνθη δῦουβ. 

ῥὲε ῥα »ιαήξ νις ἐεοία!] Οτ, δβτομ θά. 
Α5 ὁἤρνγῃ ἴῃ ἴΠη6 ποίεϑ οἡ Τοῦ. Υ. 30, χυ!!. τό, 
1Π6 τοοῖ πηϑαπίηρ οὗ ἴῃ6 ννογὰ τεπηάογεά ἐεεοία!δ 
15. ρρα] θά, σἴσυςκ ἀσπὶῦ νυ ἢ [ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ ΆἴΠ- 
αἀϊρηαίίοη, ἃ5 ἴῃ ΕἼΤΑ ΙΧ. 3.) ΨΥ ΠΟΓΟ 1015 γοηἀθροα 
αο!οηεα, ἰ.6. σταρμοῆεά, 566. ποῖ οἡ [δῦ. 1]. 12. 
80 ἴῇδηῃ Βοῖο, 16 βιιάάδη αἴίδοϊς οἵ πὸ ]’ο 
ΔΡρ4]5 δηά βἰιιροῆεβ {ῃ6 ργορῃεῖ 580 πδΐ Β6 
σάπηοΐ ἤθοθ. ὅδ ννογά ἰ5 ἃ ἔανοιυγῖο ομθ ἢ 
7ογεπιδῃ, οσουγτίηρ πλογὸ ἤδη ΓΟΓΓΥ ΕἘἸπλ65 ἴῃ 
ἢϊ5 ργορῆθδογ, ψνὨ 116 ἴῃ 1 ἀπο η δι οη5 1 15. υϑεὰ 
(ἢπς ἴῃ (ἢ. 1... 4, 12) 16; δηά ἃρδίη ἴῃ ςἢ5. ἷν. 
5,0. τ8. 

19. Ηἐ ῥαὶδ δεμὶ δὶς δοαυ)ὺ ὍΤἼ5 πον 
51 ΠῚ} 6 ΔΥΓΪ565 ουκοοῦ [Π6 ΟΓΤΠΘΓ οηθ, ἴῃ6 Ἰάρα οὗ 
ἃ Βυπίογ Ὀεΐηρ βυιξροϑῖοα ὉγΥ ὑπαῖ οὗ 1ἴπ6 Ὀδδν 
ἃπά Ἰοη. ὍΠι5 ΙΠ ΘΥΟΙΓΥ ΨΨΜΔΥ Οοά ορροϑ-:8 
1Π6 βιιογοσ. ΜΝ ρθη δ ἰ5 ἴῃ ἴπ6 Ἰᾶνν5 οὗ [Π6 
Ἰοη, ἃπὰ ἴΠ6 Βιυιηΐοῦ σοτηθβ, ἴἴ 15 ποῖ ἴο ϑᾶνθ 
ἔπι. [τ 15 ἴΠ6 ΡοΟΟΥ {4]]|6η νἱςίπὶ, ποῖ {Π6 
Ὀοαϑί οὗ ὈΓΘΥ, νν ἢ] ἢ 15 [86 πιᾶσκ 0 ἢϊ15 ἄγγοννβ. 
866 ποθ οῃ Ϊ0Ὁ χνὶ. 12. 

18. Ηε ῥαιδ εαιμε4] ΟτΘ, ε ῥαὶδ «δοῖ 
ῬΡ 
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ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΟΘ. 111]. 

18 Απά 1 4], ΜΥ βέγεηρίῃ δηά 
ΤΑΥ͂ Πορε 15 ρεγιβϑῃεά ἔτοπι [6 [οΚῸ: 

ἵν. 14---22. 594 
47]. ο.7. 1,4.,ΚΗΑ’ νγᾶβ ἃ “ἀεγίβίοη ἴο 1] ΠΙῪ 

ΡΘορΪε ; σπά τΠοῖγ βοηρ 811 τῆς ἀδγ. 
Ηεῦ, 15. Ηε παῖ Α]]εά πιε νι ἢ ᾿ΡΙτῖεγ- 19 " Ἀεπιεπιρεγίηρ πιης Αβ]στίοη "οι, ἄ᾿ 
ας 658. ΠΕ Πα τηδάε της ἀγιηκεη ἢ ἀπά ΠΥ πηΐίβοεγυ, τῆς τγοσηννοοά δπά 

ννογπινγοοά, τΠ6 ρ8]}. 
16 Ηες δΒαῖῃ αἷϑδο δίοκεη τὰῦ ἴεειῃ 20 ΜΥ 8οι] μδῖῃ 2ῤέσι 51} ἴῃ τα- 

'οΡ,,,, ἭΝ ρτάνεὶ βδἴοηςβ, ἢς μαῖῃ 'σονεγεά πιεπιῦγδηςς, δηά 18 αι πΊ]ςἀ ἴῃ πα. ἔξει 
ἐπ (ἀξ. ΤῊΘ ἢ 4588. 21 Τῖ5. 1 ἔγεοδ!ὶ τὸ τὰγ πιϊπά, ΕἸ εν 
Ὥς 17 Απά τῇου Παβῖ γΓεπχονεά πγ 808] τπεγείογε ἢανε 1 πορε. γεέκντε ἐσ 
εοά, ἰτ ΟΥ Ποπιροδςς: 1 ογρδῖ᾽ ργοβραυγ. 22 ἢ ἢ ἰς ὁΥ ἴῃς Ιοκ 8. πλεγοῖεβ "’ απ 

ἑἐμίο 747 γεῖπε {δὲ εὐ ἑάγεη οΥΥ δὶς φμίυεγ, ἘρΥ 
γεὶπε ΜῈ 5ῃου)]α 5ΔΥ ἱπέο γηγὺ ῥεαγί, 506 ποΐθ. ουῃ 
]6τ. χιῖ. 2. ὙΓΠἊΕΓΟ ἰ5 ΠΟ γϑάϑοῃ ννὯγ [6 ργοϑβαὶς 
ἀγγοαυ  βθου]ά τ2Κα {πε ρασθ οὔἩ ἔδε ρορίϊςαὶ) 
ΡὮΓΑ56 υϑοὰ 1η ἴῃς οΥὔρίπαὶ. Νὸ οπϑ ννουἹά Ὀδ 
ςοηΐεπὶ ἢ ἰγαηϑιατηρ {π6 οχρτγοθθίοη οὗ 
Ηογαςο, “Οἀ.᾽ 1. 22, 3, ῥαγείγα χγωυϊα 
σαρί ἐν, ἃ αν ον 0}} οὗ ἀύτοννϑ8. 

14. « ἀεγίσἸο] 866 ποΐδ οἡ θγζ. χχ. 7, 
ὙΠοΓΟ (Π6 ργορποῖ πλᾶῖκοα [6 βᾷπιθ σοπηρίφιηΐ, 
Μείδρδου ἴῃ [ἢϊ]5 νοῖβὲ 15 ἀϊβοοπίπιοά, δηά 
76γεπιδῃ σῆονν5 ἴΠ6 γοὰὶ ἡδίυγο οὗ {Π6 ἄγγοννβ 
ὙΠΙΓἢ τδηκ]θά ἴῃ Πὶπὶ 50 ἀθορὶγ. ὙΠΟΓΘ 15 ΠΟ 
τϑάβοη, Ὀυῖΐϊ [6 σοΠίγΑγΥ, ἔοσγ σῃδηρίηρ (ἹᾺ 
Εν] 4) γεν ῥεοῤίε ᾿ηῖο 2εορίε:. 

ἐρεῖν “055}] 80 ο0Ὁ ΧΧΧχ. 9. 

156. Ηε ῥαὶῤ “ρα »9] ὍΤΠΟ Ηδῦτενν ἰ5, Ἧς 
ῥδαιδ «αἰϊαϊφά, 1... Ηε ῥαϊδ Ζι116ὰ τλϑ ἴο 86 
7.}} ψῦ8 ὈΣυΌΘΙ 9558, 2.4. ὉΠΟΥ͂ δογγοννϑ, 
ςΡ. [οὉ ἴχ. 8. ἼὙΒο Ὀεϊηρ ἴπ5 ρ]υτοἀ νν ἢ 
ὈϊοΣ ἔοοά δηϑννοῖβ ἴο 186 Ὀοϊηρ; τπηδάθ ἀσιηὶς 
ΜῈ ννοστηννοοά ἴῃ [6 ποχί οἶδιι56. 

16. ὀγοζοιι »ηρ ἰοεί «υἱἱ σγαυεῖ «1οπ6:} 
ΤῊΙ5 ἰ5 ἐεχρ απο ὈὉγ Ῥζον. χχ. 17. Κεθρίῃρ ὕρ 
(Π6 τιϑίδρπμου οἵ ἔοοά ἰη Ὁ. ᾿ς, [Ὀγθμ δῇ σοπ- 
Ρἰαΐῃ5 τῃδί 5 Ὀγεαὰ ννὰβ 50 ΒΠ|οὰ νἢ σας 
ταὶ ἴῃ φατίπρ ᾿ ἢϊ5. [66 νγεγο Ὀσγοῖκθη. (ρ. 
186 υδὲ οὗ [ἢ6 νοῦ ἴῃ 5. σχὶχ. 20. 

ῥὲ ῥα εουεγεά »»6 ὙΠὲ νοῦ ἀοθβ ποῖ 
οσςσὺτγ οἰβοννῆογο, δηά ἰ5 τοπάεγοα Ὁγ {6 ΧΧ.., 
ῥὲ ῥα! σίυεπ γιό σεῤες 19 σαί. “Ὴϊ5 ψου]Ἱά 
ξἶνε ἃ 56η56 ὈοίοΥ ἴῃ Κοοριης ἢ [ἢ 5 δπά 
186 ργεοθάϊης νεῦβο, Ὀὰϊ ἴῃ6 δυϊποηῖγ ἔοσγ ἴἴ 
15 ἰπϑυ ηςοίοπί, δηὰ ργο ΔΙ (Π6 Ἰηϊογργοϊδεοη 
οὔ [6 Τάγρ. 5 ιρῆϊ, Ηε δαΐ ῥγεσσά γιὸ ἀοαυη, 
Τηδο πιδ 51ηΚ ἐπὶ 50ε:. 

17. ἰδοις ῥα γωπουεά γῃν “οἱ Α αυο- 
ἰλῖίοη ἔγοπι 5. ἸΧΧΧΥ, 14. νΏοΓΟ [86 νογὺ 15 
Ὀείίοεῦ στοηάογεαά εαη οὔ, 85 ἰἴξ ὈΓΟΡΕΟΓΙΥ͂ τλθδη5 
19 γείεοΐ «υἱἱδ΄ αόῤογγέπεο. Τὴ Ψ]ρ. δηά 
δγτ. [Κα ἴπὸ νεγ 85 {πιγὰ ρεῖβ. βίηρ. ἵξτῃ., δῃὰ 
τοηάου, »Ὼῃρ «ομἱ ἱς ἄγει ἀαυαγ 3 οηι ῥέσοξ 
(νυ}ς.), οΥἵ, σιν σοι ἐς ὥγροιίοη οὔ ῥέαες (5 γτ.). 
ΚοΙ] ἀοέρηἀε [ἢϊ5, Ὀὰϊ 1 15 σογίδιη} Ὁ {πε ϑβοσοηά 

Γ5, τῇ. ἴῃ 5. ΙΧΧΧΥ". 14, ΔΠἀ τρογθουεσ (Π6 
1πίΓΔ 5: {ἰν6 56 η56 15 Γᾶγο. 

2εαε6] ἐ.6. νγοϊῖατε, Ὠδρρίπαϑϑ, 566 ποίθ οἡ 
]ει. χιϊ, 12. 

γοιρεγ ιν] 1,1|| ξοοά, 2.6. 1 ἴογροῖ ψῆδὲ 
δοοά 15, Ἰοσὲ {πὸ νϑγὺ Ἰάθα οὗ ννῃδὲ 1 πηθδηβ. 

18. “4“πώ4 1 «αἱ 4} 1.6. 1 ἰδουρῃς νη τγ- 
561. [ἢ {Ππ656 νϑῦβοϑ {ῃ6 ργορῇῃοί σρᾶςῃθς (ῃ6 
γοῦρο οὗ ἀθϑθραῖγσ Ηἰ5 ρϑᾶςθ ἂηὰ δδρρίῃηθϑϑ 
ΔΓ σοηθ, ὄυθὴ ἴο {πὸ σϑιπθπιρτᾶπος οὗ [Ποηὶ, 
δηὰ ἢδ ἢδ45 δοριη ἴο ἀοιδθὲ οὗ {πὸ ἀϊνίηθ βοοά- 
Π655. Βιυΐ ΜῈ {Π1]5 ὈορῚΠη5. {ῆ6 τρδςοη, δηά 
Όγ 5ἰγ  Ρ Ιηρ ἀρδίπϑὶ 15 ἀθϑραὶγ ἢς γρᾶσῃοβ δὲ 
Ἰδηρίῃ ἔστη στουηά, δηὰ ἔδοὶς [δὲ βοῖτονν ἰ5 
Ὀυϊ Δηοίδογ ἔογπηὶ οὗ Οοά 5 ἰΙονῈ δηά βοοάηδϑβ 
ἴο Ηἰ5 οσγοδίιγοεβ. 

19. Κεριενιδεγ πη] ΟΥὉ ΒΘΙΙΘΙΔΌΘΣ (ΠΊΔΓ- 
Εἴη). [1 5 ἃ ργάγοὺ ἴο [θβονδΒ, 

γῊγ γι 5 67}0}}] ΟΥτ᾽, γν ἈΟΙΔ61985881:6855. ΒοΟΙἢ 
(15 ἀπά [86 ργουοῦβ ποῦ ἅγο ηυοῖϊεοα ἔτοπλ 
ςἢ. 1.7. 45 αὐιοιοη ΟσσαΓ5 ἴῃ [Π15 σμαρίοσ ἢ 
τ. 1, φαΐ ἴῃ «. ς, δῃὰ τυογηπαυοοά ἴῃ τ. 1ς, 
(Π6 ργορῆδξ 5θεπὶβ ἴο Ὀθρίη [15 βίγαρρὶς Ἰηΐο 
᾿ς ΌΥ τοσδριτυ δίης (6 Ποῖ πϊβογιθθ ἴῃ 
Ὧ15 Ργενίοιϑ ἰαπιθηϊδίοη. 

20. Μν «ομ ῥαᾳὶδ ἴμετὶ «{1|} ἱπ τεριεηι- 
ὄγαποο)] “ΓΒ ΠΊΑΥ 450 Ὀδὲ ἰτδηβίαίθά, Τῶοι 
«υἱὴβ σμγοῖν τορηοῦηδεν ἐραὶ »ῦ «οἱ ἐς ἀοῤγεσεά 
«υἱέῤὶπ γγι6 (ΟΥ̓, εονηροσός ἐἱποἰ ἐπ πιο, ΝᾺ 6150.) 
ΟΡ. Ὁ. 17, ΠεΓο 1Π6 δᾶπὴ6 βιαιηπιδίϊς 4] 4Π|- 
ὈΙΡΥ οσουγθ, Βαῖ ἴδογε ἰ5. πὸ 5υβῆςίεηξ 
Ρτοοῦ (δὶ [Π6 σοη] ποίΐοη ἀπά σΔη τηθδη ἐδωὶ, 
δηὰ ΝάροὶβὈ.᾽ 5. πηθδηϊηρ οὗ εἰπάισιν 10 χερὶ 15 δῖ 
γδγίδηοθ ὙΠ ἴΠῸ ΟΓάΙΠΑΙῪ υ86εὲ οὗ ἴΠ6 νετῦ. 
Μογϑονοσ, {πῸ νεῦϑο ἰ5 θαϑϑά ὑροη Κ5. χἱῖ, ς, 
δηά {π6 βᾶπὶθ ννογὰ μοι) ὉὈ6 υϑοά ἴῃ ἴτγδπϑ- 
Ιαϊτἱηρ Ὀοΐἢ ρίαςθβ. ὙΠῸ νευϑὲ ἰ5 Π{. 1 “οἱ γεν 
»ιεγιδεογεῖδ ἱπάεεά, απά ἐς εαπδὶ ἄοαυπ «υἱέῥὲπ γι. 

Ω]. Τρὶ, 1 γεοα] ἈἈδίμοσ, Τρὶς «υἱἱ Ε1]1 
ὀγίμρ δαοξ ἰοὸ ρν δεαγι, ἐδεγούογθ «υἱδ 1 δοῤε. 
Α5 (Π15 15 [Π6 τῃιγὰ εἰδιιδὸ οὗ ἴῆοϑθα Ὀδριππιης 
νὴ ἢ (6 Ἰοίον Ζαίη, [6 ννοτάς ἐῤὲς δἀπά ἐῤεγε- 
γε πὶ γείεσ ἴο {π6 ἔννο ργθοθάϊηρ οἱδιι965. 
ΎΤΠὸ ργορμοὶ Ὀσίπρϑ Ὀάοκ ἴο πλϊπὰ [δὲ Π6 15 
ΠΟῪ Βυπιθ]εά, δηὰ ἢ45 ργαγϑά ἴο Οοά ἴο μάνα 
ἢῚ5. ΘΟΙΓΓΟῪ τοιηθιηθοεσοά, δηά Κπονπρ ἰδδῖ 
Οοά ἤεδᾶγβ 86 ργάγοὺ οὔ [μ6 σοηίγιο, ἢς ὈερΏ5 
δξαϊῃ ἴο ΠορδΕ. 

422-40. ΝῆχοεϊΞὉ. Ροϊηῖϊβ οὐ ἰμαΐ ἴἢθβ86 
ἐννεπίγ-Οοης γΘΓ565 ἔοτπὶ ἴΠ6 σρηΐγα οὗ [86 ργεβϑοπΐ 
Ροσπι, 85 ἰξ αἷϑὸ μοϊάβ ἴῃ6 σθηΐσαὶ ρίας ἰη {86 
ψν ΠΟΘ βοσῖθς οὗ (ῃ6 1 ,ἀτηϑηϊδίίοηβ. ἴῃ ἐπι ΜῈ 



δῬραῖ, τό. 

νυν. 23---31.] 

ἴπλὶ νὰ ἂῖεὲ ποῖ Ἴσοηπϑιιπχεά, Ὀεσδιιβ6 
ἢ15 σοΟΠΊρΑβ8:0ῃ8 [1] ποῖ. 

22 Τὲγ αγέ ὨΘΝ ΘΥΘΙΥ͂ πιοηϊηρ: 
δτεδλῖ 15 ΤΥ (ΙΓ Ι]Π 688. 

24 Τῆε ΓΟΚΡῸ ἐς ΠΥ ὁρογίίοπ, βδ τῇ 
5 ΤΩΥ 8011] ; τῃεγεΐογε νν1}]} 1 ἤορα ἴῃ Ὠϊπι. 
τι τοιχό. ἃς ΤῊς [ΟΚΌ ἐς ροοά ὑπἴο τ{πεπὶ 

τὶ νναῖς ἔογ ἢϊΐπη, ἴο τῆς οι] ἐῤαὲ 
8βθοκείῃ Πἢ!ηλ. 

26 [7 ἰς ροοά {παῖ 4 πιᾶη 5804 
Ὀοῖὴ πορα ἂπά αυΐθοϊγ νγαῖς ἔογ τῃ8 
βαἰναίίοη οὗ ἴῆε Κ᾽. 

Πηά {86 τίεπος οὗ σοά 5 ρίᾶςθ δηὰ τΏΘΓΟΥ 5εΐ 
του ἴῃ πὸ ὈΠΡ ἢ ἰοσς σοϊουγϑ, Ὀὰζ ΠῸ ΒΟΟΠΟΓ ΔΓ6 
(ΠῈΥ πάρα ἴδῃ ἴπεῸ ργορἤδῖ γοϑυπηλε5 {πὸ ἴδῃ - 
ξυλρε οἵ ννοθ, δαπά δρδιη ἀδριςῖβ ἢ15 οὐνῃ δηὰ 
1π6 Ρθορ]θἷβ ϑιι Βθγιηρδ ἴῃ ἴθ π5 οὗ [ἢε ἀθοροβῖ 
δηρυϊϑῆ, [ἢ (ἢἰ5 ρογίίοη ϑασἢ ἴῆγος νογϑοβ Ὀ6- 
σἰηηηρ ἢ (ἢ6 5Δπὶθ ἰοιτοῦ ἔοστη ἃ ὑνΏΟ]ο, ἴῃ 
πὸ βγϑῖ οἵ νδςἢ, τ. 21---24, [Π6 ρῥγορβοῖ 
ὅδονν5 ἴῃ ΟΟοἀ 511} μδ5 πιεγογ ἔογ ΗἾ5 ρθορίβ. 

ΔΩ. δαὶ «υἢ ΤῊΪϊ5 ἴα οὴβ οὗ [πε ρίδοοθβ 
γν Πογὸ {Π6 ργορῆθί ρᾶ5565 πίη γα ΝΥ ἔγοπὶ 7 ἴο 
«υὐϑ, 5μοννηρ ἴπδί δνθὴ ννῆθη ιἰϑίηρ ἴῃ6 τοί 
Ρόγβοη, ἢ 15 βρεακίηρ 45 [ἢ γεργεβοηϊδίινε οὔ δ]} 
βι ἤἴρτγεγβ. ὅ6ε ἰηϊγοά. ἴο 1Π|5 “ἢ. 

84. Τ7Ρε ΠΟΚΡ 15 »ὮἘ7 ῥογίοη] Μν ῥονέον 
" Ψψεῤῥουα, 566 Νυπὶ. ΧΥΝΠ, )ο; 5. χυΐ, ς, 

ς. 
ἐῤεγούογε αυὐἱ δ] 1 δοβό ἐπ δ) Αὶ τότ ὅμ}} 

Θχργεέβϑίοη οὗ (6 σοηβάρησε ρῥγόβϑοπί ἴῃ [ἢ6 
ΡΓορμοῖ 5 πηϊηά ἴῃ τ. 21, Ὀυῖ Ὀαϑθά πον Ἰροη 
Οοὐ β (Δ ἘΠ ] 6855 Ἰη 5μοννῖηρ᾽ ΠΊΘΓΟΥ. 

25. Τὸ ΠΟΚῸ ἰ56 φροοὐ]Ἱ [Ι͂ἢ ἰἴμοϑο (ἤγοα 
νοῦβεβ, Θδοἢ Ὀοριπηΐηρ ἴῃ {πὸ ἩθῦΌγονν ἢ τὴ 
ννογὰ σοοά, νγὰ ἤανε γβε {πῸ διηάδπιθηΐαὶ ᾿άθα 
τῃδι [οπονδῇ Ηἰπιϑοὶξ 15 σοοά, ἀπά 1 ροοάὰ ἴο 
411, ἴδῃ ἀϑροο δ! 15 Ης 80 ἴο ἔβοβθ ψγῆο 
θείης ἰπ δάνογϑιεν σδῃ γεῖ φυσὶξ ἴῃ ςσοπβάξδηςθ 
Ἰροη Η!5 τηετογ. 

26. «μά φιοιγ «υαἱ [1,1ἴ. ἀπά δὲ ἰπ 
σέέεπεξ, ἰν 6. αὐϑίαϊῃ ἔγοπι 4}1 σοπιρ]αἰπίηρ. ΤῊΘ 
ςοπηροίίοη ἢ [Π6 ρὑτενίοιδ νοῦβο ἰ56 (παῖ [ἢ 
εῃυνδὴ 6 μοοά, (Πόπ τἰ 15 4150 πιδῃ 5 σοοά 
ἤθη Ιη 5ογτονν ἴο γοπλοι θοῦ Οοά δ δ ΠΡαυῖο, 
Ὀδοδυ56 ἴπιι5 πΠΟρο γίϑθϑ τυ] πίη Πἰπι, πὰ ρῖνοβ 
ἢϊπὶ ἔοσγετυάο: ννῃογοαϑ οἴ πον ϑο ἢὸ νου] ἴῃ- 
σὔδαϑο ἢ]5 5} ΠΥ ηρ5. ὈΥ γιοϊάϊπρ ἴο σαθῖ, ἀπά 
ΚΩΔΚίΠΡ ΠΘΘΟΠΪΥ σοι ἰδ! Πἴ8. 

47. 1ῥὲ γοῖό ἐπ ῥὶς γομ! δ] ΟΥ̓́, ἃ γοζε. ΒΥ 
θολῦπρ ἃ γοκὸ ἴῃ ἢϊ5 γουίῃ, 1.6. Ὀοίηρ σΔ]]οὰ 
ὌΡΟη ἴο 5:ΠἘ{ὄὉπ2 ἱπ ΘΑΓΙΥ ἄρο, ἃ πιᾶῃ ἰθᾶγη5. Ὀ6- 
Ὀπιο5 [ἢ]5 ἰοϑθοη οἵ σ]θηΐ ὁηάγαηςθ, πὰ 50 
Βυάϑ ἃ ποτε δᾶϑυ ἴο 6 σλἱπὶ ἀπὰ ραϊϊθηΐ ἰῃ 
ἰδίετ γϑᾶγβ, 80 ἴδσγ ἔγοπι [ἢ5 ργονίηρ {Π6 σοη- 
οἰυδίοη ἄγάννη ὈΥ ΜΠΊςΒ ΔΕ] 15, {μας [Θγεπηδῃ 
ὑστοίο (ῃ]5 ροεῖὴ ἴῃ ἢἰ5 γοιίῃ, δηαὰ (πογοέογο 
Οὐ ἴδε οςοδβίοη οὗ Κίηρ [οϑδῇῃὴ 5 ἀθδίῃ,. [15 

ΙΑΜΕΝΤΑΊΤΤΟΝΘ. ΤΠ]. 

27 71ὲ 'ς ροοά [ογ ἃ τῇδη ἴδδῖ ἣς 
θεᾶγ τῆς γοζκε ἴῃ ἢΪβ γουτῇῃ. 

28 Ηε 1πεῖῃ αἱοῆες δπηά Κδερεῃ 
81:16ηςε, Ὀεσαιιδε ἢ παῖ θογης ἠὲ ὕροη 
ἢ 1Π1. 

290 Ἦε ρυζίεῖῃ 18 ποι ἴῃ ἴδε 
ἀυβῖ; 180 δὲ ἴῃεγε πιὰν θὲ Πορε. 

20 Ης ρίνειβ ῥὶς σβεεκ τὸ Πἰπὶ 
ἴῆδῖ βϑηλεῖῃ πηι: πε ἰ85 ΔΙ]Ιεἀὰ Εμ}]] 
νν ἢ γαρτγοδοῇ. 

21 ογ τῆε Ιμοτὰ νν}]} ποῖ οαϑὲ οἱ 
ίογ ἐνεγ: 

ΤΏΘΔΉΪηΡ ΓΑΙΠΟΥ 15 [Πας νυν ἤΟΓΘΔ5 1Π ΘαΥΪΎ γουςῃ 
ἢθ δαά οπαίεα ονοῦ δῇηΠιοκτίοη, [6γ. χν, σο, χχ. 
γπ---ιϑ, πον 6 ἔδεϊς (παῖ ἴΠθοῖῸ ννᾶβ ἃ νυῖϑδ 
ΡΓΡΟΞΒΘ ἴῃ 411} ἢ6 δά Ὀδθθη σδι θὰ προ ἴο πη- 
ἄογρο. ΕΔΓΙΥ ϑυῖτον μδὰ Ὀγοιρῆϊ Πἰπὶ ΘΑΓΙΥῪ 
Ρθᾶςο. 

28--30. ἢ «ἐειὉ}] ὙΠΕθ6 [ἤγθθ νοῦϑος 
4}1 Ὀδρίη νὰ νογθβ ἴπ [6 δροσοραῖθ.] ἔμζαγο, 
δηὰ {Π6Γ6 15 ΩῸ γοάϑδοῃ ΨΥ {ποὺ ϑῃοι ἀ ποΐ 
θ6 ἰγδηϑίαϊοά ἴῃ 6 υϑι4] νΨΑΥ͂ :- 

Ζεὲ ῥέε “δ αἰοηό ἀπά ἀεορ οἰἑεποε; 
ον" Ης [οὐ] δῦ 1δ1ἃ [(ἢς γοκο μροπ 

ῥέ»ι. 
1,εἰ ῥὶ»ε ῥίασς δὶς νιοιδ ἱπ ἐδε ἀπ; 

Ῥεγεβαπεο ἐβεέγε 'ς ῥοβε. 
1εὲ δίνῃ οὔοῦ ῥὶς ἐϑεεξ το ῥίρι ἐδαὶ “»εοὶδ 

ΩΝ 
Ζεὶ δίνι δέ Μιἰἰδά ἰο δὲ γμ]] «υἱὲ γεῤγοαεῤ. 

ΤΠ ργορδοῖ μᾶ5 1υ5ῖ 5414 (Πδὲ 11 15 ξοοά ἔογ ἃ 
τλδη ἴο Ὀθᾶγ ἴῃς γόκθ ἰῃ 5 γοιῖμ, Ὀμὲ ἴξ 15 
80 ΟΠΪΥ ἰἔ πε Ὀδδᾶγ ἴἃ τ ρῃτγ. ὙὍὸ δίϊαίη τἤοη 
ἴο [15 ΠΑΡΡΥ τεϑυϊῖ, Ἰεῖ πῖπὶ ᾿θᾶγῃ γοϑιρηδίίοη, 
Θχργοβϑθα Ὀγ ιν ἴῃ διίθηςς: ἃηά 8ἃ5 ἃ γθάβοῃ 
ἔογ ποῖ ςοπιρίαἰηΐηρ, ἰδ6 ρῥγορῃεῖ σγοΐετς ἴο 
ΗἸπὶ ννῃο ἢ45 ἰαϊά ἴῆ6 γοκθ τροη ἢϊΐπι, {πὸ Γὸ- 
ἔστεησθ Ὀοηρ πιαὰθ {πΠ6 τηοσὸ βοϊθμῃ ὈΥ ἴῃ 
ΟΠ, ϑϑίοη οὗ {Π6 πᾶπὶα οὗ ἴμ6 Τ)εϊϊγ. Μέεη ἴοο 
νν6}} Κπονν ννῆοϑε ἰ5 {π6 ρονγοσ νη οἢ ἰᾶγβ {Π6 
γοΚ οἡ {πεὶΓ πϑοκβ ἰο στηᾶκο πιούα ἴπδη ἃ 
ΒΟΠΟΓΑΪ 4] Π 5 ΘΟ βϑασυ. [ἢ τ. 29 1ἢϊ5 γὸ- 
νοΓθ ΠΕ Αὶ ϑ]θῆοθ 15 ἀοβογι θα 85 ριυτιης (ἢ6 
τοῦ ἢ ἴῃ (6 ἀμι5ῖ, δηὰ 50 ᾿γίηρ ργοβίγαίϊες θῈ- 
ἔογο (6 ΠΟΙ . νἈΠ|6 ἴῃ Ὁ. 20 {6 Βαγάθγ ἴαϑκ 
15 ἱπιροϑεά οὐ Ὀεαγίηρ σοη[ιΠΊΕΪΥ νυ ἢ πιροῖκς 
π655, Μαῖΐϊ. ν. 29, δηὰ Ὀείηρ σοηΐθηϊ ἴο Ὀ6 Β]]οὰ 
ΓᾺΔ], 1π|. σα αϊοά, νν τ γοργοδοῖ, ποῖ βμγπκιηνς 
δύθη ἔγοπι ἴπεὸ ἰδϑὶ ἀγορϑ οὗ (πε εσρ. Α5 (δὶ- 
Υἱῃ Οὔδογνθθ, ΤΉΔΠΥ ψὴΟ 5υῦπις το ἴο 
Οοὰ τὸ ἱπάϊρηδηϊς ννῇθη [Π6 βυβεγίηρ σΟμ 65 
ΓὨγου ΡΒ ἢ ΠυπΊδη ἰπϑίγυ πιθη Α }γ. 

81-- 88. ἴη {ἢεϑ86 ἴῆγοθ νοῦϑοβ ὙγὙὸ δυο 
ΤΟΔΞΟΙ5 ἴογ [Π6 τεϑι ηδίοη πγρορὰ ἴῃ (Π6 ῥτονὶ- 
οὐϑ ρει. ὙΤῆδ ἢγβί γϑᾶθοη 15 τῆδξ ριυπῖβ8- 
τηθηΐ ἀοόβ ποῖ ͵δϑὶ ἔογ ὄνεσγ, ἃ φυοϊδιίοη ἔγοια 
Ῥϑ. Ιχχυἱ]. 7, ΠΟΙ αἷϑο ἰξ 15 ηοῖ [επονδῖ, {Ππ6 
οονοηδηΐ Οοά, Ὀυῖϊ Αἀομῃδὶ (6 γιοῦ, τῆο 

ῬΡΔΑ 

595 



ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 

42 Βαῖ τῃουρῃ ἢε σδυ86 στε, γεῖ 
ψν1}} Βα πᾶνε σοϊῃρδϑϑίοῃ δοςοίάϊηρ ἴο 
τε πλυϊτίτιάε οὗ 5. πλεῦς 68. 

596 111]. [ν. 32---:. 

4) ἴ ΝΝΏῆο ἐς δε “ἐῤαί 541ἢ, δῃηά ἱξ ἔξωξ 2» 
ςοπιοίῃ ἴο ρ488.0 τυῤέμ τῆς Ιωογά σοι," 
ταλπ ει 11 ποῖὺ 

ἐδ. 22 Εογ δε ἀοῖῃ ποῖ δῇῆος ᾽ν}}}- κ8 Ουῖϊ οὗ τῆς πιουῖ οὗ τῇς πιοβῖ 
μρὸ θα ἱπρὶγ ποῦ ρτίενε με Ἵμ]άγεη οἵ πιεη. Ηρ ργοσεεάειῃ ποῖ ὅεν]] ἀπά ροοά ἡ 4 Αμιος 3 

34 Τὸ οσγυδὴ ὑπάεγ ἢ]5 ἔδεϊ ἃ} τῆς 29 ΝΒεγείογε ἀοῖὴ δ ]ἰνίηρ πιδη 
ΡΓΙΒοΠΕΓβ οὗ τῆς δαγίῃ, ᾿ςοπηρίΔίη,, ἃ τηδῃ ἔογ ἴΠ6 ρα ῃ!βηπηεηῖ ον, κων 

3ς Τὸ ἴυγη δ58146 τῆς τίρῃς οὗ 4 οὗἉ ἢΪ5 5ἰηϑβὴ ᾿ 
'ογ.ς. πηᾶηῃ δείοτε πε ἔᾳαςε οὔ ἔτῃε πχοβῖ 40 [εἴ υ8 5ΘΔΓΟἢ ΔΠὰ [ΓΥ̓ ΟἿΓ ννᾶγ8. 
μμμμ «ἴΠ}Ὲ Δηἀ τυτη δρδίη ἴο ἴῃς [ΟΚ Ὁ. 

36 Το βυδνετῖ ἃ πιδῃ 1π ἢ]5 σδιι86, 41 εἰ ὦ Πρ οὐὖΓ Πεαῖῖ πὴ 
ΙΟν ἴδῃς Ινοτά Γδρργονεῖῃ ποῖ. οἱ απ β απῖο (ΦΖοἀὰ ἴῃ ἴτε ἢεανεηβ. 

ἄοοϑβ ποῖ ολϑῖ ΟΥ̓ ἔογ ὄονεσ. δεςοηάϊγυ, ἴῃ ὑγοοῦ 
οὗὨ 1815 1ἴ 15 ἀθοϊδγεά [δῖ Ὄνθη ἴῃ οἢδϑι δε πηθηΐ 
ΤΩΟΘΤΟΥ͂ 15 σἰΓοηροῦ 1Ππδη ἢι5ῖϊσα ; Ώ16, ᾿αϑΪγ, 
Οοά πενεῦ δῇηςι5 «υὐηχίν, ἰἰἰ, ἔσοιι Η18 
θασῖ, ἕοσ Οοὰ [5 Ἰονδ. 

834---36. ἼΒεθ6 [ἢγοϑο γϑῦϑοβ ἔογπλ οἠδ σοη- 
ποοῖρα ϑεηΐοηςε, 4}} ἀδροπάϊρ ὕροη {Π6 ἰαϑὲ 
εἴδυιϑε, “4ομπαὶ αῤῤῥγουεῖ ποί, δηθὰ {πμοπιβοὶνοβ 
ξιονίηρ ουὖἱ οὗ νυ. 22. 45 δῆηισζιοη 15 ΠΘΥΟΓ 
ὙΥ ΠΡ ἸδΔιά οἢ ΔΩ οἠθ ὈΥ Οοά, 50 ποι μοῦ 
ἄοεβ Ης ἄρρζονυς οἵ ννδηΐοῃ σγιθὶΥ ᾿ηΠιοῖοα 
ΌΥ οπθ τῇδη οἡ δηοῖμεσ. Οἱ ἴποβο, ἴῃς ἢἤσγβί 
ταθηϊτὶοποὰ 15 [86 {γδιιρ ης ὑπάογ ἔοοϊ οὗ ρη- 
Β0ΠΟΙ5 οὗ νγᾶσ. ΡγΟΌΔΟΌΪΙΥ θγοπλῖδὴ Δ} }} 
νυ ποϑϑθα ϑοθηθ5 νυ ἢ ἴδ ρϊ πὶ πονν σγοὶ 
ΤΏΔη ἰ5 ὙΥΠΟΓΟΥΘΥ 15 ΡΟΥΨΟΙ 15 πηγοϑίγδίηθα ὈΥ͂ 
ἴθᾶγ οὗ σοηβοηιυδηςθθα ἴο μηδ. ὙΤῊδ ΟΙΠΟΓ 
ἵνῸ ἃτῸ ΠΊΟΓΟ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ οὔἴξηςοβ, {πὸ ἤγϑι (Π6 
ΡΓΟσΌΓΙηδ 84η υΠ].5ὲ Θοηΐθποθ ἴῃ ἃ σδϑιι56 δεΐογδ 
ἐδὲ πε οὶ ἐδε οε! Ηἰφ, 1.6. Ὀεΐογε ἃ ἰθραὶ 
(τἰδιη4] δοϊϊηρ ἴῃ {μ6 πηᾶπι6 οὗ Οοά, 5εὲ Εχοά. 
ΧΧΙ, 6, χχίϊ. 8, 9. ΘΓ ἴπ6 υάρεβ ἀγὸ σδ]]θά 
εἰοῥι», Οοά, Ὑπὸ οἴμεγ [πε ρεγνογϑθίοη οὗ 
ιδέςο ρεπογαιϊγ. 

86. ἐδὲ Ζογά ἀῤῥγουεῖῤ πο] 1ἰῖ, “άοπαὶ 
ῥαΐ πο “εφῃ οὐ ἰοοξεά μῤοη, 1.6. ν ἢ Ρ]ΘΑΘΌΥΘ 
δηά ἀρρύονᾷ]. Μάδηγ, ἤοννθνοσ, τοηάεγ, Πα: 
ποί “ώοπαιὶ “ἐεη3 δηὰ 50 (ἢ Ταγξ., απ ἐξ δὲ 
ἐραΐ σώ ἐῤρίπρε “ῥα ποὲ ὁὲ γευεαίξαί δεζογδ 
Οοάξ Βιυῖ [86 τοηάογιηρ οὗ 16 Α. Υ᾽.. 15 Ὀδϑῖ, 
οὐ ἰάϊοπι τοαυϊ πη {Π6 ργόβθηΐ ἔθηβθ, ἃπὰ (ἢ6 
86η56 ὈΟΙΠρΡ Ποηδιπηδα ὈΥ 1 5. ΧΥΐ. 7, 

87--99. [ΘγοπΊΔἢ ΠΟΥ τοδοῆθ5. ἀἰθοροῦ 
{πουρῆῖ5.. ὙΠουρῃ ΟΟά 5 ον (υν. 11--.-33}» 
δηὰ ὉγΥ Ηἰβ παΐυγο δΌΠΟΥΘ 41] ννδηίοη στ ΕΥ̓͂ 
(τν. 34--16), γοῖ Διο ιΙοη ἀοαβ σοπΊε, ἃπά 1ἢ 
ἰ5 σοὰ νῇο 5οηάς ἴἴ. ΝῊΥ [ἤδη ἀοοβ ἃ Ἰον- 
ἴηῷς Οοά, ν᾽ ῆο ἀϊδαρργονθβ οὗ σι εσγιηρ ἤθη 
ἰηΠϊοϊοὰ ΌὈΥ πιᾶπῃ ΡΟ τῆδη, ΗἰπΊ5.]  ϑοπά 
ΒΟΥΙΓῸΝ ἃΠα ΠηβεγΥ ἡ ΤῊ5 15 δηϑυνογοά ὈΥ {Π6 
οἸοβὶηρ νογάβ, [δὲ 18 15 ὀσεαις οΥ “ἰπο. 

87. ἢο 5 δ... 1 ;ῆο ἐξ τρὶς τραΐ 
“ῤαζε αμπά ἐξ «τας ἀοης, ἸΒΟ ἢ “οπαὶ εοηρ- 
γιαηάεα 11 ποῦ ὙΠὲ ννογάς ἂγὸ [ἌΚθη ἔγοϊῃ 
Ῥϑ. χχχι. 9. 

88. Φδο ἰηϊογγορμδίνο ἴῃ {Π15 νοῦθο 5δῃου]ὰ 

Ὀε πηδάδ τῇογο ργογηϊηθηῖ. [{ ἰ5 τ. ἔγορι δὲ 
»πομέῤ οΥ ἐδε οτ᾽ Ηἰσ ὁ ἀοὶὁ ἐδεγε ποὲὶ ῥγοιεοα 
ἐδε ευϊ απά ἐῤε οοά ἢ 

389. ᾿ῥεγεζογε (οἱ ὦ ἰδυίμρ γηαη εο»ρίαἱη) 
ὙΠ νϑσῦ οἰϑοννῃογο ΟσσΓ5 ΟΠΙΪΥ ἰῃ ΝΌΠι. ΧΙ. 1, 
ὙγΠΘΓΟ 4150 [ἴ 5 γεηἀεγεά ἰη ἴῃη6 Α. Ὗ. εονεῤίαϊν, 
Ὀυξ [ἴ γαῖ Ποὺ πιθδηβ ἰσ σὐἐσό, δῃὰ 50 ἴο πλι ΓΠΊΙΓ. 
1ἰυῖπς ἰ5 ΘΙ ρἢδῖὶς : ἃ5 ἰοῆρ ἃ5 Τσοά ϑρδαγὸβ ἃ 
ΓΔΠ 5 [8 ὑνν ἄοοβ ἢς πὴυπηυγ ὶ ὙΠῸ οἢΔ5- 
ἘἸΞΟΠΊΘηΐ 15 ΓΟΆΪΠΥ ἔογ ἢϊ5 ροοάς ΟΠΪΥ ἰοΐ ἢϊπὶ 
1.56 1 Δ ρ ἢ, δηά ἢθ νν}}} 6 ΓΠΔη Καὶ ἔον τ ἴῃ 
(ἢ6 οπά. 
Ω»αμ 79 δὲ ῥωπὶσδηιοηΐ ὁ δὶς εἰπ ΟΥ, 

ΦΌΦΓΥ οπε ἤῶγ δὲς “ως. ΤὮθ Πρπς {γδηβαίίοη 
ΡΓΟΌΘΌΪΥ 15, [εἴ ἐαερ »ιαπ 55 ἢ 2). 1.6. Ὀδοδι56 
οὗ, δὲς σἱηα. [Ιῃϑίοδὰ οὗ σταυστηυσίηρς Ὀδοδιι5δ 
Οὐοὰ 5θηἀϑ πιπὶ βογγονν, ἰϑῖ ἢϊπὶ ταῖποῦ τηουγη 
ΟΥ̓Υ ἴῃς 5105 νυ] ἢ ἢᾶνθ τηδάθ ρυιπιϑῃπιοπί 
ΠΟσΟσϑασΥ, Βιυῖ (Π6 ΟΠΟΙ νουβίοης ἄρτοὸθ ΜᾺ 
1π6 ΑΟΝ.. ἴῃ ἰδ κίηρ (Π]5 οἰδιαϑ6 45 ἃ σοπιπυδίίοῃ 
οὗ {πΠ6 αιιδδίίοη, τρακίηρ [6 βθῆβο ἴο ὕρ, ΝΥ 
ἄἀοεβ ἃ πίῃ ἃ5 ἰσῃᾷ 85 [5 1Π{ 15 βραγοὰ τη Γ- 
ΔῸΣ γῶν ῥίς εἰπε ἢ 1.6. ἴου (ῃ6 ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ Γαβι 5 
οὗ {ποπὶ ἰῃ σἤΠδϑιϑοπλθηῖ. ὍΠΟΥ αἰϊπιϊηρσυ πῃ, 
Ὠοννόνοσ, Ὀοίννθοη ἴἢ6 ἔννο ννογὰ5 υϑοὰ ἴῃ πὸ 
Ηδῦγονν ἔὺὼγΓ απ ὍΤδι5 ἴῃς Ψυ]ρ.. Ομ 
ΜΓ ΜΓ ὍΣ ῥό»ηο ὐυθη, ΟἿΓ ῥΓγῸ ῥεσοαίς σα 
ἼΠὸ ἀϊδιϊποίίοῃ σδη Ὀ6 ῥγοβογυθα ἴῃ οὐγ ἰΔπ- 
Βυλθθ ΟΥΪΥ ὈΥ ἰακίηρς ἴπθ βϑοοοηά ἴθπῃ 845 
Βοπογῖς, δηὰ 50 ΤΈΠΟΘΓΙῊΡ εὐ. γ} οπέ. 

40--42. ὙΠῖ5 Πρ]εῖ σοπιρ εῖοβ. ἐδ ρτὸ- 
986ηϊ 5δςίίοη, δηά ἴῃ ἃ ἤγοιῃι ἴμ6 1πουρδὶ Πδῖ 
ΒΟΙΤΟῪΝ 15 σδιι5οα ΟΥ̓ 5βῖη ἴῃ ργορδεῖ ργοοθοὰβ 
ἴο υτρὸ πλθὴ ἴο βϑόδύςἢ οἷὐἱἱ {ποῖ ἔδυ! 5 δηά 
διηοπὰ {ἢόπη. 

40. “πώ ἐμγη ἀσαὶπ ἰο δὲ 1.0Κ}}] Οτ, απά 
γείμγη 1. Ψεῤῥουαρ. ὙΠῸ ρῥτθρ. ἰπ ἐπο Ηδῦτ. 5 
ὙΘΓΥ ἔογςο 6, ᾿τπρ] γίης “εἴ τι5 γὸ ὈΔςοΚ, ποῖ 
ΒΑ] ννᾶγ, δυῖ [6 ψΠο]ε" (ΝάρεϊςΌ.). ΟΡ. 
Ηοϑ. χὶν. 2, 3. 

41. «υἱῷ οὐνἦγ βαη}] ὍΤηθ Ηδθῦγ. 15 τὸ-: 
ΤΑΔΓΚΑΌΪΘ, Ὀοίηρ Πἰὶ 1ε ὦ Δ τὸ οὐν δεαγὲ 
Μὔ10 ΟἿἹὙ ῥαηά; μπίο Οοά ἱπ ῥεαύεη, 45 ἢ ἴδδ 
Πελτί ἢγϑί Πρ ἀρ ἴπῸ μδηάϑ, απὰ ἴπρη ΗΒ 
{Πτπὶ πποιηϊθα τρ ἴῃ ῥγάγογ ἴο σοά. [Ι΄ 6χ- 
Ρτοσϑοβ ἴδπι5 πὸ γα (Πδΐ ἴῃ τοδὶ ῥσγαγοτ 186 



δ ιζος. 4. 
ΙΣΣ 

νυ. 42---κ2.} 

42 ΝΥ  ε ανα ἰγαῃμϑργεββεα δηά ἤδνα 
γοῦ ]]6 ἃ : τῆουι ἢαβῖ ηοῖ ραγάοπεα, 

43 Του Παβϑὲ σονογεά νἢ δΔηροΥ, 
δηά ρετβεσιῖεά τι5: ποὺ Παϑῖ ἰδίῃ. 
ἴῆου ἢαϑῖ ποῖ ρίπἰεα, 

44 Του μαϑῖ ςονετεά {ἢγβε] Γ γῇ 
ἃ οἰουά, τῆδῖ ομγ ρύδγεν 5ῃοι]ά ποῖ 
Ρ455 [ῃγουρῇ. 

4ς ἼΠου μαβῖ πιδάς υ ας {πε “ΟΕ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΟἝΘ. 11]. 

Ὶ “ 1εεϊ. 47 “ΖΕ εαλγ δηά ἃ 85πᾶγε ἰ8 σοπγὲ Ὡροῃ ΠΆΡις 
1150 ἀεβϑοϊδίίοῃ δηά ἀεδβιγαςτίοη. 

48 Μίπε εἐνεὲ γιπηείῃ ἀονη ψΠἢ 
Γνε β οὗ ννδίεσ ἔογ ἴἢε ἀεβίγυςτίοη οὗ 
{με ἀδυρῇζεγ οὗ ΠῚΥ ΡθορΪα. , 

49 Μίηε εγε το κίθῃ ἄοννη, δηά 
ςϑδβεῖῃ ποῖ, νου ΔΠΥ ἱπτεγΠ. 551 0ῇ. 

5ο ΤῺ] τπὲ ΠᾺΡ Ἰοοκ ἄἀονγη, δπὰ 
ὈΘΠοΪ]ἀ ἔτοπλ ἤδανθη. 

59) 

κι Μίπε εγε δῇεςκει ᾿πλίπε ἢεατῖ "Ηοῦ. 
"θεοδιιβε οὔΔ}} [ῃς ἀδιιρζεγϑ οὗ ΠΥ οἰ τγ. ΓΟε, 

52 Μίμδ επαπλῖεβ σμαβεὰ πὶς βογα, ἤγν 

βοοιγίηρ Δηά τγείιβε ἴῃ τῆς τηϊάβε οὗ 
τῃς Ρεορ]ε. 

46 ΑΙ] ουγν εἐπεπλῖε8 πᾶνε ορεηδά 
{πεὶγ πιο τἢ5 ἀρδίηϑβῖ 115. κε 4 διγά, ψιτπουῖ σδιιβ6. 

ουϊννατά ΘΧργεβϑίοη ἰ5 σαυβοά ὈΥ ἴῃς ὁπιοίϊοῃ 
δι{ττίηρ τ π. Εὸγ ἐῤε ῥαπάς, ᾿1ξ. ἐδὲ ραίιε 
866 ποῖθ οἡ |εγ. ἱν. 21. 

42. Ἦε..“δοῇ ὙὕΠ6 Ῥγοηοῦπβ ἃγῸ 6Π|- 
Ρμαῖίς, ἀπά ἱπιρὶΥ ἃ ίγοηξς ἼἽοπίγαϑε. ὍΠῈ 
βϑςοπα οἸδιιβϑο ἔογτὴβ ἴΠ6 ἰγδηϑιξοη ἴο ἴΠ6 τὸ- 
ποινϑὰ Ἰατηθηϊδίίομ νυ ἢ 15 σοητἰπυρά ἴο {πε 
ἐπὰ οἵ ἴῃ σμαρίοτγ, 

43- 66. 80 ἔδλτ ἔτοπι ραγάοπίης, σοά ἰ5 
511} αοτίνεϊυ ρα βίης ΗἾ5 ρθορὶθ. ΤῊΘ ΟΠ4]- 
ἀαληβ ἀτὸ ἰγαηρ!ηρ ἴῃς ΠΟΙΥ ΟἿΥ ὑπάογ ἔοοϊ, 
ἃπά τῆ ἱπῃφὈϊ Δηΐ5 ἀγτὰ δρουΐ ἴο γὸ ἱπίο σᾶρ- 
τἰνγ. Απὰ τπουρὰ πὲ σρηΐγα! ροστίοη οὗ 
ἴΠ6 ροῦπὶ 45 οἰθναίοα 5 ογίηρ ἱπῖο 115 τιρῇΐ 
Ροϑιοη 45 ἴΠ6 σογγεοῖϊνε οὗ 5'η δηά (6 ὑγε- 
Ραγαϊϊοη ἔογ βγᾶςθ, γεῖ ἴἴ 15 μαγὰ ἴο δᾶ ἔὺγ 
186 ργεβοηΐ, δῃὰ τῃ6 ργορμοὶ [4115 θδοκ Ἰηῖο 1ῃ6 
βούγοννβ νυ ῃ ϊ ἢ ἢ 50 υἱνιἶγ ὀχ ργοβοοᾶ ἴῃ τυ. 
1---γὖὺ, [Ι͂Ἢῇ [ἢ]|5 ϑϑοϊΐοη ϑδοῇ ἴἤγθα νεύβοβ ἢῸ 
ἸΟΏΡΟΙ ἤοστῃ ἃ ψΠΟ]6 ἰῇ 50 πιαγκοὰ ἃ ΤΉΔΠΠΟΓ 
ἃ5 ἴῃ [ῃ6 σεπίγαϊ ρογίϊοα, Ὀμξ ΠΟῪ [4}1 Ἰηῖο 
ξτοιρ5 οὗ ὑποαιδ] ἰθφησῖῃ, ἃ5 ννῈ βᾶνν ννᾶ5 50Π|6- 
{Ππ|65 {πὸ σαϑὸ αἰϑο ἴῃ {π0 ἢγϑὶ ρᾶγί. 

48. {ρον ῥαΐ εοπεγεά αὐἱὲρ απσογ] ἈΔΙΠΟΥ, 
Το ῥᾳο εοουεγεά ΤᾺ ΒΟΥ «ὐἱ δ αὐγαὶ απά 
ωγρμεά τῷ. ΤΠῃδ νοῦ υδοὸὰ πεῖ ἀοθβ. ποῖ 
ΤΉΘΔῺ ἴο σΟΥΘΓ ἰῇ {πῸ 5θηϑθ6 οὗ Ἧνεγνν Πρ πΠΙηξ, 
Ὀυϊ οὗἉ οἰοϊμίηρ δηὰ 5ῃθ]τοσιηρ οπθϑοὶέ, ΕΠΕΠΟΓ 
ἐδγεοὶ ΥΛΑῪ ὍὈδ6 ϑδυρρί θὰ ἔγοπη ᾧ. 44. οὐ [86 
αἰδιιϑὸ ΤΥ πιογο Ππςογα ΠΥ Ὅ6 γοηάογεὰ Τροις 
ῥαυλ »πασίφ ἃ εοπεγὶης 977 «ὐγαὶῤ απᾶά ῥωγεμρα 
--.- ἴη [86 ποχί νόῦϑβθ [6 σονθγιηρ, ἰ5 ἃ οἱουά, 
εηνοϊορίπρ πὸ Ποῖ ἢ 50 ἀθηβο ἃ υεὶ], τΠαῖ 
ῬΓΔΥΟΓ ση ἥπά πὸ πιθᾶπ8 οὗ ραϑϑίηρ ἰὨγου ἢ: 
Βεγὸ τῆ6 σονθγηρ ἴα οὔθ οὗ νγαίῃ, ψιδρρεά 
ἴη τυῆιςἢ Οὐοά 5.2|Κ8 ἔογϊ ἢ ἴο ρυγβυθ δηὰ 5]δὺῪ 
ΗΒ ον ρῥθορίϑθ. 

46. Τῤοι ῥασὶ »ιαάξ τς ἃ5 ἐδε οὔηιεομγὶπς 
Οτ, Τροι ξασὲ γιαάς 9 ΟΥ̓ΤΒΟΟΌΤ 8 ἀπά... 

46. ῥᾳαυε ορεποά ἐξεῖν »ιομἐ δ} ΟΡ. «ἢ. 1]. 
τό. 

47. Ταγ απά α ἯΙ Ουοίεα ἔτοτῃ ογ. 
Χ]ΝΠ, 43.  ΏΘΓΟ [86 τνογο 5 ἀγὸ ΤΟΥ ΠΟΥΤΘΟΙΥ 
{ταπϑίαιοά ΕΘΑΥ δὰ ὕπο Ρ1ῦ, {ΠῸ ΡΙΓ πον νοῦ 

Ὀεΐηρ πΠΊογο ΟΧΔΟΙΥ 8 ΡΙΔ11 πιδάθ ἔογ σαἰοδίης 
νὰ Ὀεασί5β. ὈΓΣ ΑἸοχδπαογ ϑιιρροϑίϑ ἴΠδι αν 
1|κὸ {πὸ 1,Αἰἴὰ Ξογρηάο ταὶρῆϊς αἰθϑὸ Ὀ6 50ΠΊ8 
Βιιπείηρ σοηέγίνδηςο ἔοσ ἀσίνιηρ (ἢ6 ϑάπιθ ἰηΐο 
{μὲ ρ]15. 

“ςεοἰαἰίοη] ΟΥ, ἀθνδειδίῖου. Τῆς ΗἩδοῦτ. 
ννογά ἰ5 ἔουπηα ΟὨΪΥ πόα, Ὀυϊ [6 νοῦ 15 σθη- 
ἀεγεὰ 20 αν «υαείε ἴῃ 154]. ΧΧΧΥ. 26. )650- 
Ἰαϊίοη 15 διιςἢ ἃ ἕδνοιγῖε υνογὰ ἢ [ΘΓοπλ Δ ἢ 
{παῖ 1 5δῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 σοπδιϑοὰ δυο ἢ ἃ 
ἴογπὶ οὗ κιηάτγοα πηοδηίηρ. 

48---8]. Εουϊ νεῖϑεβ. δῖῈ δεῖ ρτοιροᾶ 
τορϑίποσ, οχργοϑϑίνα οὗ {πὸ ἄθθρ βυπιραίῃγ οὗ 
{πῸ ργορῆδῖ, νυν ϊςἢ ΡοιΓβ [1561 ἔοστἢ τη δθυη- 
ἀδηΐ ἴδαβ οὐεῦ [ἢ6 αἀἰϑίγεθβϑ οὔ ἢἷβ ρθορΐθ. 
ΝΠ υ. 48 ςρ. ςἢ. 1. τό, ἰϊ. τ, δηά [6Γ. 1Χ. Χ, 

40. γίεξίιρ ἀοαυη] ὍὝὙμο Ηδθοῦγ. σοὺ 
ΤΉΘΔΠ5 2ομγ ομί, ἀπ 15 τοηἀθγθά υρέδ Ιῃὴ 2 8. 
χῖν. 14. ἱ ἰ5 Ξοιπείίπρ ἐβογθίογε ΟΓΟ σορίου 5 
δὴ {ΠΟΚΙης. 

εὐαιορ ποι] Τί. ἐς ποὺ οἰἰθπὶ, ἃ ποῖ Ὡπυβυδὶ 
ΤηΘίδρΠοΥ ἰπ [εγεπλδῆ; 566 [6 γ. χῖν. 1). Οα 
(Π6 ρτορ μοι τι886 οὗ σἱεηοό 806 ἢοῖΐῖδ οἡ δοζ. 
ΧΧΝν, 17.΄ 

ἐπίεγηησο ὙΠ6 ψογὰ σοπιθ5 ἔτοπὶ [86 
54ΠῚ6 τοοῖ 845 {πᾶ τοηάογοά χε ἰῃ ΓΒ, 11. 18, 
δΔηὰ 45 [Π6 5ΔΠ|6 ΓΊΘΔΠΙΉΡ,. 

δ0. ὙΠ υοῦϑο 15 ϑιιδογάϊπαίο ἴο σὑ᾽. 49. 
ὍπῳΏ}} [ομονδὴ οποὸ δραίη τεραγὰς Η5 ρθορὶδ 
(6 ργορῃοῖ δ ἴδᾶγβ σδπποῖ σθᾶϑ56. 

51... Μίπε εγὸ αὔεοίοιρ ν»επό ῥαγῇ οΥ, 
ΜΜιπὸ γῆ οδιυβοῦμ δῖ ἴο ΣῪ ΒΟ], 1.6. 
τι Κοῖἢ ΤῊΥ 800] δ. ἢθ. 

δεεαισε ὁ αἱ δε ἀαμσῥίογε οῇ γῖγ εἰ} ἱ.6. 
Ὀδοδιιδο οὗ {π6 5δά ἔδῖο οὗ {πὸ πιαιάθηβ ννῃοβδ 
5: ὔθγιηρβ [ογοπια Ὀονν1}1}5 ἴῃ οὮ. ἱ. 4, 18, ἢ. 
10, 21, Υ 11. ΕΕννα]ὰ ιἱηἀεγβίαπηἀς ΌΥ [86 
ἴογπὶ ἴπὸ ἀδιιρῃίοτοΐοννηβ οὗ [Θγυβδίοῖη, δηά 
Οαὶνὶπ δάορί5 {6 γεπάογίπηρ οὗ ἴθ τηᾶγρ. οὗ 
[6 Α. Μ΄, δπὰ ϑδᾶγβ {πὶ [ογοπηϊδῃ Ἂχοθοάοα 
ὄνθη {πῸ δοξίηδθϑ οἵ ννοπιθη ἴῃ 815 δυπάδηξ 
ννθορίη. 

582. Μιπο οπορηῖδε., «υἱέδομὶ εαι..90] ΤἾΟΒ6 
τογάς σὸ τοροῖμοῦ ἴῃ 1π6 Ηρῦτ. {Ρονε «σὧφ 
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52 ὙΠΕΥ Πᾶνε οὐἵ ΟΥ̓ πιγ Πε ἴῃ 
(δε ἀπξεῦη: ΔΠα ςδϑῖ ἃ βϑῖοπε ὕροη ΠΕ. 

54 Νναῖεγβ ἤοννεά ονεῦ τηϊηε μεδά; 
ἐῤέη 1 Ξαϊά. 1 πὶ οὐυἱ οὔ, 

ςς 41 οΔ]]εἀ ὑροπ ΤΥ πα. Ο 
ΙᾺΟΚΡ, οὐ οὗ {πε ἰονν ἀυπρεοη. 

56 Ἴποι. ἤλϑδι πεαγά πὶν νοῖςε: 
ἢ|46 ποῖ [ἢ]Π6 δδγ δὲ πιῪ Ὀγεδῖῃϊηρ, δἵ 
ΓᾺΥ (ΟΙΥ. 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΘ. 111. [ν. 53---ὅο. 

57 Του ἀγενγεϑὲ Ὡθᾶγ ἴῃ τῆς (ΔΥ͂ 
ἐδαὶ ἵ ςα]]εὰ προη τῆεε: τῃοιυ 84] ἀϑῖ, 
Ἐξεᾶγ ποῖ. 

58 Ο [Τ,οτγά, του ἢΠαβὲ ρἰελάεά τἢς 
ολι1568 Οὗ ΠΥ δου]; τῇοιι Παϑῖ γεάεοτῃ- 
εἀ τὴγ [τΐε. 

59 Ο ἴοκρ, του ᾿ιαβὲ βϑεξῃ ΠΥ 
σνγοηρ : Ἰυ ἄρα τῃοι ΤΩΥ σᾶυβα. 

θ6ο οι Παβὶ δεεη 4]} τπεῖγ νεῃ- 

«υἱέδοιμί ἐσιμε ἄγ »ηπε ἐπερδι ῥαυε δμηδά γη6 
“ογε δε α ὀϊγά, ὙΠΟ τάδ 15 ἰῃαΐῖ οὗ {ἰγηρ ἃ 
Ὀϊγὰ ἀονγη ὈΥ σοπεπημουβ ρυτϑαϊῖ. ὅ866 ἴῸγ 
{Πα πιεῖδρῃοῦ 58. χ 1. ὙΠο56 “᾿ΘησπΊο5 1 ἢ- 
οὗξ οδιιδθε᾽ σδη ϑοδγοοὶνγ Ὀὲ {πὸ ΟΠδιάξδηβ; 
ΤΟΤΕ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ ργορἢεῖ ἰ5 πονν ϑρεακίηρ οὗ 
Ὧ!15 ῬΟΙΒΟΏΔΙ 5όγγονϑ, δηά δβροοια!}ν οὗ [86 
{Π|τϑαϊπηθπί τοςεϊνθὰ ἀυτηρ ἴἢ6 σίθρζε οἵ ογι- 
54 |6Ππὶ ἔγοπιὶ ἴῃοϑε ἴο γνῇοπὶ ῃ6 δὰ ἄοῃπθ πο 
ὙΓΟΉΡ. ᾿ 

568. Τεγ δανε εμὶ ΟἹ »"ν ἐγ ἱπὶ δ ἀμηρθοη] 
Οτ, Τδὲν ἀθεβύσχογοθα »»γ ἐγ ἐπ ἐδὲ Ρὲ,, ἰ.- 
{πΠρὰ ἴἰο ἀδϑῖγου 1ἴξ ὈΥ σαϑίπς τὴ ἱπῖο {πὸ ςἰ5- 
ἴεγη, [εγ. χχχυῖ, 6. 

«ρα εασ! ὦ “ἰοηδ μῤοη »Ι 6] Ὠδ νοεῖς, Νου- 
ΤΉΔΠΗ, πὰ οἴμογβ υπάογβϑίδηα ΌὉΥ 1}}15 (Πδξ {ΠΟῪ 
ςονογοά {86 πιουῖὴ οὗ [Π6 εἰκίογῃ υνἱτἢ ἃ σἴομθ, 
δΔηά 50 ἰοΐὶ {πὸ ργορῃεῖ ἴο ἀϊθ. ὍὮΙ5 15 ἀρρᾶ- 
ΓΕΠΓΥ ἴῃ 5656 ἴῃ ὙὙΠΙΟἢ τη6 ννογάβ ἀγὸ ἴάκθη 
ἰῃ ἴδε ΧΧ΄-ὄ πὰ δι ὶς., Ὀυῖ ἴπ6 ὅγγ. δηά 
Ταγρ. τοηάοσγ ἐκ ἐδγέαυ “ἰομος αἱ γπο. ὕροῃ 
(ἢ ψνΠῸ]6 1ἴ 15 πλοσὸ ργο δῦ ἰῃδὶ ἴῃ6 ργίηςθβ 
ςονογρά {6 του οὗ ἴῃ οἰδίογῃ ν]ἢ ἃ σίοῃα, 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ [ἴ5. τι5ι14] ὑτοϊθοξιοη, {πάη τὲ ΓΠΟΥ 
ἴῃγονν βίοποϑ δῖ (ἢ ργορἢῃοῖ νη Ἰοννογεά [πο 
ἰι. δυςῇ δὴ δεῖ ψοι)]Ἱά σογίδ! ἶγ ἤανο ὈΘΘη 
πιρητοποά ἴῃ [6γ. ΧΧΧΥΠΣ., δηαά Ὀοϑίά 65. 1ἴ 15 
Ρἰαίη τπδὶ νν δὶ ΠΟΥ νυ βῃθα ννᾶ5, ποΐ ἴο Κ|]} 
[εγοπδῃ Ὁν νίοΐθηςθ, θὲ ἴο ἰέᾶνθ ἢϊπὶ ἴο 
Ρεγβἢ, ςοηϑδιοτης [παῖ 50 ΠΟΥ ψνοτα ποῖ 
Δησνν ΓΑ 6 ἔογ ἢϊ5 ὈΪοοά. δ6ὲ ηοίθ οἢ [|ο6γ. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 6. 

54. ἢαίϊον: ποαυεα οὐογ γιῖπὸ ὙΠῚ Μοτθ 
ΡΓΟΌΔΟΪΝ 4 βαιγαίίνα ΘΧΡΓΟΘΒΙΟη ἔῸΓ στοαί 
τιρηΐδὶ σοι 5]6, (ἤδη ἃ ᾿Πἴ6Γ4] δοσουηΐ οὗ νῆδῖ 
ἣδ οιυῇογοά ἴῃ ἰδῆ ςοἰκίογη, ψνπὶο ἢ ννὸ ᾶἃγὸ 6χ- 
ΡΓΟΒΘΙΥ (ο] ἃ ννᾶ5 ἀσγ, [6γ. ΧΧΧυΠ. 6. 

1 αν» ἐμὲ ο7}] Ἀρράγθηῖν ἰδκθη ἔγοπι Ῥ5, 
Ιχχχυ. ς; 1581. 111}. 8, δηὰ πιοδηϊηρ 1 Δ4Πὶ 85 
Ἑοοὰ 45 ἐεδά, δηά ποῖ ἔγοπι 5. χχχὶ. 22) 
Ὑγὔογα [Π6 56η56 15 1 4π| δρδηάοηδά ὈΥ Οοά. 

δ58---66. Το ᾿αϑὶ ἰννεῖνε υϑῦϑοθ ἔοσπὶ ἃ 
ΓΆΥΘΥ ἴογ ἀθ]  νογαποθ ἀπά ἔοσ υθηρόδησθ Ἰ ΡΟ 
[5 ΘΠΟΠΊΪ65. δ1:ΠΊ)]ΑΥΥ ἢ 5. 1. πὰ 11. Πδὰ δαςῇἢ 
δπάοά [ἢ ΡΥΔΥΟΓ. 

δ5. ομὲ 9Χ᾽ ἐδε ἰοαυ ἀμησεοῇ ὍΤῆδ 584Π|6 
Ὑτογά5 ἅγὲ ὑεϊίογ γοπαογοά ἐῤε ἐοαυε: ρὲ ἴῃ Ῥ5. 
Ἰχχχυ. 6. [1,1ἴ, ΠΟΥ 5 ΏΠΥ δε δὲ οὗ 1δὲ 
ἰοαυεν γεση.. Ἡδποθ ΤΔΩΥ ἰηΐογργεὶ ᾿ἴ οὗ 
ἐόν δὶ ς᾽ δῥτγοὶ, Ὀυϊ ἴἃ ποοὰ ΟἿΪΥ τπθᾶῃ ὦ 

ΕΓ ἄδορ ρὲ! (Ὁ αβεη.). δανεσαὶ οὐ οβ σοηϑιοῦ 
1Πι 5. Ιχῖχ. νγνᾶ8 σοτηροβθὰ ὈΥ [εγεπιίδῃ, δὰ 
15 ἴὴ6 ΡΥΔΥΟΙ τείεττοά ἴο βοσρο. Βιῖΐ 1ἴ 5 αυ6 
85 ΡΟΘ51016 {π4ἰ (Π6 ργορῆεξ ΟἡΪΥῪ σοροδίοα {πε 
ῬφλΪπὶ; 566 ἱηίγοά. ἴπεγο, Ὀὰϊ τυ (ἢ6 ποῖεβ 
Ου νύ. 1, 2 ςρ. ἴδε ννογὰβ Βεῖὲ ἰη υ. ς 4. 

566. Τροιμ ῥαεὶ ῥεαγα Οτ, Τροι Ἀϑδτ ἀθδῦ 
7 “υοἷκ, ἃπὰ ἀϊάπὶ ϑοπὰ ΕὈΘα-ΠΊΈ]ο ἢ ἴο 
ἀε νοῦ πηο. 

ῥιάε ποῖ ἐῤίπο σαγῇ ὙΠοτο 15. πὸ αἰβης Υ͂ 
ἴῃ 8ῃ ᾿πΊΡΟΓ. Ο]]οννηρ ἃ ρογίεςϊ: ἔογ {που ρῃ 
{ΠῸ ργορῃεῖ ροϊηϊεαϊν γοίδτϑ ἴο ὁῃ6 5βρεεῖδὶ νγοηξ 
ἄἀοπο ἢϊπὶ ὈΥ ἢῖ5. ΘποπΊϊο5, ἀηα [ῃ6 ἀθ] Ινογάποθ 
ἔτοπι 1 ΌὉγῚ Οοά, γεῖ ἴπ6 Ὀεΐπρ σαϑὲ ἰηΐο {πὸ 
οἰβίθγῃ νγᾶβ ποῖ ἴδ ργορῇοῦ 5 ΟὨΪῪ ϑόγγονν, ΠΟΥ 
ἀοο5 6 ἔογρεῖ {παὶ ἢθ 15 ἴη6 ὀχροποηΐ 4150 οὗ 
16 ϑοττοννϑ οὗ ἴπ6 [Ὄννϑἢ Οπυγοῆ. Α5 ἴδεη 
[6ῃμονδὴ ἴῃ ραβδὶ {πὴ ἢδὰ ἤοαγὰ δηὰ διβννεγοὰ 
ῬΓΔΥΘΓ, 50 πονν δ6 Ὀδϑοθομα5 ΗἸπὶ ἴο ὀρθὴ Ηἰ5 
Θᾶσ υπίο ἰΐ. 

αὐ »ν ὀγεαι δίιρ) ὙῊῚ5 ἰ5 {πε 11}. πλεαηίπρ, 
Ὀυΐ 85 ἴῃ Εχοά. νι}. 1ς, ἴΠ6 ΟἿἹΥ Οἴδεσ ρ]δοθ 
γν ΒοΓο [Π6 ννογά 5 οι πη, πὰ νυν ΠΟΤ 1ἢ 15 τθη - 
ἀογοὰ ἴῃ πε Α. Ν. γωρέίε, ἴῃ6. γϑὰ] 56 η586 15 
γος 80 ννῈὸ ϑρεὰκ οἵ δανίπρ ἃ Ὀγοδίῃϊηρ- 
{π|θ. ὙΠῸ νοὶ εἶδιιθο οἰρῃῆος πε ποῖ 
ἐῤίπο σαγ 10 ιν} γε ἐο γὴν ΟΡ, ἰ.6Φ. ἴο ΠΙΥ͂ ΟὟ 
ἴογ το οί, | 

57. ἴῃ {Π15 νόῦϑ (6 φῬγορδοῖ τοΐῃττι5 ἴο 
(Π6 βτϑῖ εἴδυϑθ οὗ συ. ςό, «πὰ εἤῆοννβ ΠΊοΙδ 
ΓᾺΠΥ πονν Οοὰ δεοαγάὰ ἢϊ5 νοῖςθ.0 ΤΤῆι5 ἴῃεβο 
1γοθ νϑῦϑθϑ, γΏ] ἢ 411] Ὀορίη ἢ [Π6 58Πὶ6 
Ἰοίϊογ, Κορῆ, ἔοττῃ 4 ννῆοϊς, [Π6 δὲ ἔἴννοὸ Ὀεῖπς 
{Π6 δῆϑννοῦ ἴο {Π6 ς4}} ἴογ Πεῖρ ἔγοπι ἴθ ςϊ5- 
ἴθγῃ ἴῃ Ὁ. ἐς. 

δ8. Οοὰ πον ἄρρϑδαῖβ 845 ἴῃ Ῥγορῃοῖ δ 
ποχὶ οὗ Κίη, ρ᾽οδάϊης ἴΠε Ἰαννϑυϊ5 οὗ ἢϊς. ϑουὶ, 
ἐ.«. ἴἠῃ6 σοηῃίΓονυοΊβιοϑ ν᾽ ΠΙσἢ σοΠσοΓη ἢ]ς5 σαἶνᾶ- 
τίοη, δηὰ γεϑουπηρ Πἰ5 "δ. πῃ ̓ οοραγαγ ᾿βγουρἢ 
τῆ6 πηδ]ὶςο οὗ μἰδ5 ὁποίηῖοβ. ΤῸ {ρ]οῖ, νος ς 8 
--ὅο, ΟΧργοβϑοβ [Ἔσο δ} 5 σοηβάρφηςε ἴῃ Οοαβ 
ἃςῖϊνε δά. ὦν. 7ετγ. ]. 34. 

569. «υγοη}] ΤΠ ννογὰ |{κὸ 930 ΠΊΔΗΥ͂ 
ΟἴΠΟΓΚ ἴῃ {Π|5 ὈοοΪκς ἀοθθ ποῖ οσσυΓ οἰϑοννῇοτο, 
Ὀυϊ (ἢ6 νΕΓῸ 15 υϑοὰ ἴῃ Ὑ. 26 οὗ (Π6 ρογνογβίοῦ 
οἵ }ιιδῖῖσθ, ὙΠῸ ρῥγορμεῖ ἀρρϑαὶβ ἴο [θπονδῇ, 
ὙΠῸ Π45 νυ] ηρϑϑοαὰ [Π6 Τ]ΔΏΠΟΙ ἴῃ νυ] ἢ το 
Ρογνογὶ δὶβ στρῆΐθ, ἴο ἱπίογίοσε ἔογ δϊπὶ δηδ 
Ηπιϑο 1 ̓υάξα δ΄5 οδιι56. 



ΗΟ υ, 
φδεέΐν ς 
ψ' ἀσαν.. 

Υ. 6:---4.} 

δεδηςα σπά 411] {ΠεὶΓῚ ἱπιδρι ΠΔΙΙΟΠΒ 
Δραϊηδβῖ ΠΊ6. 

ό6ι Ποῖ Βαβῖ μεαγά {πεὶγ γεργοδοῇ, 
Ο Ι͂οκρ, «μά 411] τῇειγ ἱπιαρὶ πδῖο 5 
ΔΡδΙη5ῖ ΠΊΕ; 

62 Τῆς 11ρ5 οἔ τῇοβε {δῖ τοβε ᾧρ 
ἁραϊηϑῖ πι|6, δηάὰ τῆεϊγ ἀδνίος ρϑιηϑβῖ 
τὴς 4} τῆε ἀδγ. 
6 Βεἢο]ά τἢεῖγ διττίησ ἄοννγη, δηά 

{ΠΕ γ τιϑπρ ὑρ; 1 ἀηι ἘΠ ΙΓ τυ βιςοκΚ. 
64 4 Κεημάεγ υηἴο τΠμεπὶ ἃ Γεσοη- 

Ρεηςε, Ὁ ΙΝοκΡς δοσοογάϊηρ ἴο ἴδε 
τνοῦκ οὗ τῃεῖγ ἢδηάϑ. 

ὅς (ὐἷνε τποπὶ ᾿'βοῖγονν οὔ Ἠοαγῖ, 
[ΠΥ συγβα ὑηῖο τῃετη. 

66 Ρετϑβεςιῖε ἀπά ἀεβίγου ἴπεπὶ ἴῃ 

60, 61. παρφιπαίοη}] ΟΥ, ἀθυ!οθ8, ἃ5 
ἴη [6γ. χὶ. 19. ΧνΠ, χ8. 

62. 1|ε “ἢ Οτ, ἔτει ἐδεὲ :. ΤῊΪ5 
γοῦϑο ἀδροπαάς προη [Π6 νογῸ ἐῤομ δα ῥεαγά ἴῃ 
΄. ὅτι, ἴο ννῆϊς ἢ δασῇ οἸδιιϑὸ ΒονΌγΑ ΠΥ ΠΟΓΓΙῸ- 
βροπάς. Βὸγ ἐῤὲε “ι οὔ »ην αὐυεγεαγίος 15 θαυ ]- 
νϑίθπε ἴο ἐῤεὶγ γοργοαερ: ἀπὰ ἐρεῖν ἀευΐεο, ἢΐ, 
ἐδεὶν ταϑᾶιλαῦιοι, νι παῖ [ΠΟῪ τηράϊαϊς ὑροηῃ, 
ΔΏΞΘΟΙΒ ἴο Ζῥεῖγ ἀξοίςες. 

638. ῥεῖν Πρ ἄοαυπ, ἀπά ἐδοὶν γι μ] 
ἡ. 6. 411 ἴῃ6 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ δοϊίοηβ οὗ ἴΠεῚν 116, 

»ιμεἀ] ΟΥ, βοβᾷξ. ὙΤῃθ ννογά ἐοθβ5 ποῖ 
οὐςαγ οἰφοννῆογο, Ὀιῖ κα ἀϊβθογς ἔγοπὶ [αἴ πἰϑοὰ 
ἴπ 5. Ἰχῖχ. 12 ΟἹΪΥῪ ἰπ πιοσε ΘΧ ΓΟ Υ σι η γηρς 
δέ σμῤ σοὶ οΥ ἐδε σοησ, ἴῃ 1Π6 5] ηριηρ. 

θ4-- 66. ἴπ {Π΄]5 {τρὶεξ [ογοπηϊδῆ ργὰγ5 
(αῖ ἃ 7ι5ὲ τοι ΠὈυΪοα πιὰ ονεγίακο ἢ5 
Θηοηθ5. ὙΠῸ ἢγϑὶ νϑῖβο 15. ἴἌκθβη ἔτγοπὶ Κ5. 
ΧΧΥΠΙ. 4, ἀπά ἰ5 γτορεαϊοά ὈγῪ δί Ῥδὺ] δραιηϑβῖ 
ΑἸοχαπάοσ ἴῃ6 σορρουβπλ ἢ, 2 Τίπι. ἵν. 14. 
ΤΠ6 νεογβίοης δηά πὸ Τάτγρ. 411} τοπάοσ τΠ686 
γΟΓΞ65 ηοΐ 85 ἱπιρογαίίνος, Ὀυϊ 45 διΐιγοβ, ΤΦοι 
σδαΐξ γομάεγ ὠπίο ἐῤονι ἃ γέσορῃιρεέπες, ὅζς. 

65. Οὕσε ἐδεγι σογγοαυ Κ᾽ δεαγ ΟΥἍ, Του 
«υἱὴ σίψε ἐδορε Ὀϊϊμλπ 688 ὁ ῥεαγί. (ὑ, 
ἐῤε σαἱὲ μῤοη ἐδ ῥεαγὶ, 4 ΟὐοΥ. 1}. 1ς. 

θΘ6. ῥεγιειμέο...ἢ ΟΥὍ, Τροις “ῥαΐβ ῥωγαμδ 
ἐρενι ἐπ «αὐγαὶ ἀπά ἀεείγον ἐῤερι ἤγονι ὠπάρν ἐδὲ 
ῥεαυεης ΟΥ ϑυεῤουαῤ. 

ΓΗΑΡ. ΙΝ. ἴη 118 ροοὸπὶ ἴῃ ἀϊϑιϊησξῖνο 
ἰάδθα 485 σοπιραγοά νυ οἢ5. 1. δηᾷ 1]. 18, {παῖ 
18 πλιβοῦῖθβ νυ ΠΙ ἢ ἢάνὸ ὈΘίδ]Θη [πάλ ἀτὸ (ἢ 6 
Ρυπιβῃπηθηΐ οὗ ΠοΓ δίῃ, απὰ νν}}] δηὰ τῃογοίογο, 
ὙνΒοη σἢδϑ ποπιεηΐ ἢ45 Παὰ 115 ργορογ οβεςῖΐ, ἴῃ 
Βοῖ τεσίογδίιοη. [}ἢ Ἃ1Π6 ἢγϑϊ δἴθνθη υϑῦβοβ {Π6 
ΓΟΡΠοῖ ἀθβουθθ5 [86 ἴεγτ Ὁ]6 σι Πο ρ5. οὗ ἐῃ6 

ἸΠΠαὈιϊΔηῖ5. οὗ ογΓυβαϊοπὶ ἀπγίηρ ἴπ6 5|666, 
δε ίοποά ΌΥ {Ππ6 σοηῖγαϑσι νν ἢ [Π6 νου οὗ 
16 βιιογοιβ δἀηὰ (6 ϑρίεπάουγ 'ἴπ ννΠΙ ἢ {ΠΟῪ 
᾿δὰ ᾿νε, Βιυὲ {Π15 Ξ'΄5η4] ριπιβῃπιθηΐς 85 
δδθὴ οὐςᾶ ἰοιοὰ ὈΥ (πὰ 51ὴ5 ἢ ΗὙ οὗ {ΠῈ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. 11{1.1νΝ. 

ΔηΡῈΓ ἴτοηι ππάεγ ἴῃς ἤεανεηβ οὗ τῆς ΖΡ]. ὃς 

ΙΟΚΡ. 

Γ(ΗΑΡΤΈῈΚ ΙΝ. 
1 Ζίρορμ δεισαίἑοίλ ἀν λήἐμ ἐίαίς. τΆ 522 εον- 
“εοίά ἀτν εἰπα. αὐ Ξάρνε ἐς Ἰλγέαεμοά. 41 
Ζιορε ἐς εονιγογίεα.. 

ΟΥΝ ἰ5 τῆε ροϊά Ὀεσοπις ἀϊπι! 
ῥοιυ 56 ἴῃα τηοϑῖ ἔπε ρο]ά 

σῃαηρεά ! τῃε βἴοηεβ οὐ {πΠ6 βϑδῃηοςΑΥ 
ΔΓῈ ρουταά ουξέ ἴῃ πε ἴορ οὗ δνεῖγ 
δῖγοοί. ᾿ 

2 ΤΠε ρτεοίοιιβ 890η8 οὗ Ζίοη, οοπη- 
ΡΆγαδΪα τὸ ἔπε ροὶά, ἤονν ἅτε ἴπεν 
εβθεπιεά 85 εαγῖμεη ριῖοῆετβ, [6 
ννογκ οὐ τἢε μαηάβ οὗ τῆς ροτίεγ! 

οι 
2 ἕνεη τε 56 πιοηβίθγβ ἀσγάνν Ομ “κα αΐοσε 

Ρτορδοίβ δηὰ ὑχίοϑίβ, υὑυ. 12---τἰό, δηά ΌΥ {86 
ΡΘΟΡΪΘ δανίηξ ρυϊ (ΠοῚΓ ἔγυδί ἴῃ τηδη, Ὁ. 17-- 
2ο. Βιυῖ ν ἢ τοροϑιίδηςσα νν}}} σοπὶθ γοϑΐογᾷ- 
ἔίοπ, δηά {πογθι ροη πηδονοϊοηΐ Βάοιῃ, 45 1Π6 
ἴγρε οὗ ἴποβϑθ ννῆο τοὐοϊσε ονοῦ [ῃ6 ἀοννη8]} 
οἵ οὐ β ρϑορῖίθ, ν0}}}} 6 νἱϑιιθα, οὖ. 21, 22. 
ΤΠ νοῦβθϑ ἴῃ [Π|5 ροθπὶ αἵὸ αἀϊν!ἀδὰ ἰηΐο ἴννο 
Ρογίίομβ, δηὰ ποῖ ᾿πῖο ἴῆγεθ, Κὸ ἴἢοβε οὗ (ἢ6 
ὈΓΟνΊΟΙ5 σΠδρίογϑ. 

1. 1δὲὸ σ«ἱοπες ΟΥΓἹ ἐδ “απείμαγ)] ΟὐἍ, 189 
ΒΔΙ]οοὰ Ββῦομθδ, [ἰἰϊ. σἴομθς οὗ ΠοΊ!η655. 
Α5 ἃ σοπηραγίϑοη οὗ {Π|5 νεῦβα νν ἢ . 2 ργονοβ 
{παὶ σοίά 15 υυϑοὰ τηθίδρῃοσγιοδ}ν ἔοσ 4}} [Πδῖ 
ννᾶ5 ΡΓΘΟΙΟΙ5 ἴῃ [πάδῇ, 50 πλιιϑὶ ννὰ ἱπίογρτεξ 
{Ππ656 σοηδεοσγαίθα ϑἴοῃδϑ ἱπ ἃ δἰ πη τ τη ηποΥ οὗ 
πὸ Ρϑορὶο {ποπιβοῖνεβ, ὙΠῸ δείιιὶ βἴοποβ οὗ 
(86 ἴδπηρὶο ννου]ά ποῖ ὃ6 ἴδιι5 ἰἤγοννῃ δϑουξ 
850 ΜΊΘΔΕΙΥ 45 ἴο Ὀ6 ἴΠ6 γϑί ΠῚΠ ΡΣ Ἐνευυνν Πο ΓΘ 
{παῖ πιοὲ [6 ογε, δυῖ [Π6 ὑσορῃεὶ 85 δἰ γοδαῦ 
Δθηστηδὰ 115 οἵ ἴπ6 γοιιηρ ςὨ]άγοη ἀγίης οὗ 
δυηροῦ, οἢ.. 11. 19. 

Ὡ. ΤΡὲε ῥγεωομς σοηπ4 οΥΓΓ Ζ᾽ο"] ὙὍΠῸ ψνῆ0]6 
ὨΔΊΊΟΗ ννᾶ5 σοηποοθογαίοα ἰο σοά, δηά ἰοιππρὰ 
ἐᾷ Κιπράοπι οὗ ρῥτγιθϑίβ," Εχοά. χίχ. 6. Τῇ6 
ννογάβ ἱπεγείογε τηιϑὲ ποῖ θὲ Ἰἰπηθὰ ἴο ΔΗΥ͂ 
Ῥογίίοη οὔ [πὸ ρβθορὶθ ( ΠΟΥ, ΗΠ πάργβοη), 
ἴογ (Π15 5δης(γ οὗἉ 4}} [Π6 15 γδο} 65 νν 85 θβϑθῆ- 
(14] ἴο {δ6 ἰγρίσδὶ γοργοϑεπίαιοη ΌΥ ἴπεπι οἷ᾽ 
{πῸ ΟἸτϑιίδη ΟΠ ἢ, ἔογ ΟΠ ἢ 566 χ Ῥεῖ. 1. 
529. ὸγ 2γεείοως 566 ἴῃ6 ηοΐθ οἡ δοπομγαδίς 
«υογρφῦ; ἴῃ Ῥς, χὶν. 9, ὑνογε ἴῃς Ηρθθτ, ψνογὰ ἰ5 
(Π6 ἔδπι. οὗ {πη δά]. υϑοὰ Ποτο. 

εογιραγαδίο 1ο πε σοί 1.11. «υεὶσδεά «υἱ!ϑ 
80114 κο]ἀ, Δηά 50 δεαιι]ὶ ἴο {ποῖγ νοις ἰπ 1. 
ΤὮγοο Κιηάς οὗ βοϊὰ ἂγὸ πιοηϊοπθὰ ἴῃ ἴΠ656 
ἴννο νυϑῦϑεβ, Ὡς ἢ (ἢ6 ΑΟΝ΄. ἀϊϑι ηρυ θηο5. 45 
σοίά, »͵ιοσί βηθ φοίά, ἀπὰ ἥπε ροίϊή. ΤῊΙ5 Ἰαϑῖ 15 
ΓΑΙΠΟΥ βΒο1ῖ14 κο]ά, 45 τοποσοὰ ἀρονθ, ΔῈ 
1Π15 15 σοπίγασιθα 1ῃ6 μοί ]ονν ῥ᾽ ΠΟΥ, ΘΑΘΠΥ 
Ὀτγοίκθῃ, δηὰ τηδάθ οὗ τηδίθδὶς οὗ 0 1πίΓ]η51ς 
γαυθ, Ὀιΐ ἀοτγνίης 115 ννοσΐ ἔγοπιὶ τηδΓδ 
Πυχήδη Ἰαθουτ. 

9. “ἐὦ γ»πομαίςγ.} Οτ᾽, 801.818. ΤὨΟ ὁ.- 
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όοο 

(16 Ὀγεαβῖ, {ΠῈῪ ρῖνε βδιοῖκ το {πεὶγ 
γουῃρ οη65: ἴῃς ἀδιυρῃζεγ οὗ πιν ρεο- 
Ὀὶθ ἐς ὀεζογιθ στὰα], Κα τῆς οβιγιοεβ 
ἴῃ τῆε νυ] άδγη 688. 

4 Πα τοηρας οὗ τῃς βυςΚίηρ ςἢ}} 4 
οἰεανεῖῃ τὸ τῃε τοοῦ οὗ ἢϊβ8 που ἔογ 
τηϊγοῦ : τῆς γουηρ ΠὨΙΠ]άγεη 45Κ Ὀτγεδά, 
απο ΛΟ τῆδλη Ὀγεάκοῖῃ 2} υηΐο τῃςπΠὶ. 

ς ΤΠΟΥ τῇδῖ ἀϊά ἔδεά ἀε]!ςδίεὶν 
ἅτῈ ἀεβοίαῖθ ἴῃ ἴῃ βἴγεεῖβ:: ἴΠεὺ τῇδ 
γνοῦα Ὀγουρῃς ἃρ ἰπ 8σαηεῖ επλργᾶςε 
ἀμηρὮ!} }5. 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ. 

6 Ἐογ τῆς 'ρυπίϑῃπιεηΐ οὗ δε ἰηϊ- ἔτ, 

ΙΝ. ν. 4--. 

4υ Ὁ οὗ τλ6 ἀδιιρηζεγ οὗ ΓΑΥ̓ Ρθορ]ὶα ἰ8 
σγοδῖογ ἴδῃ τἴῃ6 ρῥυπίϑῃπιεηΐῖ οἵ τῆς 
810 οὗ δοάοῃμ, [Πδῖ ννᾶ8 “ονεγίἢγοννῃ “ θεῆ. σϑ: 
83 ἴῃ ἃ πιοπχεηΐῖ, ἀπά πὸ Π8ηά5 βίαγεὰ 
οὐ ἢδΓ. 
 Ἦεν Νδζαγιῖεβ σγαγε ριγογ τἢλη 

8Πον, [ΠΕ σγεῖα ΒΓ τῆδη τηϊκ, 
ΠῈΥ νγεε ποῦ πιάάγ ἱπ ον ἴπδη 
ΓΟ Ι68,) ΤΠΕΙ͂Γ ΡΟ Ιβῃϊηρ, τῦας οὗ 88ρ- ἐμεὰς 

αν δεν 

8 ὝΠεΙΓ νιδαρα 8 ᾿ ΙΔ ΚαΥ τῆδη ἩΤΡ ΒΗ͂Β 
ΡὮϊτγο: 

ἀἰπαγυ ἔοστη οὗ ἴῃ ρ]ιι. 15 αηρῖι, 566 ποΐῖθ οἢ 
16γ. χῖν. 6, ψῃιοῦ ἴῃς Μαϑογιίοβ αν δυδ- 
δι ἰεὰ ἔογ ἡαηπὶη ἤοτο. ἜΠῸ σἤἴδηρο, μον- 
ΟΥΘΓ, 15 ὉΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, 8ἃ5 ἐΩηη17 15 ΘΑ ΠΥ ἃ ρῥἷα. 
οὗ απ, ἃ Ἶλςκαὶ, ἱπουρῇ ἢ 15. δὴ Αταπιαὶς 
ἴογπη. ὅθ οὈ]εςίοηβ ἴο ἐαηπίηπ Ὀδίηρ ἃ σσο- 
σοά 6 ἀγὸ (δαὶ ἐαηγὶη ἴῃ (5 56 Π56 15 δίηφ., ὃυΐϊ 
[Π6 νεγῸ ἤοΙδ 5. ρ]. ; ἴ1ηδξ (πὸ σοπιραγίϑοη 85 
5ῆσννῃ ὈΥ ἴΠ6 οβί ΠΟ ἴῃ [Π6 πεχί οεἰδ56 15 (ἢ 
ΔηΪπηα 5 ΠΟ Ὦ ἸΠΠΔΌ1]ϊ ἴῃ6 ἀδβοσῖ ; τἢδὶ {6 
γουηξ οὗ στοςοά! θα ἀτὸ ηοΐ οδἰοὰ «υῤείῥε; 
δηὰ [παῖ που ἢ [Π6 [6ΓΠῚὶ “αμην ΤΊΔΥ ῬΟΒΒΙΟΪΥ 
᾿πο]υάθ {Π6 οοίδοθδη πλδηλπιαῖὶβ, γοῖ ὈΓΟΡΟΥΙΥ 
1 ὈοΙοηρ5 ἴο τορί]!εβ, δηὰ {Π6 δβϑϑουίίοη [δ 
ΠΟΥ ξῖνθ βιιοκ 5 Δροσγυρδαὶ. 

ἐδεὶγ γομηῷᾷ ομσ] ΤΡεγ ψἈΘΙΡΒ. ὙὍὙΤἢο 
ἴθιτῃ 18 Δρρ θὰ οηἱγ ἴο {Π6 γοχης οὗ ἄορϑ, 
Ἰοηβ, δηὰ τὴ 1κ6.Ψ 

1ῖ5 Ὀεσοπλθ ἐγ 1,18. ν ,ῶὼγ ὦ εγμεὶ οπο, 18 
ῬΘΟΟΙΩΘ ἐγ, ἴῃὴ6 114]165 οἵ {1πθΟὸ ΑΟὟΝ. θείης 
υἹΓ Δ} σοηϊλϊποά ἴῃ (πὸ Ηδῦγ. ον {πῸ 
οἰ ἢ 45 ἴ86 τοργεβοηίδίινε οὗ ἃ πορ]ρεηῖ 
τοί εγ, 566 οῦ χχχίχ, 12---17. 

58. «γε ἀετοί] 566 ποΐεϑ οἡ Ὁ ἢ5, ἷ. 1.2, 11]. 
11. Τί τεργεβθηΐβ ἴῃ6 δυδηδοηπιρηΐ οἵ 4Α]} ῃορθ, 
ΠΟ ἸοΏΚΕΓ ὈΥ {π6 σΠΠάτοη, δι ΟΥ [πὸ δά υ]ῖ5, ἃ5 
λίπε νν ἢ οἰαγνδίίοη (ΠΕῪ 51:1 ἀοννῃ ἴο ρεγϑἢ 
1η [πὸ βίγοθῶ. 

ἐρεγ ἐραὶ «υόγε ὄγομσ δὲ μῤ ἐπ “αγἢ 1.1ἴῚ 
ἐδους ἐῤαὶ ἀὐεγὸ αν γίοαῖ μοὶ σεαγίοξ ; ἴὄῃῈ6 νγογά 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ γεΐειβ ἴο γουηρ σὨἰ]άγθη ἴῃ ἄσγπιβ, ἀπά 
᾿κὸ {πΠ6 Ρογρῃυγορθηπ! οὗ {πε Οὐκ τιθᾶῃβ5 
ἴδοβο οἵ ἴμο πιρμοϑὶ Ὀἰγίῃ. 

ἐγιόγωεο ἀμη δι 6] 1.6. 116 ἴῃ ἴῃς ἀϊγ. ὙΤΠ6 
ςοηΐγαβί 15 Ὀείννθοη {6 ἀθ] σΔοΥ δηά σοϑ ] ἢ 655 
οὗ ἴῃς ϑσῃαννὶβ ἴῃ ψνΒ]οἢ [ΠΟΥ ννοσο τυταρρϑὰ 
ἴη {ΠΕῖγ ᾿πέδπου, δηὰ {πὸ ἰοτίοση ῬΟΠΌΓΥ ὙνὨΙοἢ 
Τηα 65 {ποτ ἢονν σοηΐεηϊ ἴο σἰγείοβ ἐμποπ ϑενοβ 
ου ἴΠ6 ἀἰγῖῃοδρϑ οὗ (ἢδ οἰἐγ. 

Θ. ὸν δὲ ῥωπίεδηιεηβ ΟΣ δε ἱπίφιλ.. ἢ 
ἈΔΙΠοΥ, δον ὑπὸ ᾿πιαα!ῦ οὐ ἐδε ἀπμοδίογ οἢ 
»} ῥεοῤίε «ὐα΄ φγεαιεῦ ἐραπ ὈᾺΘ βῖπ 077 ϑοάον»η. 
Τῆς ρσγορβεῖ ἀδάμοοϑ 15 σοπο]ιϑίοη ἔγοπι [ἢ 6 
ξτιολίηοθς οἵ [25 ΠΊΙΘΟΥΥ ; ἔογ ἃς σοά 
ΡῬιυμπίϑηῃεςρ ΟὈΥ̓͂ πηδᾶϑυγο, θοῦ, χΧχχ. 11, [6 
Ετοδλίμηεββ οὗ [Π6 πη ΠΊΑΥ δ Ἰηξοτγοὰ ἔγοπι ἴΠ6 
ΒΟΥ ΠΙγ᾽ οὗ {πε ομδϑιιβοπηθηῖ, 6 πχιϑὲ ποῖ, 

ΠοΥΘΥΟΥ, ριθβθ [(ἢ15 ἀοοίτπο ἴο Θχίγοπηθβ, 
1μ0Κ6 ΧΗ. 1-- ς, 

πὸ ῥαπάς εαγεά ομ ῥογἹ ΟΥ, πὸ ῥαπάϊς «ὐεγὸ 
γομηά αδομέ ῥὲγρ. ὙῊΕ σοτηραγαίϊνο ΠΡ ἢ Π655 
οἵ δοάοιῃ᾽β Ριιπίϑῃπηοηΐ σοηδιϑιοαά ἤγχϑεί ἴῃ 115 
βιαάδπηθθβ, δηὰ ϑβϑοοοῃάϊυ, 1 παῖ ἰδ ΤΑπλὸ 
ἀϊτεςῖ ἔγοπι σοά. 80 Ῥανιἃ Ἵἤοβο ρϑϑί!]θηςα 
ΓΑΙΠΟΓ ΤΠ Δη 1Π]} υγ165 ᾿ηΒΙοἰοα ὈγΥ Ὠυπηδη παπᾶ, 
2 5. χχίν. 14. ““ δοάοπλβ 5 βο τ πρα η΄ ἀγὶης 
ὙΟΙῸ ὈΓΙΘΙ͂: [Π6ΓῸ ὑγογο ΠΟ 5ἰδγνί πῃ Ἄσπι]άγθη, 
ΠΟ πλοΐμουβ σοοκίηρ ποῦ οἤδβργίηρ ἔοσ ἔοοά ᾽" 
(Νᾶρε!50.). 

7. Ἡὸν Ναξαγί} Νοῖ ηίπεο". (Νοϊ]άϊξι, 
Οο5., Καὶ), ποῖ εγοαυπφά ομδὶ (Νᾶάρεϊ50.), 
Ὀυϊ Ναζαγῖοβ, Ἃ5 τοπάθγοὰ ὉΥ 411] 1Π6 ἀποῖθηξ 
νογϑίοηβ. (Ἕὐ65.᾽5 τοίθγεηςε ἴο Οϑδη. χϊϊχ. ,ό :; 
Βοιῖ. χχχϊ. τό, Ῥγονθβ ποίϊμίπρ, ο΄ ϑθρῃ ἰ5 
ἴπογὸ σδ] θὰ ἃ ΝδΖαγιῖθ ἀπηοηρ ἢϊ5 ὈΓΘΊΏΓΘΠ ἔογ 
{Π6 54Π|6 γθάϑοη ἔογ ννῃςἢ ἴη6 ΝαΖδγιῖθβ ἅττα 
τλθπίοπθαὰ ἤογθ, Ὀθοδιιθ6 ἔγοπι ἔΠ6ΙΓ ἴοηρόγαηοθ 
{ΠΟΥ νν ΓΘ γϑιηγκαῦ]ς ἴογ ἢθδ] ἢ ἀπ ρογϑοπδὶ 
Ὀεδυΐγ, Ὀεδιἀ65 θοιηρ πο ἴῃ γοὶρίοιι5 νθπογὰ- 
τἰοη. Ναζαγιίοβ ννογο ποῖ Ἴϑ] θὰ τηΐο δχίςί- 
Θης6 ὈΥ {Π6 ἰᾶνν ἰῇ Νπι. Υἱ. 1-ο21, Ὀὰΐ τερὺ- 
Ιαϊθά οὔἱγ, ἀπά {6 γεΐδγθησθ ἴο ποτὰ ἴῃ Απηοβ 
ἼΟΙΙ, 12, 5 ἃ ὑγοοῦ {παῖ [6 ογάθγ δά Ὀ΄ πὸ 
ΠιρΔη8 [4]|Θὴ ηΐο ἀδβδισοίυάθ. ὙΠ6 ἀγρυπηθηΐ 
τη θδοδιβο ΝΑΖΑΓΙ ΓΘ ὈΓΟΡΕΓΙΥ͂ ΠΙΘΔΠ5 “ερᾶγαϊς 
-ἼἸ 5616 ἃ ἀουδίδι! ἀογιναίίοη--- ΝΑΖΑΓΙ [65 ΤΑΥ͂ 
ΤΊΘΔΠ ὈΓΠΟΟ5, ἃ5 Ὀοίηρ ἃ βοραζγαῖθ δηά αἰϑί!η- 
δι!5ῃοά οἶ455 οὗ ρεῦβοῃβ, 15 0 πῖοῖε ἴσγθ πδη 
[παῖ ῬΏΔγιθθθβ, νυ Πις ἢ ΓΟΔΙΥ μᾷ5 {παῖ πηθαπίηρ, 
ΟΥ̓ βοραγδίϑίβ ἴἢ ΟἿΣ οὐνῆ ᾿δηριδρο, ΠΊΔΥ ΠλθΔΠ 
ῬΤΙΠοσ5. 

ἐδέν. φὐεγὸ νιογὸ γμάδάγ ἐπὶ δοάγ ἐδαπ γμδὴ τἢ 
ΟτΥ, ἐῤαη 6ΘΟΣ 8158. [)ο] 1 Ζϑοῇ, "Ῥβυςῇο].᾽ 7ς, 
Τοίεγβ ἴο {Π|5 ρίδεθ, ἀπ ϑοηρ οἵ 50]. ν. 1ο, ἰῇ 
Ρτοοῦ {Παΐ τοὰ οἡ ννῃϊΐθ, [ἢ6 Πουτηδ] οοϊοιγ οὗ 
186 Ὠιιπηδη ςοΙηροχίοῃ, 15 [6 ρτπηθ σοΐουγ οὗ 
Ὀοδιῖγ. 

ἐδεῖν ῥοδεῥίηρ νγᾶ5 977 σαῤῥῥίιγο] Οτ, ὉΒΟΙ͂Σ 
ΒΌΔΡΘ ὙἯ88 4 “αῤῥῥίγε. ὝἼΠο 4]]υϑίοη 15. πὸ 
Ἰοηξοσ ἴο σοϊουγ, Ὀυϊ ἰο {ΠΕῚΓ ἔοττη, 86 πηθᾶπ- 
ἴηξ οἵ ἴῃς Ηρῦγ. ννογά Ὀεΐηρ 11ἰ. ες, Δ Βνν ΠΣ 
ἴο ἴπΠ6 Ετγθηςἢ ἐσίδφ. ὙΠΕΙ͂Γ βῆαρε ννα5 Ἔεχδςοῖ 
δΔηὰ ἔδυ {1655 45 15 {πὸ οσὐξίης οὔα ργθςοϊοι5 βίο. 

8. Φρεῖγ υμασε ἐς δέαεξεγ ἐδαη ἃ εοα]]) 



γ. 9---ξ1.4.} 

(οα]; {ΠΕΥ͂ Ἂῖαεὰ ποῖ Κπονῃ ἴῃ ἴῃς 
ϑίγεεῖβ : {ΠεῚΓ 5κη οἰεανεῖῃ ἴοὸ τῆεὶγ 
Ὀοη65; ἰξ 15 ψΠΠεγεά, ἰδ 18 ὈεσοΠῚΘ 
κε ἃ 8[1οκ. 

9 Ἴ}εγ δαὶ δὲ 5]λῖπ ἢ {πε ϑυγογά 
4τα Ὀεῖίογ τῆδη 2ῤ2} ἐῤαὶΐ ἐξ 51αῖη σῇ 
Ὠυηρεῦ: ἔογ ἴῃ 686 ᾿Ρίῃ6 ἀνγᾶΥ. 3ΠἸ Κα η 
τΠγουρἢ ἰοῦ τὐαπί ὁ} τῃ6 ἔτι 8 οὗ (ἢς 
Πεϊ]ά. 

10 Τῆς Παπάϑβ οὗ ἴῃς ριεξι] νγοπιεη 
ἢανε ὁβοάάβη τῆε!γ οννῃ ἢ] άτγεη : {ΠΕῪ 
ὑναγα {Πα ὶγ πχοαῖ ἰηῃ (ἢ ἀεβιγυςτίοη οὗ 
τε ἀδιιρῆτεγ οὗ ΠΙΥ Ρθορὶδ. 

[1 ἼΠε ΓΟΚΡ Παῖῃ δοσοπιρ 564 
ἢ5 ἅιγγ; ἢς μαίῃ ρουγεά οὐ ἢΪ8 
βεῖος ἅηρεῦ, δηὰ ἤδῖῃ ΚΙπα]δα ἃ ἤτγε 

Τρεῖν ἴοττα, ἰΠοῖτ νυ ῇοἷθ ροσβοη, 566 1 5. ΧΧΙ. 
Ι4:: 541. 11|..2,. δα ὈΘΟΟΙΩΘ ἀΔΙΪΚΟΣΙ ὉΠ 88 
ὈΙ1ΔΟ πη 685 (Πη4ΓΡ.). Εογ {ῃ6 ὈΪΔΟΚοηϊηρ 
οἤἴεςϊ οὗ βοῦζονν δηὰ ἀἴϑθαϑο ὑροῦ ἴῃ6 ςοπὶ- 
Ρἰοχίοη, 566 [οὐ χχχ. 30. 

4: 5 «υἱἐδεγεα, 1ὲ 15 δέσονπφ ἐξ ὦ “δἰ. 4] 1ὖῦ 
858 ὈΘΟΟΙΘ ΑΥΥ͂ 11Κ6 ἃ "1600 οὗ Μοοά, 
ΤΠ ΑΟΝ., απὰ [6 νϑγβϑίοῃβ βοποσα Υ, ἢᾶνθ 
ΘΓΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ αϊν!ἀοὰ (ἢ1585 βοηΐθηος ἱπίο ἔννο 
οἴφυιϑ65, ἔτοπὶ ἢάυϊηρ ἰάθη {Π6 δά]. ἀγν ἔοσ ἃ 
νεγῦ. 

9. ,20ν ἐβεῖε ῥὶπε ααυαγ, Κ..}1 Μορί οο- 
τηθηϊδῖοιβ δάορί {Π1|5 τε ἀογηρ, νυ ἢ [45 1ῃ6 
δΔυϊοΥῦΥ οὗ 6 ΝῸΪρ.; Ὀὰϊ 45 1πΠ6 νεγὺ ῥγο- 
ῬΟΓΙΥ πιοδηϑ ἴο “οαυ ομἱ (πλᾶτρ.), δηὰ σἐγίοξοσι 
Ζδνομ 15 ὭΘΥΘΥ υϑϑὰ τιοίδρῃοσίσ δ] Υ, δὰ οἡ] 
᾿ς γα ]ν οὗ ἴῃοϑ6 ρίεσοθὰ ἢ ἃ νεάροη, Ργοῖ. 
Ἡοσπ οννεσ γοΐετβ [Π15 οἰδιιθα ἴο πόθο «ὐχὲη 
«υἱἱδ ἐδὲ ταυογε, αινιὰ ἰγαῃϑίαῖοβ, Ἡαρῥίον «ὐεγε 
ἐδους «ἱαΐη ὧν ἐδ “αὐογά, ἐδοῦό ῥιόγοεά οπός 
«υὐρως ἰδυεε γσισῤῥεά ζογὶ δ «υῤίίε γοὶ ἐῤέγε 
«ὑογὸ ἡγι οΥΓ ἐρε βεία, 11ἴ. 2 ο»ι ἐδο ῥγοάμεε οὗ 
ἐῤε πείά, 1.6. ποϊῃρ ἀϊγθςῖ ἔγοπι τ ἴο Ὀαξ]6 
δηα Ὀεΐπρ᾽ 5141π οὐΓΙΡ ἢ Ὀεΐογο ἔδπλιπο Ὀοβδη 
ἴο ἄρρϑᾶσ. ΤΠ οἰδιιϑο 15 πὑπάοιυδίοα γ ἀϊῃ- 
οὐϊῖ. 

10. 2 )μ1 1.6. ἰεηάογ.- βοαγίοα, σοιηρα5- 
βοηδίθ “ήἴεαί ἰ5 υδοὰ ἴῃ 118 οἷά τηθδηΐῃρ ἴὸὺσ 
7οοά, ἃ5 ἴῃ Ῥ5. ἰχῖχ. 211. ΜΠ [Π15 γοῦϑο ορ. 
ἔμον. χχν]. 29: θυΐ, χχυῆ. ςό, ςγ; δηά ἔογ 
ἴῃς δοΐυ δὶ οσσιιγγέποθ οὗ 50 πουγδ]ε ἃ ἔβεΐ 
ἀυτπηρ ἴΠ6 βίοβε οὔ [ϑγυβδίοπι ὉΥ Τιϊι5, 566 
1 βορηὶ ΒΕ]. }υἀ.᾽ χ. 9. 

12. ΜνΈ {Π|5 νογϑθο θορίηβ (6 ἀδοοτρέϊοη 
οὗ [ἴΠ6 σϑι1565 νυν μιοῃ Πδά ᾿δὰ ἴο Δη ὁπὰ 80 πιίβοῦ- ς 
ΔΌ]6 τῃδΐ ὄνθη ἴο {π6 ποαΐμοη ἰξ βοοπηρὰ {{{π|6 
1655 [ῃΔη ἃ πηίγαοϊθ. Ὑπουρὴ [Θγυβδ]οπὶ πα 
ὈΘΘΠ 56ΥΘΓΑΙ {{π|65 σαρίιγοά, : Κ. χιν. 26: 
4 Οἶγο. χχῖν. 23 (9); 2 Κ. χῖν. 13, χχῇϊ. 
43---ᾶς, γεῖ ποῖ ΟὨΪῪ ἢιδά 1ἴ 5:1 056 46 ΠΈῈΥ Ὀδδη 
80 δἴσοηρὶν ἰογιιβοά Ὁγ ἴ χΖίδῃ δηά ἢ]5 ϑιισςθϑ- 
80ῖ8 85 ἴο Ὀδ6 χηλάς Υἱγέτ.4}}} ἱπιργο Δ ]6 ; Ὀυξ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΘ. [ν. 

ἴῃ Ζίοηῃ, δηά ἴξ διαί ἀενουγεά (ἂς 
ἔουπάφτιοηϑβ τΠεγεοῦ. 

12 ΤΕ Κίηρβ οὗ [6 δαγίῃ, δηά 81] 
τὴς ᾿ΠΠλθιϊδηῖβ οὗ ἴῃς νγου]ά, ννοιυ]Ἱά 
ποῖ πᾶνε θε]ϊενεά τῆλ ([ἢς ΔάνθιβαγΥ 
Δη4 (ἢ δπαῦ 8ῃουϊἀ πᾶνε επίεγεα 
ἱπῖο τῆς ραῖε8 οὗ [εγιβδ] θη). 

12 ἴ “Βὸγ (Πδ 81η8 οὗ Πεὺ ργορἢεῖβ, 
σπά τῆς ᾿πΙ4υ 68 οὐ ΠΘῚ ρῥγιεϑῖβ, παῖ 
ἢδνε 564 τ[ἢ6 Ὀ]οοά οὗ {πε 1ι8ῖ ἴπ τὰς 
τηϊάβι οὗ ἢδύ, 

14 ἼΠεΥ πᾶνε νναπάεγεά ἂς δ] πὰ 
»ηΦ ἴῃ ἴῃς 5βίγδεεϊβ, ἴῆθῪ πᾶνε ροΪ]- 
Ἰυτεά τῃεπηβεῖνεβ ὑγμ δοοά, ᾿80 ᾿ῶτ ": 

εομέά κοΐ 
Ὀυι Ζομοῖ 

(Παῖ πιο ςοι]ὰ ποῖ τους τΠοΙγ δλῖ- 
ΤηΘηζ8. 

5Π66 {6 ἀοἔεδξ οὗ δοηηδοδογιῦ ἔπογο νγᾶ8 ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ 4 βεπογαὶ ἰάθα [ἢδὲ [ἴ σου]ά ἠοῖ Ὀ6 ἴακϑη. 
[15 ργοϑεηΐ σαρίυτο ὈΥῪ Νοθυςμδάποζζοσ πδά 
ςοϑί Ὠίτὴ ἃ γεαῦ δηά ἃ [415 ϑίθρθ. 

18. 26 διοοά 97 ἐδὲ “ἢ ὙΠὴδ παγγαῖϊνα 
ἴῃ ογ. χχνὶ. 7--46(: Ὄχι! 15 ῥγίθδίβ δηά 
Ρτορἢοῖβ 85 {Π6 ὑσὶ πηθ ΠΊονοῦβ 1Ππ 4η δἰϊειηρί ἴὸ 
5:|6Θης6 {πΠ6 ννοτὰ οὗ Οσοὰ δΥ ρυϊζίηρ [Θγοπι δῇ 
ἴο ἀοαίῃ, Απά τδποιρὰ ἴπ ρθορὶς δά {ΠΣ 
δῆδγε οἵ ριυλ ἴῃ ρΡοτυτηϊτπρ ΓΠοῖγ ργε]ιά ἰςο5 
δηὰ ραϑϑίοηβ ἴο δ ϑἐἰγγοὰ ἀρ. γεῖ ἴῃοθθ ννθγρ 
τηοξί ἴο ὈΪΑπιθ νν ῆο υτροὰ ΤΠθπ οη. 80 ἱμοι δὴ 
ΟἿ 1 οτὰ Ἰαιὰ 16 Ὀϊαιηθ οὗ ρογϑοσιτοη πρὸῃ 
[Π6 δεῦδεβ απὰ ῬΠαγίθθεβ, Μαῖϊ. χχῖμ. 29---- 32, 
γοεῖ Ηδ αἷβθο βαιὰ ἰμαὶ 1 ννὰθ [ϑγιιβαίθπι 845 ἃ 
ὙγΠ0]6 σου ΠΥ (παΐ ΚΙΠ]οὰ [Πὸ ῥγορμεῖς, 
δηά ννῆοϑθ ποι 56 ννᾶ5 ἐμεγείογε ἴο ὃ6 ἰδ ὑπίο 
Πόπ ἀδβοϊδίθ, στ. 27, 238. 

Α5 τ΄ 14 1δ6 ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ 4 σοπίϊπιιαφίίοη οὗ 
[(ὴ6 ἀοεοτρίοη οὐ πΠ6 σοηάιϊιςξ οὗ ἴΠ6 ῥγοϑίβ 
δηά ργορδεῖϑ, {π6 ϑδθῆϑ6 πιιυϑὲ Ὀ6 σοτηρ]οϊθα ΠοΙΘ 
ὉΥ ῥγοῆχίηρ ἴο ὑ. 13 80π16 δυςῇ ννοτάς δ5 4} 
ἐῤὶς δας ῥαῤῥεπεά : ἀπὰ 50 {πὸ ΤἌγρ. ἴακος υὐ. 
11, 12 τοροῖμοσῦ ἔδιι5: Τῶν δίηρσι ὁ ἐδὲ εαγί 
γεσαγάφά ᾿ξ α΄’ ἱπεγεάιδίε ῥα Νεῤκμεραάηες- 
παρ εοἰἰἶά ευεῦ ῥαυε εαρίμγεάῦ «εγμραίρηε. 
ΤΡεὲ »ποασγο ΟΥΚΓἹ αὐ ἀπραυεγο ἀπά ταἱά, 
“ἍΠ εἐδὶς «υοά ποὲ ῥαῦε Ἰαζοπ ῥίασεε διιξ 
δῶν τδὲ εἷπε 9ΓΓ δὲν ῥγοῤῥεί:, «αὐδὸ ῥγοῤῥεοϊεα 
ἡ αμεὶν ἰο ῥὸνγ, απάὰ Ὁ" ἐῤδὲ ἐπίφμίος 977 δὲ 
}γίοσία, «αὐδο δωγπεά ἱπεορσε 10 ἰάοίν, ἀπά :0 
ἐαμμεά ἐδε δίοοά 97 δε ἱπποζοηΐξ «υδὸ ἀϊεά «υἱέδὶπ 
ῥεν, 

14. Ὑῤὲν βατὺε «υαπάεγε] 1.11, ΤΩεν γεείρα, 
πιονοά ἴο δηά ἔτο, ἃ5 ἴῃ [58]. νἱ]. 2, νυν ἤθΓ 11 15 
τοηάογοά »ιουεά. Βοσοηπ). ρῖνθβ ἴἢ6 τρῆξ 
56η56, ΤΟΥ νναηάδογοά (τοι ρῇ πὸ οἰἵγ ὈΪ ηἀοά 
ὈΥ 16 ᾿ηβδεδοὶο Ἰυϑὲ οὗ 5ἰδυρῃϊοσ. ΤῊ νοτὺ 
ΟΧρΙθβθο5. ἴἢ6 υποοσγίδίη ρμαϊξ οὗ ἃ Ὀ]ηἀ τηδη. 
Το σόϑαϊ ἰ5 παῖ [ΠΟΥ γῆο οὐρῇὲ ἴο Ὀδ6 ΒΟΪΥ, 
8ἃ5 Ὀεοηρ Οοὐδβ τρϊηϊβίουβ σοηβοσγαῖθά ἴο Ηἰϑσ 
βογνίςθ, ἃ 580 ἀδβιοὰ ἢ ὈΪοοά μπᾶ ἰδ ἰξ 

6ΟΙ: 

4}ετ. 5. 35 
ἃ 53. 2:. 
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' ὧγ, 2 πίδ.΄ 

:ς ὙΉΕΥ οτεά υπῖο ἐπεπι, ΠὨερατὶ 
γε; "᾿ς ἀποϊεδη; ἀερατγί, ἀεραγῖ, τους ἢ 
ποῖ: ψῆεπη πον εα ἄννᾶὺ ἀπά νγδη- 
ἀετεά, τῆς ταἰα. διηοηρ ἴῃς Πεδίμθη, 
Τῆς ΚΝ ΠΟ πῖοῦα βο]οιγη ἐῤεγέ. 

16 ἼΤΠε 'δηρεγ οὗ ἴτε [Ὁ μαῖὴ 
αν! δε τπεπὶ; ἢα νν1}] πο πιογε γεραγά 
ἴἢεπὶ: ἴδεν γεβρεςῖεα ποῖ [πε ρεῦβϑοῃβ 
ΟΥ̓ τῆε ργίεϑῖβ, [ΠΥ ἔδνουγεά ποῖ τῇς 
εἰ] άθγϑ. 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘ. ΙΝ. [ν. 15--1ρ. 

17 Α8 [ογ 8), ΟἿ ΕΘγ65 48 γεῖ 
[αἸ]εὰ ἔοσγ ουὖῦ νδῖῃ δεὶρ : 'ῃ οὔ νγαϊςἢ» 
ἴῃρ Ψψ͵ὲ ἤᾶνε νναϊομεὰ ίογ ἃ πδίοη 
ἐῤαὶ σου]ά ποῖ βᾶνε “". 

18 ἼΠΕΥ μυπὶ ουὖὖ 8ἴερβ, [παῖ ννε 
σλῃποῖ ρῸ ἰπ Οἱ ϑ8ἴγεεϊβ : ΟἿΥΓ επά [8 
ΠΕΔΙ, ΟἿΙΓ ἀἄδλγβ8 ἅγεὲ {1 6]1|δἀ; ἰοῦ ουὐγ 
δηἀ 15 φςοπΊα. 

19 Ουγ ρετβεσυζοῖβ ἄγε δυνεγῦ ἤδη 
[6 610168 οὗ {πε Πεᾶνβη: {ΠῈῪ ριυΓ- 

ὀνθη ἃ ρο]]υξίοη ἰο ἐουςἢ ποῖΓ ραιτηθηΐβ, “0 
δαὶ γπὸη σαηποΐ ἑομοῦ ἐῤερη, 1]. 6. ἔτοπι ἴδαγ οὗ 
ἀοἢ]οιηθηΐ. 

156. Τρεγ γί μϑπίο {δ θ»1} ἐν 6. τάθῃ ογιοά 
ἴο {656 ρῥτιοβίβ, “ευαγ " μπείφαη ! χαυαγ 1 ἀαυαγ 
ἱομερ ποί,. ὍΘ ἱπηροῦ, ἀφύᾷῦ, ΟΥ ἀδερ οὔ, 15 
ΡΙὰ., Ὀείης δά ἀγοβοοὰ ἴο ἴΠεϑ6 ὈΓ ΘΕ]Ὺ 45545515 
Ὑνοπῦ ἴΠ6 ΡΘΟρΪΘ ἴῃ πὸ βίγθεϊβ ἴῃ δῦ οὔ ρο]- 
Ιυτοη σοϊπηπιαπά ἴο δεῖ οι οὗἉ ἴῃ ννᾶγ ; δεῖ 
μπηοίξαπ 8 βίηρ., Ὀοης ἴ6 οΥῪ οὗ ἴῃ6 Ἰερεσ 
ὙΠΈΠΟνΕ Π6 Δρρεαγθά ἴῃ ρυῦϊις. Ασοογάϊηξ 
ἴο {Π6 Ἰανν [86 ἸΘΡΟΙ ννᾶϑ ὨΪ ΠΊ56 ΙΕ ἴο ΟΥῪ πιπείραη, 
ἴ,ον. χῖϊ. 49; Ὀιυῖ Πόγὰ 11 15 16 νναγηϊηρ 5ῃουξ 
οἵ ἴποϑο ψνῆ0 πιϑοῖ {6 πη Γάσγουβ. 

«ορεπ τον "ε4 ἀκυᾶν ἀπά «υαηάεγεἀ}] ὙΠῸ 
ΜΙ ϑοῦ65 ἀγὰ ΓΙ ἴῃ ἰαϊκίηρ {Π|5 845 ἃ οἶδιιϑ6 
σοι ρ οῖθ 1η ἰἴβεϊ, φυϑεη ἐῤεῦ πε φαυαγ ἐῤὲγ 
αἰμοὸ αὐαπάεγεά. ὙΠῈ ργορῆῃθξ βυρροϑοβ (δαΐ 
{πέξθ ῥγιθδῖβ, ὑρὸὰ βηάϊίηρ {ποπηβοῖνος (Π6 
ΟὈ]εςῖβ οὗ φόπογαὶ ἀΌμούτθηςθ, θὰ ἀννᾶὺ ἔγουῃ 
{πὲ εἰἴγ, Ὀμὰξ ἢ υποογίδιη ϑἴθρϑ, ηοὲ κηον- 
Ὥξ ψΒογὸ ἴο ἢηά τοῖιρθ. [ἢ [ῃ6 5ἰγθοῖβ [Π6Ὺ 
᾿ιλὰ τερὶθὰ τοι ῇ Ἰδὲ οὗ τηυγάεγῦ : πονν ΠΟΥ 
ΤῈ] ἔτοπὶ Ποὶρίοβθηθθθ, ἀπά ἔογ [ἢ6 τϑάϑοη 
δίνθη ἴῃ ἴΠ6 ποχῖ οἴδιιθθ, γιεπὶ “αἱά ρος ἐξέ 
ῥεαίβεη, Τρεν “ῥα ἰαγγν ἮΤΟ πὸ ἰοησὸγ. “ΓΏΘΥ 
πα {ποόπιβοῖνὸβ. δοῃοιτοὰ δογοδα ἃ5 ννε]] ἃ5 δὲ 
ΠοπΊο. 

ἼΠ|5 νοῦϑθ ἰΙοοκβ 50 πηιισῇ κὸ ἴΠ6 τασογά οὗ 
ἃ ΓΟᾺΪ ΟσσΌγΓΟηςΘ, Θορθο δ! ΠΥ ννῆογο (6 Ὠοαίῃθη 
ΔΙῸ Βρόκθὴ οὗ 85 τγοξιβιηρ [νυν 5} ργιοβίβ ἴσαν 
ἴο 50) τ ἃπιοηρ {Πόπὶ, τηαῖ ννὸ τηϊϑ τοραγά 
ἴΠ6 νὸν οἵ Ῥαγόδὰὰ δπὰ Ενναϊὰ 45 δ Ἰθαϑῖ 
ΡοΟβϑιὶο, τη οὖν. 14-τ--τό ἂγὲ ἐοιιπαθά ὕροη 
βοηθεῖ πηρ παῖ δον ἰοοῖκ ρῥίαοθ, ἰξ ποῖ 
ἀιιτίηρ [Πὸ διθρθ, δ 4}1} ἐνθηῖβ ἀμγίπρ [ἢ Ἰαϑὶ 
γοδῖβ οἱ Ζοθκιδῃ  γεῖρη. Δὲ ἤθη [ΠῸ 4ιοϑίοη 
οὗ τόνοῖὶ νν45 Ὀείηρ ἀδοϊἀο ὑροη, ἀπά ἅρδίη 
Ὑγ ἤθη 11 ννὰ5 Ὀοιηρ ἀοθαίοα νυν ποῖΠου [ΘΓ βα ο πὴ 
8ῃοι !ὰ ὁπάϊιγο ἃ δίθρα οὔ ποῖ, νν»ὰ Ἵδῃ ννῈ]]} 
ἀπ ἀογβϑίδηα [Πδξ ραγῖγ ἔδυ ἀ5 γάη ΒΙρῃ, ἀπά [παῖ 
ὈΪοοά ννᾶ5 βιὰ ὈΥ ρῥγίθϑδίβ δηά ρσγορδεῖβ, νγῇο 
αἰἴζογνναγάβ Πηάϊηρ τποπηϑεῖνο (ὴ6 οὈ͵]θςοῖ5 οὗ 
Ρορι δῦ μαϊγοά, βθὰ νναῦ ΟἾΪΥ ἴο βπά {Ποπὶ- 
56 ]νο5. γε ιϑοά (ῃ6 ΠΡ οὗ βοϊουση ΟΥ̓ [Π6 
ὩΘΙΡὨουτηρ σἰδῖθθ. Αδ νυν. 17---λὸ ἅτ ἢἰ5- 
ἴογίοϑ], ἴπογθ ἰα ΠΟ τοαβοη ΨὮΥ υν. 14-τ.ό 
ΤΊΑΥ ποῖ 64 0.4}}γ Ὀ6 80. 

16. Τόε ἀπγεγ...ἢ 1τἴὶ 12ὲ ἐομπίεπαπίο οὗ 
ιδουαρ ῥα σεαἱεγεά {δόηι, ᾿Δ5 ἀγίνθη ἴῃ 6568 

ουπαννοὰ ρῥυοϑίβ ἈΠΠΟΡ ἀπά {ἘΠ ΠΟΥ, ἀπά ὧν 
«υὐἱ δὶ πο γιογ γεσαγά ἐῥενι ΜΙᾺ ἕΑν ΟΌΓ. 

δὲν γειρεοϊά πο] Μεηπ γερεοϊεά ποῖ, ἴΠ696 
Ὀεΐηρ οἰἴμεσ ἴῃ6 ρεορὶς ψνῆο ἴῃ τ. τς ἐγεαϊοα 
(ἢ ῥυίθϑίβ ἃ5 ἰθρϑῖϑβ, οὐ ἴῃς βοαίΐμεη νγ8ο ἀγονθ 
ἐδβότ ἴτοπὶ {Ποῖγ [οΥΤΊ ΟΓΊ65. 

17--ΔὯ2Ὴ. Ι͂ὴ (ἤοδοὸ ΟΣ σϑοῦϑεβ εγο 28 
Εῖνοβ ἃ γδριὰ ϑἰκοίςἢ οὔ {πὸ αϑῖ ἀδγβ οἵ [86 
δίοξε δηᾷ ἴπ6 σδρίυγο οὗ τῃ6 Κίῃρ. 6 δανθ 
{Π6 ἰπίθηθο ννδϊοπίηρ Ὸσ [ῃ6 ΔΡργοδοὶ οἵ δῃ 
Βργρίδη γι, ἴΠ6 σγοννηρ σαν Γ Ὑ οὗ {86 
βδίθρθ ψν ἢ πηδάθ ἴἃ ἀδηρόγοιιβ ἴο βὸ ἰηἴο [86 
ΟΡΘῃ 'βρᾶσος Ὀϑουδα οἵ ἴδ πιϊβϑῖϊθβ οὗ [86 
ΘΠΘΙΏΥ, ἰἢ6 ἀοβρογαϊϊοη οἵ ἴἢ6 Κίηρ, ἢ15 ΠΙΡὮΣ, 
[6 ταρι ἀγ οὗ 186 Ῥυτγϑυϊῖ, 5 σδρίωυγο, δπὰ 
1Π6 δυδηάἀοηπηθπὶ ἢ 11 οὗ 411 ὨοΡΘ. 

17. “4: Ὧν τ, ομγ ἐγ αὲ γε] Ἐλλίμες, 
δοδ ἀο ομγ ἐγο: «υαοἱό ἀφυαγ ἸΟΟΚΙΠΡ 7ὉΓ οὩ 
ασὶπ ῥεῖ. ὙὝΒΘ ΑΟΨ΄. 45 υδι.4] δεςορίβ [86 
Κι, Ὀυϊ ἴῃ ΟἿ 15 ῥὈγείθγδ 6, δηά 15 6χ- 
Ῥ]δ θὰ 45 αῦονθ ὈὉΥῪ Μίδισευ δῃὰ (ὐθϑθβὶιβ. 

ἐπ ΘΓ αὐα]ορίησ) ΜδῊΥ τηοάθγηῃ οοπΊ- 
τηδηΐαΐοτβ, ἱποϊυάϊηρ (6 Ἰοχίςσοης οὗ Οδβ. δά 
Εὰγοῖ, ἰγαηϑιαῖο οὐ μ᾽ α«υαϊερίοαυεγ. ΤΗΦ 
ΨΘΓΥ Μγ6}} δι115 [ῃ6 ᾿νῃο]6 νεῦβθ, ἰὴ νι οἢ [6 
ΡΙΌΡΠΕΣ μᾶ5 οδυτιθὰ 5 Ῥᾶςκ ἴο ἰῆς δοίιδὶ 
506Π65 οὗἉ [Π6 5ἷθρα. 

18. Τῤεγ ῥιιπὶ... Οτ, ΤΟΥ Βπαπῖθϑα οὰν 
“ἰοῤ ἐδαΐ αὐς εομά πο ρὸ ομδ ἐπίο ἐῤὲ σίγεει:. 
ὙΠΟ νοῦ 20 μπὲ ἀρθβ ποῖ πηεᾶη 50 πηι ἢ ἴο 
ΡΌΓΞῸΘ ϑΑΠ)6 85 ἴο 116 ἴῃ ΔπΊΌι 5} ἔογ ἴἴ, δηά 
σαῖςἢ [ἃ ΌΥ 5πᾶγεϑ : δηά [ῃ6 βίγθεϊβ5 ἃγὸ 1{|, ἐῤε 
«υἱάό ῥίαεει, Θϑρεςῖ } γ αἱ {π6 ραῖοθθ. Τονναγάς 
(Π6 οηά οὗἩἉ 1Π6 5ῖθρο ἴπ6 ἴοννογβ εγοσϊοαὰ ΌΥ 16 
ΘΠΘΠΥ ννουϊὰ σοπηπιαπά {πόθο ρ]ασθβ, δηά 
ἐποιρῇ πὸ ρτοδῖ ἀδπιαρὸ τ ρς Ὀ6 ἀοηθ Ὀγ {Π6 
αὔτονν8 οὗ ἴπὸ ΟΠαϊάσαηβ, γεῖ βϑυςῇ ϑροῖβ 
νου]ὰ Ὀ6 ἀνοϊάδα, αηὰ (ἴδ β'ψῃϊ οἵ ἴΠπῈ ἴονγεῦβ 
δάἀνδηςσίηρ ἴῃ. πο ἢ νου βίγιΚο τῃς Ὀεϑιοσοὰ 
ἢ ἑδγγοσ, δηὰ εῖνὸ σῖϑο ἴο 50 Οἢ Θχο]απηδίοη5 
ἃ5 ΤῸ ΡΥΑΡὨ ΘΔ σίνοῃ ἴῃ [86 τοϑῖ οὗ ἴῃς νϑῦβο, 

19. Οἱ ρεγισομίογς αγο...ἢ ΟἿΣ ΡῬΌΣΒΌΟΘΣΒ 
ὝΘΙΘ στυογ ἐδαπ 1δὲ ἐαχίες Ὁ δεαυεη, οΡ. 
[6γ. ἵν. 123. ΧΙνῖ!, 40. 

ἐδεγ ῥωεγεμοά 1.1 ΤΡῸ ομδβοᾶ τῷ. Ὑἢδ 
νοΓῸ ᾿ξ. πιοᾶπς ἴο Ὀ6 Ποῖ, ἃπά 50 ἴο ὅ0 ΔΩΥ͂ 
{πρὶ ραρεῦίγ. ὙὨΪ8 νοῦϑθα ΤΊΔῪ τοῖοσ οἴΠοσ ἴὸ 
Ζεράοκιδῃ δπὰ ἢ]5 ῥαγίυ, οὔ ἴο βυςἢ οἴπεῖβ οὗ 
[πὸ Ρεορίο 85 αἰϊοσηρίοά ἴο βεθβ.0 Ὅς υδὸ οἵ 



4 (εὩ. 5.7. 

Υ. 20---22.ἢ 

8166 ..8 προη (Π6 πιουηίδίη3, {Π6γ ἰΔ]ἃ 
ὙγΑΪΌ [ῸΓ 8 ἰπ ἴῃς νν] ΔΘ ΓΏ 688. 

20 Τῆς “Ὀγεδῃ οὗ οἱυγ ποϑβίγι]8. τὴ68 
Δηοϊηϊεά οὗ {πὲ ΓΙ ΟΚΡ., νγὰ8 ἴδκεη ἴῃ 
{ΠΕ ῚΓ ρῥἰἴϑ, οὗ ννῆοπι νγὲ 84, [Πη46γ 
18 βῃδάονν νγχὲ 5Π4]}] ᾿νε ἀπιοηρ {πε 
Ὠεδίῃεη. 

2ι 4 Βεϊοῖϊςε δηὰ δὲ ρἱλά, Ο 
ἀδλυρηϊογ οὗ Ἑάοπι, παῖ ἀνγα ]εβὲ ἴῃ 
τῃ6 ἰληά οὗ ὕΖ; τῃε οὺρ «'βδο 5}8]]} 
Ρᾶ85 Τῆγουρῃ υὑπῖο τῆεε: τῃοὺ 504} 

[86 ἤτϑί ρεῖβ. ρῖι.. ἀοδϑ ποῖ βσῆονν {πὲ [ἐγοπὶ- 
ἸΔἢ ὨΙΠ]56} ἐγίθά ἴο ὄἐβοᾶρθὲ. Α5 τοραγάβ {ῃ6 
"ποι απ δα «υἱάογηοι. Ποτα βρόΐκοη οὗ, (ἢ 
τουΐο ἴῃ κοϊηρ ἔγοπῃ [Θγυβδίοτῃ ἴο [γος ῃο ἰοδά 5 
ἢχϑί ουοῦ ἢειρῃϊβ, Ὀοριηηίηρ ἢ (π6 Μοιυπΐ 
οὗ ΟἸ᾿νεβ, δηά (ἤθη ἀδβοθηὰβ ἱπέο {π6 ρῥ]αῖη οὗ 
ἴῃς Ομὸγ (Νἅρεϊ50.). 

4Ο. 72ε ὀγεαΐ δ 977 ον πουίγὶ] ΤΕ (Π6 ἴοττὴβ 
οἵ 115 νϑῦβθ σϑοπὶ ρθῆ ἴπδη Ὀοβξ Ζοάοκίδῃ, 
6 Τηϊι5' ΤΟΙΠΠΊΘΙΊΌΕΙ ἢγϑι (Παΐ Ἰογδιὶυ 15 ποῖ 
Δοροῖμοσ ἀδροεπάθηξς ὑροη ἴπθ σπαγαςίοσ οὗ 
ἴῃ Κιπρ, δηὰ πὶ Ζεάοκίδῃ ννᾶ5. “" [ὁπονδῇ 5 
δηοϊηϊοαά ᾿" (ορ. νναῖ Πᾶν! βαγϑ οὗ 5411}, χ 8. 
ΧΧΥ,. 9, ὅζς,; 2 8. 1. 14}. ἃπά [Π6 τορτοβθηϊδ- 
ἔνθ οὗ {Π6 ἐλπλὶν οὗ Ὠανιά. ΒΒ ϑθοοπάϊγ, 
Π6 ἰ5 ποῖ βεῖ Ὀείογθ ι.ι5 88 ἃ νἱςίοιιβ Κίηρ, θυ 
ΤΑΙΠΟΥ 85 ἃ ἸΔη ννῆο νυϊϑπεὰ ἰο ἀο σιρῃξ, δὰ 
ἢλὰ ποῖ δἰγοηρίῃ θποιρὴ οὗ σμαγδοίογ ἴο βἴθπὶ 
ἴΠ6 εν] οὐττοηΐ οὗ 815 {{π|ὲδ5. Ηἰβ ςοπάιιςϊ 
δΌουϊς {πὸ 5᾽ανθβθ, [6γ. χχχίν. 8, ννὰβ ἴῃδλϊ οὗ δῃ 
ὈΡΠΡΉΪ πιαπ, ἀπά 6 παά Ὀδθθη ὄνθὴ Ὀοϊὰ ἴῃ 
δηον τη Κἰηπε55 ἴο [ογεπηδῃ. Απά πονν [ῃδὲ 
[6 5δἰδίθ ννᾷϑ (4]}}Ππορὶ 6 ννὰϑ 45 (Π6 νεσυῪ Ὀγοδίῃ 
οὗ ΠΡ το {πὸ διρινο5, ν ῆο ψουϊὰ πάνθ πὸ 
ΤΑΙ γί Ροϊης νσππουϊ Πα ; ννμογθαβ 1 6 
δβοδρρά, {ΠΕῸῚῪ τρί ἢ δπὶ μᾶνο ουπά ἃ 
τεῦξε διοηρ ϑοῖηθ οὗ [6 ποὶρῃθουτίπς 
ΠΑ[ΙΟΠ5, δπὰ 8ἃ5 Ἰοῃβ ἃ5 {πὸ παά ἃ Κίηρ οὗ 
Βανι ς Ἰπρ 4}1} ἤορθ οὗ ργοϊοηρίηρ {ποὶσ 
ΠδίοηΔ] ὀχ βίθηςθ νου]Ἱά ηοΐ 5θοπὶ ]οϑί. Ῥοϑ- 
Β.ὉΪΥ 1ἴΠ6 ΘΧΙΓΟΠΊΘ σοπιοίδθηεβα οὗ ἴῃ6 δοϊιαὶ 
ΤΟΙΔ ΙΟΏ5ὮΙΡ οἵ 5Π6 4116] ἴο Ζεάθκιαῃ τᾶν ἢᾶνο 
Ὀξδεη οπα οὗ {πὸ γοάβοηϑ ννὮγῪ ἴπ6 ΚίηρῚν ΟΒΊΓΘ 
νν25 ηοΐ τοϑϊοτρα δου ἴῃδ σοίγηῃ ἔγοπιὶ Βαῦγ- 
Ἰοῆη. Ηἰδ5 Ἰπε μβδά ϑδυπκ ἄοννη ἴο {δε ροϑβιτοῃ 
οὗ ρ᾽δίη ὑπογοννποά ΟἹ ΖΘ η5 ἔγοιῃ ἴΠ6 {Ππ|6 οὗ 
᾿ανιὰ οηννατγάϑ. 

ἐπ ἐῤεὶν ἢ ὝΠΟ ννογάς ἀγὸ πῃοϊδρδοτγίοδὶ, 
διρροπίηρ (αὶ Ζοάοκιαῃ να διιηϊεὶ ᾿ἰκὸ ἃ 
να δηϊπλδὶ, δηὰ ἀτγίνθη ἱπίο ἃ ρι{{4]}. 

4], 22. ὙὍἢο ργορῃεῖ οηάς ἢϊ5 οεερῪ στ ἢ 
ἴδε Ιαπριιαρο οὗ Μεββίδηϊις ἤορε, 45 Εννδὶά 
ΓΙΕΌΏΓΥ τοπιαγκβ. [ἢ τ. 20 ἴπογθ ννᾶϑ Ὀίδηκ 
ἀοβρδιγ, ἕο [6 ἐαγίῃν Κιηρ παὰ [δ] θη: Ὀὰΐ 
ξΑῖπ ἤορῈ ΓΟνῖνθ5, ΤῸΓ ἰϑγαθὶ σδηηοῖ γα] 

ἰδῆ. Εἰγϑὶ πὸ Βάοπι, ἴῃ γοργοβθοηΐδίινο 
οἵ ἴ[ῃ6 Ομυτοἢ 5. ἴοεβ, 15 ἰγοηῖ σα! ἰο]ὰ ἴο τὸ- 
ἦοῖςε. Ἀθϑοϊςα 5886 ἀϊά τρδ]ϊοϊουϑΥ δὲ {86 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΘ. ΙΝ. 

ῬῈ ἀγιηκαθη, δηά βῆλϊξ πιαῖκα ἐπ γβοὶ 
πᾶκεά, 

22  'Τἢς ρυηίδῃπιεης οὗἉἁ τἈΐηε "τ 
ἰπίφυϊεγ 18 Δοσοπιρ! βῃε4, Ο ἀδιρἢτεγ ἐπέψεν. 
οἵ Ζίοῃ ; ἢδ νν}]} πὸ πιογα σδύγυ ἴπεα 
ΑΥΤΑΥ͂ ἱπῖο σλρίϊνγ: πα ΨΜ|}} νιβὶς 
τΠῖπη6 ἰηϊφυγ, Ο ἀδυρμίεγ οὗ Εάοπι; 
ἢς Ψ1ΠΠΘῈ ἀἰβοονεγ ΓῊΥ 51Π8. 

ΓΗΑΡΤῈΝᾺΚ ν. 
Α 2 πεῖ εορεῤίαίγ ο77 Ζίονε ἐπε 2 γαγερ τρείο Οοί. 

σἀρίιτε οὗ Τογιβαίεπη, 8εὲ6 Ῥϑ, Ἴχχχυῖΐ. 7: 
]6γ. ΧΙΧ. 7-τ-, Ὀμπῖ ΠΟΙ ριυπὶβῃπιοηξ ἰ5 
αι ο ΚΙ ἴο ἔοϊον : ἔογ [Π6 νης ρ οὗ ἐπ 
ἀἰνῖπο γδίῃ 18 ΘΟΟἢ ἴο ρ855 Οὐ ἴο ἤεσ, δπά 
ὈΡροη [ἢ 1] ἔΟ]]ονν σθαπιὸ δηὰ ἀΐβργαςθ 5 οὗ 
Οη6 ΨΠΟ ἴῃ ἢ]5 ἀπ Κοηῃθθβ βίτρβ ὨἰΠΊβοΙ 
πακοά. 

22. Τε ῥινίῥηιεπί οὗ ἐῤίνο ἱπίφωὶέν ἰς ἀος 
εο»ρερἐ ῥέε] 1ϊ. ΤῊ ἸπιαυΣῦν 185 δηθὰ, 
ἼΠ15 15 Ππ6 γϑϑυϊτ οὐ [πάλῃ Πανὶηρ ὈΟΓΠΘ ΠΟΥ 
Ριυμπίβῃπιθηξ ; ἔογ [ἴ 15 ποῖ 158 ἴο ρυιηϊπῃ ἔν ῖσὸ 
ἴογ ἴΠ6 βᾶπιθὸ (ῃϊπρ. Απά {πογοίοσγο [Θγοπιδἢ 
δάά5, Ηε «υἱὴ]! ποῖ τοπά ἐῤεε ἀσαὺι ἱπίο καριϊἱίγ, 
ποῖ πιραπίηρ {ΠΟΓΕΌΥ παῖ πάογ ἃ}1] οἰγοπ- 
βίδποοβ [πἀδ}; ννου]Ἱά ἤᾶνθ Δῃ ἰνηπλι ΠΥ ἔγοπὶ 
ΘΧΙ]Ο;---ἴίον {πὲ ννου]ὰ ἀδρεπά ἀροη Ποσ διΐατο 
ςοπάυςξ :---δοῖ παξ ΠΟΥ ῥγοδοηῖ ρα] Ὀείην 
ζςΟΙΏΡΪΕἴΟἸΥ οχρίαῖθά, 5η6 ννουὰ μᾶνθ ποϊμιηρ 
ξαγΓΙ ΠΟΥ ἴο ἔδαγ οἡ 115 δεοοιπῖ. 

ῥὲ «υἱῤ ἀνεοσεν ἐγ “ἢ ὙΠῸ νογῦ υορὰ 
ΠΟΙ σΟπιο5. ἔγοπι [6 βᾷπιῈὸ γτοοΐῖ 45 τῆδλι ἔογ 
ΠΩΓΥΥΙΜΦ ἀαυαν ἐαῤίϊυε ἴῃ ἴΠ6 ράγΆ}16] οἰδιιϑο, 
Βρ δνογάβννουίῃ {πογοίογε ραγαρῆγαϑοθ "" ΗΘ 
Παῖἢ ὑποονογεὰ [6 5π5 οὗ άοηι, απα Πμλῖῃ 
σονογοὰ ἴΠοϑ6 οὗ [9γδ6]. Ζ7Το ιἰποονοῦ πὰ 
ΘΟΧΡΟΘῈ 51Πη5 15 δαιίναϊοπξ ἴο ριπἰϑιππρ (Ποτη. 
Απὰ ἐδὺ5 ἴπδη 85 Ἑάοπλ χοϊοῖσθβ υνῆθη [86 
ΟΠΒυγοἢ 15 σμαβίϊβδοα, 50 15 ἴπ6 ἀδὺ οὔ τὴ 
ΟΒυ το ἢ 8. {ΠῸπρῆ (Πα 450 οὐ ψνἢϊς ἢ ἴῃ6 
ΜΊΟΚοα πιθοῖ νυ τι γοϊτ υτοη. 

ΟΗΑρ. . ΤὍΤῆϊβ ἤπαὶ σπαρίοσγ σοπϑίϑίς οἱ 
[Π6 54π|Ὲὲ Πι ΠῚ ΘΙ ΟΥ̓Ὠ γΟΓΘ65 85 ἔθ ἂγὸ Ἰοί[ογϑ 
ἴῃ {πὸ Ηδῦγενν αἱρῃαδεῖ, θὰ ΠΟΥ ἢὸ Ἰοηροῦ 
Ὀορίη νυ ἢ (6 Ἰοιουβ ἴῃ τορι δῦ οτάοτ Οη 
{π6 οἴδου παπά, ἴπογδ 15 ὄνθῆ ΠΊΟΓΙΟ δἰ γίςξ στο 
85 ἴο {πὸ ἴοττῃ δηὰ διταηροπηεη οὔ Π6 ροσίη, ϑας ἢ 
γΟΓΒ6 ὈΘΙΠρ᾽ ΠΟΙ ρΡΥΓΘβϑθα ἰηΐο ἃ νΟΥῪ Ὀτίοῦ ςσοπὶ- 
Ρ855, σοηϑβίϑιηρ οὗ ἴννο πλθιλῦοτβ νυν σἢ δῆσννοι 
ἴο οὔθ ἃποίΐμει Ὀοίἢ ἴῃ ἰάθαᾳ δηὰ δχργοβϑίοη, 
Βοριηηϊηρ ἢ ἃ ργάγοῦ ἴο Οοά ἴο γριποπλ θοῦ 
{ΠΟΙΓ ΠΊΙΘΟΓΥ, τ. αν [86 γτοϑί 15 πλλῖη]ν οσςσιιρὶοα 
ἢ ἴῃς τοοδριτυ]δίϊοη οὗ {Π6ῚΓ βι σγίηρβ, συ. 
2---18, νυν ἢ ἀΓὸ δοκηοιν)οάροα ἴῃ στ. 7, τό 
ἴο 6 {πὸ ἔτι! ΟὗἩὨἁ ΤΠΟΙΓ ον δἰη5 δπὰ (Πθ δ᾽ 8 
οὗ {πεῖν ἔλί Πογβ, νυ ]6 ΠΠΑΠ}γγ, ἴῃ τ. 19----2, 
(86 ϑαγηθϑοῖ ὈγΑΥῸΓ 15 τοπου θα (ηδὲ Οοά πουὰ 
ποΐ Γογσεῖ {πόπὶ ἔογ ϑνογ, θυ σοβίογο πο ἴο 
Η!5 ἔλνοισ 85 ἴῃ οἰδῃ {Ππ|6. 
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ἘΜΕΜΒΕΕ, Ο Ιοκρ, νμδῖ ἰ5 
σοπΊα προ υ8:; σοπδιάει, ἀπά 

ὈεΠο]4 οὐ τεργολςῇῆ. 
2 Ουτγ ἱηπευϊζᾶησε 15 τυγηεά ἴο 

βίΓΔΠΡΘΓβ, ΟἿ ἤοιι865 ἴο Δ16Π98. 
2 γε ἍΓῈ ΟΥΡἤΔΠ5 ἂπὰ (δίῃ οΓΪ6 58, 

Οὐ πιοῖμεῖβ 47 ἃ8 ννϊάοννβ. 
4 δνε μανε ἀγιμκοη Οὐγ ννδῖει ἔὉγ 

"ΗΟ ΟΠ ΠΊΟΠΘΥ; ΟὐΓ νγουά [15 80[4 ὑπῖο 8. 
ξὴς ς ἸΟυγ περκβ ἀγέ ὑπάεγ ρεῖβε- 

εῦΌ. (κνὉ . 

“μεν νεὰς Ουἴίοη: Μὲ ἰαῦοιτ, σπά ἤᾶνα πὸ 
α᾽7 τυ 

δεςνίσά. Γέϑβῖ. 

ΙΑΜΕΝΤΆΑΤΙΟΝΘ. ν. [ν. 1--9. 

6 Ὗνε πᾶνε ρίνεη πε δαπά 29 τῆς 
Ἐργρτίαηβ, πᾶ ἰο τῇς Αϑϑυγίδῃβ, ἴο 
δε 54ἰἰ3πεά ννἢ Ὀτγεδά. 

γη κΟυγ τδεῖβ πᾶνε βιηηθά, σλα "76. 5, 
αγέ ποῖ; ἂδπῃά νγὲ αν ὕογης τἢεῖγ Ἑδον. τᾶ « 
ἸΠΙ4ΌΠ 68. 

8 δεγνδηῖβ ἢανο στιϊοά ονοῦ 08: 
ἐῤέεγε ἰς ὕοης τῆλϊ ἀοζῇ ἀδῖνοσ κς οὐΐ 
οὗ {πεῖν ἢαπά. 

9 Ὗνε ραῖ οὖς Ὀτελά ψῖῃ ἐῤε ῥεγι 
07 Οὐν ᾿ἰἷνεβ θεσάυβε οὗ (πε βνγογὰ οὗ 
τῆς τνυ]άδγηεβ8. 

1. ευδαὶ ἐξ εο»δ μῥοη 1.1] ἴ,1ἴ, «υδαΐ Ἀ88 
ΒΔΡΡΘηΘά 320». ὍΠ15 νεῦβα ἔογπιβ [86 ᾿ητῸ- 
ἀιιςζίοη ἴο {πὸ τεςϊ4] οὗ {ΠΕΙΓ χοῤγοαερ, ἰ. ε. τῃ6 
ΠΔΙΙΟΠΔ] αἀἰβργάσο νν ιςἢ μδὰ Ὀοίβ] ] θη {Π6ηλ. 

Ὡ. Οἱν ἱπδογίίαποο 9 ἱμγπεά [ὁ δἰ γα.) 
ΤΩ Ηρῦτονν ψογά τοπαεγοὰ ἐμγησά Ταθδῃβ 
γαπεξεγγοά, πιλὰθ νοῦ ἴο. ΤΠὲ ᾿πῃοπίδηςθ 
νγ5 {Π0 ἰαπὰ οἵ (ηδαῃ, ἰῴον. ΧΧ. 24. 

ομγ ῥομθός 1ο αἰιοπ6}] ΟΥ̓ 1ο ογείσηπογε. ὙΠῸ 
ἀμ ΠΠ συ] πιδάθ ὉῪ βοπθ σοτηπιοηπίδίοτβ δυουΐ 
1Π6 Πουιι565 ἰῃ σοπηθοίίοη νυν ννηδξ 5 βαὰ ἴῃ 
76γ. 1, 1.2 οὐ {Ποῖγ ἀεβίγυςσίίοη, 5 8ῃ ἰηϑδίδποθ 
οὗ ονογ-τοβπειηθηῖ. ΝΥ Πμαΐονου ἤουϑεθ {ΠΟΓῸ 
ννόγὸ ΤΠῃγουρβῃουΐῖ [86 νυ οΪο ἰαπὰ οὗ [πὰ ὃ6- 
σᾶπιε ἴΠῸ ργοροΥ οὔτδε μα] άςεδηβ ᾿ροη {Π6ῚΓ 
ςοησιιοϑὶ οἵ (Π6 σουηιΓΥ. Απά ἠδίιγα! υ ῥαπά 
Δηκ δοισε: Αγτὰ σοιρ θα ἰορεῖδογ. 

38. ομγ' »ιοίδεγι 41Ὸ ας «υἱάοαυ] ὍΤὮΘ ρᾶτγ- 
τς] 4. συ ρροϑίβ [δῖ [6 νυ ο]6 νεῦθο 15 πγεΐδ- 
Ῥῃοῦςα. οὐ ἀϊδίγτοθβθ δηὰ ἀοϑοϊδιοη ἰς 
σοΟΙΡΑΓΔΌΪΘ ΟΠῪΥ ἴο (πὶ οὗ ἐδί μευ θ55. ογρἤδηβ 
ΟΥ νγῖν65 7ι5ῖ Ὀογοανοά οὗ {ποῖγ μυβθδπάϑ. 

4. οἱ «υοορά ἐξ «οἷά τσιίο 1.1] ΟΥ̓́, οἱ «υοοά 
σοιθῦμ ὅο 8 ΤῸΣ ὕΣΙῸΘ (πιᾶτρ.). ὍΤΠα 
τοηάογιηρ οὗ ([Π6 Α. ΨΝ. 5ρ0115 {Π6 σΑγθί Πγ 
βιυάϊοά τῆγίῃπὶ οὗ {δ6 οτρίηδὶ, ὙΠῸ Ὀϊ(ετ- 
Π695 οὗ ἴπε σοπιρ]διηΐ 1165 ποῖ ΤΔΕΓΟΙΥ ἴῃ {ΠΕΙΓ 
μανίηρ ἴο ρυγοθαδο ἴπ6 ποοθϑβαγίοβ οὗ 116, Ὀὰζ 
τῆδι ἰἴ ννᾶβ {ΠΘῚΓ οὐ Ργορογ νν ιοἢ {ΠΥ Πδὰ 
τῆυ5 ἴο Ὀυγ. ὙΠῸ οαρίϊνεβ ννεγὸ ἀοι 11655 
οἰ σον νναϊοῃοά, δηὰ ποῖ δ]] ον ἴο ΞἴγΑΥ ἔγουῃ 
(Πς ρίάδςε ννῃογεα {ΠΥ ννεῦε ἀδίδιποα ἴῃ ργορᾶ- 
ταῖϊοη ἔογ {πο ῚΓ γτοοναὶ ἴο Βαῦγίοη, δηὰ ἔδι5 
σου! ]ά οὐίαὶπ ννοοά ἂπά νναΐεσ ΟΠΪ]Ὺ ΟΥ̓ ῥᾶγυης 
ἴογ {Π6 πη]. 

δ. Ουν πεοᾷς ἃῇὰ τριάφγ ῥεγαξοκοη)] [,Δἴ. 
ὕρον ον πεῖς αὐῪ «ὐεγὸ ῥεγεμεά, 1.6. ν6 ΝΥΟΤΟΘ 
Ρυτγϑιιοὰ 50 ἀςίίνοὶν παῖ ΟἿΣ ΘηΘΠΊ65 βρεηδα 
ΘΥΟΓ 50 οἷοβδθ ἸΡΟὴ 115 85 ἴο Ὁδ ἸΟΔΠΙΏΡ᾽ ΟΥ̓́ΔΓ ΟἿΣ 
ΠΟΟΚΒ τοδαγ δῖ οὔςθ ἴο 561ΖΘ ι.5. 

«υε ἰαὀοιγ)] δ ψο10 Ὑψϑδσιθᾶ, ἠδεγέ αυας 
πο γα ὦ. ΔΝ νυόγὸ {γρὰ ουὖἱ νυ θείης 
ἴῃιι5 σῃαϑοα ᾿ποοβϑδη τ !, ἃπαὰ ἢῸ Ορρογίμη!γ 
ὙᾺ5 αἰϊοννοὰ 1.5 οἵ τσεγοβῃηρ ΟὟΓ ΨΘΑΣΥ 
ἔγδτηθβ. 

Θ. ἴο 2ῤν Ἐργῥηίαπε, απὰ ἴο ἐδέ “:ἰγγὶαη:) 

ἢξε δαῦυε σίυει ἐδε βαπά ἴο ἘξΥΡνῖ, ἴο 4667» 
σία, ἄς. 0 κίυε δὲ ῥαμά τοθλῃς ἴο βιιῦπιξ 
ΟΠΘΒΕΕ, 566 ἡοΐῖθ οἡ οσ. 1. ᾿ς. ογ πιοτὸ ἰοοά 
ἴο ΚΘΟΡ Οὐγϑοῖνοϑ ἔγοπὶ ἀγίηρ οὗ δΒυπροῦ, νὰ 
μανθ σιυδτηοαἀ ἰο Ὀοπάδσε πον ἴο Βργρῖ, 
πον ἰο Αϑϑυγίδ. ΑὈϑο ΤΟΥ 1 νγα5 Βαῦγ]οη 
{παΐ δά }ιι5ῖ ἀδδίγογοά {Π6ῚὙ πα[]0Π4] οχἰϑίεηςς, 
δι [εἐγοπαἢ πιοδηῃβ [ἢδί 1} ἔδεϊ πη ρπ οὗ ραϊτϊοῖ- 
15πὶ ὑνοτο σγϑηθά, δηὰ [Π6 5016 σαγὸ παῖ σὸ- 
τηδίποὰ ννὰβ5 ἴπ βο  ββὴ ἀδϑίγε ἔογ Ῥεγβοῃδὶ 
Ρτοϑογνδίίοη. ΤῸ βϑθουτγο [ἢ15 {πὸ ρθορὶθ νου]Ἱά 
ΓΕΔ] ἢανα συδτοὰ ἴο ἴπδ γοκὸ δἴπου οὗ 
Ἐξυρῖ οσ Αϑϑυσγία, ννῃ]οἢ τὸ πιοπίοπϑά 85 ἴῃ 6 
δτοδίῖ ροννογβ ἔγσγοπι Ὡς ἢ ἴπ ἘΠΕΙΓ ραϑί ΒΙβίοΥΥ 
ΠΟΥ δὰ 50 οἴδσῃη ευΐογεά. ὙΠδ πιοπίίοη, 
Βοννόνου, οἵ ἴο56 ρονγοῖβ βϑῆθννβ {παῖ ἴπ6 ἀδ- 
βογρίϊοη 15 Ἰάθαὶ γδῖμοσ (πδη δοίιδὶ. 

Ἴ. δὰ δῖὸ ποῖ; ὡπά «εὐε..}] ΟΥ̓, Ὁ80Υ 
ΔΙῸ ποῦ; «α«ὖὐὖὸ ῥᾷυε ὀόὸγη ἐῤεῖγ ἐπίψμ δε. 
Ουγ ἔδί ποῖ ννῦο θορδη (ἢ 15 ΠδΕ ΠΑ] ΔροδίδοῦΥ 
ἀϊεὰ Ὀείοτε {πῃ ἤουγ οὗ ρυιπιϑητπηοης μδα ἀγγν- 
οὦ. Ψ'νὸ ννῇῆο ἢᾶνθ σοηζπυρὰ {δμοῖγ δίῃ, υ. χσό, 
Βανὸ δά ἴο Ὀθᾶγ δίοπο ἴΠ6 [αἴ] σοῃϑθα θηςεβ. 

8. δεγυση ) ἰ.ς. ΒΊαν θα. [{ νγᾶϑ πο υἢ- 
σοπητηοη [Ππὶηρ 1η Οὐδηΐα] σου ΠΙΓΙΘ5 ἔΟΓ 5ἰᾶνθβ 
ἴο δἰϊδίπ ἴο ΠΙρἢ οΠῆςδ, 5866 ποΐίε οἡ γον. χίχ. 
Ιο, δηὰ ἴο ἢδνο ἴο διιπιὶὶ ἴο σις ἢ τὶ νου ]ά 
6 4 ἰεγγῦ]ς ἀερταάαιίίοη ἴο ἃ διρῃ-ϑριπιοὰ 
1ενν. 

9. ἢ»εγα!] Οτὖ, ἔο.ο αοῦ, ἴἰ. Ὀτίηνς ἴῃ, 
οἴ ὀγεοαά αἱ ἐῤὲ ῥεγὶΪ οΓ οὐν ες ΝΝνε ἅτὸ 
ποΐ ἴο διιρροβϑὸ (δαῖ 4}} (ἢ σδίδπλ τος ΠΕΙῸ 
τηθηϊοηοά παρροπθά ἴο 411 αἰϊκο: γαῖμογ ἴῃ ἃ 
ϑιισσδϑϑίοη οὗ οὐ, πποοπποςϊοα ϑδοηΐθηςοθ5, [6 
ΡῬγορἢδε δηιπιογαῖεϑ [ἢς σοῦ αἰσίγοβϑοβ, νν ΙΓ ἢ 
ρΓοϑϑθα ΠΘΑΥ ΠΥ 50πὶ6 οἡ ὁπε ρουζίοη οὗ (Π6 ρθορὶθ 
Δα 50ΠῚ6 οὐ δηοίῃοσ. ὍΠ15 γοῦϑ6 ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ͂ 
Γοίογς ἴο ἴῆοϑθ ψῆο νγότὸ ἸΘΗ 85 ἀείνοιβ δηά 
νἱΘάγόβϑογα ἰη {Π6 ἰδπά, ἀπὰ ννῇο, ἴῃ ραϊποτης 
ἴῃ 5 ἢ ἔγυ!δ 85 γοπηδ πθά, ὑνογο ὄχροβοά ἴο 
ἰηουγθίοηβ οὗ {πὸ Βοάδννδοη, ἤόγὸ οὶ θὰ ἐδἊ 
σανογά ὁ ἐῤε ἀξογί. ΜῈ σδῃ ΑΞ ἱπιαρὶπα 
παῖ ἀιυπηρ ἀπά αῇοσ [6 σίορε ἰῆθβε ἀθϑοτῖ 
{Π065 ἱηναάοα πιϑηγ ρογίίοηβ οὗ {ἴῃς ἰδηᾶ οὗ 
Τυάκξα δηά ρ Π]αροά ὑπὸ ἀδέθηςοἑοβϑ ἸΠΠΔΙΠΔΗΙΑ, 
ἴο ννῆοϑο βιιβογιηρα πὸ (μα άπδηβ νου] Ὀκ 
ὈΓΓΟΥ͂Υ ᾿παϊβεγοηΐ. 



ιὍχ, 

ν. το-το. ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΟ. ΥΝ. 6οΚ 

Ρλπρ τὸ Οὐγ δβκίπ νγὰ8 Ιλ κ {{κῈ δὴ 
ονθῇ δδεοδιιβϑὸ οὗ τῆς ᾿ἰτογγιῦϊα [Δ- 

ΕΡΨΌΥΖ,ΟΥ, - 

11 ΤΟΥ ταν ϑῃθά 16 ὑγοπιθη ἰῃ 
Ζίοῃ, απά τὴς τηδι 458 ἰῃ τῃς οἰτ65 οὗ 
]7υάδῃ. 

12 Ῥ͵ΠΟαΒ ΔΓ ἢαηρεά ὑρ δΥ {Π6}Ὁ 
Βαπὰ: τῆς ἔλςεϑ οἵ εἰάβιβϑ σγεγε ποῖ 
Ποποιγαά. 

12 ΤΉΘΥ ἴοοῖκ (ἢ6 γουηρ πιεη ἴο 
σῦπά, δηά (6 σὨΠ]άγεη ἔ6]}} ὑπ άεγ τΠ6 
ννοοα. 

14 Τῆς εἰάετβ ἤανε Ἴεβδϑεά ἔζομῃ 

10. Οὑν «ἀπ... Τα νεῦϑθ 15 ΒΙΚΉΪΥ 
Ῥοείςδὶ, Ομ «ἀϊπ 158 ΤΊΘΥΥ τοῦ 119 δὰ 
ΟΥΘῺ ὈΘθοδδο ΟὗὨἨ Ὅη0 720 ΘΙ -Ὀϊ]αΒῦ οὗ 
ρνεπο. ὙὈ6 νεγῦ τοηάογοά Μεγ} γεά 15. υϑοὰ 
οὗ {πὸ ψψαῖτὴ βμίονν οὗ ἴονθ ἴῃ ὕδηῃ. χἱμ. 20, 
1: Κι. "||. 16, δηά οὗ [ἢ6 Κιπά]ιπρ οὗ (ἢ6 ἴξε]- 
ἴη85 ἰη Ηοϑ. χὶ. 8. [5 56η86 ἰ5. βχοά πεγὸ ὈΥ͂ 
115 Ὀοὶπξ σοτηραγοὰ ἴο ἴῃ6 δοίίοη οὗ ἃ ἔυγηδοσ. 
Ἐογ ἴΠ6 ννοτὰά ἰγδηϑίαίεὰ ἡευεγοῤίασί 5866. ποῖθ 
οἡ 5, χὶ. ό, ῃεογα (πὲ ΑΝ. ἢ45 ῥογγίδίξ 
ἑφρηβε.ἐ. 

11. ΤΡὲῦ γαυϊ δε ΤᾺΘΥ Ἀσὰ: Ὁ164, οΡ. 
Οξεη. χχχίν. 2 (πηᾶγᾷ.). 

12. ῥηρίμεθς αγὸ ῥαηφεά μό ὧγ ἐδεὶγ ῥβαπα] 
ἼΠ5 πιοδσὲ ὈγΟΌΔΟΌΪΝ πιεᾶπβ {πὶ αὔεσγ (ῃθ 
ρτίηςοθϑ πδά ἐξει Ρυΐ ἴο ἀδθαίῃ {μεῖγ Ὀοάϊε5 
ψοΓΟ ἤπς ὑΡ ὈΥ (πο Παπά ἴο Ἔἐχροβὸ [δεπὶ ἴο 
Ρυδ]ς σοπτατηεῖγ. ΜΈ 1Π15 ἀργθὸβ ἴπ6 ποχίὶ 
αἴἶαιιθθ, ἐῤε ζαεο: Ὁ εἰάεγ: ἀγε ποὶ ῥοπομγεά, ἱ. δ. 
οἷά ἃρὲ πὸ πιο ἂνδιϊθάὰ ἰο 5ῃ1:6] ἃ πῆθη ἔγοπι 
δῃλπηοξι! τγοαίπιοηΐ μη τἢ6 ὨΙΡἢ ταπκ οὗ [Π6 
Ῥγίησοβ. δυςῇ ἰγοδίπηθηϊ οὗ σοπαηιογοά Ἐποϑιηΐθ5 
νν5 ποΐ ὩΠΟοοΠΊπΊΟη ἰῃ δηςσίθηΐ ϑναγίαγσο. (ἱρ. 
ἴοσ ἰπδίΐδησθ ἴθ Ὀοδϑὶ οὗ ϑοπηδοποῦῦ, νν ῆο 
88Δγ5 Οὗ [πὸ ρθορὶὸ οἵ ΕΚτοη, ““ὙἼὲ σμιοῖ ρθϑῖβ 
δηά ποδ]οπιθη 1 ριξ ἴἰο ἀραίῃ, οἡ ϑἕἴακοβ δ]]} 
τουηπά {Π6 οἷγ 1 Πιιηρ τποῖσ Ὀοά 65; {Π6 ρθορὶθὸ 
οὗ {86 εἰἵγ ἢ ἘΠΟΙΓ υνῖνοθ 1 ράνο ἴο 5]δυεῖγ." 
“Ἀεοοτγαάϑ οὗ {πε Ραϑί, 1. 48. 

18. Τρεν ἰοοῖ δὲ γομρφ γι) 10 σγίη4] Οτὶ, 
ΤΡο γομῆρ ΟΊ ἈΒΔῪΘ ὍΟΤΏΘ ὕπ6 1411], [Π6 
ὙΟΓα τοπάογραά [9 σγίρά ἰὼ 16 ΑΟὟΝ΄. τϑϑ}}Ὺ 
Τησδηϊηρ ἃ ῥαπάς-η», ὙὍὙΠ6 γουπρ πλρη---- 
ῬΓΟΡΕΣΙΥ ἴῃοθ6 οὔ {πε ἰεραὶ ἂρ ἔου τα] ΠΑ ΓῪ 
ΒΟΓΥν 166---ανο σλιτιοὰ (Π6 πλ}}}, Δηά, 45 {διι5 κἢ 
νγᾶ5 ξίνϑη ἰηΐο {ΠΕῚΓ σῆαγρθ, νγῈ ΠΊΔΥ σοποϊάθ 
1μδί {πο γ Παδά «150 ἴο ρτίπὰ ἴῃ6 σογη, ἃ πιθηΐδὶ 
δηἀ Ἰαῦοσγίοιιβ ἰδϑς ὑ501.4}}}7 ρεγίοστηθά ὉΥ 
βίδνες, σρ. [5341]. ΧΙΥ. 2. 

απά ἐδὲ ερίἰάγοι μοὶ ὠπάφγ ἐδε «υοοὐἹ ΟΥ, 
αη4 ἰαάς βίυε «ἐμγῤίεαϊ μπάερ Ὀυτάθηβ οὗ «υοοά, 
ΒΥ ᾿ἰδὰξς ἀγὸ πηϑδιὴὶῖ γουίῃθ ἃρ ἴο {πΠ6 ἂρὲ οὗ 
ΤΩΙ ΑΓΥ δογνίσθ, 566 οΐθ οὐ |εγ. 1. 7. ὙΠῸ 
᾿νοοά νυ ιοἢ {ΠΥ Παὰ ἴο ΟΑΓΓΥ ν᾽85 ΡΟΘΘΙΌΪΥ 
ἰπξεηάοαὰ ἰο ὈαΚὸ ἴδε Ὀγοδὰ οἵ (86 (μαϊάκδη 

{Π6 ραία, ἴῃς γοιιηρ' τηθη ἤτοπι [ΠΕΙΓ 
ΓΑ βίο Κ. 

15 ΤῊς ΟΥ̓ οἴ ουγ Βεδγί 18 ςοδβϑά ς 
ΟἿ ἄδηςεα 8 τυγηδα Ἰηἴο πιουΓΠΙηΡ. 

16 ΓἼΤμε ογοόννῃ 18 (Ἀ]]|Θη ,ηοπι οὐ "εν, 
Πεδά: νος πο 8.0 [παῖ νγὲ ἢᾶνε φίομν. 
βἰπηεα! ἐρέβδας 

17 Εογ 815 οὔγ Πεδγῖ 18 [δίηῖ; ογ 
{Π686 ἐδέησε ΟὟΓ εγδ68 δ4Γ6 ἀπ]. 

18 Βεοδιβε οὗ τῆε πηοιηίδϊη οὗ 
Ζίοη, ψΨῃΙΟἢ 8 ἀεβοϊαῖς, τῆς [ΌΧΕΒ ἐριβὶ 9.7 
νναὶΚ ἀροη [τ. ἃ 20. το. 

ΟΖ. 12. : δι 
19ῳ Του, Ο ΤΙ ΟΚᾺΡ, “γεπηδίηθϑῖ [ὉΓ ἃ τ45. 13. 

801 ἀ1εγθ, ὙΠῸ ἡ ΠΟΪΘ νοῦβο σοπιρδίη5 [δὶ (Π6 
τηοϑῖ τηθηΐδὶ ἰδ ΌΟιΣ ννὰ5 οχοϊθα οὗ {Π6 [ενν δὰ 
οδΠ]άτεη. 

14. ,γηορι δὲ σα! Τῆς ραΐθ νγᾶβ (δ ρ]δοθ 
ποῖ ΟΠΪΥῪ ἔοσ ρυθιὶς ρας μογίηρϑ, δυΐ ννἤογα 1Π6 
οΟἸάδγ πιθη πιεῖ ἔοσ σοῃηνεγβδίίοη, [{ νϑδ5 {ποῦ 
Ἰουηξό, ἀπά 411} ἰπαξ αρροηθὰ ννὰβ πόσο ἰαἱκοά 
ονοῦ. ΤΠ Ὀιιιπη655 δηὰ ρ]θάσυγο ννογὸ Ὀοϊἢ 
δρδηδοηρά : {Π6 οἷά δά σραϑοά ἴο ομαΐ, δηὰ ἴῃ6 
γουηρ ἴο οΪΔΥ πιιι5ϊο---ἢδί πηοηιοπθα ἴῃ 115 
γΘΓΘ6 ὈεΙης ἴΠ6 ΡΙΑΥ ΩΣ ἸΡΟη δἰσιηροὰ ᾿ηβίγι- 
Τιρηΐϑ. 

16. ὙΠ (15 νεῦϑα σρ. [6γ. υἱῖ. 34, δπά 
Ῥϑ, ΧΧΧ. 1. 

16. Τρε ἐγοαὺυπ ς γαιἰδοπ ἔγοτα ον ῥδεαδη] 
[|| ΤΡε ἐγοαυη ΟΣ ὁ ῥεαά ἐσ ψαδίφη, ἰ.6. ἰῃδξ 
ὙΠΟ ἢ νν 5 Οὐ σε ογπδηηεηΐ διὰ αἰ μην 18 
Ἰοϑί. ΤὙ15 ρΠπηαγν ννοι]ὰ 6 ἐπ6 ἱπάοροπά- 
Θης6 οὗ {Π6 πδίϊοῃ, Ὀυϊ 1 ννουἹὰ ἱπεϊαάθ Δ]} 
(πὲ σανὸ {π6πὶ γτᾷηῖκ δηά ἤοηοισγ. [ἢ 1[Π6 56- 
ςοηά εἶδιιδε οὗ πε νεῦϑο (ποὶγ 1οϑ5 οὐ παίϊοπαδὶ 
Θχιδίθηςθ 15 δϑουι θά η0 ἰοηροῦ ἴο {π6 5'ῃ5 οὗ 
ΚΠΟΙΓ Δησοβίοῦβ, 85 ἴῃ υ. 7, δὰ ἰ5 δεκπον]οάροά 
ἴο Ὀ6 {πΠ6 )δῖ Ρυπιϑῃτηθηξς οὗὨ {ΠΕΙΓ οὐ πνῖ55 
ἀοϊηρ3. 

17. Ῥὸγ δὶς οἱ ῥεαγὶ ἐς Ψαϊπῦ Οἵ, δα 
ὌΘΟΟΙΔΘ γαὶπέ. Απηάὰ 80 ἴῃ ἴπε ποχί οἴδι56, 
,)ῶγ ἐϑοσο ἐῤίηρε ΘΓ ἔγές ἌΔΥΘ ὍΘΟΟΙΙΘ 411»71. 
ον ἐῤις, ἱ.6. ἴου [86 1055 οὗ ΟἿΓ σγοννῃ, ἴῸΓ Οὐ Γ᾽ 
Ὀεΐηξ πον 8Δη τπογονν ηθά πδίίοη, ομ6 σοπηοΓ- 
εὐ δηἀ ΠΟ ἰοηρβογ ἔτθο. 5 15 [Π6 πηδίη ροϊηξ, 
Ὀυϊ {Π6 Ργορμοὶ δ 48 ,ὸγ ἐῤειο ἐδίηε, ἴον 41] 
πό56 ΠυΠ]Π Δ ΟΩ5 δηὰ βογον8 ΨΠΙσἢ Οὐ Γ 
ονογίῆγονν πᾶ5 Ὀγουρῃξς ἢ ἰἴ, δπὰ ψ ΒΙΓΒ 
ἢδνο Ὀδδη ἀοίδι]οα ἀθονθ. 

18. ἐῤεὲ χες «ὐαἱᾷ ρον Ἢ Οτ, 2801.418 
«υαἱξ ὠῤορ ἰδ, 566 ποΐε οἡ "5. ᾿χ!ϊ. το. 48 
[Π6 586 ΔηΪΠΊ4]5 να ἀπηοηρ Γμΐη5, δηὰ ϑἤλθη [06 
Ῥγόϑεηςς οὗ τηδη, ἰἴ δῆεννϑ ἴῃδί Ζίοη 15 ΠΟΥ 
αι ὰ νναϑίθ δηὰ ἀεδβογίοα οὗ μοῦ ᾿ημδθ  δηῖ5, 

19--22. Ηδνυίηρ ἴδιι γοοδριτ]αΐϊθἃ Ἐπ 
βογγονν8 οἵ Οοάδβ ρθορὶθ, 186 ργορῆρί δηάφ 
ΜΙ ἢ ἃ σμογί θὰ δαγτθϑὶ ργαγοσ. [ἷπ Ὁ. 19 ἐδ 
δοκπον ]εάρβεβ Οσοα 5 οεἴεγηδὶ βουθγεὶ ΠΥ : ἩΨΕΥ͂ 
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ενεῦ; τὰν τἤγοης ἔτοπι ρεῃαγδίίοω ἴο 
δεπεγάδῖίοη. 

20 ὉΝεγείογε ἀοβὲ ἴδοι ἰογρεῖ υ5 
ἴος ενεῦ, αμά ἰογβακεα 08 Ἶβδο ἰοηρ 
απιεὶ 

πε, Βὸ 8515, 15 {Π15 τἱρδίθουβ ρονεγηπιθηΐ 
ἀοὰ. δηά [5Γ86] 90 ἰοηρ ἑογγοίίθρη, νυ. το 

ΎΠοη ἔδει πρ {Παῖ {Π6 σδιι56 15 51ῃ, Ὠθ ὑγᾶγϑ ὺγ 
ςοηνογίηρ στᾶςε [Πδί 50 {ΠΟῪ ΠΊΑΥ σοπιθ δας κ 
ἴο [εῃονδῆ, Ὁ. 211:. ὕδη ἴἴ θὲ [δῖ Οοά διδ5 
ευἰζογὶγ Τογβάκοη ΗΚ ρεορίε) Νο. Τδδῖ 15 
ἱπιροβϑὶῦϊθ. Οὐοά εἀπηοῖ Ὀ6 ΔΏΡΤΥ [ῸΓ ΘΥΕΓ, 
δηὰ (δετγείοτγε ἴδεγε 15 51}}} πορϑθ, υ. 22. 

19. Τρομ, Ο ΖοκΡ. γερπαίποί ζθγ φυεγ] 
Οτ. Τδοι, “7εῤῥουαῦ, τοϊξθδῖ. ΤΠ Ηρῦτον 
15 1πἰ, Το “112π|, ἴοτ ἴῃ6 πιοδπῖηρ οἵ νῆηϊοῇ 
566 ποῖδθ οη ᾿ξ. ᾿Ἰχῖ. η. [|π {6 ϑβοοοπά οεἴδυϑὸ 
ἴΠογο 15 δὴ ἱπιρ εὰ σοηῖτγαϑί, Ὀείηρ (6 φασί }Ὺ 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΊΥ ἴῃ Γαΐ η5, δηὰ {86 ΠοΑνΘΏΪΥ (ὮΓΟΠΘ ἴῃ 
ὈΠΟΒΔΉΖΘΔΡ]6 ΡΊΟΓΥ. 

20. ῥεγεζογε...Ἵ ἰ.6. 16 Οὐσοά 5 ϑονθγεὶ ΚΣ ΠΥ 
15 ἴπιι5 ὑπιπίοτγιρίοα ἴῃ Ποάνθη, ὙΨὮΥ 15 (ἢ|5 
Ὀγεδοῖ ἴῃ ἃ τηδεῖθ οὐ ρα ΨΝΉΥ 15 Ηἰς 
κΚιηράοπι μεῖς θεῖον ρδαπάοηθα ἔοσ 50 ὙὉΎΥῪ 
Ἰοηρ ἢ 

21. Τιγπ ἐδομ με... ΑΔ αυοίδιοη ἔπῸΠῚ 
εὐ. χχχὶ. τ8. Ἴθε ὑγορῆεὶ ργᾶγβ {μα Οοὰ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΘΟΘ. ν. [ν. 2ο---22. 

21 “Ττγη τῇου 5 ὑπο ἴῆςεε, Ο 4{ς5 3: 
ΙκΌ, Δπὰ ννὲ 5}4]] θὲ τυγηδά ; τεμεῖν 
ΟἿΓ Ἀγ5 45 οὗ οἷά. ᾿ ον, ἥν 

22 ᾿Βυς τῆου Παβὶ υξκίεγ!γ τγε]εςτεά ΒῊΣῈ ἀρεῖ 
ι.5; ἴποιι ΑΓῖ γε Ὺ τοί ἀραϊπεῖ θ5. ἡκέκμ 

του ὰ κταπὶ Ηἰκ ρεορῖΐε ὅτᾶςε ἴο γορεπῖ. ἴΐροη 
ἴῃς στουϊά (ΌΠονν μοῦ τγοϑϊογαϊίοη, δηὰ ἴδὸ 
γεησν 4] οὗ {πεῚσ ἀδγ5 45 οὗ οἷά, 2.4. ἴδε τεϑίυ- 
ὕοη ἴο {Βεπὶ οὗὨ 8}1 [6 ργινιοζεβ, ἰεπηροσγαὶ ἀπά 
βριΠῖυδὶ,  Πς ἢ {Βογ Βδὰ επ]ογοά ἢ ἴδε φοϊάδη 
ἅδε οὗ (Πδ παίίοῃ. 

42. Βὲ ἴδοι..ἢ 1κ, ὕπίεις ἐδομ δας 
μη εγὶν γεϊεείεα μὲ, ὉΠ]655 ἐδοι γί ὌΟΓΥ «υγοῖδ 
αραΐπε ς. ΤΉ 15 οἰδίεα 85 ἃ νἱγῖυδὶ ἱπηροϑ» 
50ΠπΠ }.. ΟΟοὐΐἷβ δῆξεγ σδῃ δὲ Ὀυΐ [οΠΊΡΟΓΑΓΥ, 
Ῥς͵, χχχ, ς, ἀπά βογείογο ἴΠῸ νοΎῪ ϑιιρροϑβι[οη 
15 δὴ ᾿πάϊγοςΐϊ ἐχργοϑθίοη οὗ ἢορϑ. 

Το πιᾶκο (ἢ6 ὈοΟΚ πηοτεὲ συ θα ἔογ ρυ]ς 
τολάϊηρ, “τ. 21 5 τθροαϊοεὰ ἴῃ Δ Μ65. ἴπ- 
ἰοπάἀθαὰ ἔὺγ 56 ἴῃ ἴδε ϑσυπάροριιθ. ὙΤπουρῇ 
νἱγίι!}} ν τπ6 ἰδηρυᾶαρε οὗ ἢορο. γεῖ ἴῃ ουϊινατγὰ 
ἔοιπτῃ ν. 22 5ρε8Κβ οὗ ἴῃ9 ροϑϑι Ὁ} οὗ 4 υἱίοσ 
Γοϊοοίίοη [πσγοιρῇ Οσοάβ ν γαῖῃ, πὰ {πογοίοσο 
αὐ. 11 ἰ5 ἴο δὲ τοδὰ δρδίη ἴο τοῦηουθ 50 ραϊηζι" 
ἃ τῃουρῃϊ. Το 54πι τιιΐθ 15 οὐὔϑογνοὰ ἴπ ἴδε 
βύπᾶρορυε ν» ἢ (πε ἵντο ἰδὲ νεγϑὲβ οὗ Ἐσοὶε 
διαϑῖθϑ, [5411}, ἀπά Μαίδοῆι. Βυϊ 6 πγεϑβδς 
οἔ σοἀά ἴο [ἢδ 5ο}], ὀνθῇ ἴῃ τατεδιοηϊηχε 
εὐεσ ἴῃ ἴγυ ἢ οπε οὗ οοπιῆνε 

ἘΠῸ ΟΥ̓ νΟΓΌΜΕ Υ. 
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